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Abstract
Using the auditory-acoustic approach, the present study examines the possibility
of using durational acoustic parameters of speech rhythm for detecting the Persian
speakers’ use of Azeri as a form of voice disguise. To do so, continuous speech of
5 speakers of Standard Persian and 5 speakers of Azeri, Tabrizi variety, were
chosen for the acoustic and statistical analysis after completing the validity
procedures. All Persian speakers were monolingual and all Azeri speakers were
bilingual speakers of Azeri and Persian, who spoke Azeri as their mother tongue
and Persian as their second language. Each Persian speaker was asked to narrate a
lifetime experience once in Persian (Persian- Persian data), and once as an
imitation of Azeri (Persian- Azeri data). Azeri speakers were also asked to narrate
a lifetime experience once in Azeri (Azeri- Azeri data) and once in Persian (AzeriPersian Data). Persian-Azeri data is the type that is considered as the disguised
data in this survey. The recorded data were then annotated in five tiers: segment,
CV-segment, CV-segment interval, CV-interval and syllable. In order to control
the effect of any unwanted variable, one minute (±5 seconds SD) of each sound
file was extracted for further acoustic and statistical analyses. A Praat script,
DurationAnalyzer, was used to automatically calculate the acoustic correlates of
durational parameters of speech rhythm. These parameters are: %V (the
proportion which speech is vocalic), ΔC (ln) (standard deviation of the natural-log
normalized duration of consonantal intervals), ΔV (ln) (standard deviation of the
natural-log normalized duration of vocalic intervals), nPVI- V (rate-normalized
averaged durational differences between consecutive vocalic intervals) and
syllable rate. Results revealed there was a significant difference between the
proposed types of data and that%V and syllable rate best discriminated between
them; however, none of the above-mentioned parameters were significantly
different between Persian-Azeri and Azeri-Persian data.
Keywords: Voice Disguise, Speech Rhythm, Durational Parameters of Speech
Rhythm, Forensic Phonetics, Persian, Azeri, Tabrizi Variety.

1. Email of the corresponding author: nourbakhsh@alzahra.ac.ir

یزباناندرگفتار؟
گفتار،سنجهایبرایتشخیصتقلبفارس 

/2پارامترهایدیرش-بنیادریتم

پارامترهایدیرش-بنیادریتمگفتار،سنجهایبرایتشخیصتقلب
فارسیزباناندرگفتار؟ 

مارالآسیائی 
دانشجویدکتریزبانشناسی،دانشگاهالزهرا(س)،تهران،ایران

1

ماندانانوربخش 
زبانشناسی،دانشگاهالزهرا(س)،تهران،ایران 
دانشیار 
تاریخ دریافت مقاله99 /21/9 :؛ تاریخ پذیرش مقاله 99/3/12 :
 (از ص  2تا ص )13
علمی  -پژوهشی



چکیده

پژوهش حاضر با استفاده از رویکردی شنیداری -صوتشناختی به بررسی امکان استفاده از پارامترهای
صوتشناختی و دیرش-بنیاد ریتم گفتار در تشخیص تقلب فارسیزبانان در تولید گونة ترکی آذری میپردازد .از
اینرو ،گفتار پیوسته و محاورهای پنج گویشور زبان فارسی معیار و پنج گویشور ترکی آذری گونة تبریزی پس از
انجام مراحل اعتبارسنجی مورد تجزیهوتحلیل صوتشناختی و آماری قرار گرفت .تمامی گویشوران فارسی
تکزبانه و گویشوران ترکی آذری دوزبانه (ترکی آذری و فارسی) بودند .از هر یک از گویشوران فارسیزبان
درخواست شد تا ابتدا خاطرهای را به زبان فارسی (فارسی -فارسی) و سپس همان خاطره را به صورت تقلیدی از
ترکی آذری (فارسی -ترکی) بیان نمایند .از گویشوران ترکی آذری نیز درخواست شد تا خاطرهای را یکبار به
ترکی آذری (ترکی -ترکی) و بار دیگر به فارسی (ترکی-فارسی) نقل کنند .دادههای فارسی -ترکی ،دادههایی
هستند که در این پژوهش به عنوان دادههای تقلب فارسیزبانان از ترکی آذری شناخته میشوند .پس از ضبط
دادهها ،نمونههای صوتی در پنج الیه برچسبگذاری شدند .به منظور یکسانسازی و حذف هرگونه متغیر اضافی
از نمونههای آوایی ،حدود یک دقیقه (با انحراف معیار  ۵ ±ثانیه) از گفتار گویشوران ،به منظور انجام بررسیهای
صوتشناختی و آماری انتخاب گردید .پارامترهای صوتشناختی و دیرش -بنیاد ریتم گفتار با استفاده از برنامة
خودکار تجزیه و تحلیل دیرش استخراج و مورد واکاوی قرار گرفتند .این پارامترها عبارتاند از :میزان واکهای
بودن گفتار ،انحراف معیار دیرش مناطق همخوانی و واکهای نرمالسازی شده ،شاخص تغییر دو به دوی واکهای
نرمالسازی شده و سرعت تولید .نتایج بررسی آماری که با استفاده از نرمافزار آماری اسپیاساس انجام شد،
نشان داد که پارامترهای مناسب در ایجاد تمایز میان انواع دادههای پژوهش حاضر ،پارامترهای میزان واکهای
بودن گفتار و سرعت تولید هستند .اگرچه ،این دو پارامتر در ایجاد تمایز کلی میان انواع دادههای این پژوهش
موفق عمل کردهاند ،هیچکدام از این پارامترها توانایی ایجاد تمایز میان دادههای ترکی -فارسی و فارسی -ترکی
را نداشتند.

واژههای کلیدی:

تقلب در گفتار ،ریتم گفتار ،پارامترهای دیرش -بنیاد ،آواشناسی قضایی ،زبان فارسی،

ترکی آذری گونة تبریزی.

 .2رایانامة نویسندۀ مسئول مقاله:

nourbakhsh@alzahra.ac.ir

پژوهشهایزبانی،سال،11شمارۀ،1بهاروتابستان3/1311

-1مقدمه
1

آواشناسی قضایی «کاربرد دانش ،نظریهها و روشهای أخذشده توسط آواشناسی عمومی،
در رویههای قضایی» تعریفشده است (یسن .)۱۷2 :1229 ،یکی از مهمترین زیر
بخشهای آواشناسی قضایی ،مقایسة قضایی گفتار 2است .در مقایسة قضایی گفتار با تکیه
بر این امر که صدای هر گویشور دارای مشخصات فرد ویژهای است که امکان شناسایی
فرد را فراهم میآورد ،همواره سعی بر یافتن پارامترهایی بوده است که بتوان با استفاده از
آنها هویت گوینده را بهدرستی تشخیص داد )2( .در فرایند مقایسة قضایی گفتار صدای
ضبطشدهای وجود دارد که متعلق به یک گویندۀ ناشناس 3است (به عنوان نمونه میتوان
به صدای گروگانگیری که تقاضای پول نموده است اشاره نمود) .در عین حال صدای
شخص دیگری وجود دارد که مظنون 4قلمداد میشود و آواشناس قضایی میکوشد با
استفاده از سرنخهای صوتی و آوایی احتمال اینکه صدای فرد ناشناس همان صدای فرد
مظنون باشد را بررسی نماید.
یکی از مواردی که همواره تشخیص هویت و رویههای مورد استفاده در آن را با چالش
جدی مواجه کرده است ،تقلب در گفتار 5است« .تقلب در گفتار شامل هرگونه فعالیتی
است که از سوی گوینده به منظور مخدوش کردن و یا پنهان کردن هویت ،جنسیت و
سن خود صورت میپذیرد» (پروت و همکاران. )122۷ ،کانزل ( )2۵2 :1222تقلب در
گفتار را «هر نوع تغییر ارادی و عمدی در مشخصههای واک 6گفتار و زبان به منظور پنهان
کردن هویت فرد» تعریف مینماید .تقلب در گفتار میتواند با استفاده از روشهای
متعددی انجام پذیرد که از آن جمله میتوان به هر نوع تغییر در وضعیت دستگاه گفتار
(همانند گرد کردن لبها ،تنگ کردن حنجره و مانند آن) و یا استفاده از دستگاههای
الکترونیکی و نرمافزارهای مختلف اشاره نمود .این تغییرات میتواند در جهت تغییر
مشخصههای صدای یک فرد (تغییر صدا )7و یا تغییر صدای فرد بهگونهای که صدا ،به

1. forensic phonetics
2. forensic voice comparison
3. unknown or disputed sample
4. known or suspect sample
5 voice disguise
6. Features of voice
7. voice transformation
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صدای فردی دیگر شبیه شود (تبدیل صدا )1باشد .پروت و شُله ( )1221از تغییر صدا با
عنوان تقلب در گفتار و از تبدیل صدا تحت عنوان جعل گفتار 2نام میبرند .عالوه بر
طبقهبندی انواع تقلب به الکترونیکی و غیر الکترونیکی عامل قصدیت 3نیز در طبقهبندی
انواع تقلب توسط پژوهشگران مختلف از جمله کانزل ( ،)1222رادمن ( )2999و ماستهف
( )299۱در نظر گرفتهشده است .آنچه اغلب از آن تحت عنوان تقلب در گفتار یاد میشود،
تغییرات عامدانهای است که به صورت الکترونیکی و غیر الکترونیکی ایجاد شود .در کنار
طبقهبندی انواع تقلب به الکترونیکی و غیر الکترونیکی ،سهوی و عامدانه ،میتوان انواع
تقلب عامدانه و غیر الکترونیکی را -که از این پس در سرتاسر مقاله به عنوان تقلب در
گفتار شناخته میشود -به سه گروه کلی دستهبندی کرد .دسته اول شامل مواردی
میگردد که تغییر در منبع صوت ایجاد شده است؛ از آن جمله میتوان به زیروبمی
افزوده ،4زیروبمی کاهیده ،5نجوا 6و مانند آن اشاره کرد .طبقه دوم دربرگیرنده انواع تغییر
در مشخصههای بازخوانی 7و صافی صوت است که شامل قرار دادن شی خارجی در مجرای
گفتار (دهان)  ،8کم/پر خیشومیشدگی 9و مانند آن است .گروه آخر نیز تغییرات در زبان،
گویش و لهجه را شامل میشود .انگارۀ شمارۀ ،2طبقهبندی انواع تقلب را بازنمایی میکند.

شکل  :2طبقهبندی انواع تقلب در گفتار

1. voice conversion
2. voice forgery
3 intentionality
4. raised pitch
5. lowered pitch
6. whisper
7. resonance features
8. foreign object in the vocal tract
9. hypo-/hypernasality
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اگر در هر بزهی که صورت میپذیرد ،یکی از انواع تقلبها به کار گرفته شود ،فرایند
مقایسة قضایی گفتار با مشکل مواجه میگردد .یکی از مهمترین انواع تقلب که روند
تشخیص هویت گوینده را دچار چالش جدی میکند ،تقلید گویش ،لهجه و یا زبانی غیر از
زبان گویش ،لهجه و زبان خود فرد است (اریکسون .)1222 ،از اینرو ،شوی ( )299۵و
هولین ( )1221معتقدند که یکی از مواردی که از ابتدای بررسیهای قضایی مورد توجه
آواشناسان و کارشناسان قضایی قرار میگیرد بررسی گویش (گونة زبانی) افراد است.
انتخاب پارامترهایی که دارای ویژگیهای منحصربهفرد (فرد ویژه) بوده و با استفاده از
آنها بتوان میزان موفقیت فرایند مقایسة قضایی گفتار را افزایش داد همواره از
چالشهایی بوده که آواشناس قضایی با آن روبرو است .توجه به این نکته که هیچگاه ،هیچ
دو صدای تولیدشده توسط یک فرد دارای ویژگیهای صوتشناختی صد درصد یکسان
نبوده و عوامل متعددی همچون احساسات مختلف نظیر اضطراب ،ترس ،استرس و بیماری
بر گفتار فرد تأثیرگذار است ،نیز از اهمیت بسزایی در مطالعات در حوزۀ آواشناسی قضایی
برخوردار است .از اینرو ،از مهمترین ویژگیهایی که اکثر پژوهشگران در حوزه آواشناسی
قضایی از جمله نوالن ( )22 :2993و ولف ( )12۲۲ :29۷1به عنوان ویژگی یک پارامتر
مناسب از آن یاد میکنند میتوان به تغییرات بین-گویندۀ زیاد ،1تغییرات درون-گویندۀ
کم ،2مقاوم بودن در برابر هرگونه تقلب و یا تقلید ،3در دسترس بودن 4و قابل اندازهگیری
بودن 5اشاره نمود.
در اغلب پژوهشهایی که در حوزۀ آواشناسی قضایی صورت گرفته است ،مشخصههای
طیفی گفتار 6نظیر فرکانس پایه (اسکارنیتزل و ونکوا122۷ ،؛ کینوشیتا ،)122۵ ،فرکانس
سازهای (آسیائی و همکاران1229 ،؛ اسدی و همکاران1229 ،؛ گولد و همکاران1223 ،؛
نوالن و گریگوراس )122۵ ،و مشخصههای بستة طیفی( 7آمینو و آرایی )1229 ،مورد
بررسی قرار گرفتهاند؛ با این وجود ،توجه به مشخصههای زمانی گفتار 8از جمله بررسی
پارامترهای دیرش-بنیاد ریتم گفتار نیز رو به فزونی نهاده است ،چراکه به عقیدۀ دلوو و
1. between-speaker variability
2. within-speaker variability
3. mimicry
4. accessibility
5. measurability
6. spectral features of speech
7. spectral envelope features
8. temporal features of speech
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همکاران ( )122۵ویژگیهای فردی تنها بر مؤلفههای فرکانسی گفتار تأثیر نمیگذارند؛
بلکه بر سازمانبندی زمانی گفتار نیز اثرگذار هستند.
1
تاکنون پژوهشهای متعددی بر روی زبانهای مختلف اعم از زبانهای هجا-زمان و
تکیه-زمان 2صورت گرفته و توانایی مشخصههای صوتشناختی ریتمیک گفتار در ایجاد
تمایز میان زبانهای مختلف و همچنین قابلیت این مشخصهها برای تمایزگذاری میان
گویشوران مختلف را به محک آزمایش گذاشتهاند .نخستین پژوهشهایی که با استفاده از
پارامترهای کمی و دیرش-بنیاد در حوزۀ طبقهبندی ریتمیک گفتار انجامشده است،
پژوهشهای راموس و همکاران ( )2999و گرابه و لو ( )1221است .راموس و همکاران
(همان) با معرفی پارامترهایی نظیر میزان واکهای بودن گفتار ( ،)٪Vانحراف معیار مناطق
همخوانی )ΔC( 3و انحراف معیار مناطق واکهای )ΔV( 4و گرابه و لو (همان) با معرفی
شاخص نرمالشدۀ تغییر دو به دو 5در مناطق واکهای ( )nPVI-Vزبانهای مختلفی اعم از
هجا/-تکیه -و مورا-زمان 6را طبقهبندی نمودند .بر اساس نتایج بهدستآمده از این
پژوهشها ،زبانهای تکیه-زمان ،دارای ( )ΔCباالتر (نمایانگر گوناگونی باال در مناطق
همخوانی) و ( )٪Vپایینتر (نمایانگر گوناگونی باال در مناطق واکهای) و زبانهای هجا-زمان
دارای ( )ΔCپایینتر و ( )٪Vباالتر هستند .میزان ( )ΔCباالتر در زبانهای تکیه-زمان به
دلیل دارا بودن ساختار هجایی پیچیدهتر (که خود به دلیل مجاز بودن خوشههای
همخوانی با تعداد همخوان زیادتر در یک زبان است) و میزان ()٪Vپایینتر به دلیل بیشتر
بودن نسبت همخوان به واکه و وقوع فرایند کاهش واکهای در این زبانها است (دوئر،
.)2993
با وجود پژوهشهای متعددی که توسط پژوهشگران مختلف در طبقهبندی ریتمیک
گفتار صورت گرفته است (باری و همکاران1223 ،؛ وایت و ماتیس122۷ ،؛ دلوو1222 ،؛
رتکه و اسمیت122۵ ،؛ تقوی و ابوالحسنی زاده )122۱ ،با بررسی پیشینة مطالعات در این
حوزه ،اندک پژوهشهایی را میتوان یافت که تأثیر استفاده از تقلب بر طبقهبندی
ریتمیک گفتار (لیمان و کولی )122۵ ،را مورد بررسی قرار دادهاند .از اینرو ،در این
1. syllable-timed
2. stress-timed
3. c- interval
4. v-interval
5. pairwise variability index
6. mora-timed
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پژوهش برآنیم تا ابتدا ساختار ریتمیک زبان فارسی معیار و زبان ترکی آذری 1گونة تبریزی

را بر اساس پارامترهای ریتمیکِ صوتشناختیِ مطرحشده راموس و همکاران (،)2999
گرابه و لو ( )1221و دلوو ( )1222مورد مطالعه قرار دهیم و سپس به بررسی امکان
تشخیص تقلب فارسیزبانان در استفاده از گونة ترکی آذری با استفاده از این پارامترها
()1
میپردازیم.

-2روشپژوهش 
در این بخش اطالعات مربوط به اعتبارسنجی دادههای پژوهش و شرکتکنندگان در
پژوهش ،دادههای آوایی ،شیوۀ تقطیع دادهها و پارامترهای صوتشناختی ارائه خواهد شد.
2-1دادههایپژوهش 
دادههای این پژوهش در قالب گفتار پیوسته جمعآوری شده است .ضبط تمامی دادهها با
فرکانس نمونهبردای  ۲۲222هرتز و با استفاده از دستگاه ضبط حرفهای  ZOOM H6در
محیطی کامالً آرام صورت گرفته است .دستگاه ضبط به صورت مورب و با فاصلة 12
سانتیمتری از دهان گویشوران قرار داده شد.
دادههای این پژوهش به دو دستة کلی طبقهبندی میشوند .دستة اول شامل گفتار
گویشوران دوزبانهای است که ترکی آذری گونة تبریزی زبان مادری آن افراد بوده و
همگی آنها به زبان فارسی به عنوان زبان دوم مسلط بودهاند .دادههای گروه دوم،
دربرگیرندۀ گفتار فارسیزبانانی است که سعی در تقلید گونة زبانیِ ترکی آذری داشتهاند.
از گویشوران ترکزبان درخواست شد تا تلخترین خاطرۀ زندگی خود را یکبار به ترکی
(داده نوع  )2و بار دیگر به فارسی (داده نوع  )1بازگو نمایند .از گویشوران فارسیزبان نیز
درخواست شد تا تلخترین خاطرۀ زندگی خود را یکبار به فارسی (داده نوع  )3و بار دیگر
()3
به صورت تقلیدی از زبان ترکی نقل کنند (داده نوع .)۲
2-2اعتبارسنجی 
اعتبارسنجی این پژوهش در سه مرحله و بر روی دادههای نوع  1و  ۲صورت پذیرفت.
نخستین مرحله از اعتبارسنجی در مرحلة تقطیع و برچسبگذاری دادهها انجام گرفت .در
ابتدا تمامی دادهها توسط اعضای گروه هستة پژوهشی آواشناسی برچسبگذاری شدند.
برچسبگذاری دادههای گونة زبانی ترکی آذری توسط گویشور این گونه صورت گرفته
است .پس از برچسبگذاری ،صحت این روند توسط نویسندۀ نخست مقاله بررسی شد .در
1. Azerbaijani
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مرحلة دوم ،جهت کسب اطمینان از دادههای انتخابشده برای گونة زبانی ترکی -،در
مواردی که گویشوران این گونة زبانی به زبان فارسی صحبت کردهاند -تمامی دادهها که
شامل گفتار هشت گویشور گونة ترکی آذری میشد برای پنج فرد دانشآموخته در رشتة
زبانشناسی به صورت تصادفی پخش شد و از آنها درخواست شد که از میان گزینههای
ترکی ،کردی ،عربی و هیچکدام یک گزینه را انتخاب نمایند .پس از جمعآوری نتایج از
تمامی پنج دانشآموختة زبانشناسی ،دادههایی که بیش از هشتاد درصد افراد به عنوان
دادۀ مربوط به گونة ترکی آذری انتخاب کرده بودند ،به عنوان دادۀ آنگونه انتخاب و
مرحلة نهایی اعتبارسنجی روی آنها صورت پذیرفت .همین مراحل برای دادههای دستة
دوم که در آن فارسیزبانان گونة زبانی ترکی آذری را تقلید کردهاند نیز صورت پذیرفت .به
این ترتیب که از دانشآموختگان زبانشناسی درخواست شد تا از میان گونههای
ترکی،کردی عربی و هیچکدام یک گزینه را به عنوان گزینهای که فرد فارسیزبان سعی در
تقلید آن داشته است انتخاب کنند .در مواردی که گونة تقلیدشده توسط شرکتکننده در
پژوهش ،بیش از هشتاد درصد آرا دانشآموختگان را کسب میکرد ،آنگونه به عنوان گونة
تقلیدشده توسط گویشوران انتخاب میشد .در آخرین مرحله از اعتبارسنجی ،دادههایی که
بیش از هشتاد درصد دانشآموختگان در مرحلة دوم به عنوان دادۀ منتخب هرگونه
انتخاب کرده بودند ،مجدداً مورد بررسی قرار گرفتند .در این مرحله از اعتبارسنجی ،ابتدا
دادههای گونة ترکی آذری که گویشوران در آن به زبان دوم خود یعنی فارسی صحبت
میکردند و سپس دادههایی که در آن گویشوران فارسیزبان سعی در نقلید گونة ترکی
آذری داشتهاند ،مورد بررسی قرار گرفتند .در مورد دادههای اول ،گفتار گویشوران گونة
ترکی آذری به زبان فارسی ،برای دانشآموختگان پخش شد .سپس از آنها سؤال شد که
به چه میزان گفتار این گویشوران به گفتاری که آنها به عنوان نمونهای از گفتار یک فرد
ترکزبان در نظر دارند ،نزدیک است؟ این افراد میبایست بین گزینههای صفر تا بیست
درصد ،بیست تا چهل درصد ،چهل تا شصت درصد ،شصت تا هشتاد درصد و هشتاد تا
صد درصد یک گزینه را انتخاب میکردند .در خصوص دادههای دوم ،دادههای منتخب
مرحلة دوم به صورت تصادفی برای شرکتکنندگان در مرحلة اعتبارسنجی پخش شد و از
آنها سؤال شد که فرد گویشور چقدر در تقلید گونة ترکی آذری موفق عمل کرده است .از
دانشآموختگان خواسته شد به ازای هر صوت یک گزینه را در همان بازۀ درصدی قبلی
انتخاب میکردند .در نهایت ،از میان تمامی دادههای نوع اول و نوع دوم ،آن دادۀ صوتی
که بیش از  %۱2افراد گزینه  % 92تا  222%را برای آن انتخاب کرده بودند ،به عنوان نمونة
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برتر صوتی برای تحلیل صوتشناختی و آماری انتخاب شد .بدین ترتیب پس از انجام
تمامی مراحل اعتبارسنجی ،گفتار  ۵گویشور از گونة ترکی آذری و پنج گویشور زبان
فارسی انتخاب شد .میانگین سنی گویشوران فارسیزبان 3۵/۷۵ ،سال با انحراف معیار
 ±۷/1۵و میانگین سنی گویشوران ترکزبان  33/۵سال با انحراف معیار  ± ۱/3۲است.
الزم به ذکر است به منظور دستیابی به جامعة آماری همگن تمامی گویشوران به لحاظ
عدم وجود اختالالت گفتاری و میزان تحصیالت کنترل شدهاند .پس از اتمام مرحلة
اعتبارسنجی ،به منظور یکسانسازی و حذف هرگونه متغیر اضافی از نمونههای آوایی،
حدود یک دقیقه (با انحراف معیار  ۵ ±ثانیه) از گفتار گویشورانِ منتخب برای هر نوع
داده ،به منظور انجام بررسیهای صوتشناختی و آماری انتخاب گردید.
برچسبگذاریومحاسبةپارامترهایریتمگفتار 

2-3شیوۀ
تقطیع و برچسبگذاری دادههای آوایی مورد استفاده در این پژوهش با استفاده از
نرمافزار پرات 1ویرایش  2۱.2.29صورت پذیرفت .به ازای هر نمونه صوتی یک پوشه متنی
با پنج الیه ایجاد شد و دادههای آوایی با عالئم آواشناختی آیپیاِی 2برچسبگذاری شدند.
الیة اول مربوط به بخش آوایی است که در آن همخوانها و واکهها با عالئم آوانگاری خود
مشخص شده است .در الیة دوم بخشهای همخوانی با عالمت  Cو بخشهای واکهای با
عالمت  Vمشخصشدهاند .الیة سوم بخشهای مناطق همخوانی و مناطق واکهای را به
همراه تعداد عناصر آنها به نمایش میگذارد .الیة چهارم دربرگیرندۀ مناطق واکهای و
همخوانی است و الیة پنجم سطح هجا را نشان میدهد .الیههای اول و پنجم بهصورت
دستی توسط اعضای هستة پژوهشی آواشناسی قضایی دانشگاه الزهرا (س) ایجاد شده
است .الیههای دوم ،سوم و چهارم نیز به صورت دستی توسط نویسندۀ اول مقاله ایجاد
شدهاند.

1. Praat
2. IPA
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شکل  :1نمونهای از تقطیع و برچسبگذاری دادههای آوایی
1

استخراج پارامترهای دیرش -بنیاد با استفاده از برنامة خودکار تجزیهوتحلیل دیرش
ویرایش  2.23صورت پذیرفت .این برنامه به صورت یک افزونه به نرمافزار پرات اضافه شده
و با اجرای آن مقادیر مربوط به مشخصههای دیرشی در سطح بخش آوایی ،هجاها ،مناطق
همخوانی و واکهای و سایر بخشها از الیههای مورد نظر در شبکههای متنی ایجاد شده
قابل استخراج است .پس از استخراج پارامترهای دیرش -بنیاد ،نتایج بدست آمده با
استفاده از نرمافزار اسپیاساس 2ویرایش  11مورد تجزیهوتحلیل آماری قرار گرفتند .در
این پژوهش طبقهبندی ریتمیک گفتار با استفاده از پارامترهای دیرش -بنیاد مرتبط با
مناطق واکهای و همخوانی و هجا صورت میپذیرد .منطقة همخوانی ،منطقهای در گفتار
است که شامل یک یا چند همخوان بوده و یک واکه (و یا مکث) قبل و بعد از همخوان
(ها) قرار میگیرد .مناطق همخوانی میتوانند به لحاظ ساختاری ساده و یا پیچیده باشند.
مناطق همخوانی ساده تنها شامل یک همخوان و مناطق همخوانی پیچیده دارای حداقل
دو همخوان هستند .منطقة واکهای ،منطقهای در گفتار است که شامل یک یا چند واکه (و
یا بخشهای واکهای نظیر واکة دوگانه 3و یا واکة سهگانه )4بوده و یک همخوان (و یا مکث)
قبل یا بعد از واکهها قرار گیرد .بخشهای واکهای غالباً در هستة هجا قرار گرفته و قبل و

1.Duration Analyzer: Available at http://www.pholab.uzh.ch/static/volker/software.html
2.SPSS
3.diphthong
4. triphthong
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یا بعد از آنها یک همخوان قرار میگیرد .به این ترتیب ،بخشهای واکهای معموالً فقط
شامل یک واکه و یا یک واکة دوگانه هستند .اگرچه ،امکان تالقی دو واکه در مرز واژهها
نیز وجود دارد.
پارامترهایصوتشناختی 

2-4
پارامترهای مورد سنجش در این بررسی عبارتاند از :میزان واکهای بودن گفتار (،)٪V
انحراف معیار دیرش مناطق همخوانی () )ΔC(lnو واکهای () )ΔV(lnنرمالسازی شده،
شاخص تغییر دو به دوی واکهای ( )nPVI-Vکه بر اساس سرعت نرمالسازی شده است.
تمامی این پارامترها در سطح مناطق واکهای و همخوانی اندازهگیری میشوند .آخرین
پارامتر که در سطح هجا اندازهگیری میشود عبارت است از سرعت هجا (سرعت
تولید .)1راموس و همکاران ( )2999با تکیه بر اینکه زبانهای تکیه-زمان دارای ساختار
هجایی پیچیدهتری نسبت به زبانهای هجا-زمان هستند ،معتقدند که این زبانها (تکیه-
زمان) دارای مناطق همخوانی پیچیدهتری نسبت به زبانهای هجا-زمان هستند .از اینرو،
ضروری است در سطح صوتشناختی ،این تمایز ،از طریق گوناگونی در دیرش مناطق
همخوانی منعکس گردد .بدین ترتیب ،انتظار میرود در زبانهایی که دارای پیچیدگیهای
همخوانی بیشتری هستند ،گوناگونی در سطح دیرش مناطق همخوانی باالتر باشد .در
سطح واکهای ،بسته به رخداد و یا عدم رخداد کاهش واکهای در یک زبان ،دیرش مناطق
واکهای با یکدیگر متفاوت خواهد بود .ازآنجاکه کاهش واکهای ،از طریق زمان رمزگذاری
میشود ،انتظار میرود در زبانهایی که تمایز میان واکههای کاهشیافته و واکههای
کاهشنیافته در آنها وجود دارد ،گوناگونی در دیرش مناطق واکهای باالتر باشد .بر همین
اساس ،راموس و همکاران ( ،)2999با طراحی آزمایشی ،انحراف معیار مناطق واکهای و
همخوانی و همچنین میزان پارامتر ( )٪Vرا به عنوان مقیاسی برای بررسی گوناگونیهای
دیرشی این مناطق بررسی کردند .استفاده از این پارامترها به دو علت صورت پذیرفته
است :الف) زبانهایی که در آنها کاهش واکهای رخ میدهد (زبانهای تکیه-زمان) شامل
تعداد بیشتری از مناطق واکهای ،با دیرشهای کوتاهتر هستند؛ بنابراین ،در این زبانها
مدت زمان واکهای بودن گفتار کمتر خواهد بود .ب) چون در زبانهای تکیه-زمان ،مناطق
همخوانی به لحاظ ساختاری ،دارای پیچیدگی بیشتری نسبت به زبانهای هجا-زمان
هستند ،مدت زمان این مناطق در زبانهای تکیه-زمان بیشتر خواهد بود .پارامتر ()٪V
1. articulation rate
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میزان واکهای بودن جمله را نشان میدهد و بر اساس فرمول ( )2محاسبه میگردد.

در این فرمول  Nvتعداد کل نمونههای مناطق واکهای Nc ،تعداد کل نمونههای مناطق
همخوانی Vi ،دیرش  iاُمین منطقه واکهای و  Ciدیرش  iاُمین منطقه همخوانی را نشان
میدهد؛ به عبارت دیگر در این فرمول عبارت صورت ،جمع کل دیرش مناطق واکهای و
عبارت مخرج جمع کل دیرش مناطق واکهای و همخوانی (دیرش کل جمله در صورتی که
مکث از جمله حذف شده باشد) است .انحراف معیار مناطق واکهای و مناطق همخوانی از
دیگر پارامترهای قابل اطمینان در تعیین ریتم زبانها هستند .انحراف معیار منطقة
واکهای عبارت است از انحراف معیار دیرش مناطق واکهای در هر جمله که با ( )ΔVنشان
داده میشود .انحراف معیار منطقة همخوانی که با ( )ΔCبازنمایی میشود ،عبارت است از
انحراف معیار دیرش مناطق همخوانی در هر جمله .میزان ( )ΔVو ( )ΔCاز طریق فرمول
( )1قابل محاسبه است.

در این فرمول  NIntتعداد مناطق واکهای و یا همخوانی در پارهگفتار و  Intiدیرش  iاُمین
منطقة واکهای و یا همخوانی است.
دلوو ( )92-9۷ :1222با اشاره به این موضوع که غالباً تحلیل آماری دادهها بر مبنای
توزیع نرمال دادهها استوار است ،معتقد است که دیرش مناطق گفتار لزوماً دارای توزیع
نرمال نبوده و شکل توزیع گوسی 1مناطق همخوانی ،واکهای و هجا دارای چولگی 2و
کشیدگی 3مثبت به سمت راست است .از اینرو ،به منظور کاهش میزان چولگی و کشیدگی
مثبت از نحوۀ محاسبة لگاریتمی برای نرمالسازی دادهها استفاده میشود .دلوو ()1222
فرمول ) ΔInt(lnرا به عنوان جایگزینی برای پارامترهای ( )ΔCو ( )ΔVمعرفی میکند.
محاسبة پارامترهای () )ΔC(lnو () )ΔV(lnبا استفاده از فرمول ( )3صورت میگیرد .در
این فرمول میتوان  Intرا با  Cو یا  Vجایگزین نمود.
1. Gaussian distribution
2. skewness
3. Kurtosis
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در این فرمول NInt ،تعداد مناطق واکهای و یا همخوانی در پارهگفتار و  Intiدیرش  iاُمین
منطقة واکهای و یا همخوانی است .شاخص تغییر دو به دوی واکهای نرمالسازی شده
( )nPVI-Vتغییرات دیرش در مناطق واکهای را از طریق مقایسة دو به دوی دیرش در
سطح دو منطقه واکهای متوالی محاسبه مینماید .شاخص تغییر دو به دوی نرمالسازی
شده از طریق فرمول ( )۲محاسبه میگردد:

در این فرمول  mتعداد مناطق واکهای و  dkدیرش  kاُمین منطقة واکهای را نشان میدهد.
پارامتر دیگری که همواره در بررسی ریتمیک گفتار مورد بررسی قرار میگیرد سرعت
گفتار است .در این پژوهش ،سرعت گفتار بر اساس سرعت هجا که یکی از واحدهای
مناسب برای درک گفتار است ،سنجیده میشود .سرعت هجا ،تعداد هجا در ثانیه را نشان
میدهد و از طریق فرمول ( )۵محاسبه میگردد.
در این فرمول  Nsyllتعداد کل هجاهای پارهگفتار و
گرفتن مکث است.

d

دیرش کل پارهگفتار بدون در نظر

تحلیلدادهها 

.3
اکثر پژوهشهای پیشین زبان فارسی را به عنوان زبانی هجا-زمان طبقهبندی کردهاند
(الزار2991 ،؛ ویندفور ،)29۷9 ،با این وجود جیمز( )1۵ :29۲2زبان فارسی را همانند
زبانهای انگلیسی و عربی به عنوان زبانی تکیه-زمان در نظر گرفته است .دوئر ()2993
تمایز میان زبانهای تکیه-زمان و هجا-زمان را به دلیل وجود ویژگیهای واجی در نظر
میگیرد که از مهمترین آنها میتوان به ساخت هجا 1و کاهش واکهای 2اشاره نمود.
زبانهای تکیه-زمان دارای ساخت هجایی پیچیدهتری نسبت به زبانهای هجا-زمان بوده
و امکان رخداد فرایند کاهش واکهای در این زبانها وجود دارد (دوئر ،همان) .این تمایز،
1. syllable structure
2. vowel reduction
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در پارامترهای صوتشناختی مطرحشده به منظور طبقهبندی ریتمیک گفتار ،نیز قابل
مشاهده است .در اغلب پژوهشهای پیشین ،پارامترهای (( )ΔCراموس و همکاران،
2999؛ مایرانو و رومانو( )٪V( ،)1222 ،راموس و همکاران2999 ،؛ باری و همکاران،
1223؛ وایت و ماتیس122۷ ،؛ دلوو )1222 ،و (( )nPVI-Vگرابه و لو1221 ،؛ وایت و
ماتیس )122۷ ،به عنوان پارامترهای مناسب در ایجاد تمایز ریتمیک میان زبانهای
مختلف معرفی شدهاند .زبانهای تکیه-زمان دارای میزان ( )CΔباالتر و میزان ( )٪Vو
( )nPVI-Vکمتر نسبت به زبانهای هجا-زمان هستند .از اینرو در این بخش ابتدا
پارامترهای معرفیشده در بخش  ۲-1در ایجاد تمایز ریتمیک میان گونههای زبانی فارسی
و ترکی آذری گونة تبریزی مورد واکاوی قرار خواهد گرفت .سپس ،تأثیر تقلب بر هر یک
از متغیرهای وابسته بررسی و میزان اثرگذاری هر یک از این پارامترها در تشخیص هویت
مطالعه خواهد شد.
3-1نتایجوبحث 
بررسی ساخت هجایی فارسی محاورهای و ترکی آذری گونة تبریزی نشان میدهد که
نمیتوان به لحاظ پیچیدگی ساخت هجایی ،تفاوتی را میان این دو زبان قائل شد .الگوی
هجایی زبان فارسی به صورت )) CV(C(Cو الگوی هجایی ترکی آذری گونة تبریزی به
شکل )( (C)V(Cغفاروند مکاری122۷ ،؛ راهانداز و همکاران )2393 ،است .به همین دلیل،
انتظار میرود میزان پارامتر () )ΔC(lnدر این دوگونة زبانی پایین بوده و اختالف معنیداری
میان این دو گونه وجود نداشتهباشد .همچنین در زبان فارسی رخداد فرایند کاهش
واکهای گزارش نشده است (صادقی)239۲ ،؛ از اینرو ،انتظار میرود میزان پارامتر )٪V( .در
این زبان باال باشد .طبقهبندی ریتمیک انواع دادههای پژوهش با استفاده از پارامترهای
زبانهای فارسی محاورهای و ترکی آذری گونة تبریزی با اندازهگیری پارامترهای (،)٪V
() )nPVI-V( ،)ΔV(ln)( ،)ΔC(lnو سرعت تولید صورت پذیرفت .میانگین نتایج
بهدستآمده از بررسی این پارامترها برای هر یک از گونهها در جدول  2آمده است:

پژوهشهایزبانی،سال،11شمارۀ،1بهاروتابستان15/1311

جدول : 2میانگین مقادیر بهدستآمده از پارامترهای صوت شناختی

نوع داده
فارسی -فارسی
فارسی -ترکی
ترکی -فارسی
ترکی -ترکی

)ΔC (ln

)ΔV(ln

%V

nPVI-V

rate

2/۵9
2/۵۱
2/۵۷
2/۵۵

2/۵۲
2/۵۵
2/۲9
2/۵۲

۵2/99
۲۱/22
۲۷/23
۲9/92

۵2/91
۵1/1۵
۲9/93
۵۵/99

۱/2۵
۵/2۲
۲/9۱
۵/1۵

* درتمامی جدولها ،نمودارها و شکلها ،در قسمت نوع داده در ترکیب (گونة  -2گونة  )1گونة نخست زبان
مادری گویشوران و گونة دوم ،گونهای است که فرد هنگام ضبط داده به آن گونه صحبت کرده است.

بر اساس اطالعات موجود در این جدول ،زبان فارسی دارای باالترین میزان پارامتر
() )ΔC(lnو ( )٪Vاست .کمترین میزان پارامتر () )ΔC(lnنیز متعلق به ترکی آذری گونة
تبریزی است.

شکل  :3میانگین پارامترهای ) ΔC(lnو  ٪Vدر گونههای مورد بررسی در پژوهش

مقایسة مقادیر بهدستآمده برای پارامترهای ) ΔC(lnو  ٪Vدر گونه فارسی و ترکی آذری
گونة تبریزی با مقادیر بهدستآمده از همین پارامترها در سایر زبانها نشان میدهد که
نمیتوان گونة زبانی فارسی را متعلق به طبقة هجا-زمان و یا تکیه-زمان در نظر گرفت.
گونة زبانی فارسی به لحاظ ساخت هجا که از نظر صوتشناختی در پارامتر ) ΔC(lnمتبلور
میشود رفتاری شبیه به زبانهای تکیه-زمان از خود نشان داده و به لحاظ پارامتر ٪V
رفتاری مشابه زبانهای هجا-زمان دارد .از اینرو ،همسو با نظر نسپر ( )2992مبنی بر قائل
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شدن به طبقهای ریتمیک با عنوان زبانهای ترکیبی ،1شاید بتوان فارسی محاورهای را نیز
به عنوان زبانی ترکیبی به لحاظ ریتمیک در نظر گرفت .بر اساس مقادیر بهدستآمده از
همین پارامترها ترکی آذری گونة تبریزی را میتوان در دستة زبانهای هجا-زمان قرارداد.
میانگین مقادیر پارامترهای ) ΔC(lnو  ،٪Vدادههای نوع ( 1ترکی -فارسی) و ( ۲فارسی-
ترکی) را در گروه زبانهای تکیه-زمان قرار میدهد .با این وجود ،تفاوت میانگین پارامتر
) ،ΔC(lnدر انواع دادهها ،دارای تمایز معنیدار نیست .در مرحلة دوم از بررسی دادههای
پژوهش ،گفتار افرادی که سعی در تقلب گونة زبانی ترکی آذری داشتهاند با گفتار
فارسیزبانان و گویشوران ترکی که به زبان فارسی به عنوان زبان دوم خود مسلط بودهاند
مورد مقایسه قرار گرفت .به منظور بررسی تأثیر استفاده از تقلب بر پارامترهای مختلف ،از
آزمون آماری تحلیل واریانس چندمتغیره 2استفاده شد .در این آزمون ،نوع داده (گونههای
زبانی مختلف) به عنوان عامل ثابت و پارامترهای ( )nPVI-V( ،)ΔV(ln)( ،)ΔC(ln)( ،)٪Vو
سرعت تولید به عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شدند .نتایج این بررسیها نشان
داد که تمایز معنیداری میان پارامترهای صوتشناختی طبقهبندی ریتمیک گفتار بر
اساس نوع داده وجود دارد (،p> 2/2۵ ،Wilk's Λ=2/۵2 ،partial η2 =2/۱32
 .)F )2۵ ،33/۵19( =۲/3۷۵بررسی مقادیر بهدستآمده نشان داد که نوع داده تأثیر
معناداری بر پارامترهای ( )F )3 ،2۱( =2۱/99 ،p> 2/2۵ ،partial η2 =2/۷۱( )٪Vو

سرعت تولید ( )F )3 ،2۱( =9/2۲۲ ،p> 2/2۵ ،partial η2 =2/۱2۲دارد .شکل ،۲
تعامل میان پارامترهای ( )٪Vو سرعت تولید را در انواع دادهها بازنمایی میکند.
8
persian-persian

4

persian-turkish

2

turkish-persian

syllable rate

6

0

turkish-turkish
52

50

48

46

44

V%

1. rhythmically mixed
2. Manova
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شکل  :۲میانگین پارامترهای سرعت تولید و  ٪Vدر گونههای مورد بررسی در پژوهش

دادههای موجود در این نمودار نمایانگر پایینتر بودن میزان پارامتر سرعت تولید در
دادههای نوع دوم (ترکی -فارسی) نسبت به دادههای نوع اول (ترکی -ترکی) است .علت
این امر را می توان تأثیر زبان مادری و زبان دوم در نظر گرفت .بر اساس نظر دیونگ و
همکاران ( )1223سرعت گفتار در زبان مادری بیشتر از زبان دوم است .دادههای نوع ۲
(فارسی -ترکی) دارای سرعت تولید پایینتری نسبت به زبان مادری این گویشوران که
فارسی است بوده ،در عین حال ،مقدار این پارامتر باالتر از میانگین سرعت گویشوران
ترکزبانی است که زبان فارسی ،زبان دوم این افراد بوده است .به منظور بررسی تفاوت
میان پارامترهای مورد سنجش در دادههای مختلف ،آزمون تعقیبی توکی 1اجرا شد .بر
اساس نتایج موجود در جدول  ،1میانگین پارامتر ( )٪Vدر دادههای فارسی-فارسی و
فارسی-ترکی به لحاظ آماری دارای تفاوت معنادار است .تفاوت معنادار این پارامتر در این
دو نوع داده به این معناست که بر اساس پارامتر ( )٪Vگویشوران فارس زبانی که گونة
ترکی آذری را تقلید کردهاند ،در ایجاد تمایز میان زبان مادری خود و زبانی که سعی در
تقلید آن داشتهاند ،موفق عمل کرده و گفتار خود را به گونة ترکی آذری نزدیک کردهاند.
نتایج بهدستآمده از این بررسی در تعارض با پژوهشهایی نظیر دلوو و همکاران ()1229
است که پیشتر عنوان کرده بودند میزان واکهای بودن گفتار که از طریق پارامتر ()٪V
بازنمایی میشود ،فرد ویژه بوده و تقلید یک گویشور از گونهای دیگر باعث ایجاد تغییر در
این پارامتر نمیگردد .دادههای موجود در جدول  1همچنین نشان میدهد که میزان
عملکرد موفق گویشوران فارسی به حدی بوده است که نمیتوان بر اساس پارامتر ()٪V
تمایز معناداری میان دادههای فارسی-ترکی و ترکی-فارسی قائل شد .از اینرو ،بر اساس
نتایج بهدستآمده از این پژوهش ،پارامتر ( ،)٪Vپارامتر مناسبی برای ایجاد تمایز میان
دادههای فارسی -ترکی و ترکی -فارسی نیست .دادههای این پژوهش ،همچنین مؤید
تفاوت معنیدار میان دادههای فارسی -فارسی و ترکی -فارسی هستند .به همین دلیل،
میتوان پارامتر ( )٪Vرا به عنوان پارامتری مناسب در ایجاد تمایز میان گویشورانی که
فارسی زبان مادری آن افراد بوده و گویشورانی که فارسی زبان دوم آنها بوده ،در نظر
گرفت .نتیجة مشابه در مورد گویشورانی که ترکی آذری زبان مادری آن افراد بوده و
افرادی که سعی در تقلید ترکی داشتهاند نیز صادق است؛ بنابراین ،به نظر میرسد که
1.Tukey test
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بتوان از پارامتر ( )٪Vبه عنوان پارامتری موفق در ایجاد تمایز میان زبان مادری و زبان
دوم /غیر مادری افراد نام برد .واکاوی نتایج آزمون تعقیبی توکی در مورد پارامتر سرعت
تولید نشان میدهد که تفاوت میان میانگینهای این پارامتر در دادههای فارسی-فارسی و
فارسی-ترکی ،ترکی-فارسی و ترکی-ترکی معنادار است .به این ترتیب ،این پارامتر در
ایجاد تمایز میان گویشوران فارسی که به فارسی صحبت میکردهاند با گویشوران
ترکزبان که به ترکی و یا فارسی صحبت میکردهاند ،موفق عمل میکند.
جدول  :1آزمون تعقیبی توکی برای پارامترهای ( )٪Vو سرعت تولید
متغیر وابسته

P-value
*

2/222

*

2/222

ترکی -فارسی

2/۵۲9

*

ترکی -فارسی
ترکی -ترکی
فارسی -ترکی

*

فارسی -فارسی
ترکی -فارسی

*

فارسی -فارسی

2/222

*

2/221
2/212

ترکی -فارسی

*

فارسی -فارسی
ترکی -فارسی
ترکی -ترکی

2/9۷2
*

فارسی -فارسی

فارسی -ترکی

2/۵۱۱

*

2/22۲

ترکی -ترکی

فارسی -فارسی

2/۵۲9

*

2/222

*

2/22۲

فارسی -ترکی

ترکی -فارسی

ترکی -ترکی

2/22۲
2/999

فارسی -ترکی

ترکی -ترکی
ترکی -ترکی

فارسی -ترکی
سرعت تولید

ترکی -ترکی

%V

2/222

2/222

*

2/22۲

ترکی -ترکی

2/۵۱۱

*

ترکی -فارسی

متغیر وابسته

فارسی -فارسی

فارسی -ترکی

فارسی -فارسی

فارسی -ترکی

P- value

نوع داده

نوع داده

نوع داده

نوع داده

2/999
2/۷22
*

فارسی -فارسی
فارسی -ترکی
ترکی -فارسی

2/221

2/212
2/9۷2
2/۷22

* عالمت ستاره در جدول نشانة معنادار بودن تمایز میان میانگین پارامترها در انواع داده است

همانند پارامتر ( ،)٪Vپارامتر سرعت تولید در گویشوران فارسیزبانی که گونة ترکی را
تقلید کردهاند ،دارای تمایز معنادار با گفتار همین افراد در هنگامی است که به گونة
فارسی صحبت میکنند؛ به همین دلیل ،نمیتوان این پارامتر را نیز ،پارامتری فرد ویژه در
نظر گرفت که تحت تأثیر تقلب دستخوش تغییر نمیشود.
همچنین ،پارامتر سرعت تولید ،دارای تمایز معناداری میان دادههای فارسی-ترکی و
ترکی-فارسی نیست .اگرچه این پارامتر ،نظیر پارامتر ( )٪Vقابلیت ایجاد تمایز میان
دادههای نوع ( 1ترکی -فارسی) و نوع ( ۲فارسی -ترکی) را ندارد ،اما در ایجاد تمایز
معنیدار میان زبان مادری و زبان دوم /غیر مادری موفق عمل کرده است.
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نتیجه 

-4
در پژوهش حاضر ،به بررسی تأثیر تقلب فارسیزبانان در استفاده از گونة ترکی آذری بر
پارامترهای صوتشناختی دیرش-بنیاد طبقهبندی ریتمیک گفتار ،در چارچوب آواشناسی
قضایی پرداختیم .ابتدا و با استفاده از پارامترهای میزان واکهای بودن گفتار ( )٪Vو انحراف
معیار دیرش مناطق همخوانی نرمالسازی شده () )ΔC(lnکه در پیشینة پژوهش به عنوان
پارامترهای مناسب در طبقهبندی ریتمیک زبانهای مختلف معرفی شدهاند ،طبقهبندی
ریتمیک فارسی محاورهای و ترکی آذری گونة تبریزی و دادههای نوع ( 1ترکی-فارسی) و
( ۲فارسی-ترکی) انجام شد .نتایج این پژوهش نشان داد که نمیتوان پارامتر انحراف معیار
دیرش مناطق همخوانی نرمالسازی شده () )ΔC(lnرا به عنوان پارامتری مناسب در ایجاد
تمایز میان دادههای مختلف این پژوهش در نظر گرفت .بر اساس نتایج کسبشده از
سنجش متغیرهای میزان واکهای بودن گفتار ( ،)٪Vانحراف معیار دیرش مناطق همخوانی
نرمالسازی شده () ،)ΔC(lnانحراف معیار دیرش مناطق واکهای نرمالسازی شده
() ،)ΔV(lnشاخص تغییر دو به دوی واکهای نرمالسازی شده ( )nPVI-Vو سرعت تولید،
تنها میانگین دو پارامتر میزان واکهای بودن گفتار ( )٪Vو سرعت تولید ،دارای تمایز
معنیدار ،در انواع دادهها هستند .با این وجود ،هیچکدام از پارامترهای صوتشناختی ریتم
گفتار توانایی ایجاد تمایز میان دادههای ترکی -فارسی و فارسی -ترکی را نداشتند .اگرچه
پارامترهای میزان واکهای بودن گفتار ( )٪Vو سرعت تولید ،در ایجاد تمایز میان دادههای
فارسی -ترکی و ترکی -فارسی موفق عمل نکردند ،اما میتوان از این دو پارامتر به عنوان
پارامترهای مناسب در ایجاد تمایز میان زبان مادری و زبان دوم /غیر مادری یاد کرد .به
طور کلی ،میتوان اذعان نمود که پارامترهای ریتم گفتار ،پارامترهای مناسبی در تشخیص
تقلب در گفتار نیستند.
پینوشت 

  .2یکی از نکاتی که باید به آن اشاره کرد ،جایگزینی واژه مقایسة قضایی گفتار به جای واژۀ تشخیص هویت
گوینده در بسیاری از منابع است که پس از انتشار مقاله سَکس ( )Michael J. Saksو کولر ()Johnathan J. Koehler
( ) 122۵در خصوص لزوم بازنگری و ایجاد تغییرات در علوم قضاییِ مرتبط با تشخیص هویت ،به وجود آمده است.
جهت کسب اطالعات بیشتر در این خصوص رجوع کنید به مقالة ( The coming paradigm shift in the forensic
.)identification science

 .1میرهاف ( « )۷۲ :1222( )Miriam Meyerhoffگونة زبانی را اصطالحی خنثی برای ارجاع به زبان ،گویش و
لهجه بدون در نظر گرفتن تمایز میان زبان ،گویش و لهجه» تعریف کرده است .در این پژوهش نیز ،گونة زبانی ،با
در نظر گرفتن تعریف میرهاف ( )1222بکار برده خواهد شد.
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