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مبتال به شكاف لب و كام در  آموزان دانش در يفارس زبان يها واكه يا سازهساختار  بررسي

  ساله 7-9 يسنمحدوده 

 
  2 موسويالسادات  اشرف، 2 پور سونيا حسن، 2 كريمي طاهره، 1 بهرامي اكبر، * يصالح فرانك

  
  چكيده

به . باشد مياز اجزاي اصلي تشخيص نوع واكه توسط فرد شنونده  ،است كه روابط ميان سه سازه اول اي گونهبه  اي سازهفركانس  اهميت: مقدمه

. باشد مي اي واكهبسامد سازه در توصيف خطاهاي  گيري اندازهبنابراين كاربرد اصلي  .آن بستگي دارد هاي سازهعالوه كيفيت يك واكه به بسامد 

 ،اين فركانس به كمك دستگاه گيري اندازهبلكه  باشد، نميادراكي توسط فرد شنونده  هاي پايهيك فرد بر  هاي واكهتشخيص غير طبيعي بودن 

 يو اختالالت گفتار يا واكه يخطاها صيجهت تشخ ييهنجارها ايپژوهش به دست آوردن شاخص  نيهدف از انجام ا. كند مي تر دقيقتشخيص را 

  .بود لب و كام شكاف به مبتال آموزان دانشدر 

ساله انجام  7- 9آموز مبتال به شكاف كام و لب در محدوده سني  نفر دانش 23روي  يپژوهش توصيفي و به صورت مقطع نيا :ها مواد و روش

ه ب نظر مورد هاي نمونهزبان فارسي از  هاي واكه توليد آزمونسپس  ،شده آوري گرداين پژوهش اطالعات اوليه توسط مصاحبه مستقيم  در .گرفت

 افزار نرمReal analysis و برنامه  Speech studioدستگاه  توسطجداگانه  طوره ب واكه شش هر سوم سازه و دوم سازه و اول سازه. آمد عمل

Dr. Speech ميانگين،( توصيفي آماري هاي وشراستفاده از  بابه طور جداگانه در جدول مربوطه ثبت گرديد و  ،آمد و اعداد مربوط به دست 

  .گرفت قرار ليتحل و هيتجز مورد پژوهش اهداف اساس بر) حداكثر و حداقل معيار، انحراف

 i/ 1542/سازه دوم مربوط به واكه  هرتز، æ /685/ واكه به مربوط اول سازه مقدار بيشترين ميانگين ،كام و لب شكاف آموزان دانش در :ها يافته

 æ /2565/هرتز و  u/ 953/ ،هرتز i/ 422/ هاي واكههرتز و ميانگين كمترين مقدار به ترتيب مربوط به  i/ 3264/سازه سوم مربوط به واكه  و هرتز

  .آمد دست به هرتز

 ارتفاع و اشتگيكاهش افر احتمال پس ،افزايش داشته است /e/، /i/ هاي واكهدر  اول سازهكه ميزان  دداپژوهش حاضر نشان  نتايج: گيري نتيجه

 روي پس عقب سمت به پيشين هاي واكهدر نتيجه زبان در  .كاهش چشمگيري داشته است /e/، /i/ هاي سازه دوم در واكه ميزان و وجود دارد زبان

  .است شده بيشتر روي پس اين شنوايي افت و شكاف وسعت افزايش با البته. است داشته

  .اي واكهفضاي  ،Speech دكتر دستگاه فارسي، زبان هاي واكه اي، سازهساختار  لب، و كام شكاف :ها واژه كليد
  

  19/2/89: تاريخ دريافت

  24/5/89: تاريخ پذيرش
  

  مقدمه

كه در حين توليد آن  ،است دار واك پيوسته آواي يك واكه

جريان هوا به هيچ مانعي از قبيل انسداد و تنگي مجرا برخورد 

بر مبناي واكه  ،گويايي هاي اندام حركات بنابراين،). 1( كند نمي

مجراي گفتار براي توليد  گيري شكلو  گيرد ميبه واكه صورت 

  ).2) (اوهمن( است گفتار ريزي برنامههدف اصلي  ها واكه
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و / i و a ،o ،u ،æ ،e/ دارد وجود واكه 6 فارسي زبان در  

 هاي هارموني تارآواها، ارتعاش اثر بر ،در هنگام توليد يك واكه

 ).3( شوند ميبا بسامد معين توليد  اي دورهصوتي 
بسامدها، بسامدهاي طبيعي و خاص مجراي صوتي  اين

هستند كه با هر گونه تغييري در شكل و اندازه مجراي صوتي 

سازه  ،انرژي زياد باشند دارايكه  ييها هارموني. (كنند ميتغيير 

  ).4) (شوند ميناميده 

 باشد، مي ها واكهكننده  ديعضو تول نيتر مهم واقع، در زبان  

 ها واكه زيتما ينده در مشخصه مهم براعامل به وجود آور رايز

 يگريد بودن، نيپس و نيشيپ مشخصه يكي .)5( است

آن بخش از زبان  .باشد مي ها واكهبودن  بستهو  بازمشخصه 

 اولكه سازه است مشخصه اول  يمبنا ،ندك مي واكه ديتولكه 

)F1 (تا زبان فاصله گر،يد سخن بر اي زبان، ارتفاع و دارد نام 

. دارد نام) F2( يا دوممشخصه دوم است كه سازه  يمبنا كام،

 ييآوا تيفيك رييدر تغ يعامل مهم زين ها لب زبان، بر عالوه

حجم  رييموجب تغ ها لبشكل  رايز روند، يمبه شمار  ها واكه

ممكن  قيحجم دهان به دو طر رييتغ .گردد يم دهانحفره 

كه مبناي  ي،عرض يگريد و يطول يكي: ردياست صورت گ

). 3، 6( دارد نام) 3F( يا سومكه سازه  ،مشخصه سوم است

صوت  ديبارخوان را در تول اينقش رزوناتور و  زيحفره دهان ن

 يتارها لهيوس به كه ييهوا كه يمعن نيا به. كند يم فاديا

 آوردن در ارتعاش به موجب خود آمده، در ارتعاش به يصوت

. شدت صوت است شيآن افزا جهيكه نت ،شود يمدهان  يهوا

 تيفيك بر دهان حفره شكل و حجم كه ميدان يم زيرا ن نيا

  ).3، 6( دارد ميمستق اثر صوت ييآوا

اجازه ورود هوا  كام نرم ،بوده يدهان يهمگ يفارس يها واكه  

و  كام نرم به بيآس صورت نيا در. دهد نميرا  ينيبه ب

 ها واكه ديبه تول بيآن باعث آس يبدعملكرد ايو  يتيكفا يب

  ).7( )كام شكاف كودكانمثل ( شود يم

ايجاد  ،كفايت الزم را ندارد V.Pني كه دريچه ابيمار در  

 خيشومي باعث نتيجه در است، كافيفشار هواي دهاني نا

كه اين حتي پس از اعمال جراحي  ،شود مي ها واكه شدگي

 جراحي اعمال از بعد موارد اين. )5(ممكن است باقي بماند 

 و Glottal stop هاي جانشيني صورته ب است ممكن

Pharyngeal fricative 7( باقي بماند.(  

اين انحرافات ظريف و  ،كلينيكي هاي تجربهاساس  بر  

 برگ د دان. شود مي ها واكهكوچك باعث خيشومي شدگي 

 نيكه ا كند يماشاره ) و همكاران Gugschبه نقل از (

  ). 8( شود يم اول سازه افزايشباعث  يشدگ يشوميخ

  Casal  كياسپكتوگراف يها يريگ اندازه باو همكاران 

 از، نشان دادند كه كام و لب شكاف به مبتال كودكان گفتار

به شكاف  مبتالگروه  نيب يقابل توجه يها تفاوت يآمار نظر

 در. شد مشاهده /e/فورمنت  نياول در شاهد گروه ولب و كام 

 اول ورمنتف /a/ دوم فورمنت در ييها تفاوت، UCLP گروه

/o/ دوم فورمنت و /o/ ميلب ترم شكاف و است شده مشاهده 

 تيوضع يها تفاوت .داشت ريثأت /u/، /o/ يها واكه يشده رو

  .)5( است بوده گذار ريثأت /a/و  /e/ي ها واكه يزبان رو

  Lewis ها واكهتأثير " عنوان تحت تحقيقي درهمكاران  و 

 در كه رسيدند نتيجه اين به "بيني از هوا خروج ميزان روي

 ،حلقي -يكام دريچه كفايتي بي مشكل با ها آزمودني گروه

 و بسته هاي واكه با جمالتي براي بيني از هوا خروج ميزان

. است افتاده هواكجمالتي با دو  از بيشتر بسته نيمه هاي واكه

نسبت به ديگر / i/بسته و پيشين  هواك كشش ميزان همچنين

بسته و  هميزان خروج هوا از بيني براي واك ،بودهها بيشتر  واكه

 بيشتر/ a/ و/ æ) /باز( افتاده هاي واكه به نسبت/ u/پسين 

  .)9( است

 دانشگاه يمركز مارستانيب در گريد يقيتحق  

 و سر يجراح گروه توسط فرانسه ريپهات -استراسبورگ

 كودكانو  يعيطب كودكان VOT سهيمقا عنوان تحت گردن

 VOTطول مدت  آن جهينت در كه ،گرفت صورت كام شكاف

 و است يعيطب كودكان از شتريب يكام شكاف كودكاندر 

 بوده رگذاريثأت /a/مثل  پسين يها واكه يفركانس رو راتييتغ

  .)10( است

صالحي ، )11(محمدي  هاي نظير پژوهش كشور داخل در  

   نهيزم نيا در) 14(محمدي و ) 13(، صالحي و همكاران )12(
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 در ولي، گرفته صورت طبيعي ساالن بزرگ و كودكان در

 انجام پژوهشي لب و كام شكاف به مبتال كودكان مورد

  .است نگرفته

گفتار و زبان كشورمان شاخص  يشناس بيآسمراكز  در  

كه نشان دهنده مختصات  ياز زبان فارس ييهنجارها اي

در كودكان  ها واكه ژهيبه و ،يگفتار يآواها يها سازه

 ليدل نيبه هم. ميشكاف لب و كام باشد، در دست ندار

 يو يشخص يها تجربه ايو  گر درمان يادراك يابيارز اغلب

. است يا واكهنوع و شدت اختالل  نييمبنا و شاخص تع

 ديكه فرد در تول كند يم دايپ تياهم يمسأله زمان نيا

 فيخف بيآس هيبسامد پا يو چگونگ تيفيدر ك ها واكه

 توان ينم يادراك يابيحالت فقط با ارز نيدر ا. داشته باشد

 ليو تحل هيبا تجز. برد يآن پ تيفيبه وجود اختالل و ك

و  يصوت يبه شكل مجرا توان يمهر واكه  يكيآكوست

. برد يدر آن واكه پ هيبسامد پا ديآن بر تشد رينحوه تأث

 تياهماشاره داشت كه ) به نقل از محمدي( جانسون

سه سازه  انياست كه روابط م يا گونهبه  يا سازهفركانس 

واكه توسط فرد شنونده  صيتشخ ياصل ياول از اجزا

به نقل از ( فوگه الگهبه عالوه ). 11( شود يمشناخته 

واكه به بسامد  كي تيفيك اظهار داشت كه) محمدي

و به دست  يريگ اندازه). 11( دارد يبستگ آن يها سازه

 ييسزا به تياهم ،اول سازه سه خصوص به ها سازهآوردن 

 يشناس بيآس طهيو درمان در ح صيتشخ ق،يدق يابيدر ارز

كاربرد  نيبنابرا. ن گروه از افراد را دارديا زبان و گفتار

 يا واكه يخطاها فيبسامد سازه در توص يريگ اندازه ياصل

با  توان يم نيهمچن). 12، 13) (استراند ،كارسو( باشد يم

 يها يژگيو ،هر واكه يا سازهفركانس  نيرابطه بتوجه به 

 نيا انجام از هدف. نمود فيتوص را واكه آن يديتول

جهت  ييهنجارها ايشاخص  آوردن دست به پژوهش

در  يو اختالالت گفتار يا واكه يخطاها صيتشخ

  .بودمبتال به شكاف كام و لب  آموزان دانش

 و گفتار شناسان بيآس يبران پژوهش يحاصل از ا جينتا  

ك يتا در صورت وجود مشكل در هر  بود، خواهد ديمف زبان

 جهت ،كام و لب شكاف به مبتال افراد يا واكه يهاسازهاز 

  .ندينما استفاده آن از مناسب يدرمان يها يزيربرنامه

  

  ها روشمواد و 

نفر  23 يرو يو به صورت مقطع يفيتوصپژوهش  نيا

 دردر شهر اصفهان  يساله مدارس عاد 7- 9 آموز دانش

مورد مطالعه شامل  جامعه. است گرفتهانجام  1388 سال

  .بودندمبتال به شكاف لب و كام  آموزان دانش

 در تيجمع از و ياحتمال ريغ صورت به يريگ نمونه  

  .گرفت انجام دسترس

 در ،شكاف لب و كام داشتنورود به مطالعه،  شرايطاز   

 شنوايي افت فقط شنوايي مشكالت با بودن همراه صورت

 يعقب ماندگ نداشتنسال،  7- 9، سن آزمودني متوسط

 مشكالت، نداشتن )زبان يفارس(، تك زبانه بودن  يذهن

، نداشتن يو سرماحوردگ يتنفس، نداشتن مشكالت يحركت

رم همراه و نداشتن اختالالت ، نداشتن سنديينايمشكالت ب

  . دبو يعيها طب ه آنيت تغذيوضع يصوت

 بر ،شده انتخاب لب و كام شكاف يها نمونه ابتدا  

 شش ديتول يابيارز ها آن از مطالعه به ورود طيشرا اساس

 يها نمونه اساس بر سپس .آمد عمله ب يفارس زبان واكه

 از برابر سه تعداد به يعيطب يها نمونه ،لب و كام شكاف

  .شدند يساز همسان تيجنس و سن نظر

به عنوان  ،نمونه را دارا بودند طيكه شرا يافراد  

خواسته  ياز هر آزمودن. پژوهش انتخاب شدند يها نمونه

كه گردن به راست،  نديبنش يصندل يرو يطور كه شد يم

 20در فاصله  كروفنيم. عقب منحرف نشود ايچپ، جلو 

شد، سپس از او  ميتنظ ياز دهان آزمودن يمتر يسانت

را كه به صورت  يشش واكه زبان فارس كه خواسته شد

 ديتول بيرا به ترت ،قرار گرفته بود يو اريدر اخت ينوشتار

 يآزمودن .شد يم ديتول هيثان 3به صورت  ديهر واكه با. كند

 يا لحظه يواكه و آغاز واكه بعد كي ديتول انيپا نيب ديبا

مجهز به  وتريهمزمان صدا توسط كامپ سپس .كرد يمكث م

 ،ضبط شده كروفنيم لهيوسه ب Sound recorderبرنامه 
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و برنامه  Speech studioضبط شده به دستگاه  يصداها

Real analysis افزار  نرمDr. Speech توسط  ،منتقل شده

 Real analysisو برنامه  Speech studioدستگاه 

سه سازه اول، (ها  دستگاه سازه نيا Dr. Speechافزار  نرم

 يزبان فارس يها از واكه كيهر  يبرا) سوم و دوم

سپس نسبت سازه دوم به سازه اول و . يدمشخص گرد

 به دستاطالعات . نسبت سازه سوم به سازه اول تعيين شد

با استفاده  ،شده وتريوارد كامپ SPSSافزار  آمده توسط نرم

ميانگين، انحراف معيار، (هاي آماري توصيفي  از روش

 جيو نتا گرفت قرار ليتحل و هيتجز مورد) حداقل و حداكثر

سه  يآمار يها آمده در جداول شاخص به دست يفيتوص

از نظر . يده گرديارا يو خط يستون يسازه اول و نمودارها

. جهت شركت در مطالعه وجود نداشت ياخالقي هيچ اجبار

ه بهمگي ها  يآمده از آزمودن ه دستب ياطالعات فرد

آزمون به  يمورد نحوه اجرا در .شد وسيله كد ثبت مي

 چيآزمون ه نيا. شد يالزم داده م حاتيها توض يآزمودن

  .نداشت يآزمودن يبرا يگونه ضرر

  

  ها يافته

هاي زبان فارسي و  فركانس سه سازه اول واكه ميانگين

ميانگين نسبت سازه دوم به اول و سازه سوم به اول در 

گزارش شده  1شكاف لب و كام در جدول  آموزان دانش

  .است

 آموزان دانشهاي زبان فارسي در  قرارگيري واكه ترتيب

شكاف لب و كام بر اساس ميانگين سه سازه اول از 

  :كمترين به بيشترين مقدار به شرح زير است

، /æ/ ،/o/ ،/e/ شكاف لب و كام آموزان دانشاول در  سازه

/u/ ،/a/ و /i/.   

، /æ/ ،/a/ ،/e/ شكاف لب و كام آموزان دانشدوم در  سازه

/o/ ،/i/  و/u/.  

 ، /o/ ،/a/شكاف لب و كام  آموزان دانشسوم در  سازه

/e/،/u/  ،/i/  و/æ/.  

 æ /685/ واكه به مربوط اول سازه مقدار بيشترين ميانگين

هرتز و سازه سوم  i/ 1542/، سازه دوم مربوط به واكه هرتز

  .دبوهرتز  i/ 3264/مربوط به واكه 

 i/ 422/كمترين مقدار سازه اول مربوط به واكه  ميانگين

هرتز و سازه سوم  u/ 953/، سازه دوم مربوط به واكه هرتز

  .دبو هرتز æ /2565/مربوط به واكه 

بت سازه دوم به اول مربوط به بيشترين مقدار نس ميانگين

و كمترين مقدار نسبت سازه دوم به اول  i/ 53/3/واكه 

  .دبه دست آم o/ 98/1/مربوط به واكه 

بيشترين مقدار نسبت سازه سوم به اول مربوط به  ميانگين

و كمترين مقدار نسبت سازه سوم به اول  i/ 09/8/واكه 

  .دبو æ/ 44/4/مربوط به واكه 

 /i/ واكه براي آموزان دانش اين در اول سازه تغييرات دامنه

 هرتز، واكه 886تا  376 از /e/ هرتز، واكه 623تا  279از 

/æ / هرتز، واكه  1526تا  312از/u/  هرتز،  990 تا 290از

 918تا  333 از /a/واكه  ،هرتز 818تا  419 از /o/واكه 

 اين در دوم سازه تغييرات دامنه .دبه دست آمهرتز 

 /e/ هرتز، واكه 3957تا  548از  /i/ واكه براي آموزان دانش

هرتز،  2265تا  1007از / æ/ هرتز، واكه 2817تا  591از 

تا  1005 از /o/واكه  ،هرتز 1668تا  581 از /u/واكه 

 .دبه دست آمهرتز  1711تا  807 از /a/واكه  ،هرتز 1453

/ i/واكه  يآموزان برا دانش نيسازه سوم در ا راتييدامنه تغ

هرتز،  3851تا  2077از / e/هرتز، واكه  4143تا  2551از 

تا  1151از / u/هرتز، واكه  3820تا  1829از / æ/واكه 

از / a/هرتز، واكه  4165تا  1330از / o/هرتز، واكه  4100

  . هرتز بود 4165تا  1495

و  يزبان فارس يها فركانس سه سازه اول واكه نيانگيم

نوع  كيودكان شكاف لب و كام به تفكها در ك نسبت آن

  .آمده است 2در جدول  ييشكاف و شنوا
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  ساله شهر اصفهان 7- 9آموزان شكاف لب و كام  دانشها در  هاي زبان فارسي و نسبت آن فركانس سه سازه اول واكه ميانگين .1 جدول

  واكه
  اول  سازه

  )هرتز(

  دوم  سازه

  )هرتز(

  سوم  سازه

  ) هرتز(

 سازه به دوم سازه

  اول

سوم به سازه  سازه

  اول 

/i/  422  1542  3264  53/3  09/8  

/e/ 583  1202  2806  06/2  98/4  

/æ/  685  1357  2565  23/2  44/4  

/u/ 456  953  2788  14/2  42/6  

/o/ 601  1172  3002  98/1  17/5  

/a/ 605  1226  2943  17/2  20/5  

   
  

  ها در كودكان شكاف لب و كام به تفكيك نوع شكاف و شنوايي نسبت آن فارسي و  هاي زبان سه سازه اول واكه  ميانگين فركانس .2 جدول

  واكه  گروه
  اول سازه

  )هرتز(

  دوم  سازه

  )هرتز(

  سوم سازه

  )هرتز(

 سازه به دوم سازه

  اول

 به سوم سازه

  اول سازه

  طرفه دو كام و لب شكاف

  شنوايي افت بدون

/i/  388  1355  3249  34/3  71/8  

/e/ 537  959  2716  78/1  17/5  

/æ/  498  1266  2299  75/2  99/4  

/u/  384  778  2630  08/2  21/7  

/o/ 620  1197  3149  00/2  43/5  

/a/  450  1185  2968  7/2  79/6  

  لب وكام  يك طرفه شكاف

  شنوايي افت بدون

/i/  417  2156  3463  97/4  53/8  

/e/  605  1757  2951  86/2  86/4  

/æ/  776  1321  2109  77/1  83/2  

/u/ 441  1008  2149  34/2  91/4  

/o/ 596  1089  2955  86/1  04/5  

/a/  787  71/1327  2939  71/1  7/3  

  طرفه يك كام و لب شكاف

  شنوايي  افت با

/i/ 353  876  3244  43/2  32/9  

/e/  656  976  2844  56/1  48/4  

/æ/  639  1279  2611  2/2  35/4  

/u/ 570  1050  2976  89/1  01/6  

/o/  659  1298  2657  2  15/4  

/a/ 462  1069  2759  33/2  95/5  

 افت با طرفه دو كام و لب شكاف

  شنوايي

/i/ 484  1271  2733  6/2  6/5  

/e/  495  1000  2733  2  5/5  

/æ/  387  1237  2249  1/3  8/5  

/u/ 505  1724  3681  4/3  2/7  

/o/  530  1348  3585  5/2  7/6  

/a/ 490  979  1829  9/1  7/3  
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  كام و لب شكاف كودكان در اي واكه فضاي .1 نمودار

  

 
  بحث

توسط  يصوت كننده ديها دو حفره تشد واكه ديتول زمان در

ها در فرمنت  حفره نياز ا كي هر .ديآ يبه وجود م زبان

 نيبنابرا. شوند يصوت م ديموجب تشد يفركانس خاص

مختلف را اختالف در سازه اول و دوم  يها واكه انياختالف م

 حفره گوناگون يها شكل. كند يم نييتع) 2Fو  1F يعني(

 آمدن ديپد به منجر) زبان ها، لب فك، تيوضع( دهان

 گوناگون يها واكه يعبارت به اي گوناگون ييآوا يها تيفيك

 هر ييآوا فيتوص يكاربرد نكات قسمت نيا در. گردد يم

 ييايگو اندام شكل و آن يا سازه ساختار گرفتن نظر در با واكه

  .رديگ يم قرار يبررس مورد واكه آن ديتول در

 نيدر ا 1F زانيم /e/و  /i/هاي  در مورد سازه اول در واكه

 ،بوده اديز زين 1Fاز  2Fو فاصله  2F زانيم. كم باشد ديواكه با

. شود يم اديز زين 3F زانيم نيبنابرا .گسترده است زيها ن لب

بسته كاهش و  يها در واكه Ladefoged، 1Fطبق اظهارات 

 يها در واكه 2F زانيو م ابدي يم شيباز افزا يها در واكه

 جينتا سهيبا مقا .)6( است نيپس يها از واكه شتريب نيشيپ

آموزان  در دانش /e/و  /i/واكه ) 1F(ها مقدار سازه اول  پژوهش

 است افتهي شيافزا يشكاف لب و كام نسبت به كودكان عاد

 زانيمعرف م )1F(ازه اول كه س نيبا توجه به ا). 11(

آموزان  دانش نيكه در ا ميريگ يم جهينت ،زبان است يافراشتگ

. است افتهيارتفاع زبان كاهش  ،زبان كم شده يافراشتگ زانيم

 Gugschبه نقل از ( برگ د دان قاتيبا نتايج تحق جهينت نيا

  .مطابقت دارد )5(و همكاران  Casal و) 8( )همكاران و

با  /o/ و /æ/، /u/، /a/ هاي واكه مورد در اول سازه مقدار

 جيبه نتا كينزد يبيتقربه طور  ،ها پژوهش جينتا سهيمقا

اما . بود يآموزان عاد دانش يصورت گرفته بر رو يها پژوهش

و نمودار فضاي  2با توجه به جدول ( /u/مورد واكه  در

آموزان مبتال به شكاف لب و  دانش مقدار سازه اول در) اي واكه

 نيا .است افتهي شيافزا ياندك ييبا افت شنوا طرفه كيكام 

 ييمبتال به افت شنوا يها در نمونه يمطلب با پژوهش صالح

 نيا ديتول يافراد برا نيارود كه  احتمال مي. مطابقت دارد

كه  ييجا از آن. آورند  يتر از افراد عاد نييواكه زبان را پا

 نيشتريبه ب نياز كمتر 1Fها بر اساس  واكه يريقرارگ بيترت

، /æ/آموزان مبتال به شكاف لب و كام به صورت  در دانش

/a/، /o/، /e/، /u/ و /i/ باز و بسته بودن  بيترت ،باشد يم

در پژوهش  يعاد يها مشابه نمونه، 1F زانيم يها رو واكه

به علت باز بودن / æ/و  /a/باشد و  يم يو محمد يصالح

باز  يها چون جزء واكه. اند را داشته 1Fمقدار  نيشتريب

 را 1Fمقدار  نيبه علت بسته بودن كمتر /i/ و /u/هستند و 

 .)12، 13( اند داشته
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آموزان شكاف لب و كام نسبت  در دانش )2F( سازه دوم مقدار

 كه نيبا توجه به ا .است افتهيكاهش  يآموزان عاد به دانش

كه  ميريگ يم جهينت ،است ديتول گاهيمعرف جا )2F( سازه دوم

 نيشيپ يها را كه واكه /e/و  /i/هاي  كودكان واكه نيا

  .كنند يم ديتر تول نيصورت پسه ب ،هستند

و نمودار فضاي  2جدول (اين پژوهش  جيمقايسه نتا با

 ميرس يم جهينت نيبه ا) 12، 13( يو پژوهش صالح) اي واكه

بدون افت  طرفه كيآموزان شكاف لب و كام  كه در دانش

تر  كينزد يآموزان عاد به دانش )2F( مقدار سازه دوم ييشنوا

طرفه بدون افت   آموزان شكاف لب و كام دو است و در دانش

دارد و در  ياديكاهش ز )2F( سازه دوم زانيم ييشنوا

همراه با  طرفه كيآموزان مبتال به شكاف لب و كام  دانش

 نيا يعني. كمتر شده است )2F( سازه دوم زانيم ييافت شنوا

آموزان مبتال به  دانش. شده است ديتول تر نيواكه پس نيا كه

 ديتول نيزبان را ح ي،آموزان عاد نسبت به دانش ييافت شنوا

  .دهند يتر قرار م ها عقب واكه

در  /o/ و /æ/، /u/، /a/ هاي واكه در زين دوم سازه مقدار

 جيمشابه به نتا يبيتقربه طور آموزان شكاف لب و كام  دانش

 يصورت گرفته بر رو يها به دست آمده در پژوهش

 است  يآموزان عاد دانش
در ) 2جدول ( /a/و  /o/هاي  سازه دوم در واكه زانيم اما

 ياندك ييبا افت شنوا طرفه كيآموزان شكاف لب و كام  دانش

در  يپژوهش صالح جيبا نتا زانيم نيكه ا ،است افتهيكاهش 

  .مطابقت دارد ييمبتال به افت شنوا يها نمونه

 2F زانيها بر اساس م واكه يريقرارگ بيپژوهش حاضر ترت در

به  نيشتريبه ب نيآموزان شكاف لب و كام از كمتر در دانش

با  سهيدر مقا. باشد يم /i/، /æ/ ،/a/، /e/، /o/، /u/صورت 

 ،/a/ نيپس يها ، واكهيعاد يها ها در نمونه پژوهش جينتا

/o/، /u/ نيشيپ يها با واكه /e/، /i/، /ae/ جا توليد  هجاب

جا شده  هجاب /a/ نيبا واكه پس /e/ نيشيواكه پ يعني ،اند شده

 رود كه احتمال مي ،آن كاسته شده است 2F زانياز م. است

آموزان شكاف لب و كام به  واكه در دانش نيا ديتول نيزبان ح

 بيترت نيعالوه بر ا. داشته است يرو عقب پسسمت 

شكاف لب و كام  آموزان دانشدر  نيشيپ يها واكه يريقرارگ

 يها كه در نمونه /i/داشته است و واكه  ييجا هجاب ياندك

شكاف  يها در نمونه .باشد يم 1F زانيم نيكمتر يدارا يعاد

) نيشيپ يها در واكه( 2F زانيم نيشتريب يلب و كام دارا

 /i/واكه  ديتول نيزبان ح اين احتمال وجود دارد كه .باشد يم

 .)11-14(داشته است  يرو شيبه سمت جلو پ

 يو طول مجرا ها لب يمعرف گرد و گستردگ )3F( سوم سازه

هاي زبان  در همه واكه) 3F(است و مقدار سازه سوم  يصوت

مشابه  يبيتقربه طور آموزان شكاف لب و كام  فارسي در دانش

 يصورت گرفته بر رو يها به دست آمده در پژوهش جينتا

  .)11-14(است  يآموزان عاد دانش

 3F زانياساس م  ها بر واكه يريقرارگ بيحاضر ترت پژوهش در

به  نيشتريبه ب نيشكاف لب و كام از كمتر آموزان دانشدر 

با  سهيدر مقا .باشد يم /i/، /o/، /æ/ ،/e/، /u/، /a/ صورت

كه واكه گرد  /o/واكه  يهاي عاد  در نمونه يپژوهش صالح

 ديجا تول هجاب ،واكه گسترده است كيكه  /e/با واكه  ،است

شكاف لب و كام  آموزان دانش رود كه مي پس احتمال. اند شده

 /e/را به صورت  /o/واكه  ،ها در لب ينقص ساختار ليبه دل

 شياكودكان افز نيدر ا /o/اند و سازه سوم واكه  كرده ديتول

  . است افتهي

گرد در مقايسه  يها واكه يريقرارگ بيپژوهش در ترت نيا در

در . شود يمشاهده م ييجا هجاب يهاي ديگر اندك با نتايج پژوهش

كه نشان  ،شود يمشاهده م ييجا جابه نيا زيگسترده ن يها واكه

گرد  ميگسترده به صورت ن ايگرد  يها است كه واكه نيا هدهند

  .عكسراند و ب شده ديگسترده تول مين اي

  

  نتيجه گيري

 كردن نيپس به ليتما كام و لب شكاف به مبتال آموزان دانش

 يعني .دارند نيپس يها واكه كردن تر نيپس و نيشيپ يها واكه

 نيا كه ،دهند يم قرار تر عقب ها واكه ديتول در را زبان گاهيجا

 مشاهده يخوب به) 1نمودار ( يا واكه يفضا نمودار در مطلب

 افت با طرفه كي كام و لب شكاف به مبتال افراد در. شود يم

 از نيشيپ و نيپس يها واكه ،بوده شتريب زبان يرو پس ييشنوا

  .ستندين يجداساز قابل يا واكه يفضا نمودار يرو
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 نيپس را نيشيپ يها واكه كام و لب شكاف آموزان دانش

 تر بسته را باز يها واكه و باز را باز مين يها واكه. كنند يم ديتول

 با طرفه كي كام و لب شكاف آموزان دانش البته. كنند يم ديتول

 ليتما كل در. كنند يم ديتول باز را بسته يها واكه ييشنوا افت

 كف در زبان ماندن حركت يب دهان، زيآم اغراق حركات به

 و يرو پس و يرو شيپ بعد در زبان محدود حركات دهان،

 كمبود تواند يم آن علت كه دارند ها واكه ديتول يساز مشابه

 فايا ها واكه ديتول جهت در را ياصل نقش كه ييشنوا حس

  .باشد كند، يم

و  /i/ يها در واكه 1F زانيآموزان شكاف لب و كام م دانش در

/e/ ن يم كه در ايريگ يجه ميپس نت. است  ش داشتهيافزا

ارتفاع زبان  ،زبان كم شده يزان افراشتگيآموزان م دانش

  . است افتهيكاهش 

و  /i/ يها در واكه 2F زانيآموزان شكاف لب و كام م دانش در

/e/ يها پس زبان در واكه. داشته است يريكاهش چشمگ 

البته با . داشته است يرو به سمت عقب پس /i/، /e/ نيشيپ

شده  شتريب يرو پس نيا ييوسعت شكاف و افت شنوا شيافزا

  .است

 افراد با سهيمقا در حاضر پژوهش كه شود يم شنهاديپ

 يرو بر يا سازه ساختار پژوهش. شود انجام يعاد

 آموزان دانش در پژوهش نيا. رديگ صورت زين ها همخوان

 يطوالن يگفتاردرمان سابقه يدارا كام و لب شكافبه  مبتال

  .شود انجام حاضر پژوهش با سهيمقا در مدت

  
  و قدرداني تشكر

 كتابخانه كادر و گفتاردرماني گروه اعضاي و مديريت از

 و ايران پزشكي علوم دانشگاه بخشي توان علوم دانشكده

 خانم به خصوص لب و كام شكاف تيم اعضاي و اصفهان

  .سپاسگزاريم درخشنده
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Abstract 
 
Introduction: On the importance of the formant frequency, it is enough to say that the first three formants of 
a vowel and their internal relationships are the major components in detection of vowel type by listener. 
Moreover, the quality of a vowel depends on its factorial frequencies. The main application of measuring 
factorial frequency is for description of vowel errors because recognizing abnormal vowels, based on the 
listener's perception, is not as exact and accurate as measuring their frequency by instrumental assessments. 
This study aimed at investigating first three formants of vowels in Farsi language among 7-to-9-year-old 
children with cleft lip and palate in Isfahan 

Materials and Methods: It was a descriptive cross-sectional study. Participants were twenty-three children 
with cleft lip and palate with an age ranging from 7 to 9 years. The raw data was gathered directly by the 
interviewer, and then the subjects underwent the Persian Vowel Test. first formant (F1), second formant 
(F2), and third formant (F3) of all six vowels of Farsi Language was obtained via Real analysis and Dr. 
Speech software and the apparatus Speech Studio. the scores relevant to each sample was recorded in 
separate data sheet designed for this study. Statistical analysis was performed on all data of interest. 

Results: The highest average amounts for of F1, F2, and F3 were respectively in /æ/ (685 Hz), /i/ (1542 Hz), 
and /i/ (3264 Hz). The lowest average amount of these formants was for /i/ (422 Hz), /u/ (953 Hz), and /æ/ 
(2565 Hz), respectively. 
Conclusion: The results of present study showed that F1 increased in vowels /i/ and /e/ implicating 
decreased height of tongue. It is also observed that F2 decreased in vowels /i/ and /e/ showing a backward 
movement of tongue during production of these vowels. 
Keywords: Farsi language vowels, vowel space, cleft lip and palate, formant structure, Dr. Speech 
Instrument 
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