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هاي   ساله دانشگاه18-24هاي زبان فارسي در دانشجويان  اكهتعيين فركانس سه سازه اول و
  اصفهاندانشگاه و اصفهان علوم پزشكي 

  
  4زهي طلعت باران ،3هدي قنبري ،2، فاطمه نوري1اكبر بهرامي  ، *يحفرانك صال

  چكيده 
هاي علوم پزشـكي و       ساله دانشگاه  18ـ24ان فارسي در دانشجويان     هاي زب  اكهالعه تعيين فركانس سه سازه اول و      هدف از اين مط    :مقدمه
 .باشد مي ها و نسبت ميان آنها در افراد طبيعي بزرگسال هاي واكه هاز فركانس ساز ال ايده و دستيابي به يك اصفهان

ن دانشجويان فارسـي زبـان      از ميا ) دختر نفر   30 و پسر نفر   30( نمونه 60 به صورت مقطعي روي      ي توصيف  اين پژوهش  :ها مواد و روش  
 توسـط   اي زمينـه ابتـدا اطالعـات     .  انجـام گرفـت     سـاله  18-24 اصـفهان در محـدوده سـني      دانشگاه   و   اصفهان هاي علوم پزشكي   دانشگاه

 سـازه اول و دوم و سـوم       سـپس . هاي مورد نظر گرفته شد     هاي زبان فارسي از نمونه     كهيد وا مصاحبه مستقيم گردآوري و سپس آزمون تول      
 بـه دسـت آمـد و اعـداد     Dr. Speechافـزار    نرمreal analysisو برنامه » Speech Studio« دستگاه  واكه به طور جداگانه توسط6هر 

مربوط به هر فرد به طور جداگانه در جدول مربوطه ثبت گرديد و در نهايت بـر اسـاس اهـداف و سـؤاالت پـژوهش مـورد بررسـي قـرار                        
  .گرفت

 3F  هرتـز و i/، 2244/ مربـوط بـه واكـه    2F هرتـز و  æ/، 767/ مربـوط بـه واكـه   F  ميانگين بيشترين مقدار  در دانشجويان پسر:يافته ها

مربـوط بـه     3F  هرتـز و   u/  ،734/مربوط به واكه   2F هرتز و    i/، 255/ ربوط به واكه  م 1F هرتز و كمترين مقدار      i/، 3129/ مربوط به واكه  
  . هرتز به دست آمدu/، 2317/ واكه

مربـوط بـه    3F  هرتـز و i/، 2688/ مربـوط بـه واكـه    2F هرتز و æ/، 876/مربوط به واكه  1Fن دختر ميانگين بيشترين مقدار    در دانشجويا 
 ،/u/ مربوط به واكه   3F هرتز و    u/، 731/ مربوط به واكه   2F هرتز و    u/، 376/مربوط به واكه     1F و كمترين مقدار      هرتز i/، 3339/ واكه

  . هرتز به دست آمد2412
 پيـشين و    /æ/  و /i/  ،/e/ هاي واكه.  بين اين دو گروه قرار گرفتند      /o/ و   /e/ باز هستند و دو واكه       /a/ و /æ/هاي    بسته و واكه   /u/ و   /i/هاي   واكه :بحث
  . گرد است  نيم/o/ گرد و /u/ و /a/هاي  واكه. داشب يگسترده م  نيمه/e/  گسترده و واكه/æ/ و /i/ هاي واكه.  پسين هستند/u/ و /a/،/o/هاي  واكه

   افزار دكتر اسپيچ، دستگاه اسپيچ استوديو  نرماي، ساختار سازه، هاي زبان فارسي واكه، سازه، واكه :ها كليدواژه
  

  24/05/1387: تاريخ دريافت
  03/07/1387: تاريخ پذيرش
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  مقدمه
شود كه بـه آن صـوت         در اثر ارتعاش تارآواها، صدايي توليد مي      

 صوت توليد شده    ،ب با شكل لبها و ارتفاع زبان      متناس. گويند  مي
يكـي از مهمتـرين     . گوينـد   شود كه به آن واكه مي       دگرگون مي 

اهميـت  . اي آنهاست    فركانس سازه  ،ها  هاي فيزيكي واكه    ويژگي
 سازه اول    اي است كه روابط ميان سه       اي به گونه    فركانس سازه 

يفيت ك. شود  از اجزاي تشخيص واكه توسط شنونده شناخته مي       
واكه يك آواي پيوسـته   . هاي آن بستگي دارد     يك واكه به سازه   

واكدار است كه در حين توليد آن جريان هوا به هـيچ مـانعي از               
بنـابراين، حركـات    . كنـد   قبيل انسداد و تنگي مجرا برخورد نمي      

گيـرد و     هاي گويايي بر مبناي واكه به واكـه صـورت مـي             اندام
هـا هـدف اصـلي        د واكـه  گيري مجراي گفتار بـراي توليـ        شكل
ها هـسته كلمـات را تـشكيل           واكه .)1( ريزي گفتار است    برنامه
خـوان مجـاور     اي باعث عدم درك هم      دهند و خطاهاي واكه     مي
، /a/(در زبان فارسي شـش واكـه وجـود دارد           ). 2( شود   مي آن

/o/  ،/u/  ،/e/   و /i/(اثـر ارتعـاش     در هنگام توليد يك واكه بر      ؛
اي بـا بـسامد معـين توليـد           هاي صـوتي دوره     تارآواها، هارموني 

اين بسامدها، بسامدهاي طبيعي و خاص مجراي       ). 3( شوند  مي
گونه تغييري در شكل و اندازه مجـراي         صوتي هستند كه با هر    

 ،هايي كه داراي انرژي زياد باشند       هارموني. كند صوتي تغيير مي  
معتقـد اسـت   ) 1980(جانـسون  ). 2( شـوند  سازه تعريـف مـي    

دهنده شكل و اندازه مجراي صوتي هستند امـا از           ها نشان   سازه
 جزيـي جا كه مجراي صوتي هر فردي بـا ديگـري تفـاوت              آن
هاي يك واكه در افراد مختلف نيز تا حدودي با هـم               سازه ،دارد

چـه در    آنگويـد     نيز مـي  ) 1957(الدفوگه   ؛)3 (متفاوت است 
 ،مانـد   يثابـت بـاقي مـ     به نسبت    ) مرد و كودك   ،زن( تمام افراد 

 .)4( هاي آنها در آن واكه است نسبت ميان سازه
در هنگام توليد واكـه در       1Fبه   3Fو   1Fبه   2Fهاي   نسبت  

 تا حـدود زيـادي    كنند    تمام افرادي كه به يك زبان صحبت مي       
اي در تميـز يـك         نقش عمـده   ،ها پس اين نسبت  . يكسان است 

 هـر   .)5( )1977كرومـر   (كنـد     صداي گفتاري از ديگر ايفا مي     

 سـازه  3واكه داراي چندين سازه است كه در اين پژوهش فقط    
در مـورد واكـه     . گيرند  اول در افراد طبيعي مورد بررسي قرار مي       

 با وضـعيت زبـان    ) 2F( با ارتفاع زبان، سازه دوم    ) 1F( سازه اول 
گـرد  ( با شكل لبهـا   ) 3F( و سازه سوم  ) جلو يا عقب بودن زبان    (

  .)6،3(است در ارتباط ) يا گسترده بودن
هاي  اي واكه  در داخل كشور پژوهشي در مورد ساختار سازه         

 1382زبان فارسي در دانشگاه علوم پزشـكي ايـران در سـال             
نتايج حاصـل   .  انجام شده است   همكارتوسط ريحانه محمدي و     

بـه   1Fاز اين پژوهش نشان داد كه بيشترين و كمترين مقـدار            
بـه   2Fن و كمتـرين     ، بيـشتري  /i/و  / a/هـاي     بـه واكـه   ترتيب  
و / i/هاي    به واكه  3Fو بيشترين و كمترين     / u/و  / i/هاي    واكه

/u /7( باشد مربوط مي(. 
تحقيق ديگري تحـت عنـوان بررسـي و مقايـسه سـاختار               

 ســال و 7-9هــاي زبــان فارســي در كودكــان  اي واكــه ســازه
 ساله فارسي زبان توسط اميـد محمـدي         18-22ساالن   بزرگ

شهر تهران انجام شده است و نتايج حاصل         در   1384در سال   
اي واكه ها بين دو گروه نشان داده است     از مقايسه ساختار سازه   

هاي زبان فارسي در     اي واكه  ي مقادير بسامدهاي سازه     كه همه 
نتـايج حاصـل از ايـن       . از كودكـان اسـت     تـر  بزرگساالن پايين 

 2 در پسران از 1F/2Fدهد كه دامنه تغييرات   پژوهش نشان مي  
 در واكـه    4/1و در دختران از     / i/ در واكه    7/7تا  / æ/در واكه   

/a /در واكه    5/8 تا /i /1و دامنه تغييرات     استF/3F   در پسران
ــا /æ/ در واكــه 8/3از  و در دختــران از / u/در واكــه  1/11 ت
  .)4(گزارش شده است / i/ در واكه 6/10تا  /æ/ در واكه 9/2

هـاي   اي واكـه   ر سـازه  پژوهش ديگري تحت عنوان سـاختا       
 ساله عادي و مبتال به افت       9 تا   7آموزان   زبان فارسي در دانش   

شنوايي متوسط و شديد شهر اصفهان توسط فرانك صالحي در          
 اول  ه انجام گرفت كه ميانگين بيشترين مقدار ساز       1386سال  

 هرتـز و  æ /899/در دانش آمـوزان عـادي مربـوط بـه واكـه         
دست ه   هرتز ب  i /302/ط به واكه    ميانگين كمترين مقدار مربو   

/ e/ميانگين بيشترين مقدار سازه دوم مربوط به واكه         . آمده بود 
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/ u/ هرتز و ميانگين كمترين مقـدار مربـوط بـه واكـه              2632
 ميانگين بيشترين مقدار نسبت سازه دوم       . هرتز بوده است   867

 و ميـانگين كمتـرين مقـدار        i /36/8/به اول مربوط بـه واكـه      
 .)8(  بوده استi /36/8/واكه مربوط به 

هـاي   اي واكـه   پژوهش ديگري تحت عنوان سـاختار سـازه         
 عادي و مبتال به     ه سال 18 تا   15زبان فارسي در دانش آموزان      

افت شنوايي متوسط و شديد شهر اصفهان توسط اكبر بهرامـي           
 1F انجام گرفت كه ميانگين بيـشترين مقـدار          1386در سال   

/ e/مربـوط بـه واكـه        2Fهرتـز و     a /816/مربوط بـه واكـه      
 هرتــز و كمتــرين مقــدار بــه 3F /æ /3197 هرتــز و 2487

 /u/ هرتـز و  u /804/ هرتـز و  i /272/هاي  ترتيب در واكه

آموزان ميـانگين    در اين دانش  . دست آمده است   ه هرتز ب  2798
بيشترين مقـدار    

1

2

F
F   و 

1

3

F

F  در واكـه /i /05/9 و 53/11 و 
  به دست آمده است    24/2 و   a /61/1/كمترين مقدار در واكه     

)9(.  
 توليـد   1952در سال   همكار  در خارج از كشور، پترسون و         
 كـودك   15 زن و    28 مـرد و     33ها را در سطح كلمه در         واكه

  .)10،5(مورد بررسي قرار دادند 
 تغييـرات تعـدادي از      1969 همكار نيز در سـال    اگوچي و     
ـ       يرهاي گفتاري از قبيل سازه    متغ وجـود   هها كه در روند تكامل ب
 كودك 35ها شامل        جمعيت آزمودني ؛دست آوردند ه  آيد را ب   مي

  .)10،5( زن بودند 5 مرد و 5به همراه 
اي را    نيز توليـد واكـه     1995 و همكاران در سال   هيلنبراند    

 كـودك مـورد   48 زن و  48 مـرد،    45در سطح كلمـات روي      
  .)5( قرار دارندبررسي 

اي روي سه سـازه اول         مطالعه 1972در سال   همكار  كنت و     
 .)5(  نفر از مردان و زنان و كودكان انجام دادند33انگليسي روي 

هـا را در   هـاي واكـه    سـازه 1994همكاران در سـال   و   لي  
 كودك  436 زن و    27 مرد و    29قالب كلمات و عبارات روي      

  .)7،5(بررسي نمودند 
 فركانس سه 1982شناس آمريكايي در سال  زبانالدفوگه  

  .)11(فرمنت اول هشت واكه زبان انگليسي را ارائه داد 

شناسي گفتار و زبان كشورمان شـاخص يـا          در مراكز آسيب    
هاي  هنجارهايي از زبان فارسي كه نشان دهنده مختصات سازه        

 در افراد طبيعي باشد، در دست       ،ها به ويژه واكه   ،آواهاي گفتاري 
 معمول ارزيابي ادراكي درمانگر و       به طور  به همين دليل  . نداريم

هاي شخصي وي مبنا و شاخص تعيين نـوع و شـدت             يا تجربه 
كند كـه    اين مسأله زماني اهميت پيدا مي     . اي است  اختالل واكه 

ها در كيفيت و چگونگي بـسامد پايـه آسـيب            فرد در توليد واكه   
ارزيـابي ادراكـي    در ايـن حالـت فقـط بـا          . خفيف داشـته باشـد    

بـا تجزيـه و   . توان به وجود اختالل و كيفيـت آن پـي بـرد           نمي
توان به شكل مجراي صـوتي و        تحليل آكوستيكي هر واكه مي    

اهميت . نحوه تأثير آن بر تشديد بسامد پايه در آن واكه پي برد           
اي است كه روابط ميان سه سازه اول         اي به گونه   فركانس سازه 

اكـه توسـط فـرد شـنونده شـناخته          از اجزاي اصلي تشخيص و    
هـاي آن    به عالوه كيفيت يك واكه بـه بـسامد سـازه          . شود مي

ها به خـصوص   گيري و به دست آوردن سازه   اندازه. بستگي دارد 
سزايي در ارزيابي دقيـق، تـشخيص و        ه  سه سازه اول اهميت ب    

بنـابراين  . درمان در حيطه آسـيب شناسـي گفتـار و زبـان دارد            
گيـري بـسامد سـازه در توصـيف خطاهـاي            هكاربرد اصلي انداز  

اي  توان رابطه بين فركانس سازه    هم چنين مي  . باشد اي مي  واكه
تنها چند  . هاي توليدي آن واكه را توصيف نمود       هر واكه ويژگي  

پژوهش محدود در داخل كشور در اين زمينه صورت گرفته كه           
هدف از انجام اين پـژوهش بـه دسـت آوردن           . به آن اشاره شد   

هـا مقايـسه     يكي ديگر از كاربرد سازه    . هاي بيشتري است   نهنمو
هاي گوناگون يك زبان     هاي مختلف حتي لهجه    ها در زبان   واكه
هاي هر زبان با  اي واكه كه الگوي سازه با توجه به اين . باشد مي
رسـد    ضروري به نظـر مـي      ،باشد لذا  هاي ديگر متفاوت مي    زبان

اي و   اهاي واكـه  كه شاخص يا هنجارهايي جهت تشخيص خط      
  .داشته باشيم...) نارواني گفتار، آپراكسي و (اختالالت گفتاري 

   
  ها مواد و روش

 نفـر  60 به صورت مقطعي روي  از نوع توصيفي و   اين پژوهش 
 اصـفهان  هاي علوم پزشكي    ساله دانشگاه  18-24دانشجويان  

  . انجام گرفتاصفهان دانشگاه و 
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 نداشـتن سـابقه     ،ويانشرايط ورود به مطالعه بـراي دانـشج         
هـاي تنفـسي، نداشـتن اخـتالل گفتـاري و اخـتالالت              بيماري

هـاي گفتـاري، عـدم وجـود مـشكل           عضوي وابسته بـه انـدام     
، نداشتن التهابات مشهود    )فارسي زبان (زبانه بودن    شنوايي، تك 

 و  نبـودن اي صـوت     مجراي تنفسي و گفتاري، متخصص حرفه     
  .  بودندش ا محسوب اي صد كنندگان حرفه سطح سوم استفاده

  . تصادفي بود،از جامعه مورد مطالعهگيري  شيوه نمونه
جمعيت مورد مطالعه دانشجويان فارسي زبان دانشگاه علوم          

كـه   با توجه به ايـن    .  و دانشگاه اصفهان بودند    اصفهان پزشكي
نسبت افرادي كه شرايط ورود به مطالعـه را داشـتند در جامعـه              

و ضريب اطمينان    P = 5/0گرفتن  مشخص نبود لذا با در نظر       
 تعداد نمونه هر گروه با توجه بـه         d = 17/0و خطاي   % 95/0

2فرمول  

2

2
1

d

pqz
n

α
−

 نفر  60تعداد   كه   به دست آمد   نفر   33 ،=
 انتخـاب    سال 18-24در محدوده سني    ) دختر 30 ،پسر 30(

 و سـپس    سادهصورت تصادفي    ه ابتدا ب  گيري روش نمونه . شدند
 . ند  انتخاب شدها به شرايط ورود به مطالعه نمونهبا توجه 

 قيـد شـد و سـپس        هنامه مربوط  ابتدا اطالعات فردي در پرسش      
ي در    توليد شش واكه زبان فارسي كه به صورت نوشـتار         (نمونه صدا   

 ثانيه  2 كه هر كدام را بايد به مدت         شدگرفته  ) اختيار وي قرار گرفت   
شـد كـه     هر آزمودني خواسته مـي    از  . درك ميبه صورت متوالي توليد     

طوري روي صندلي بنشيند كه گردن به راست، چپ، جلـو يـا عقـب         
متري از دهان آزمودني      سانتي 20ميكروفن در فاصله    . منحرف نشود 

زمان صدا توسط كامپيوتر مجهز به برنامه        سپس هم گرديد،   تنظيم مي 
Sound recorderصداهاي ضـبط  . شد  ميوسيله ميكروفن ضبط ه ب

 real analysisو برنامــه  »Speech Studio«ده بــه دســتگاه شــ
 و براي هر    شدندها مشخص     اين سازه  و منتقل   Dr.speechافزار   نرم

هاي زبان فارسي سه سـازه اول، دوم و سـوم مـشخص              يك از واكه  
اطالعات مورد تجزيه و تحليـل  SPSS افزار  ، سپس توسط نرمگرديد
هـاي   آمده در جـداول شـاخص     دست  ه   و نتايج توصيفي ب    گرفتقرار  

 .آماري سه سازه اول و نمودارهاي ستوني و خطي ارايه گرديد
  نتايج

هــاي زبــان فارســي در هــر كــدام از  ترتيــب قرارگيــري واكــه
 ميـانگين سـه سـازه اول از         بـر اسـاس   هاي مورد مطالعه     گروه

 . آورده شده است1در جدول شماره كمترين به بيشترين مقدار 
هـاي زبـان فارسـي در         سـه سـازه اول واكـه       هاي ميانگين  داده

  :دانشجويان پسر و دختر
ــه .1جــدول  ــري واك ــب قرارگي ــان فارســي در    ترتي هــاي زب

هـاي علـوم     سـاله دانـشگاه   18-24دانشجويان پسر و دختـر      
  پزشكي و اصفهان

هاي زبان  ترتيب قرارگيري واكه  جنسيت  نام سازه
  فارسي

   /æ/ ،/a/ ،/e/  ،/o/  ،/u / ،/i/  پسر  سازه اول
  /æ/  ،/a/  ،/e/  ،/i/ ،/o/ ،/u/  دختر  سازه اول
  /i/  ،/e/ ، /æ/ ،/a/  ،/o/ ،/u/  پسر  سازه دوم
  /i/ ،/e/  ،/æ/ ،/a/  ،/o/  ،/u/  دختر  سازه دوم
  /i/ ،/a/ ،/e/ ،/æ/ ،/o/ ،/u/  پسر  سازه سوم
   /i/ ،/e/ ،/æ/ ،/a/ ،/o/ ،/u/  دختر  سازه سوم

 
هاي زبان فارسي در     قدار سازه اول واكه   ميانگين بيشترين م    

ــه    ــه واك ــوط ب ــسر مرب ــشجويان پ ــز و در æ/، 767/دان  هرت
 باشـد    هرتـز مـي    æ/، 876/دانشجويان دختر مربوط بـه واكـه      

  .)2 و 1 شماره هاي و نمودار 2  شمارهجدول(
  

 ساله 18- 24 پسر و دختر هاي زبان فارسي و نسبت آنها در دانشجويان  ميانگين فركانس سه سازه اول واكه.2جدول 
  هاي علوم پزشكي و اصفهان دانشگاه

 سازه سوم به سازه اول سازه دوم به سازه اول )هرتز(سازه سوم  )هرتز(سازه دوم  )هرتز(سازه اول  سازه گروه

i 255 2244 3129 8/8 12 
/e/ 480 1891 2704 9/3 6/5 
/æ/ 767 1401 2637 8/1 4/3 
/u/ 297 734 2317 4/2 8/7 

 پسران

/o/ 441 849 2548 9/1 8/5 
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/a/ 617 1031 2729 6/1 4/4 
/i/ 533 2688 3339 5 2/6 
/e/ 653 2252 3040 4/3 6/4 
 /æ/  876 1659 2833 8/1 2/3 
/u/ 376 731 2412 9/1 5/6 
/o/ 491 874 2645 8/1 5/5 

 دختران

/a/ 725 1154 2807 5/1 8/3 
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  هاي علوم پزشكي و اصفهان هاي زبان فارسي در دانشجويان دختر دانشگاه  فركانس سه سازه اول واكه.2نمودار 

  

ميــانگين كمتــرين مقــدار ســازه اول در دانــشجويان پــسر   
 هرتز و در دانشجويان دختر مربـوط        i/، 255/ه  مربوطه به واك  

  .باشد  هرتز ميæ/، 876/ به واكه
ميانگين بيـشترين مقـدار سـازه دوم در دانـشجويان پـسر               

 هرتز و در دانشجويان دختر مربوط       i/، 2244/مربوط به واكه    
  .باشد  هرتز ميi/، 2688/به واكه 

 مربوط ميانگين كمترين مقدار سازه دوم در دانشجويان پسر  
دانشجويان دختر مربوط به واكـه    هرتز و در   u/، 734/به واكه   

/u/، 731باشد  هرتز مي.  
ميانگين بيشترين مقـدار سـازه سـوم در دانـشجويان پـسر               

 و در دانشجويان دختر مربوط       هرتز i/، 3129/مربوط به واكه    
  .باشد  مي هرتزi/، 3339/به واكه 

دانـشجويان پـسر    ميانگين كمترين مقـدار سـازه سـوم در            
و در دانشجويان دختر مربوط      هرتز   u/، 2317/مربوط به واكه    

  .باشد مي هرتز u/، 2412/به واكه 
هاي زبان فارسي    هاي ميانگين و نسبت سه سازه اول واكه        داده

  :در دانشجويان پسر و دختر

ــه اول در      ــازه دوم ب ــسبت س ــدار ن ــشترين مق ــانگين بي مي
 و در دانشجويان دختر i/، 8/8 /دانشجويان پسر مربوط به واكه

  .باشد مي i/، 5/مربوط به واكه 
ــه اول در      ــازه دوم ب ــسبت س ــدار ن ــرين مق ــانگين كمت مي

و در دانـشجويان     a/  ،6/1/دانشجويان پسر مربـوط بـه واكـه         
  .باشد مي a/، 5/1/دختر مربوط به واكه 

ميــانگين بيــشترين مقــدار نــسبت ســازه ســوم بــه اول در   
و در دانشجويان دختر     i/، 12/مربوط به واكه    دانشجويان پسر   
  .باشد مي u/، 5/6/مربوط به واكه 

ميــانگين كمتــرين مقــدار نــسبت ســازه ســوم بــه اول در    
و در دانـشجويان     a/، 4/4/دانشجويان پسر مربـوط بـه واكـه         

  .باشد مي æ/، 2/3/دختر مربوط به واكه 
  

   بحث
1F        بـا آن رابطـه       معرف بسته بودن يا افراشتگي زبان است كه 

) يابـد       كـاهش مـي    1F ،هر چه زبان افراشته شـود     (عكس دارد   
پـس  . هستند/ a/و  / æ/هاي   تر از واكه   بسته/ u/و  / i/بنابراين  
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 در اين دو واكه كمتـرين مقـدار را داشـته            1Fرود كه    انتظار مي 
  .كند در پژوهش حاضر نيز همين موضوع صدق مي. باشد
ــه محمــدي   ــژوهش ريحان نحــوه ) 1382 (همكــار و در پ

 از كمترين به بيشترين در      1Fها براساس ميزان     قرارگيري واكه 
، /æ/  ،/a/  ،/e/  ،/o: (/باشد زنان و مردان هر دو به شرح زير مي        

/u/  ،/i(/) 7(.             نتايج حاصـل از ايـن تحقيقـات اميـد محمـدي
در پـژوهش   . )4 (مطلب باالسـت  اين  نيز تأييد كننده    ) 1384(

آموزان عادي ترتيب قرارگيـري      در دانش ) 1386(اكبر بهرامي   
، /a/  ،/æ: /باشد ها از كمترين به بيشترين به اين شرح مي         واكه

/e/  ،/o/  ،/u/  ،/i /)9( . دست آمده در پژوهش حاضر به       نتايج به
، /æ/  ،/a/  ،/e/  ،/o/  ،/u: (/در دانشجويان پـسر   : شرح زير است  

/i(/ و در دانشجويان دختر/) :æ/ ،/a/ ،/e/، /i/ ،/o/ ،/u.(/  
و / u/پس با توجه به تمامي تحقيقـات و پـژوهش حاضـر               

/o /هاي   تر از واكه   بسته/a /و/e /  پـس انتظـار    . توليد شده است
 در 1Fهـاي بـاز بيـشتر از مقـدار        در واكـه   1Fرود كه مقدار     مي
بـا ايـن تفـاوت كـه در گـروه           . باشـد ) افراشته(هاي بسته    واكه

/ i/و در پـسران در واكـه        / u/كـه   دختران كمترين مقـدار در وا     
  . دست آمده است به

  2F             معرف جايگاه توليد يا به عبارتي فاصـله تنـگ شـدگي 
 2Fتر باشـد     هر چه واكه پيشين   (مجراي صوتي تا حنجره است      

تـر از    پيشين/ æ/ و   /i/، /e/هاي    بنابراين واكه  .)دياب افزايش مي 
 در  2Fرود كـه      پس انتظار مي   .هستند /o/ و   /a/، /u/هاي   واكه

  . بيشترين مقدار را داشته باشد/) æ/، /e/، /i(/ها  اين واكه
ــدي    ــه محم ــه ريحان ــاردر مطالع ــوه ) 1382 ( و همك نح
 از  2Fاسـاس ميـزان      هـا در زنـان و مـردان بـر          گيري واكه  قرار

 ،/i/، /e/، /æ/، /a: /اسـت ترتيـب  كمترين به بيشترين به ايـن     
/o/، /u/) 7(نيـز   پـژوهش اميـد محمـدي       در نتايج حاصل از    ؛  

 ،/i/در مـردان    : اسـت  صـورت ها به اين     ترتيب قرارگيري واكه  
/e/، /æ/، /a/، /u/، /o / و در زنــــان/i/، /æ/، /e/، /a/، /o/، 
/u/) 4( .     هـاي   گيريم كه گروه واكه    از اين دو مطالعه نتيجه مي

هـاي    و گـروه واكـه     2Fكمتـرين مقـدار     / a/و  / u/، /o/پسين  
؛ هـستند را دارا    2Fبيشترين مقدار   / æ/ و   /i/، /e/پيشين يعني   

بـه   )1386(اكبر بهرامي   در پژوهش    ها ترتيب قرارگيري واكه  

در پژوهش  . )e/، /i/، /æ/، /a/، /o/، /u/) 9: /استاين صورت   
 ،/i: /حاضر نتايج به دست آمده در دو جـنس ايـن گونـه اسـت              

/e/، /æ/، /a/، /o/، /u ./  كـه   گرفـت  نتيجـه توان   ميپس / a/، 
/o/   و /u /  2كمتـرين مقـدار    كهFهـاي پـسين    ، واكـه نـد  را دار

ــستند و  ــدار  / æ/ و /i/، /e/ه ــشترين مق ــه بي ــد2Fك ،  را دارن
  . باشند  مي  پيشينهاي واكه
  3F          هر چـه   ( معرف ميزان جلو آمدن يا گرد شدگي لبهاست

 .)يابـد   افـزايش مـي    3F ،از ميزان گرد شدگي لبها كاسته شـود       
 /æ/،/e/،/i/هـاي    گردتر از واكه  / u/،/o/،/a/هاي   اكهبنابراين و 

/) u/،/o/،/a(/هـا    در اين واكه   3Fرود كه    پس انتظار مي  . هستند
  . كمترين مقدار را داشته باشد

  و همكــارنتــايج حاصــل از پــژوهش ريحانــه محمــديدر   
 بـه ايـن   3Fاساس ميزان  ها بر ترتيب قرارگيري واكه ) 1382(

پـژوهش  در  . )i/، /e/، /a/، /o/، /æ/، /u(/) 7: (/صورت اسـت  
 ها در دختران   ترتيب قرارگيري واكه  نيز  ) 1384(اميد محمدي   

/)i/، /e/، /æ/، /a/، /u/، /o(/   و در پسران /)i/، /u/، /e/، /æ/، 
/a/، /o(/    به دست آمده است) و در پـژوهش اكبـر بهرامـي         )4 

: ر است  به شرح زي   3Fاساس ميزان    ها بر  ترتيب قرارگيري واكه  
/)e/، /a/، /æ/، /i/، /o/، /u(/) 9(.  

هـاي   هاي انجام شده يكي از گـروه واكـه         در تمام پژوهش    
 و يكـي از     3Fداراي كمتـرين مقـدار      / u/ و   /a/، /o/گرد يعني   
داراي بيـشترين   / æ/ و   /i/،/e/هاي گـسترده يعنـي       گروه واكه 

در پــژوهش حاضــر ترتيــب قرارگيــري  . باشــد  مــي3Fمقــدار 
 به شرح زير به دست      3Fاساس ميزان    ي زبان فارسي بر   ها واكه

 و  /)i/، /a/، /e/، /æ/، /o/، /u(/در دانشجويان پسر     :آمده است 
نتـــايج  /).i/، /e/، /æ/، /a/، /o/، /u(/در دانـــشجويان دختـــر 

 اسـت هـاي قبـل      حاصل از اين پژوهش مطابق با نتايج پـژوهش        
  .)باشد مي/ æ/و / i/، /e/هاي  گردتر از واكه/ u/ و /a/، /o/پس(

  نيز بيان داشـت بـر     ) 1378( ثمره   ...طور كه يدا   پس همان   
 توان هاي زبان فارسي را مي     هاي اين پژوهش واكه    اساس يافته 

 باز و بسته و گرد و گـسترده بـودن تقـسيم             ، پيشين و پسين   به
اي  بندي طبق نمـودار فـضاي واكـه         كه در اين تقسيم    )2 (كرد

هـاي   پيـشين و واكـه    ،  /i/ و   /æ/، /e/اي  هـ  واكه به   )3نمودار  (
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/u/، /o/   و /a/،   2مقـدار   . شود  ميتقسيم   پسينF      در سـه واكـه 
 /u/هـاي     در سه واكه دوم است و واكه       2Fاول بيشتر از مقادير     

. باشـد  ها مـي   بازترين واكه / a/و  / æ/ها و    ترين واكه  بسته/ i/و  
از دو واكه    واكه اول كمتر      دو در) 1F( مقدار سازه اول     همچنين

هـاي   واكـه . بـسته هـستند     نيم /e/و  / o/هاي   دوم است و واكه   

/æ /  و/i /تر از واكه     گسترده/e /اساس مقدار سازه    بر(باشد   مي
/ a/هاي    و واكه  .)يابد هاي گسترده افزايش مي    سوم كه در واكه   

هـاي گـرد      در واكـه   3Fچون  (هستند  / o/گردتر از واكه    / u/و  
  .)يابد كاهش مي

  

  
هاي علوم پزشكي و اصفهان اي در دانشجويان پسر و دختر دانشگاه  نمودار فضاي واكه.3نمودار 

ــژوهش ــه محمــدي پ ــد ) 1382 ( و همكــارهــاي ريحان و امي
نيـز در ايـن مـورد       ) 1386(و اكبر بهرامي    ) 1384(محمدي  

در پـژوهش حاضـر   . )4،7،9 ( با نتايج فـوق دارد نتايجي شبيه 
 به همين   1F و   2Fاساس ميزان     ها بر  هنيز ترتيب قرارگيري واك   

 فـضاي   ،هـا   به علت زيـاد بـودن فركـانس خـانم          ،صورت بوده 
اي آقايـان قـرار      تـر از فـضاي واكـه       اي رسم شـده پـايين      واكه

  .گيرد مي
   قدردانيتشكر و

كتابخانـه  كاركنـان   از مديريت و اعضاي گروه گفتار درمـاني و          
ي اصـفهان   دانشكده علـوم توانبخـشي دانـشگاه علـوم پزشـك          
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Abstract 
 
Introduction: This study aimed to investigate first three formants of Persian language among 18-24 years 
old university students. 
 
Material and Methods: In a descriptive and cross-sectional study, 60 students (30 males and 30 females) 
aged 18-24 years were selected from school of Persian language and Isfahan University of Medical 
Sciences. The data were gathered directly by the interviewer; and the Persian vowel producing test was 
performed on the samples. Then first, second, and third formants of every six vowels were obtained by the 
Real analysis program of Dr. Speech software and Speech Studio, and their scores were recorded in the 
table, and investigated finally based on the goals and questions of the study.  
 
Results: The greatest mean amount of F1, F2, and F3 were for vowel /æ/ 767 Hz, vowel /i/ 2244 Hz, and 
vowel /i/ 3129 Hz, respectively; and the least amount was for vowel /i/ 255 Hz, /u/ 734 Hz, and /u/ 2317 
Hz, respectively, among the male students. 
The greatest mean amount of F1, F2, and F3 was for vowel /æ/ 876 Hz, vowel /i/ 2688 Hz, and vowel /i/ 

www.mui.ac.ir

http://www.mui.ac.ir


 فرانك صالحي و همكاران  …هاي زبان فارسي در تعيين فركانس سه سازه اول واكه

 87تان تابس و بهار/ 1شماره /4سال /پژوهش در علوم توانبخشي  44

3339 Hz, respectively; the least amount was for vowel /u/ 376 Hz, /u/ 731 Hz, and /u/ 2412 Hz, 
respectively, among the female students. 
 
Conclusion: The vowels /i/ and /u/ are close and the vowels /æ/ and /a/ are open and two vowels /o/ and 
/e/ are located between these two groups. The vowels /i/, /e/, and /æ/ are anterior and vowels /a/, /o/, and 
/u/ are posterior. The vowels /i/, /æ/ are expanded and the vowel /e/ is semi-expanded. The vowels /a/ and 
/u/ are circular and the vowel /o/ is semi-circular.  

 
Key words: Formant, Dr. Speech, speech studio, Persian vowels  
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