
 

 

 

 

 

 

 

  زبانان: شوا توسط فارسي بررسي تلفظ واكة

  كاربرد آواشناسي آكوستيكي براي اهداف آموزشي

  

        1111نژادنژادنژادنژاد    بتول عليبتول عليبتول عليبتول علي

     دانشگاه اصفهان

                2222مردانيمردانيمردانيمرداني    عليعليعليعلينجمه نجمه نجمه نجمه 

  شناسي دانشگاه اصفهان ارشد زبان كارشناس

  

  

  چكيده

 آموزشي يكي از كه مقاصد ،شود آواهاي گفتار با اهداف مختلفي انجام مي شناختيِ تحليل صوت
هاي ناآشناي زبان دوم را  واكه ،فراگيران كه شود در آموزش زبان دوم معموالً گفته مياست.  هاآن

ان و ر يادگيري زبكنند. از آنجا كه تلفظ د ترين واكه به زبان خودشان تلفظ مي نزديك مشابه

 [�]ناآشناي  تلفظ واكة شناختيِ هاي صوت ثر است، در اين مقاله ويژگيايجاد ارتباط مؤ
از  هاي تحقيق عبارتندفرض. است  بررسي شده ،زبان فارسيتوسط فراگيران  انگليسي آمريكايي

 زبان يي وكايآمر يسيانگل زبان شوريگو گروه دو در[�]  ةواك تلفظ بين وجود اختالف معنادار
پس از ضبط منظور  در دو گروه مذكور. بدين[e]  ةواك تلفظ بين اختالف معنادار ي وفارس

متغيرهاي آكوستيكيِ گويشور زبان فارسي هنگام قرائت متن كوتاه انگليسي،  17صداي 
فرد بوميِ انگليسي آمريكايي  در تلفظآن  با معادلِدو واكة مورد نظر  ول، دوم و سومهاي ا سازه

)AE( مقايسه شده افزار پرات تقطيع و سپس براساس تحليل آماري با هم با استفاده از نرم

 دو گروه فظدر تل ،[�] واكة اول و دوم ةير سازاست كه متغ دادهنشان  تحقيقنتايج  است.
اما  دهد. اختالف معناداري نشان نمي اين واكه سومِ ولي سازة دارد؛دار اختالف معنا ،گويشوران

در مواردي كه  ،درضمناست. ي گزارش شده دارمعناختالف ا [e]  ةواك ةهر سه ساز در مورد
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 ،زبانان فارسيجهت بهبود تلفظ  ،ه استدار بودف هريك از متغيرهاي مذكور معنااختال
  .گرديده است ارائه شناختي بر اساس مالحظات صوت يآموزش ييها هيتوص

  .شناختي صوت زبان، آواشناسيِ فارسي فراگيرانِ، شوا، سازه، زبان انگليسي واكةها:  كليدواژه

 

  مقدمه - 1

اما  است.هاي آن زبان صدا صحيحِتوليد  ،)L2دوم ( در يادگيري زبان آموزان يكي از اهداف زبان

 يتري به منظور ارتقاهاي آموزش زبان انگليسي، تالش كم متأسفانه در بسياري از كالس

ت در پذيرد. از آنجا كه تفاو صورت مي ،آشناد صداهاي نابراي تولي ،زبان دوم فراگيرانِ تواناييِ

 شناختيِ هاي صوت شناختي است، با بررسي ويژگي شكل مجراي صوتي داراي پيامدهاي صوت

هايي ارائه داد تا با تغيير يشنهادها پي برد و در نتيجه پآن توليديِ توان به ژست آواهاي زبان مي

به طور  ،جهت چون ينا آورد. ازتوليد را به شكلي مطلوب در اينشكل مجراي صوتي بتوان 

دوم  ةو بسامد ساز ،كام)تا نرم ي(از چاكنا پسين ة) با طول حفرF1اول ( 1ةبسامد ساز كلي،

)F2(، از لب ةبا طول حفر) ؛ 92: 1369، 2فراي( معكوس دارد ةرابط ،كام)ها تا نرم پيشين 

به  ،ين و پسينهاي پيش توان با تغيير طول حفره مي پس، )138: 1391، باالم نژاد و حسيني علي

  پيدا كرد. تمطلوب دس توليد

واج بومي غالباً تمايل به جذب غير گويشورانِبر اين باورند كه ) 1995( 4لوو ك 3يورسونآ

و  روكيولي پ توان به پژوهش مي در اين راستا .نددار استاندارد در زبان اول خودزبان دوم به واج 

در توليد  ،ژاپني گويشوران دركاي به بررسي  در مقاله هااشاره كرد. آن )1996( 5همكاران

هاي موجود  واكه دركبه  ،اي خاص واكه دركپرداخته و بر اين باورند كه  ،هاي آمريكايي واكه

 فرض ) نيز به بررسي اثر2000( همكاران و 6تايلرآن گويشوران بستگي دارد.  بوميِ در زبانِ

  كه در زبان استراليايي پرداختند.گروه وا 5در  7آهنرباي ادراكي
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شود كه از اين ميان  يهاي گفتار با اهداف مختلفي انجام مصدا شناختيِ تحليل صوت

در يك  [�] ةها به تحليل واك) اشاره كرد. آن2008( 1همكاران به پژوهش لكبكس وتوان  مي

گرفتند، پرداختند.  عنوان زبان خارجي فرا مي هكه زبان انگليسي را ب ،گروه گويشور اسپانيايي

 ،آموزش ادراكي و توليديمتأثر از دو نوع  رسميِ اين واكه در بافت گيريِبررسي فرا آنها ضمن

توانند آواهاي جديد زبان دوم را بعد از آموزشي خاص  فراگيران ميه به اين نتيجه رسيدند ك

توليدي بر بياموزند. همچنين آنها بين توليد و ادراك تمايز قائل شدند و بر تأثير مثبت آموزش 

  پيشبرد ادراك آواهاي زبان دوم تأكيد كردند.

) L1زبان مادري ( ةواك ةدر پژوهشي به بررسي چگونگي مداخل) 2009( 2و ايوانزورسون آي

 ،هاي انگليسي واكه جلسه آموزش شنيداريِ 5منظور ين ه ازبان دوم پرداختند. ب ايِ با نظام واكه

كه ها بر اين باورند شد. آن فرانسوي يا اسپانيايي بود، داده هازبان مادري آنبه شنوندگاني كه 

واند ت ميزبان انگليسي  بوميِبر تلفظ گويشوران غير L2هاي  واج دانستن چگونگي تأثيرگذاريِ

كمك هاي انگليسي توسط فراگيران  صحيح تلفظ واج ةصورت كه به نحو ينه اب ،مفيد باشد

  كند. مي

وران كه توسط گويش ،بريتانيايي را هاي انگليسيِ واكه اولِ ة) دو ساز2012( 4دو كب 3هانتر

ها  اين واكه توليد صحيحرسيدند كه  نتيجهو به اين  ندگيري كرد ندازهاشد،  زبان توليد مي فارسي

اي مشخص در  نزديك به واكه،  F2-F1 ايِ فارسي با فضاي واكه ةد كه يك واكده زماني رخ مي

  وجود داشته باشد. ،زبان انگليسي بريتانيايي

اهداف  زبان كردي و انگليسي براي نظام صوتيِ ةنيز به مطالع) 2011( سعيديپور و  رحيم

و  فرا توصياين دو زبان  ة، تكيها واكه ها و خوانهم آنها ضمن بررسيآموزشي پرداختند. 

در  زبانكرد هايي كه در آن فراگيرانِ به توصيف حوزه ها در اين مقالهعالوه آن مقايسه كردند. به

 38واج زبان انگليسي و  44 پرداختند. آنها در اين مطالعهانگليسي مشكل دارند،  انِزب يادگيريِ

زبان  دهد كه ياصل از اين پژوهش نشان م. نتايج حكردندرا بررسي سوراني  واج زبان كرديِ

واكه وجود  24همخوان و  30كه در زبان انگليسي   در حالي دارد،واكه  8همخوان و  30ردي ك

  .در اين دو زبان با هم تفاوت داردتكيه  شناختيِ ماهيت صوتو  دارد
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و  در زبان انگليسي [�] ةواك شناختيِ هاي صوت حاضر، بررسي ويژگي ةز نگارش مقالهدف ا

 ةين واكه در زبان فارسي مشابه واكاست و چون ا زبان فارسي فراگيرانِ اين واكه در تلفظ نحوة

هم در تلفظ  ،نيز [e] ةواك شناختيِ هاي صوت ويژگي ،ين منظوره اب ،شود ميتلفظ  [e]مياني 

ةواك شناختيِ صوتهاي  تلفظ فراگيران مشخص و با ويژگي ةبومي و هم در نحو فرد [�] 

و  اول، دوم هاي هاي مذكور، از بسامد سازه شناختي واكه صوتدر بررسي  است. مقايسه شده

 وبا ارتفاع زبان  F1معكوس  ةرابط ،شناختي	تحليل صوتو به منظور تجزيه و سوم استفاده شد

F2 (از نظر پيشين و پسين) شدهمطالب ذكربا توجه به  در نظر گرفته شد. ،با محل توليد واكه ،

ين ترتيب است كه به ااول، دوم و سوم  ةهاي بسامد ساز رهاي اين پژوهش بر اساس متغي فرض

 ةتلفظ واكو  آمريكايي گويشور زبان فارسي و زبان انگليسيِ گروه دو در بين [�] ةبين تلفظ واك

[e]  تفاوت معنادار وجود دارد ،مريكاييآ گويشور زبان فارسي و زبان انگليسيِ گروه دو در بين.  

  

  نظري  چارچوب -2

دار و دهاني است  واككند و واكه طبيعتاً  يان هوا به هيچ مانعي برخورد نميجر ،در توليد واكه

، 2شوند (لدفوگد رزش هوا در مجراي گفتار توليد ميها با ل رو سازه  ). از اين59: 2009، 1گدنآ(

تحليل و اي در تجزيه )، مقدار بسامد سازه225: 1995( 4و يالوپ 3كالرك ة). به عقيد72: 2001

يك از هر ،)19: 2006( 5ورگاناست.  همها مبين آن نسبتبلكه  آنقدر مهم نيست شناختي صوت

صورت كه ارتفاع  ينه اب ،عيت زبان در ارتباط دانسته) را با موقF1, F2(هاي اول و دوم  سازه

زبان شود كه  ها مربوط مي به آن دسته از واكه  F1عكس دارد و مقادير باالي ةرابط  F1زبان با

  F2زبان را با  بودنِ پيشين و پسين ةمشخص ،ه است. وي در ادامهفتادها ادر هنگام توليد آن

هاي پسين از  هاي پيشين و برعكس واكه مربوط به واكه  F2مقادير باالي :كند توصيف مي

  .برخوردارندكمتري   F2مقدار

دانسته و بر اين باور است كه در زبان   F3) نيز گردي زبان را در رابطه با48: 2001لدفوگد (

گيرند. به  ها به صورت گسترده قرار مي /، لبiمانند / ،هاي پيشين واكهانگليسي، هنگام توليد 
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 ،خاصاي  در توليد واكه ،ها لب قدراي تأثير گذاشته و هر ها بر بسامد سازه وي، گردي لب ةگفت

  /).u/ ةها كمتر است (مانند واكاي آن گردتر باشند، بسامد سازه

  

  )AEاي انگليسي آمريكايي ( واكهنظام   - 2-1

كه  ،كند معرفي ميواكه  AE( 15زبان انگليسي آمريكايي () براي 79: 2009( 1ونگلر -بومن

 ,/ɜ/, /ʊ/, /e/, /a/, /u/, /i/, /ɔ/ /�/, /ʌ/, /I/, /ə/, /o/, /ɪ/( عبارتند از:آنها  ترينِ مهم

/æ/( .و  [�]هاي  هاي آكوستيكي واكه ا توجه به هدف پژوهش حاضر، مشخصهب[e]  در زبان

)AE (انگليسي / ةاست. واك بررسي بوده هدفə / ،وكوتاه  ،اي مركزي كه شوا نام دارد، واكه 

در هجاهاي  هاي ديگر در اثر تقليل كه واكهالزم است ذكر شود بسيار متداول در اين زبان است. 

شود.  هاي ديگر محسوب مي واكه گونة شوند كه البته در اين حالت واج تكيه به شوا تبديل مي بي

  emphasis'' [ɛmfəsis]'' مانند واژه ، در ميانِsofa" [sofə]" ي مانندياه واژه ايانِاين واكه در پ

 ة)، واك65: 2009( 2به اعتقاد روچ شود. ظاهر مي،  arise'' [əɹaiz]''اي مانند  اژهو نيز در آغاز و

/ə/ هاي پيشين و پسين واكهاي مركزي، بين  ي، بين بسته و باز و همچنين واكهاي ميان واكه 

شود.  زيادي توليد نميكه با انرژي  استاي نرم  واكه/ əكند كه / تأكيد مي عالوه ويه قرار دارد. ب

در يك اول و دوم را  ةساز ) مقادير105: 1999( 4و كسدي 3و هرينگتون )182: 2006(لدفوگد 

  كند. مي ارائه 2500، و 1500، 500 حدود به ترتيب [�] ةبراي واكسال  مرد بزرگ

تمايل  كه در هنگام توليد آن، زبان به جلو استباز و پيشين  اي نيمه واكه/، əخالف // برe/ ةواك

يك و به جايگاه خنثي نزد است/ گسترده e/ ةها نيز هنگام توليد واك موقعيت لب. يابد مي

) 1995و همكاران ( 5برند توسط هيلنكه  ،[e] ةواك ايِ در ادامه مقادير بسامد سازه. دشو مي

 گردد. ) ارائه مي1(ررسي شده، در جدول ب
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   كودك 46زن و  48مرد،  45) توسط AEدر زبان ( [e] ةواك ايِ ميانگين بسامد سازه -1جدول 

 واكه  AE  جنس سازه

F3/Hz F2/Hz F1/Hz    
[e] 2691  2089 476  مرد 

  زن 536 2530 3047
  كودك 564 2656 3323

 

  اي زبان فارسي نظام واكه -2-2

 /u/(كه عبارتند از:  ،استسي در نظر گرفته را براي زبان فارساده  ةشش واك ،)1999ثمره (

/o/, /a/,/i/, /e/, /a/.(  

اين بخش فقط به بررسي ود ندارد، در وج /ə/ ةواكاستاندارد كه در زبان فارسي نظر به اين

)، در زبان 1392( خان جن بيتجن و  سنگ خواهيم پرداخت. از نظر شيخ [e] ةواك ايِ بسامد سازه

تنها با  و اين تقابل شود ميباعث ايجاد تقابل فارسي فقط ويژگي ارتفاع زبان و محل توليد واكه 

هاي افراشته را  واكه اول در ةمقدار ساز آنهارو،  اين از ،دوم قابل تفسير است ل واو ةدو ساز

هاي  هاي پسين كمتر ازواكه دوم را در واكه ةسته و مقدار سازو مياني دانهاي افتاده  كمتر از واكه

اول، دوم و سوم هاي  ميانگين بسامد سازه ،)1386( قريبپورد. محمدي و نكن پيشين تلقي مي

در  است. زبان به دست آورده فارسي سالِ وان و بزرگج هاي زبان فارسي را براي گويشورانِ واكه

  است: ارائه شده ،گروه دختران و زنان دودر  ،[e] ةواك اولِ ةميانگين سه ساز ةخالص زير

  

برگرفته از محمدي و  -گويشوران زبان فارسينزد  [e]فارسي  ةواك اولِ ةنگين مقادير سه سازامي -2جدول 

  )1386قريب (پور

 فارسي ةواك جنسيت سازه

F3/Hz F2/Hz F1/Hz     
[e] 9/3142  5/2349 3/559  زنان 

 دختران 1/640 5/1658  8/2883

  

   ها فرضيه - 3

 اول، دوم و سوم ةبسامد ساز هاي اين پژوهش بر اساس ضيهشده، فربا توجه به مطالب ذكر

  بارتند از:ع
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تفاوت  ،گويشور زبان فارسي و زبان انگليسي آمريكايي گروه توسط دو [�] ةتلفظ واكبين  .1

  معنادار وجود دارد.

توسط دو گروه گويشور زبان فارسي و زبان انگليسي آمريكايي تفاوت  [e] ةتلفظ واكبين  .2

  معنادار وجود دارد.

  

  روش تحقيق  - 4

  كنندگان شركت- 1- 4

هش پژو ةپيكر، ها استآنزبان اول فارسي  كه ،گويشور زن 17شده توسط يدگفتار تول پاره

آموزشي زبان انگليسي در مدرسه، زبان  ةبر برنام آموزان عالوه د. اين زبانده حاضر را تشكيل مي

 14تا  12گيرند و در گروه سني  در كانون زبان ايران فرا ميانگليسي را سه ساعت در هفته 

كه پردازند. الزم به ذكر است  ت كه به يادگيري زبان انگليسي ميسال اس 4و حدود اند  سال

نجره و اختالل بيماري حبه كنندگان داوطلبانه در اين تحقيق شركت كرده و مبتال  شركت

 از فايل صوتيِ ،زن انگليسي آمريكاييِ گويشوري به دسترسعدم به دليل  اند. گفتاري نبوده

الزم به ذكر است كه تفاوت  است. هاي اين پژوهش استفاده شده براي تحليل داده موزشيآ

  گويشور انگليسي با گويشوران فارسي قابل مالحظه نبوده است. سنيِ

  

  هاگردآوري آن ةها و شيو نوع داده  - 2- 4

 اتخاذ شده ،از كتاب فراگيران برگرفته ،)1(پيوست  انگليسي هاي اين تحقيق از متن كوتاه داده

گويشوران  . سپسشد استخراج از آن ،[e] ةواكو  [�] ةواكدر ارتباط با  ،واژه تعداديكه  ،است

. متن مورد نظر قبالً توسط و صداي آنها ضبط شد تلفظ كردندرا  انگليسي متنزبان  فارسي

 اينبنابر. است بوده و فايل صوتي آن در دسترس شده تلفظگويشور زبان انگليسي آمريكايي 

جهت كردند. ان و طبيعي بيمورد نظر را ناآگاهانه  ايه هكنندگان در پژوهش حاضر، واك شركت

 افزار نرم ،هاي پژوهش حاضر دادهدر  ،[e]و  [�] ةواك شناختيِ صوتهاي  تشخيص ويژگي

PRAAT ميانگين مبناي نتايج بر ليلو جهت تحمورد استفاده قرار گرفت  5. 3. 37 نسخة

  استفاده شد. tبخش تحليلي از آزمون  در ،ها سازه بسامدمقادير 
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  بحث و بررسي -5

 و [�] ةواك اول، دوم و سومِ هاي هاي سازه يرمتغ ،فزار پراتا فايل صوتي در نرم تقطيعِپس از 

[e] رين تأثير كه كمت ،واكه ايستايبخش  ،مورد نظر هاي هواك يِگير براي اندازهگيري شد.  اندازه

مانند  ،توليدي هاي هم ين ترتيب ويژگيگيري شده است. به ا اندازه ،را از واحدهاي مجاور دارد

روان  گذار واكه به همخوانِ و در ناحية افتد كه در انگليسي آمريكايي اتفاق مي ،واكه شدگيِ -ر

موج صوتي و  ،)1شكل (. شده استگيري لحاظ ن و در اندازه شده استكنار گذاشته  ،وجود دارد

و شكل  ،) بيان شدهAEكه توسط گويشور ( ،)sweater(انگليسي  ةواژ ةواك تقطيعِ نگاشت طيف

كه توسط گويشور  ،در همان واژه ،[e]و  [�] هاي هگاشت تقطيع واكن ) نيز موج صوتي و طيف2(

  د.دهن نشان ميرا زبان فارسي بيان شده، 

  

  
  )AE( ييكايآمر يسيانگل زبان شوريگودر تلفظ  sweater ةواژ نگاشت	فيط و يصوت موج -1 شكل

  

  گويشور زبان فارسي در تلفظ sweater ةنگاشت واژ موج صوتي و طيف -2شكل 

  

 هاي سازههاي بسامدميانگين  ،در نمودارهاي زير، مد نظرهاي  براي بررسي و تحليل واكه

كننده و  تلفظ زبانِ تفكيك  ، بههادرصد براي آن 95 اطمينانِ فاصلة اول، دوم و سوم و همچنين

  رسم شده است. ،واكه
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 ة، در تلفظ گويند[e]اين است كه ميانگين سه سازة اول واكة  نكتة مهمِ نمودارهاي پايين

و اين در  [�]زبان انگليسي آمريكايي، از دامنة تنوع بسيار بيشتري برخوردار است تا واكة شوا 

در ادامه  كنند. زبانان هردو واكه را با تنوع كمتر و تمركز بيشتري تلفظ مي حالي است كه فارسي

در دو  ، دوم و سوم هر دو واكههاي اول ميانگين سازههاي اول و دومِ تحقيق،  جهت بررسي فرض

ها و ميزان سطح  . همچنين بررسي آماري دادهاست شده نشان داده زبان انگليسي و فارسي 

  است. ها ارائه شده هريك از متغير معناداريِ

  
 كننده تلفظ بر اساس واكه و زبانِ F1 ميانگين سازة -1نمودار 

 

  

  
 كننده تلفظ بر اساس واكه و زبانِ F2 ةميانگين ساز -2نمودار 
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 كننده بر اساس واكه و زبانِ تلفظ F3 ميانگين سازة -3نمودار 

 

 

  تفكيك واكه بهزبان فارسي و انگليسي ميان  F1 متغير مقايسة - 3جدول

ظ واكه
تلف

ن 
زبا

 
ده

نن
ك

ت  
دا

اه
مش

اد 
عد

ت
  

ين
انگ

مي
  

رد
دا

تان
اس

ف 
حرا

ان
  

  مقايسة
  ها واريانس

 مقايسة

  ها ميانگين

ي
دار

عنا
ح م

سط
 

ين
انگ

مي
ف 

تال
اخ

 
  ها

ي
زاد

ة آ
رج

د
ي 

دار
عنا

ح م
سط

 

[�] 
 07/72 68/602 262  فارسي

40/0 29/70 00/278  00/0 

 04/62  32/532 18 انگليسي

[e] 

  65/92 27/582 164  فارسي
00/0 

-

81/185  
52/11 00/0 

  33/164  08/768  12 انگليسي

  

در دو گروه گويشور  [�] ةواك اولِ ةساز بسامد مقايسةشود،  ) مشاهده مي3چنانچه در جدول (

 كه ميانگينِاي  گونه هب ،)>00/0P( دهد نشان مي را زبان فارسي و انگليسي تفاوت معناداري

هرتز و ميانگين همين واكه در گروه ( 68/602زبان  اول در گروه فارسي ةساز بسامدAE برابر (

 اين تفاوت، عكس دارد ةپسين رابط ةبا طول حفر  F1هرتز است. اگر بپذيريم كه 39/532
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 تواند مي پسين در توليد مطلوب اين واكه ةطول حفرتغيير اين است كه  ةدهند معنادار نشان

بان با طول ارتفاع ز  F1در زبان فارسي بيشتر است و  F1اين چون ميانگين. بنابرباشدگذار تأثير

 [�] ةزبان فارسي بايد در توليد واك توان نتيجه گرفت كه گويشورانِ عكس دارد، مي ةرابط

 به اين ترتيب طول حفرة كنند، ببرند. انگليسي ارتفاع زبان را كمي باالتر از حدي كه تلفظ مي

در دو گروه  [e] ةواك اولِ ةدر رابطه با متغير ساز شود. يابد و بسامد آن كم مي پسين افزايش مي

ين ه اب ،)>00/0P( گزارش شده استتفاوت معناداري  هم گويشور زبان فارسي و انگليسي

هرتز كمتر از ميانگين همين  27/582زبان  اول در گروه فارسي ةير سازكه ميانگين متغ ترتيب

منظور بيان تلفظي مشابه با تلفظ   اين بههرتز است. بنابر 08/768معادل  ) وAEواكه در گروه (

اول را افزايش دهند و اين افزايش  ةنان بايد بسامد ساززبا )، فارسيAEانگليسي آمريكايي ( بوميِ

ز تر ا ينيت كه ارتفاع زبان بايد كمي پاين صوره اپسين است؛ ب ةكاهش ارتفاع حفر لزمستم

) بسامد سازة دومِ دو واكه در دو زبان با هم 4در جدول ( كنند، قرار گيرد. آنچه تلفظ مي

  شود. مقايسه مي

در  F2ميانگين . )>01/0Pدهد ( تفاوت معناداري را نشان مي) نيز F2دوم ( ةمتغير ساز

است. با  هرتز 85/1613زبان  كمتر از گروه انگليسي هرتز 14/1503گويشوران زبان فارسي 

منظور بيان تلفظي مشابه با   معكوس دارد، به ةپيشين رابط ةبا طول حفر  F2توجه به اينكه

نسبت به آنچه  ،پيشين ةطول حفر كردنِ با كوتاهتوانند  زبانان مي )، فارسيAEتلفظ بومي (

 [�]زبان در هنگام تلفظ  اگر فراگيرانِ فارسي دوم را افزايش دهند. ةبسامد ساز ،كنند تلفظ مي

توانند بسامد سازة  كردنِ طول حفرة پيشين، مي بدنة زبان را كمي به طرف جلو بكشند، با كوتاه

  دوم را افزايش دهند.

 ،در دو گروه گويشور زبان فارسي و انگليسي ،[e] ةواك دومِ ةا متغير سازهمچنين در رابطه ب

دوم در گروه  ةن صورت كه ميانگين متغير سازياه ب ،)>00/0Pتفاوت معناداري وجود دارد (

است. پس  شده گزارش هرتز 1/1935زبان ( كمتر از گروه انگليسي هرتز 20/1454زبان  فارسي

با  F2طور كه قبالً گفته شد،  پيشين كمتر شود. همان ةبايد طول حفر F2به منظور افزايش 

ين رو به منظور بيان تلفظي مطلوب، زبان بايد در ا دارد و از عكوسم ةرابط طول حفرة پيشين

شناختي  پيشين كاهش يابد و اين كاهش به لحاظ صوت حفرة وضعيتي جلوتر قرار گيرد تا طول

) بسامد سازة سومِ دو واكه در دو زبان با هم مقايسه 5دول (در جشود.  F2منجر به افزايش 

  شود. مي
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  تفكيك واكه ميان افراد زبان فارسي و انگليسي به F2مقايسة متغير  - 4جدول

 

  

  تفكيك واكه به زبان ميان افراد زبان فارسي و انگليسي F3 متغير مقايسة - 5جدول
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[�] 
27/2087 267 فارسي  08/141  

00/0  - 17/29  57/15  65/0  
44/2116 16 انگليسي  52/252  

[e] 
55/2142 163 فارسي  68/187  

00/0  
-

70426 
31/11  1/.0  

25/2596 12 انگليسي  14/430  

  

معنادار  هدر ميان دو گرو [�] واكة سومِ ةير سازمتغدهد كه تفاوت  ) نشان مي5جدول (

 است ها مطرح لببيشتر در رابطه با گردي  F3الزم است ذكر شود كه ). >65/0Pاست ( نبوده
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[�] 

14/1503 278 فارسي  29/256  

. 01/0  - 71/110  89/17  
01/
85/1613 13 انگليسي 0  94/117  

[e] 
20/1454 163 فارسي  88/276  

30/0  - 90/480  
00/

171 

00/
10/1935 10 انگليسي 0  37/216  
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حال د. ياب كاهش مي ،هاي گرد سوم واكه خصوص سازة هب ،اول سه سازةبه همين دليل  و

  خنثي بدون تأثير بوده است. واكة در تلفظ سوم شود كه چرا سازة مشخص مي

دهد  نشان ميداري را  در دو زبان تفاوت معنا [e] پيشين ميانيِ واكة سومِ اما بسامد سازة

)01/0P<هرتز 5/2142زبان ( سوم در گروه فارسي ةر سازن صورت كه ميانگين متغيياه )؛ ب 

اين به منظور بيان تلفظي است. بنابر ثبت شده هرتز 25/2596زبان  يسيكمتر از گروه انگل

در چون زبان  سوم را افزايش دهند. ةزبانان بايد بسامد ساز )، فارسيAEمشابه با تلفظ بومي (

، يعني طول فارسي بوده است جايگاه خود در زبان تر از انگليسي كمي پيشين [e] تلفظ واكة

زبان و  جلوكشيدنِسوم هم بيشتر شده است. با  سازة ،پسين كمتر بوده است حفرة

خواهد  افزايشبسامد سوم نيز  دوم و در نتيجه ، بسامد سازةسينپ ل حفرةطو شدنِتر كوتاه

  يافت.

  

 گيري نتيجه - 6

در تلفظ گويشوران زبان   [�]و  [e] ةدو واك و سومِ هاي اول، دوم بسامد سازهدر اين مقاله 

از آنجا كه فرض  .ن گرديديبيتيك چارچوب مفاهيم علم آكوست درفارسي و انگليسي آمريكايي 

در در ميان دو گروه گويشور  [e]و  [�] ةواكدو اي  بسامد سازهبين دار اختالف معنا وجودصفر 

  :كهنتيجه گرفت توان چنين  است، مي ر گرفته شدهنظ

 اختالف معنادار وجود دارد اول و دوم ةدر ساز گويشور هتوسط دو گرو [�] ةتلفظ واكدر 

 دهد شوا تفاوت معنادار نشان نمي واكة سومِ ولي سازة .شود ض اول در اين موارد تأييد ميلذا فر

 ،نيز اختالف معنادار وجود دارد /e/ ةاول در توليد واك ةهاي سه سازرميان متغيعالوه،  هب. (*)

طور خالصه شرح   ) نتايج فوق را به6تحقيق حاضر است. جدول ( دومِ كه حاكي از تأييد فرضِ

  دهد: مي

  به تفكيك واكه زبان و بومي مختلف ميان فارسي هاي سازه ةمقايس بندي جمع -6جدول 

 واكه
 متغيرها

F1 F2 F3 

معنادار اختالف [�]  * اختالف معنادار 

[e] اختالف معنادار اختالف معنادار اختالف معنادار 
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  )1پيوست (

  است: ابي كه توسط گويشوران خوانده شدهمتن انتخ
Dear Gabby, 

I have a problem. My grandmother gave me a sweater for my birthday. She bought it 

at May’s Department Store. It was really expensive. But, Gabby, it’s the ugliest 

sweater in the world. I don’t know what to do. I love my grandmother. I don’t want 

to hurt her feelings, but I don’t want to wear that sweater, either. What should I do? 

You're right. You should not hurt your grandmother's feelings. I have some 

suggestions for you. Maybe you can return it. If you can't return it, why don’t you 

wear the sweater the next time you visit her? It will make her happy. You can take 

off the sweater later. Or be honest and tell your grandmother how you feel.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


