
 

 

 

 

 :زبان فارسی و مازندرانی ی  ا مساحت فضای واکهتعداد واکه بر  تأثیر

 سازگاریافته پراکندگی ۀنظریبینی کلیدی  پیش
 

  نژادبتول علی
 دانشیار گروه زبان شناسی همگانی دانشگاه اصفهان

 (115 ص تا 97ص  از)

 15/16/99:مقاله رشیپذ خیتار ؛62/9/99 :مقاله افتیدر خیتار

 

 چکیده
است  ها بررسی شده واکهسازماندهی در مورد نظریه پراکندگی سازگاریافته  کلیدی بینی پیش اعتبار ر این مقالهد

جهت ایجاد تمایز  اکوستیکیمساحت فضای باشد بیشتر ای  در یک نظام واکهتعداد واکه هر چه  ،آنبراساس  که

اول سازۀ بیشتر و همچنین بعد   ه دارای تعداد واکههایی ک زبانمعنی که  بدین؛ شود ها بزرگتر می ادراکی بین واکه

فضای مساحت  ،بررسی این فرضیه جهت. دهند را به خود اختصاص میای بزرگتری  هستند فضای واکه وسیعتری

مقایسه  پیرامونی واکه 5 با فریدونکناریگویش مازندرانی  ای با فضای واکه پیرامونی واکه 2 با ارسیزبان فای  واکه

  (6010)کریستال -مساحتی بکر های و شاخص( 6005) باینتاو  پاجت این تحقیق با استفاده از روش .شده است

 ای واکه  که بین تعداد واکه و مساحت فضای  دهد نشان می PBSmappingو بسته  Rبا استفاده از نرم افزار 

 در هجاهای مردان و زنان گروه هر چهار در زبان فارسیای  مساحت فضای واکهو  مستقیم مثبت وجود دارد  رابطه

رابطه بین تعداد  ولی .بزرگتر است مازندرانیگویش ها در  همۀ گروهای  از مساحت فضای واکه دار تکیه و تکیه بی

، سه شاخص مساحتی در دو زیرفضای این فرضیه تر جهت مطالعه عمیق. به اثبات نرسید اولگسترۀ سازۀ  واکه و

در مردان بجز گروه سه در  زیرفضای پسیندر زبان فارسی  نتایج نشان داد که .شد محاسبهپیشین و پسین نیز 

ادی بدین ترتیب تا حد زی. داردمازندرانی گویش  ی نسبت بهبزرگترگسترۀ سازۀ اول  دار، تکیه هجاهای بافت 

  .شدتأیید  نظریه بینی پیش

 

 ای، فارسی، مازندرانی فضای واکه ،نظریه پراکندگی سازگار یافته، مساحت :های کلیدی واژه

                                                           
 b.alinezhad@fgn. ui.ac.ir                                                                :رایانامۀ نویسندۀ مسئول . 1
در . گویند این نوع مطالعه مستلزم مطالعات آماری پیچیده است می(  9: 6010)کریستال -گونه که بکر همان .6

دانشگاه شهید چمران اهواز برای صرف وقت و  آمار  نیا دانشجوی دکتر نم فریده محمدیخااینجا الزم است از 

که  نمایم تشکر مینیز  از خانم دکتر نسیم اسفندیاری . انرژی جهت میسر ساختن این تحقیق  قدردانی نمایم

 .هایشان را در اختیار اینجانب قرار دادند داده
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 قدمهم - 

ها و  بینی الگوی توزیع واکه ای به پیش هایی که براساس فضای واکه نظریهیکی از  

   1یافته سازگار پراکندگی پردازد نظریه های جهان می ای زبان های واکه ساختار آوایی نظام

در نظریه ( 1992)و لیندبالم ( 1976) 6کرانتس و لیندبالم لیلین. است

ای  های واکه اصل تمایز ادراکی در کیفیت نظام  یافته به ارزیابی نقش سازگار پراکندگی

ای در هر زبان بر اساس تمایزات ادراکی  گیری نظام واکه پردازند که براساس آن شکل می

ها در یک زبان به طریقی در فضای آوایی قرار  بدین صورت که واکه. گیرد صورت می

بنابراین . های دیگر در نظام داشته باشند مایز ادراکی را با واکهگیرند که بیشترین ت می

جهت ایجاد تمایز کافی بین ای خود را  فضای واکههای بیشتر  واکهدارای های  نظام

که ای و تعداد وا بین مساحت فضای واکه دین ترتیب بایدب. دهند ها گسترش می واکه

تأیید  کامالً ها ین ارتباط در برخی زبانالبته ا .باشدرابطه مستقیم و مثبت وجود داشته 

   .که در پیشینۀ تحقیق به آنها خواهیم پرداخت نشده است

 کلیدی بینی پیشاست که آیا براساس  مقاله در پی پاسخگویی به این سوالاین     

ای و پیچیدگی ساختاری نظام  نظریه پراکندگی سازگاریافته بین مساحت فضای واکه

و گونۀ فریدونکناری گویش  واکۀ پیرامونی 2زبان فارسی با  (تعداد واکه در اینجا)ای  واکه

هر چه آیا  بدین معنی کهوجود دارد؟  مستقیم مثبت رابطه ۀ پیرامونیواک 5مازندرانی با 

 ان فارسیآن که آیا زب دومو سوال  استای بزرگتر  تعداد واکه بیشتر باشد فضای واکه

که در ی کنارفریدونمازندرانی  ۀارد نسبت به گونکه در حاشیه پسین خود سه واکه د

 دارد؟  وسیعتریاول گسترۀ سازۀ دو واکه دارد  خود حاشیه پسین

و  فارسی تکیۀ زبان بر و  بی تکیه هجاهای ای واکه فضای ترسیم از پسدر این مقاله      

 به (6010 هرینگتون،)  F2* F1  براساس زنان و مردان گروه چهارگویش مازندرانی در 

 تحلیل. پردازیم زبانی مورد نظر می ۀدو گون ای واکه فضاهای مقایسه مساحت

های  شاخص و( 6005)   باینتا و پاجت روش براساس ای واکه فضای شناختی صوت

 .شود انجام می( 6010) 9کریستال-بکر مساحتی

  

                                                           
1.
Adaptive Dispersion Theory 

2. J. Liljencrants & B. Lindblom  
3.
J. Padget & M. Tabain  

4.
R. Becker-Krystal  



 99/بینی کلیدی نظریۀ پراکندگی سازگاریافته پیش: ی زبان فارسی و مازندرانی  ا تأثیر تعداد واکه بر مساحت فضای واکه

 

 پیشینه تحقیق -2

های مختلف  ات زیادی در زبانای تحقیق در مورد تأثیر تعداد واکه بر اندازه فضای واکه

زبان ای  رسد که فضای واکه به این نتیجه می( 1999)میلر طور مثال  به. انجام شده است

ای زبان یونانی  بزرگتر از فضای واکهانگلیسی با یازده واکه و زبان آلمانی با چهارده واکه 

ولی با پنج واکه به در مقایسه زبان انگلیسی و اسپانی( 1995) 1برادلو .با پنج واکه است

ای را بررسی  واکه نظام 699 تعداد (6010)کریستال -بکر. نتیجه مشابهی رسیده است

ای همبستگی مستقیمی با تعداد  که اندازه فضای واکه رسد میو به این نتیجه  کند می

یافته به پراکندگی سازگارو   در چارچوب دو نظریه کوانتومی  (6000) 6لیوین. واکه دارد

ای و بیشتر گرایش  واکه 11گ رای بز های واکه و فقط در نظام پردازد میزبان  69ی سبرر

با توجه به توزیع کلی  یو .کند میای مشاهده  ضعیفی به سمت بزرگتر شدن فضای واکه

که این  کند میهای کوانتومی را بسیار متغیر گزارش  مکان واکه ،ای ها در نظام واکه واکه

ین احتی ( 6010)الکساندر  .دهد میدست ن یه کوانتومی نیز بهنتیجه تأییدی برای نظر

تحقیق  نواختی  زبان 5را در مورد پراکندگی سازگاریافته بینی کلیدی نظریه  پیش

 ،های دارای نواخت بیشتر فضای نواختی بزرگتری دارند با این فرض که زبان ؛کند می

 (99 1) قرائتی در زبان فارسی  .ولی نتایج تحقیق تا حد زیادی این فرض را تأیید نکرد

 فضای فارسی، زبان در واژگانی تکیه شناختی صوت بررسی در (91 1)نژاد  و علی

 همکاران و محمدی. اند مورد بررسی قرار داده تکیه بی و بر تکیه حالت در را ای واکه

 در ای واکه فضای و ای سازه ساختار تعیینصرفاً به  (6009) و انصاریان( 90 1)

تآثیر تکیه واژگانی را ( 96 1)همچنین مدرسی قوامی . ندپرداخت  فارسی زبان های هواک

( 96 1) خان جن بی .های ساده زبان فارسی بررسی کرده است های کیفی واکه بر ویژگی

فارسی براساس واحدهای مختلف هرتز، بارک و مل  زبان در ای واکه فضای ارائه به

تنها اما . ای زبان فارسی بدست دهد نمایش فضای واکهپرداخت تا بهترین معیار را برای 

ای در چارچوب نظریه  فضای واکهدر زبان فارسی را  یها رفتار واکهتحقیقی که 

 مبسوط در مطالعه .است(  9 1)اسفندیاری  کردپراکندگی سازگاریافته بررسی 

ر گروه زنان داست  ای تک زبانه و صرفاً روی زبان فارسی مطالعه که ( 9 1)اسفندیاری 

بر در زیرفضای پسین بیشتر از دامنه بسامدی  تکیه بافتاول در سازۀ دامنه بسامدی 

                                                           
1.
 A. Bradlow 

2.
 P. Livijn 

3.
Quantal Theory 
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دوم در افراد مختلف سازۀ ولی . استبوده تکیه  اول در زیرفضای پیشین گروه بیسازۀ 

ها و روش تحقیق  داده مقالهدر این (. 9 1:  9 1اسفندیاری، )متفاوت بوده است 

و گویش مازندرانی مورد استفاده قرار زبان فارسی  هت مقایسهج(  9 1)اسفندیاری 

 . گرفته است
 

 مبانی نظری -9

نظریۀ . مطرح وجود دارد نظریۀها دو  ها در زبان در ارتباط با جایگاه آکوستیکی واکه

لیلین کرانتس و )ریافته سازگا پراکندگی نظریۀو (  1999و  1976 استیونز)کوانتومی 

بر این فرض استوار است که بین   اول نظریۀ (. 1992لیندبلوم و  1976، لیندبلوم

بینی  غیرخطی وجود دارد و پیش ۀکی رابطهای تولیدی و پیامدهای اکوستی حرکت

تشکیل های اصلی خود را در مناطق باثبات فضای اکوستیکی  ها واکه کند که زبان می

لیوین )فضا وابسته نیست  ۀهای کوانتومی به انداز بنابراین توزیع این واکه. دهند می

 اصل ادراکی کند که براساس ازگاریافته ادعا میپراکندگی سنظریۀ در مقابل (. 6000

 بیشترین که شوند توزیع می آوایی فضای در طریقی به  زبان یک در ها تقابل کافی، واکه

ین اصل براساس ا .(1992لیندبلوم، ) برقرارکنند نظام دیگر های واکه با را ادراکی تمایز

 چه هر ای واکه نظام یک درترین اصول نظریه پراکندگی سازگاریافته است  که از مهم

 داده تشخیص تر متمایز ادراکی نظر از گیرند قرار یکدیگر از بیشتری فاصله در ها واکه

ای  کافی فضای واکه ۀها بیشتر باشد برای ایجاد فاصل بنابراین هرچه تعداد واکه. شوند می

 ۀاضافه شدن یک واکه به  حاشیمفهوم ضمنی دیگر آن است  که . شود می تر گسترده

 ۀشود؛ بدین معنی که گستر آن حاشیه می ۀزرگتر شدن گسترپیشین یا پسین موجب ب

دوم با تعداد سازۀ بسامدی  ۀهای پیرامونی و گستر اول با تعداد واکهسازۀ بسامدی 

 (. 11: 6010کریستال، -بکر)ی دارد ای زبان همبستگ نظام واکه های غیرپیرامونی واکه

های  ها در نظام یافته رفتار توافقی واکه سازگار دوم نظریه پراکندگی بینی در پیش      

افتاده، رفتار   ۀدر سه بخش رفتار واک( تعداد واکه)پیچیدگی ساختاری  ۀای در نتیج واکه

  (.166: 6010کریستال، -بکر) شود های میانی بررسی می های افراشته و رفتار واکه واکه

ای به طریقی  ها در یک نظام واکه این اصل استوار است که واکه  بر نیز سوم بینی پیش

بیشینه بودن . های آن نظام حاصل شود گیرند که بیشترین فاصله میان واکه قرار می

 ها در فواصل مساوی از هم قرار گیرند دهد که واکه پراکندگی معموالً هنگامی رخ می

 نظریه بینی پیش اولینبه منظور بررسی  در این مقاله (.155: 6010کریستال، -ربک)



 101/بینی کلیدی نظریۀ پراکندگی سازگاریافته پیش: ی زبان فارسی و مازندرانی  ا تأثیر تعداد واکه بر مساحت فضای واکه

 

 در دو  ای ها و بزرگی فضای واکه یعنی ارتباط مستقیم مثبت بین تعداد واکه پراکندگی،

 میان همبستگیگویش مازندرانی گونۀ فریدونکناری  و فارسی زبان ای واکه نظام

 در تفاوت) ای واکه نظام ساختاری پیچیدگی و آکوستیکی فضای مساحتی های شاخصه

کریستال -ای براساس بکر های مساحتی فضای واکه شاخصه. شود می  مقایسه( واکه تعداد

ۀ گستر: ب  (area)مساحت نمودار چندضلعی : الف: استسه متغیر ( 115: 6010)

بیشینه ل تفاضاگر طور مثال  به .span F2دوم یا سازۀ گسترۀ : و ج F1spanاول یا سازۀ 

گسترۀ  محاسبه شود / ɒ / واکهاول سازۀ از کمینه بسامد  /u/اول واکه سازۀ بسامد 

دوم سازۀ  گسترۀآید و برای محاسبه  دست می اول یعنی ضلع پسین چند ضلعی بهسازۀ 

دو ضلع دیگر  .شود محاسبه می /i/ و  /u/های   نیز تفاضل بسامد بیشینه و کمینه  واکه

هایی که در دو انتهای اضالع مورد نظر قرار دارند  ب با توجه به واکهنیز به همین ترتی

 ای دو گونۀ زبانی، ی واکهکل فضامساحت  عالوه بر در این مقاله .شود محاسبه می

منظور از زیرفضا تقسیم . شود می محاسبه نیز آنها پیشین و پسین 1زیرفضای دو مساحت

وجود بخش با توجه به  هرمساحت  .چند ضلعی به دو بخش پیشین و پسین است فضای

شود که  بینی می بدین ترتیب پیش. آید میدست  تعداد واکه در هر حاشیۀ چند ضلعی به

گونۀ پسین  فضای زیر از / u-o- ɒ/ واکه سهبا  زبان فارسی پسین زیرفضایمساحت 

دو  و زیرفضای پیشین در هر بزرگتر باشد / u- ɒ/ واکه  دوبا  یکنارفریدونمازندرانی 

های  هشاخص 1 جدول. هستند مساوی باشد  /i-e/ زبانی که دارای دو واکۀ پیشین گونۀ 

 :دهد نشان میای   واکه  مورد چند نظام دررا  (112: 6010)کریستال -بکر  ۀگان سه
 ای واکهده سه تا چهار های زبان های مساحتی در شاخصه 1جدول 

 
 

                                                           
1 .

subspaces 
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در زیرفضای پیشین و نۀ زبانی افتاده است و در هر دو گو /a/الزم به ذکر است که واکه 

نیز واکۀ افتاده پیشین فارسی را (  9 1)اسفندیاری . گیرد مینفضای پسین قرار و زیر

 .گیرد افتاده در نظر گفته است که در هیچیک از زیرفضاهای پیشین و پسین قرار نمی

 

 روش تحقیق  -4

 ها آوری داده نحوه جمع  -4

استفاده  ( 9 1)اسفندیاری تحقیق های زبان فارسی از  داده جهتقبالً گفته شد که 

 پنج زن، پنج) اخبار گوینده ده ساعت صدای 5 ضبط های خود را از  دادهوی . شده است

تلویزیون در سال  اخبار گویندگانایران  اسالمی  جمهوری  سیما سراسری از شبکه( مرد

 های سرنخ ندتوا ای می حرفهسبک اخبار با صدای گویندگان  بدست آورد چون 96 1

 نسبت گفتار بودن طبیعی درجه حفظ با تر منسجم و تر واضح صورت به را شناختی صوت

(  6006)پرایس و ( 1956)پترسون و بارنی مطالعات . دده نمایش ای حرفه غیر سبک به

های اکوستیکی بر اعتبار سبک اخبار  در مورد انتخاب نوع داده جهت بررسی همبسته

. به صورت مستقیم از تلویزیون انجام شد USBاز طریق  نیز ضبط صدا. دارد داللت

 .نداشت ها بدین ترتیب نوفه محیط تأثیری در ضبط داده

که در ده کیلومتری بابلسر صحبت  کناریفریدونمازندرانی های گویش  اما داده    

  9 1بومی منطقه در سال  سالۀ 20تا  90زن  9مرد و  9 ضبط صدای شود از می

ندارد و همۀ کلماتی که در  /o/این گونۀ مازندرانی واکۀ پسین میانی . بدست آمده است

و کمتر با واکۀ  /e/شوند در این گونه بیشتر با واکۀ  فارسی با واکۀ میانی پسین بیان می

/u/ که به صورت بلبلشوند، مانند  های دیگر بیان می و در موارد نادر با واکه[belbel]  

نیز ( 919: 95 1)کامبوزیا کرد زعفرانلو . شوند تلفظ می [kune]به صورت  کهنهو 

الزم است ذکر  .دهد های مارندرانی گزارش می نبود این واکه را در برخی از گونه

 .کنند را تلفظ می /o/شود که نسل جدید تحت تأثیر زبان فارسی در برخی کلمات واکۀ 

نحوه  /o/سین این گونۀ زبانی در نبود واکۀ های پ منظور تعیین جایگاه واکه به      

بدین معنی که کلماتی به  داده به صورت نیمه هدایت شده انجام شد آوری جمع

هستند ولی در گونۀ فریدونکناری با  /o/داده شد که در فارسی دارای واکۀ  گویشوران

ه صحبت شود و از آنها خواسته شد که در مورد کلمات ذکر شد های دیگر تلفظ می واکه

در   Sony SX 68ساعت گفتار طبیعی آنها با استفاده از دستگاه ضبط  9 .کنند
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 Suite NCHدر ضمن از نرم افزار . محیطی کامالً آرام در شهر فریدونکنار ضبط شد

جهت  ،اسفندیاری و این تحقیق در تحقیق. جهت حذف نوفه محیط استفاده شد

در  است ثبات اکوستیکی که دارای واکه میانگین بخش میانیها  استخراج بسامد سازه

اول سازۀ دو  بسامد هر دو تحقیقدر  .گیری شد اندازه به صورت دستی افزار پرات نرم

گیری شده  دو تا  سه هجایی اندازه ها و صفات اسمتکیه  دار و بی ها در موضع تکیه واکه

ی آخر قرار ها و صفات مانند زبان فارسی بر هجا تکیه در این گویش در اسم. است

آنها آنقدر  ۀو یا واک ندهایی که در حالت تأکیدی بیان شده بود واژهدر ضمن   .گیرد می

 .    کنار گذاشته شدندند خود نرسید 1 هدف  ۀواکشده بود که به بیان کوتاه 
 

  ای های دامنه و مساحت فضای واکه شاخصهمحاسبه  4-2

های مساحت  میانگین شاخصروش مقایسه ای از  جهت بررسی مساحت فضای واکه

مردان و زنان در موضع تلفظ یعنی در چهار گروه بسامدی  ۀو گسترای  فضای واکه

الزم است ذکر شود که . شده استاستفاده  مازندرانی تکیه فارسی و گویش  دار و بی تکیه

شود تا بتوانند متغیرهای  استفاده می 6از روش بهنجارسازی در این نوع مطالعات معموالً

ولی . مختلف فیزیولوژیکی مانند طول مجرای صوتی و جنسیت گویندگان را حذف کنند

ادرستی فضای کنندگان کم باشد بهنجارسازی به صورت ن زمانی که تعداد شرکت

بسیار محدود  این تحقیق به همین دلیل چون تعداد گویشوران .دهد بزرگتری را ارائه می

جهت محاسبه مساحت فضای ( 6005)باین و پاجت  گیری میانگین از روش بوده است

نیز که ده گوینده داشته است از همین (  9 1)اسفندیاری . استفاده شده است سازها

بدین  .ای زبان فارسی استفاده کرده است گیری مساحت فضای واکه روش برای اندازه

 . شود فراهم میزبانی  ۀمقایسه این دو گون زمینه مناسبی جهتترتیب 

استفاده شده است ( 2 19)  ماهاالنوبیسمعیار فاصله های پرت از  دهجهت حذف دا

منظور از دادۀ پرت به لحاظ . رود بکار می این معیاردو بعدی باشند  ها که زمانی که داده

ها ناهماهنگ و از  هاست که نسبت به توزیع عادی واکه آماری، تعداد محدودی از داده

ها دارای دو بعد  در این تحقیق نیز چون واکه .دنباش و غیرطبیعی بقیه مشاهدات دور

دوم هستند براساس این معیار اگر هر دو بعد یک واکه پرت باشد آن را سازۀ اول و سازۀ 

                                                           
1.
 undershoot 

2.
normalization 

3.
mahalanobis distance 
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ماهاالنوبیس احتمال توزیع را محاسبه  و فاصله اقلیدسی را در  ۀفاصل. کند مشخص می

به  Xهمه مشاهدات  این بدان معنی است که. کند توزیع نرمال استاندارد یکسان می

محاسبه  1این فاصله با استفاده از معادله . اقلیدسی از مرکز فاصله دارند ۀفاصل ۀانداز

                                                                                  :شود می

 (1)معادله  

 

 

 
 

 ۀ، حاصل جمع بیشین(6005)و تاباین  ای به روش پاجت دامنه بسامدی فضای واکه

اول و سازۀ بسامد  ۀاول با میزان انحراف استاندارد و حاصل افتراق کمینسازۀ بسامد 

مازندرانی  ۀهای زبان فارسی و گون در داده. استمیزان انحراف استاندارد برای هر گوینده 

ان بسامدی میز ۀو کمین [a] ۀواک برای اولسازۀ میزان بسامد  ۀبیشین ها سایر زبانمانند 

دوم نیز مقدار بیشینه  ۀدر مورد بسامد ساز. بدست آمده است  [i] ۀاول برای واکسازۀ 

، حاصل بسامدی ۀگستر وآید  بدست می  [u] ۀو کمینه برای واک [i] ۀمعموالً برای واک

 است استانداردو حاصل افتراق کمینه و انحراف  استانداردجمع مقدار بیشینه و انحراف 

این دو متغیر  شود که از حاصل افتراق  مشخص می maxو  minق مقادیر و بدین طری

نشان داده   diffگردد که با نماد  ای تعیین می فضای واکه ۀگسترای،  در هر گروه سازه

توان  می این است که بوسیله آنعلت استفاده از میزان انحراف استاندارد . شود می

 . های پرت بدست آورد گرفتن داده نظر در بدونها را  تناسب دقیق میزان توزیع داده

، با Rها از نرم افزار  در داده ای چند ضلعی ه مساحت فضاهای واکهجهت محاسب 

در این بسته برای محاسبه .  استفاده گردیده است PBSmappingاستفاده از بسته 

 (:1،1992رکنه)شود  استفاده می( 6)مساحت چندضلعی از معادله 

 ( 6)معادله 

اول و دوم زوایای سازۀ به بسامد   xiyiبه تعداد زوایای چند ضلعی و  nین معادله، در ا

 .چندضلعی اشاره دارد

                                                           
1.
 J. Rokne 
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آید  دست می به 9و    از رابطهنیز  اول و دوم سازهای بسامد گسترۀ روش محاسبه 

 ( :59: 6010کریستال، -بکر)

 ( )معادله 
F1span = F1 maximum value – F1 minimum value 

 (9)دله معا
F2span = F2 maximum value – F2 minimum value 

 
گسترۀ سازۀ و  F1SDاول  ۀو انحراف استاندارد ساز  F1spanاولۀ سازۀ گستر ترتیب بدین

-در ضمن در بکر .شود محاسبه میF2SD دومسازۀ و انحراف استاندارد  F2spanدوم 

الزم به  .سازه آمده استگسترۀ  میزانپس از  ±انحراف استاندارد با ( 6010)کریستال 

اند که براساس فاصله  زن شرکت داشته 9مرد و  9مازندرانی گونۀ ذکر است که در 

مازندرانی ها، دو نفر از گروه مردان  دلیل پرت بودن بسامد دو بعدی سازه ماهاالنوبیس به

ه تفکیک ب ای مقایسه فضای واکهدرنهایت  .ندحذف شدمازندرانی و یک نفر از گروه زنان 

 :چهار گروه زیر انجام شده است

 نفر  مازندرانی گویش در  و  نفر 5فارسی  در دار تکیه بافت زنانهای  گروه

 نفر  مازندرانی گویش در و  نفر 5 فارسی درتکیه  بیبافت زنان های  گروه

 نفر 6مازندرانی گویش در و  نفر 5  یفارسدر دار  تکیه بافت مردانهای  گروه

 نفر 6مازندرانی گویش در و  نفر 5 فارسیدر تکیه  بیبافت  ردانمهای  گروه

  ها تحلیل داده -5

کریستال -ای براساس بکر های مساحتی فضای واکه گونه که قبالً ذکر شد  شاخصه همان

 spanاول یا سازۀ ۀ گسترد: ب  مساحت نمودار چندضلعی: الف: عبارتند از( 115:  6010)

F1  یا دوم سازۀ  ۀگسترد: جوspan F2.  این متغیرها ابتدا در کل فضا و در بخش بعد در

 .گردد دو زیرفضای پسین و پیشین محاسبه می

 زبانی ۀای در دو گون های مساحتی کل فضای واکه همحاسبه شاخص  -1

ای زبان فارسی به دلیل  بینی نظریه انتظار داریم که مساحت فضای واکه براساس پیش

واکه  5ای گویش مازندرانی با  رگتر از مساحت فضای واکهواکه پیرامونی بز 2وجود 

 مساحتو  F2 ،diff.F1 ،diff.F2 ، گسترۀ F1 گسترۀ مقادیر 6جدول در . بدست آید

گویش  تکیه در فارسی و و بی دار تکیه های بافت در گروه مردان و زنان به تفکیک

 :آمده استمرکز شده  براساس فضاهای هم مازندرانی



 981 ، بهار و تابستان   ۀشمار ،7 سال ،یزبان هایپژوهش /11 

 زبانیگونۀ دو دار در  بافت بدون تکیه و تکیه درگین مقادیر گروه مردان و زنان میان 6جدول 
F1 بافت جنس گویش گسترۀ   

 

F2 گسترۀ   
 

 diff.F1 diff.F2 مساحت

دار تکیه مرد مازنی  569 

41±  

1192 

41±  

9/129799  

41111±  

99/909  

92±  

19/969  

56±  

تکیه بی مرد مازنی  559 

56±  

1127 

439±  

9/196557  

14141±  

97/971  

43±  

1 /1019  

449±  

دار تکیه زن مازنی    /295  

56±  

  /15 2  

444±  

 590 9 

495429±  

99/595  

413±  

 9/166  

444±  

تکیه بی زن مازنی  27/291  

44±  

1 70 

991±  

9/619 00  

56934±  

79/5   

62±  

09/1601  

421±  

دار تکیه مرد فارسی  9/9 6  

93±  
 

1551 

416±  
 

7/696791  

34444±  
 

22/ 77  

34±  

79/1 2  

44±  

تکیه بی مرد فارسی  60/976  

93±  
 

90/19 5  

419±  

 /690190  

39349±  

27/919  

41±  

65/169  

64±  

دار تکیه زن فارسی  2/559  

13±  
 

1519 

424±  
 

9/995595  

55564±  
 

05/925  

34±  
 

19/1 99  

914±  
 

تکیه بی زن فارسی  9/201  

36±  
 

9/1255  

63±  
 

7/999970  

34334±  
 

19/569  

93±  
 

99/1997  

49±  
 

 

زبانی بدست گونۀ در دو  ای اندازه فضای واکه ۀنتایج زیر در مورد مقایس 6از جدول 

 :آید می

هرتز مربع  9/129799دار  تکیه بافت مازندرانی در گروه مردان میانگین مساحت فضا -1

  .هرتز مربع است 7/696791دار فارسی  ولی در مردان تکیه

هرتز مربع  9/196557 تکیه  بافت بیمازندرانی  مردانگروه  میانگین مساحت فضا در -6

  .هرتز مربع است 690190/ فارسی   تکیه بیگروه مردان بافت است ولی در 

هرتز مربع  9 590 مازندرانی دار  تکیهبافت زنان گروه میانگین مساحت فضا در  - 

 . هرتز مربع است 9/995595دار فارسی  تکیهبافت است ولی در زنان 

هرتز مربع  00 9/619مازندرانی   تکیه بیبافت زنان گروه یانگین مساحت فضا در م -9

 .هرتز مربع است 7/999970فارسی   تکیه بیبافت زنان  گروه است ولی در
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ای در هر چهار گروه مردان و زنان  مساحت فضای واکه شود که مشاهده می بدین ترتیب

ای در  ی بزرگتر از مساحت فضای واکهزبان فارس تکیه دار و  بی های  تکیه در بافت

 .های مشابه  گویش مازندرانی است گروه

در زبان  در حاشیۀ پسین اولگسترۀ سازۀ بر اساس نظریه باز هم انتظار داریم که     

. پسین باشد ۀبا دو واکمازندرانی پسین بیشتر از گویش  ۀفارسی به دلیل حضور سه واک

بدست  6زبانی بر اساس جدول گونۀ اول در دو سازۀ  گسترۀنتایج زیر در مورد مقایسه 

 :آید می

هرتز  569مازندرانی دار  تکیهبافت مردان گروه اول در گسترۀ سازۀ میانگین مقادیر  -1

 . است 6 9/9دار فارسی  تکیهبافت است ولی در مردان 

هرتز  559مازندرانی تکیه   بیبافت مردان گروه اول در گسترۀ سازۀ میانگین مقادیر  -6

 .است 6/976دار فارسی  تکیه بیبافت مردان گروه است ولی در 

 295/  مازندرانی دار  تکیهبافت زنان گروه اول در گسترۀ سازۀ میانگین مقادیر  -  

 .است 2/559دار فارسی  تکیهبافت هرتز است ولی در زنان 

 27/291ازندرانی متکیه   بیبافت زنان گروه اول در گسترۀ سازۀ میانگین مقادیر  -9 

 .است 9/201دار فارسی  تکیه بیبافت زنان گروه هرتز است ولی در 

ای در هر چهار گروه  شود که گسترۀ سازۀ اول فضای واکه بدین ترتیب مشخص می

 گسترۀ سازۀ اولزبان فارسی کوچکتر از  تکیه دار و  بی های تکیه مردان و زنان در بافت

بینی نظریه در  شیدر نتیجه پ. ه  گویش مازندرانی استهای مشاب ای در گروه فضای واکه

 .شود رابطه با گسترۀ سازۀ اول تأیید نمی

به تفکیک  و زنان برای گروه مردانگسترۀ سازۀ اول ای  فضای واکه نمودار 1در شکل     

گون  بیضی براساس  مازندرانی گویش ودر زبان فارسی و بدون تکیه دار  بافت تکیه

های اول و دوم  درصد مشاهدات سازه 95که نشان می دهد  ده استش رسماطمینان 

فارسی و  ای زبان فضای واکه  خطوط پیوسته تیره. اند ای تولید شده ها در چه گستره واکه

ترتیب  بدین. دهد را نشان میمازندرانی ای  ضای واکهف رنگ چین کم خطوط نقطه

دونکناری نسبت به زبان فارسی فریمازندرانی ای در گویش  کوچکتر بودن فضای واکه

با سه واکه نسبت به زبان فارسی در حاشیۀ پسین  اولگسترۀ سازۀ آشکار است ولی 

چنین ارتباطی را نشان با دو واکه گونۀ فریدونکناری گویش مازندرانی  حاشیۀ پسین 

 . و برخالف انتظار گویش مازندرانی دارای گسترۀ سازۀ اول بزرگتری است دهد مین
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گروه  زبان فارسی و گویش مازندرانی 9ای در  مقایسه فضای واکه 1شکل   

 

ترسیم  6در شکل  ها واکه اطمینان  گون اتصال مرکز بیضیای براساس  نمودار فضای واکه

 .شده است
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 .ها به هم گون بر اساس اتصال مرکز بیضی یدراننو گویش ماز زبان فارسیگروه 9ای در  مقایسه فضای واکه 6شکل 

جهت اطمینان بیشتر در بخش بعد محاسبات در دو زیرفضای پیشین و پسین در دو 

ای با  های دو طرف فضای واکه اندازۀ طول حاشیهشود تا رابطۀ  گونۀ زبانی  انجام می

 .تعداد واکه در آن حاشیه بررسی شود
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 پیشین و پسین  یهازیر فضادر های مساحتی  محاسبه شاخصه 1-2

؛ اند مرکز شده هممحاسبه و های هر گروه در دو زیرفضای پسین و پیشین نیز  داده

فرض تحقیق . ای افراد یک گروه بر هم منطبق شده است اهای واکهکه مرکز فض طوری به

پسین خود سه واکه را جای داده است باید  ۀاین است که چون زبان فارسی در حاشی

. که دو واکۀ پسین دارد باشدمازندرانی زیرفضای پسین بزرگتری نسبت به گویش  دارای

در هر دو  /a/دو واکه دارند و واکه  خود در زیرفضای پیشینزبانی گونۀ هر دو  چون ولی

   جدول. دول نباید تفاوت چندانی داشته باشاگسترۀ سازۀ  افتاده است گونۀ زبانی

 :دهد می ین نشانپس نظر را در زیرفضایمورد مساحتی های  مقادیر شاخصه
 

 

 فارسی و مازندرانی ی پسینهاهای مساحتی در زیرفضا مقادیر شاخصه   جدول 

F1 بافت جنس گویش گسترۀ   F2 گسترۀ    
 

 diff.F1 diff.F2 مساحت

دار تکیه مرد مازنی  5/910  729 2 /109990  5 /69  65/909  

تکیه بی مرد مازنی  5/ 17  205 6 /92 76   9/619  29/969  

دار تکیه زن مازنی  27/ 90    /790  79/1677 6  01/622  69/920  

تکیه بی زن مازنی    / 72  27/97    /177055  59/692  79/719  

دار تکیه مرد فارسی  90/  1  90/999  27/27006  19/697  70/ 2  

تکیه بی مرد فارسی   50 90/561  19/97267  50/695  90/  9  

دار تکیه زن فارسی  90/912  90/769  97/1 9709  99/ 50  2 /596  

تکیه بی زن فارسی  997 969 22/15 969  9 / 50  97/552  

 

 :شود که مشخص می  با توجه به جدول 

دار فارسی  تکیه گسترۀ بسامدی سازۀ اول در زیرفضای پسین در گروه مردان بافت  -1

 .استهرتز  5/910هرتز و در گویش مازندرانی در گروه مشابه   1  /90

تکیه فارسی  گسترۀ بسامدی سازۀ اول در زیرفضای پسین در گروه مردان بافت بی -6

 . هرتز است 17 /5هرتز و در گروه مشابه  مازندرانی  50 
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هرتز و گروه مشابه در مازندرانی  90/912دار فارسی  تکیه همچنین گروه زنان بافت  - 

 . است 90 / 27

تکیه  بیبافت گروه زنان  وهرتز  997ه فارسی تکی بیبافت زنان گروه همچنین  -9

 . است 72 /   مازندرانی 

دار، گسترۀ بسامدی سازۀ اول در  بدین ترتیب در سه گروه، بجز گروه مردان بافت تکیه

 .زیرفضای پسین زبان فارسی بزرگتر است

ی پیشین فارسی و گویش هاهای مساحتی در زیرفضا مقادیر شاخصه  9در جدول  

 :آمده استی مازندران

 

 

های پیشین فارسی و  مازندرانیهای مساحتی در زیرفضا مقادیر شاخصه  9جدول   
F1 بافت جنس گویش گسترۀ   

 

F2 گسترۀ   
 

 diff.F1 diff.F2 مساحت

دار تکیه مرد مازنی   99 50/297  97/92927   5/62  5 /56  

تکیه بی مرد مازنی  5/597  50/995  99/19022  79/  6  01/59  

دار تکیه زن مازنی  27/ 90    /790  79/1677 6  01/622  69/920  

تکیه بی زن مازنی  999 967 19/115792  60/ 15   9/29  

دار تکیه مرد فارسی  60/655  20/922  99/9 917  99/199  90/752  

تکیه بی مرد فارسی  90/656  90/790  09/96992   5/605  26/266  

دار تکیه زن فارسی  20/62  90/9   50/109996  90/197  59/20  

تکیه بی زن فارسی  621 20/299  51/95299  95/192    /509  

 

 :شود که مشخص می 9با توجه به جدول 

دار فارسی  تکیه گسترۀ بسامدی سازۀ اول در زیرفضای پیشین در گروه مردان بافت  -1

 .هرتز است 99 هرتز و در گویش مازندرانی در گروه مشابه   60/655

تکیه فارسی  سازۀ اول در زیرفضای پیشین در گروه مردان بافت بی گسترۀ بسامدی -6

 . هرتز است 5/597هرتز و در گروه مشابه  مازندرانی  90/656
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هرتز و گروه   20/62دار فارسی  تکیه گروه زنان بافت  گسترۀ بسامدی سازۀ اول در - 

 . است 90 / 27مشابه در مازندرانی 

هرتز و  621تکیه فارسی  گروه زنان بافت بیول گسترۀ بسامدی سازۀ اهمچنین  -9

 . است 999تکیه مازندرانی  گروه زنان بافت بی

در گویش در زیرفضای پیشین اول سازۀ بسامدی گسترۀ  گونه که مشخص است همان

 .شتر از زبان فارسی استبی گروه 9در هر مازندرانی 

 917 99/9 ار فارسید گروه مردان تکیه فقط درای پیشین  مساحت زیرفضای واکه 

بیشتر  هرتز  97/92927 با مساحتمازندرانی دار  از گروه مردان تکیه است که هرتز

فضای بیشتری را در حاشیه پیشین به خود مازندرانی ها گویش  در سایر گروه .است

 . اختصاص داده است

شکل  در زبانی ۀنمودار زیرفضای پیشین و پسین در دو گون 9و   براساس دو جدول     

های مختلف را در دو گونۀ زبانی با  توان گروه می  شکل  با توجه به. رسم شده است  

دار زیرفضای  ای تلفظ زنان در هجاهای تکیه طور مثال در فضای واکه به .هم مقایسه کرد

و با توجه  داردتری  اول گستردهسازۀ بعد نسبت به گونۀ مازندرانی  زبان فارسی ،پسین

هرتز مربع است در مقابل  9709 97/1ت زیرفضای زبان فارسی مساح  به جدول 

بنابراین . هرتز مربع است 6 79/1677زیرفضای پسین گویش مازندرانی در گروه مشابه 

سه واکه در حاشیه  ن حاشیه پسین زبان فارسی با داشتندر این گروه فرض بزرگتر بود

مازندرانی بیشتر  یشاول در گوسازۀ اما در زیرفضای پیشین بعد  .شود مذکور تأیید می

تری نسبت به زبان فارسی قرار دارد و زبان فارسی دارای  ولی در حوزۀ بسامدی پایین

مساحت زیر فضای پیشین زبان فارسی  .دوم استسازۀ گستردگی بیشتری در بعد 

هرتز مربع  1 9/1179 گویش مازندرانی مساحت زیر فضای پیشین ولی  50/109996

توان  بدین ترتیب می .شود فرض ما در حاشیه پیشین دو زبان تأیید نمی در نتیجه. است

 .ها را با هم مقایسه کرد تمام گروه
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 فارسی و مازنی زبانیگونۀ نمودار زیرفضای پیشین و پسین در دو  6 شکل

 

  گیری نتیجه -1

ساحت منظریه پراکندگی سازگاریافته  کلیدی بینی جهت بررسی پیشدر این تحقیق 

گونۀ ای  واکه پیرامونی با مساحت فضای واکه 2ای زبان فارسی با  فضای واکه

کریستال -های مساحتی بکر واکه براساس شاخصه 5 گویش مازندرانی بافریدونکناری 

ای زبان  دهد که مساحت فضای واکه نتایج نشان می . هم مقایسه شده است با( 6010)

 تعداد واکهاول با گسترۀ سازۀ ت ولی رابطه بین اسمازندرانی فارسی بزرگتر از گویش 

های مساحتی در دو زیرفضای پیشین و پسین  جهت بررسی بیشتر، شاخصه .تأیید نشد
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اول در زیرفضای پسین گسترۀ سازۀ به صورت جداگانه محاسبه شد و مشخص شد که 

اول  دار، گسترۀ سازۀ تکیه زبان فارسی در سه گروه، بجز مردان در بافت هجاهای 

اول با تعداد گسترۀ سازۀ بدین ترتیب رابطه . بزرگتری نسبت به گویش مازندرانی دارد

نکتۀ جالب توجه این است که گسترۀ سازۀ  .گروه از چهار گروه تأیید شدسه واکه در 

بزرگتر از زبان  ها در همۀ گروه اول در حاشیۀ پیشین برخالف انتظار در گویش مازندرانی

  .فارسی است
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