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

 چکیده
پارامترهای از استفاده  امکانبه بررسی  شناختی صوت -با استفاده از رویکردی شنیداریپژوهش حاضر 

 پردازد. از میگونة ترکی آذری  تولیدزبانان در  تقلب فارسی تشخیصدر بنیاد ریتم گفتار - شناختی و دیرش صوت
گویشور ترکی آذری گونة تبریزی پس از  پنجگویشور زبان فارسی معیار و  پنجای  محاورهپیوسته و ، گفتار رو این

 یفارس شورانیگو یمامتشناختی و آماری قرار گرفت.  صوت وتحلیل تجزیهانجام مراحل اعتبارسنجی مورد 
زبان از هر یک از گویشوران فارسی ند.بود (و فارسی )ترکی آذری دوزبانه یآذر یترک شورانیزبانه و گو تک

فارسی( و سپس همان خاطره را به صورت تقلیدی از  -ای را به زبان فارسی )فارسی درخواست شد تا ابتدا خاطره
به  بار یکای را  ترکی( بیان نمایند. از گویشوران ترکی آذری نیز درخواست شد تا خاطره -ترکی آذری )فارسی
هایی  ترکی، داده -های فارسی داده. نقل کنندفارسی( -و بار دیگر به فارسی )ترکی ترکی( -ترکی آذری )ترکی

پس از ضبط  .شوند می  زبانان از ترکی آذری شناخته های تقلب فارسی هستند که در این پژوهش به عنوان داده
متغیر اضافی  گونههرسازی و حذف  گذاری شدند. به منظور یکسان های صوتی در پنج الیه برچسب ها، نمونه داده

های  ثانیه( از گفتار گویشوران، به منظور انجام بررسی ۵ ±های آوایی، حدود یک دقیقه )با انحراف معیار  از نمونه
بنیاد ریتم گفتار با استفاده از برنامة  -شناختی و دیرش شناختی و آماری انتخاب گردید. پارامترهای صوت صوت

ای  از: میزان واکه اند عبارت. این پارامترها گرفتند قرارج و مورد واکاوی استخرا یه و تحلیل دیرشتجزخودکار 
ای  واکه یسازی شده، شاخص تغییر دو به دو ای نرمال ، انحراف معیار دیرش مناطق همخوانی و واکهبودن گفتار

 نجام شد،ااس اس پی آماری اس افزار سازی شده و سرعت تولید. نتایج بررسی آماری که با استفاده از نرم نرمال
ای  میزان واکه های پژوهش حاضر، پارامترهای نشان داد که پارامترهای مناسب در ایجاد تمایز میان انواع داده

های این پژوهش  . اگرچه، این دو پارامتر در ایجاد تمایز کلی میان انواع دادههستندو سرعت تولید  بودن گفتار
ترکی  -فارسی و فارسی -های ترکی ارامترها توانایی ایجاد تمایز میان دادهکدام از این پ اند، هیچ کرده  موفق عمل
 را نداشتند.
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 مقدمه-1

  عمومی، آواشناسی توسط خذشدهأ یها روش و ها نظریه دانش، کاربرد» 1قضایی آواشناسی
 ریزترین  م. یکی از مه(۱۷2: 1229)یسن،  است شده فیتعر «قضایی های رویه در

. در مقایسة قضایی گفتار با تکیه است 2آواشناسی قضایی، مقایسة قضایی گفتار یها بخش
است که امکان شناسایی  یا ژهیفرد وبر این امر که صدای هر گویشور دارای مشخصات 

که بتوان با استفاده از  بوده استآورد، همواره سعی بر یافتن پارامترهایی  فرد را فراهم می
 صدای گفتار قضایی  مقایسةفرایند  در (2) .تشخیص داد یدرست بهها هویت گوینده را  آن

 توان می نمونه عنوان به)است  3ناشناس ۀگویند یک به متعلق که دارد وجود ای شده ضبط
 صدای حال عین در(. نمود اشاره نموده است پول تقاضای که یریگ گانگرو صدای به

 با کوشد می قضایی آواشناس و شود می قلمداد 4مظنون که دارد وجود دیگری شخص
 فرد صدای همان فرد ناشناس صدایاحتمال اینکه  آوایی و صوتی های سرنخ از استفاده
 .را بررسی نماید باشد مظنون

های مورد استفاده در آن را با چالش  اره تشخیص هویت و رویهیکی از مواردی که همو
تقلب در گفتار شامل هرگونه فعالیتی . »است 5، تقلب در گفتارکرده استجدی مواجه 

و یا پنهان کردن هویت، جنسیت و  است که از سوی گوینده به منظور مخدوش کردن
تقلب در  (2۵2: 1222) کانزل .(122۷)پروت و همکاران،  «پذیرد سن خود صورت می

منظور پنهان  گفتار و زبان به  6های واک هر نوع تغییر ارادی و عمدی در مشخصه»گفتار را 
های  تواند با استفاده از روش نماید. تقلب در گفتار می تعریف می« کردن هویت فرد

توان به هر نوع تغییر در وضعیت دستگاه گفتار  متعددی انجام پذیرد که از آن جمله می
های  ها، تنگ کردن حنجره و مانند آن( و یا استفاده از دستگاه )همانند گرد کردن لب

تواند در جهت تغییر  افزارهای مختلف اشاره نمود. این تغییرات می الکترونیکی و نرم
به   که صدا، یا گونه بهو یا تغییر صدای فرد  (7صدا های صدای یک فرد )تغییر مشخصه

                                                                 

1. forensic phonetics  

2. forensic voice comparison 
3. unknown or disputed sample 
4. known or suspect sample 
5 voice disguise 
6. Features of voice 

7. voice transformation  
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از تغییر صدا با  (1221)( باشد. پروت و شُله 1)تبدیل صدا دصدای فردی دیگر شبیه شو
عالوه بر  برند. نام می 2عنوان تقلب در گفتار و از تبدیل صدا تحت عنوان جعل گفتار

بندی  نیز در طبقه 3عامل قصدیت یکیالکترون ریغبندی انواع تقلب به الکترونیکی و  طبقه
 و ماستهف (2999) رادمن ،(1222)انزل ک انواع تقلب توسط پژوهشگران مختلف از جمله

شود،  آنچه اغلب از آن تحت عنوان تقلب در گفتار یاد می. شده است گرفتهدر نظر  (299۱)
 در کنار. شود ایجاد غیر الکترونیکیای است که به صورت الکترونیکی و  تغییرات عامدانه

توان انواع  عامدانه، می ، سهوی وغیر الکترونیکیانواع تقلب به الکترونیکی و  بندی طبقه
پس در سرتاسر مقاله به عنوان تقلب در  این که از-را  غیر الکترونیکیتقلب عامدانه و 

دسته اول شامل مواردی بندی کرد.  به سه گروه کلی دسته -شود گفتار شناخته می
توان به زیروبمی  گردد که تغییر در منبع صوت ایجاد شده است؛ از آن جمله می می

انواع تغییر  رندهیدربرگو مانند آن اشاره کرد. طبقه دوم  6، نجوا5، زیروبمی کاهیده4افزوده
ر مجرای شی خارجی د قرار دادنو صافی صوت است که شامل  7های بازخوانی در مشخصه
تغییرات در زبان، نیز و مانند آن است. گروه آخر  9شدگی ، کم/پر خیشومی8 (نگفتار )دها

 .کند بندی انواع تقلب را بازنمایی می ، طبقه2ۀانگارۀ شمار شود. یلهجه را شامل م گویش و
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                 

1. voice conversion 
2. voice forgery 
3 intentionality 
4. raised pitch  

5. lowered pitch  

6. whisper  

7. resonance features  

8. foreign object in the vocal tract  

9. hypo-/hypernasality 

 بندی انواع تقلب در گفتار : طبقه2 شکل
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گرفته شود، فرایند  به کارها  پذیرد، یکی از انواع تقلب اگر در هر بزهی که صورت می
ترین انواع تقلب که روند  یکی از مهمگردد.  با مشکل مواجه می مقایسة قضایی گفتار

تقلید گویش، لهجه و یا زبانی غیر از   کند، می چالش جدی دچارهویت گوینده را  تشخیص
و ( 299۵)شوی   ،رو نیا. از (1222)اریکسون،  استزبان گویش، لهجه و زبان خود فرد 

های قضایی مورد توجه  معتقدند که یکی از مواردی که از ابتدای بررسی (1221)هولین 
 .استویش )گونة زبانی( افراد گیرد بررسی گ آواشناسان و کارشناسان قضایی قرار می

از   ( بوده و با استفادهژهیفرد وفرد ) های منحصربه انتخاب پارامترهایی که دارای ویژگی
ها بتوان میزان موفقیت فرایند مقایسة قضایی گفتار را افزایش داد همواره از  آن

گاه، هیچ  هیچ توجه به این نکته که که آواشناس قضایی با آن روبرو است.  هایی بوده چالش
یکسان  صد درصدشناختی  های صوت فرد دارای ویژگی  دو صدای تولیدشده توسط یک

و عوامل متعددی همچون احساسات مختلف نظیر اضطراب، ترس، استرس و بیماری  نبوده
بر گفتار فرد تأثیرگذار است، نیز از اهمیت بسزایی در مطالعات در حوزۀ آواشناسی قضایی 

هایی که اکثر پژوهشگران در حوزه آواشناسی  ترین ویژگی مهم، از رو نیا برخوردار است. از
به عنوان ویژگی یک پارامتر  (12۲۲: 29۷1) و ولف (22: 2993) قضایی از جمله نوالن
گویندۀ -، تغییرات درون1گویندۀ زیاد-توان به تغییرات بین کنند می مناسب از آن یاد می

گیری  و قابل اندازه 4، در دسترس بودن3تقلب و یا تقلید، مقاوم بودن در برابر هرگونه 2کم
 اشاره نمود. 5بودن

های  مشخصه ،گرفته استهایی که در حوزۀ آواشناسی قضایی صورت  در اغلب پژوهش
(، فرکانس 122۵کینوشیتا، ؛ 122۷ونکوا، )اسکارنیتزل و  فرکانس پایه رینظ 6طیفی گفتار

؛ 1223؛ گولد و همکاران، 1229دی و همکاران، ؛ اس1229)آسیائی و همکاران،  ای سازه
( مورد 1229)آمینو و آرایی،  7های بستة طیفی و مشخصه( 122۵نوالن و گریگوراس، 

از جمله بررسی  8های زمانی گفتار اند؛ با این وجود، توجه به مشخصه بررسی قرار گرفته
به عقیدۀ دلوو و  چراکه، نهاده استنیز رو به فزونی  بنیاد ریتم گفتار-پارامترهای دیرش

                                                                 

1. between-speaker variability 

2. within-speaker variability 

3. mimicry 

4. accessibility 

5. measurability 

6. spectral features of speech 

7. spectral envelope features 

8. temporal features of speech 
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 ؛گذارند های فرکانسی گفتار تأثیر نمی های فردی تنها بر مؤلفه ( ویژگی122۵همکاران )
 بندی زمانی گفتار نیز اثرگذار هستند. بر سازمان بلکه

و  1زمان-هجاهای  های مختلف اعم از زبان متعددی بر روی زبانهای  تاکنون پژوهش
شناختی ریتمیک گفتار در ایجاد  های صوت یی مشخصهصورت گرفته و توانا 2زمان-تکیه

ها برای تمایزگذاری میان  قابلیت این مشخصه نیهمچنو ی مختلف ها تمایز میان زبان
اده از هایی که با استف نخستین پژوهش اند. گویشوران مختلف را به محک آزمایش گذاشته

، است شده انجامتار بندی ریتمیک گف بنیاد در حوزۀ طبقه-پارامترهای کمی و دیرش
. راموس و همکاران است( 1221و لو ) ه( و گراب2999های راموس و همکاران ) پژوهش

، انحراف معیار مناطق (٪V)ای بودن گفتار  )همان( با معرفی پارامترهایی نظیر میزان واکه
 با معرفی )همان( ( و گرابه و لوVΔ) 4ای ( و انحراف معیار مناطق واکهCΔ) 3همخوانی

های مختلفی اعم از  زبان (nPVI-Vای ) در مناطق واکه 5شدۀ تغییر دو به دو خص نرمالشا
از این  آمده دست بهبر اساس نتایج بندی نمودند.  را طبقه 6زمان-و مورا -/تکیه-هجا

( باالتر )نمایانگر گوناگونی باال در مناطق CΔزمان، دارای )-های تکیه ها، زبان پژوهش
 زمان-هجاهای  ای( و زبان تر )نمایانگر گوناگونی باال در مناطق واکه ینپای (٪V)همخوانی( و 

به  زمان-تکیهی ها ( باالتر در زبانCΔ. میزان )( باالتر هستند٪V)تر و  ( پایینCΔدارای )
های  تر )که خود به دلیل مجاز بودن خوشه دلیل دارا بودن ساختار هجایی پیچیده

تر به دلیل بیشتر  پایین(٪V)در یک زبان است( و میزان همخوانی با تعداد همخوان زیادتر 
)دوئر،  استها  در این زبانای  و وقوع فرایند کاهش واکهبودن نسبت همخوان به واکه 

2993). 
بندی ریتمیک  های متعددی که توسط پژوهشگران مختلف در طبقه با وجود پژوهش 

؛ 1222؛ دلوو، 122۷ماتیس،  ؛ وایت و1223گفتار صورت گرفته است )باری و همکاران، 
این با بررسی پیشینة مطالعات در  (122۱سنی زاده، ح؛ تقوی و ابوال122۵رتکه و اسمیت، 

بندی  توان یافت که تأثیر استفاده از تقلب بر طبقه هایی را می ، اندک پژوهشحوزه
ر این از اینرو، داند.  را مورد بررسی قرار داده (122۵)لیمان و کولی،  ریتمیک گفتار

                                                                 

1. syllable-timed 

2. stress-timed 

3. c- interval 

4. v-interval 

5. pairwise variability index 

6. mora-timed 
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 گونة تبریزی 1ساختار ریتمیک زبان فارسی معیار و زبان ترکی آذری ابتداپژوهش برآنیم تا 

(، 2999راموس و همکاران )شده  شناختیِ مطرح صوت یتمیکِربر اساس پارامترهای  را
امکان  مورد مطالعه قرار دهیم و سپس به بررسی (1222دلوو ) و( 1221گرابه و لو )

 پارامترهااین  با استفاده ازترکی آذری  در استفاده از گونة انبانزتقلب فارسیتشخیص 
 (1) .پردازیم می

روشپژوهش-2
کنندگان در  شرکت و های پژوهش داده  اعتبارسنجی در این بخش اطالعات مربوط به

 ارائه خواهد شد. شناختی ها و پارامترهای صوت دادهتقطیع  شیوۀ، های آوایی پژوهش، داده

هایپژوهشهداد1-2
ها با  . ضبط تمامی دادهشده استآوری  های این پژوهش در قالب گفتار پیوسته جمع داده

در  ZOOM H6ای  استفاده از دستگاه ضبط حرفههرتز و با  ۲۲222بردای  فرکانس نمونه
 12فاصلة صورت مورب و با دستگاه ضبط به . است گرفته  آرام صورت کامالًمحیطی 

 .شد دادهگویشوران قرار ان دهاز متری  سانتی
شامل گفتار شوند. دستة اول  بندی می های این پژوهش به دو دستة کلی طبقه داده

زبان مادری آن افراد بوده و  گونة تبریزی ای است که ترکی آذری گویشوران دوزبانه
های گروه دوم،  اند. داده ها به زبان فارسی به عنوان زبان دوم مسلط بوده همگی آن

اند.  زبانانی است که سعی در تقلید گونة زبانیِ ترکی آذری داشته گیرندۀ گفتار فارسیربدر
 بار به ترکی ترین خاطرۀ زندگی خود را یک تلخزبان درخواست شد تا  از گویشوران ترک

زبان نیز  بازگو نمایند. از گویشوران فارسی (1)داده نوع  و بار دیگر به فارسی (2)داده نوع 
و بار دیگر  (3)داده نوع  به فارسی بار یکترین خاطرۀ زندگی خود را  تا تلخدرخواست شد 

 (3) .(۲)داده نوع  نقل کنندبه صورت تقلیدی از زبان ترکی 

اعتبارسنجی2-2 
. صورت پذیرفت ۲و  1های نوع  دادهاعتبارسنجی این پژوهش در سه مرحله و بر روی 

. در انجام گرفتها  گذاری داده ع و برچسبنخستین مرحله از اعتبارسنجی در مرحلة تقطی
. شدند گذاری  هستة پژوهشی آواشناسی برچسب گروهها توسط اعضای  ابتدا تمامی داده

 گرفتههای گونة زبانی ترکی آذری توسط گویشور این گونه صورت  گذاری داده برچسب
در   شد.بررسی گذاری، صحت این روند توسط نویسندۀ نخست مقاله  پس از برچسب. است

                                                                 

1. Azerbaijani 
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در  -زبانی ترکی، ةبرای گون شده انتخابهای  مرحلة دوم، جهت کسب اطمینان از داده
ها که  تمامی داده -اند کرده به زبان فارسی صحبت  یزبانگونة مواردی که گویشوران این 

آموخته در رشتة  فرد دانش پنجشد برای  می آذری ترکی گونةگویشور  هشتشامل گفتار 
های  ها درخواست شد که از میان گزینه ورت تصادفی پخش شد و از آنشناسی به ص زبان

آوری نتایج از  کدام یک گزینه را انتخاب نمایند. پس از جمع ترکی، کردی، عربی و هیچ
د افراد به عنوان درص هشتادهایی که بیش از  شناسی، داده آموختة زبان دانش پنجتمامی 

انتخاب و  گونه آن، به عنوان دادۀ بودند کردهانتخاب  ترکی آذریگونة  دادۀ مربوط به
های دستة  همین مراحل برای داده ها صورت پذیرفت. مرحلة نهایی اعتبارسنجی روی آن

اند نیز صورت پذیرفت. به  زبانان گونة زبانی ترکی آذری را تقلید کرده دوم که در آن فارسی
های  تا از میان گونهشناسی درخواست شد  آموختگان زبان این ترتیب که از دانش

زبان سعی در  ای که فرد فارسی کدام یک گزینه را به عنوان گزینه کردی عربی و هیچ ترکی،
کننده در  توسط شرکت تقلیدشدهانتخاب کنند. در مواردی که گونة  است داشتهتقلید آن 

گونة به عنوان  گونه آن  کرد، آموختگان را کسب می درصد آرا دانش هشتادپژوهش، بیش از 
که  هایی دادهدر آخرین مرحله از اعتبارسنجی،  شد. توسط گویشوران انتخاب می تقلیدشده
 هرگونه منتخب  دادۀآموختگان در مرحلة دوم به عنوان  درصد دانش هشتادبیش از 
مورد بررسی قرار گرفتند. در این مرحله از اعتبارسنجی، ابتدا  مجدداً، بودند کردهانتخاب 

در آن به زبان دوم خود یعنی فارسی صحبت  انرکه گویشوآذری ترکی ة گونهای  داده
نقلید گونة ترکی سعی در  زبان فارسیکه در آن گویشوران  هایی دادهکردند و سپس  می

ة های اول، گفتار گویشوران گون در مورد داده اند، مورد بررسی قرار گرفتند. داشته آذری
شد که  سؤالها  از آن سپس .وختگان پخش شدآم به زبان فارسی، برای دانش ترکی آذری

از گفتار یک فرد ای  هنمونعنوان ها به  به چه میزان گفتار این گویشوران به گفتاری که آن
 بیستتا  صفرهای  بایست بین گزینه می این افرادزبان در نظر دارند، نزدیک است؟  ترک

تا هشتاد درصد و  هشتادتا  شصتدرصد،  شصتتا چهل درصد، چهل تا  بیست  درصد،
 منتخبهای  دادههای دوم،  در خصوص داده کردند. درصد یک گزینه را انتخاب می صد

پخش شد و از  کنندگان در مرحلة اعتبارسنجی شرکتبه صورت تصادفی برای  مرحلة دوم
از . کرده استموفق عمل  گونة ترکی آذری شد که فرد گویشور چقدر در تقلید سؤالها  آن

همان بازۀ درصدی قبلی در به ازای هر صوت یک گزینه را  خواسته شدان آموختگ دانش
 دادۀ صوتیهای نوع اول و نوع دوم، آن  داده تمامیدر نهایت، از میان  کردند. انتخاب می
به عنوان نمونة   را برای آن انتخاب کرده بودند، %222% تا  92افراد گزینه  %۱2که بیش از 
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شناختی و آماری انتخاب شد. بدین ترتیب پس از انجام  برتر صوتی برای تحلیل صوت
گویشور زبان  پنجگونة ترکی آذری و گویشور از  ۵تمامی مراحل اعتبارسنجی، گفتار 

سال با انحراف معیار  ۷۵/3۵زبان،  فارسیمیانگین سنی گویشوران  فارسی انتخاب شد.
 است. ± 3۲/۱معیار  سال با انحراف ۵/33زبان  و میانگین سنی گویشوران ترک 1۵/۷±

الزم به ذکر است به منظور دستیابی به جامعة آماری همگن تمامی گویشوران به لحاظ 
پس از اتمام مرحلة اند.  اختالالت گفتاری و میزان تحصیالت کنترل شدهعدم وجود 

های آوایی،  متغیر اضافی از نمونه هرگونهسازی و حذف  اعتبارسنجی، به منظور یکسان
از گفتار گویشورانِ منتخب برای هر نوع  ثانیه( ۵ ±)با انحراف معیار  یقهیک دقحدود 

 شناختی و آماری انتخاب گردید. های صوت داده، به منظور انجام بررسی

رومحاسبةپارامترهایریتمگفتاگذاریبرچسبشیوۀ3-2
از  های آوایی مورد استفاده در این پژوهش با استفاده گذاری داده تقطیع و برچسب

متنی  پوشه. به ازای هر نمونه صوتی یک پذیرفت صورت 2۱.2.29ویرایش  1پراتافزار  نرم
گذاری شدند.  برچسب 2اِی پی آی های آوایی با عالئم آواشناختی الیه ایجاد شد و داده پنجبا 

ها با عالئم آوانگاری خود  ها و واکه الیة اول مربوط به بخش آوایی است که در آن همخوان
ای با  های واکه و بخش Cهای همخوانی با عالمت  . در الیة دوم بخششده است مشخص
ای را به  های مناطق همخوانی و مناطق واکه اند. الیة سوم بخش شده مشخص Vعالمت 

ای و  گذارد. الیة چهارم دربرگیرندۀ مناطق واکه ها به نمایش می همراه تعداد عناصر آن
 صورت بههای اول و پنجم  دهد. الیه ا را نشان میهمخوانی است و الیة پنجم سطح هج

شده دستی توسط اعضای هستة پژوهشی آواشناسی قضایی دانشگاه الزهرا )س( ایجاد 
های دوم، سوم و چهارم نیز به صورت دستی توسط نویسندۀ اول مقاله ایجاد  . الیهاست
 اند. شده

                                                                 

1. Praat  

2.  IPA 
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 واییهای آ گذاری داده ای از تقطیع و برچسب : نمونه1شکل 

 1دیرش لیوتحل هیتجز بنیاد با استفاده از برنامة خودکار -استخراج پارامترهای دیرش
اضافه شده  افزار پرات نرمبه  افزونهصورت پذیرفت. این برنامه به صورت یک  2.23ویرایش 

، مناطق ی دیرشی در سطح بخش آوایی، هجاهاها و با اجرای آن مقادیر مربوط به مشخصه
های متنی ایجاد شده  های مورد نظر در شبکه ها از الیه ای و سایر بخش همخوانی و واکه

 بنیاد، نتایج بدست آمده با -پس از استخراج پارامترهای دیرش قابل استخراج است.
در آماری قرار گرفتند.  لیوتحل هیتجزمورد  11ویرایش  2اس اس پی اس افزار نرماستفاده از 

بنیاد مرتبط با  -ر با استفاده از پارامترهای دیرشبندی ریتمیک گفتا این پژوهش طبقه
ای در گفتار  پذیرد. منطقة همخوانی، منطقه ای و همخوانی و هجا صورت می مناطق واکه

است که شامل یک یا چند همخوان بوده و یک واکه )و یا مکث( قبل و بعد از همخوان 
اری ساده و یا پیچیده باشند. توانند به لحاظ ساخت گیرد. مناطق همخوانی می )ها( قرار می

مناطق همخوانی ساده تنها شامل یک همخوان و مناطق همخوانی پیچیده دارای حداقل 
ای در گفتار است که شامل یک یا چند واکه )و  ای، منطقه . منطقة واکههستنددو همخوان 

)و یا مکث( ( بوده و یک همخوان 4گانه و یا واکة سه3دوگانهای نظیر واکة  های واکه یا بخش
در هستة هجا قرار گرفته و قبل و  اًای غالب های واکه ها قرار گیرد. بخش قبل یا بعد از واکه

                                                                 

1.Duration Analyzer: Available at http://www.pholab.uzh.ch/static/volker/software.html 
2.SPSS  
3.diphthong  
4. triphthong 

http://www.pholab.uzh.ch/static/volker/software.html
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فقط  ای معموالً های واکه گیرد. به این ترتیب، بخش ها یک همخوان قرار می یا بعد از آن
ها  ژه. اگرچه، امکان تالقی دو واکه در مرز واهستند دوگانهشامل یک واکه و یا یک واکة 

 نیز وجود دارد.

شناختیپارامترهایصوت4-2
، (٪V)ای بودن گفتار  از: میزان واکه اند عبارتپارامترهای مورد سنجش در این بررسی 

 ،سازی شده نرمال( V(ln)Δ) ای و واکه( C(ln)Δ) مناطق همخوانی دیرش انحراف معیار

سازی شده است.  نرمالکه بر اساس سرعت  (nPVI-Vای ) واکه یشاخص تغییر دو به دو
. آخرین دنشو گیری می ای و همخوانی اندازه در سطح مناطق واکهتمامی این پارامترها 

از سرعت هجا )سرعت  عبارت استشود  گیری می پارامتر که در سطح هجا اندازه
دارای ساختار  زمان-تکیههای  ( با تکیه بر اینکه زبان2999راموس و همکاران )(. 1دتولی

-ها )تکیه زمان هستند، معتقدند که این زبان-های هجا تری نسبت به زبان چیدههجایی پی
، هستند. از اینرو زمان-هجاهای  تری نسبت به زبان زمان( دارای مناطق همخوانی پیچیده

در دیرش مناطق  از طریق گوناگونیشناختی، این تمایز،  در سطح صوت است ضروری
های  هایی که دارای پیچیدگی رود در زبان نتظار میگردد. بدین ترتیب، ا همخوانی منعکس 

تری هستند، گوناگونی در سطح دیرش مناطق همخوانی باالتر باشد. در  همخوانی بیش
ای در یک زبان، دیرش مناطق  ای، بسته به رخداد و یا عدم رخداد کاهش واکه سطح واکه

ذاری گ رمزاز طریق زمان  ،ای ای با یکدیگر متفاوت خواهد بود. ازآنجاکه کاهش واکه واکه
های  یافته و واکه های کاهش هایی که تمایز میان واکه رود در زبان شود، انتظار می می

ای باالتر باشد. بر همین  ها وجود دارد، گوناگونی در دیرش مناطق واکه نیافته در آن کاهش
ای و  واکه(، با طراحی آزمایشی، انحراف معیار مناطق 2999اساس، راموس و همکاران )

های  را به عنوان مقیاسی برای بررسی گوناگونی (٪Vهمخوانی و همچنین میزان پارامتر )
 پذیرفته. استفاده از این پارامترها به دو علت صورت بررسی کردنددیرشی این مناطق 

زمان( شامل -های تکیه دهد )زبان ای رخ می ها کاهش واکه هایی که در آن : الف( زباناست
ها  تر هستند؛ بنابراین، در این زبان های کوتاه ای، با دیرش تری از مناطق واکهتعداد بیش

مناطق   زمان،-های تکیه در زبان چونای بودن گفتار کمتر خواهد بود. ب(  مدت زمان واکه
 زمان-هجاهای  همخوانی به لحاظ ساختاری، دارای پیچیدگی بیشتری نسبت به زبان

( ٪Vپارامتر )تر خواهد بود.  بیش زمان-تکیههای  زبان هستند، مدت زمان این مناطق در

                                                                 

1. articulation rate 
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 گردد. محاسبه می (2)دهد و بر اساس فرمول  ای بودن جمله را نشان می میزان واکه

 
های مناطق  تعداد کل نمونه Ncای،  های مناطق واکه تعداد کل نمونه Nvدر این فرمول 

اُمین منطقه همخوانی را نشان  iدیرش  Ciای و  اُمین منطقه واکه iدیرش  Viهمخوانی، 
ای و  جمع کل دیرش مناطق واکه ،به عبارت دیگر در این فرمول عبارت صورت ؛دهد می

ای و همخوانی )دیرش کل جمله در صورتی که  عبارت مخرج جمع کل دیرش مناطق واکه
ای و مناطق همخوانی از  انحراف معیار مناطق واکه .استمکث از جمله حذف شده باشد( 

انحراف معیار منطقة  .ها هستند گر پارامترهای قابل اطمینان در تعیین ریتم زباندی
نشان  (VΔ)ای در هر جمله که با   از انحراف معیار دیرش مناطق واکه است عبارتای  واکه

از  است عبارتشود،  بازنمایی می (CΔ)شود. انحراف معیار منطقة همخوانی که با  داده می
از طریق فرمول  (CΔ)و  (VΔ)میزان  ناطق همخوانی در هر جمله.انحراف معیار دیرش م

 .استقابل محاسبه  (1)

 
اُمین  iدیرش  Intiگفتار و  ای و یا همخوانی در پاره تعداد مناطق واکه NIntدر این فرمول 

 ای و یا همخوانی است. منطقة واکه
ها بر مبنای  اری داده( با اشاره به این موضوع که غالباً تحلیل آم92-9۷: 1222دلوو )

دارای توزیع  لزوماًها استوار است، معتقد است که دیرش مناطق گفتار  توزیع نرمال داده
و  2ای و هجا دارای چولگی مناطق همخوانی، واکه 1نرمال نبوده و شکل توزیع گوسی

مثبت به سمت راست است. از اینرو، به منظور کاهش میزان چولگی و کشیدگی  3کشیدگی
( 1222شود. دلوو ) ها استفاده می سازی داده از نحوۀ محاسبة لگاریتمی برای نرمالمثبت 
 کند. ( معرفی میVΔو ) (CΔ)را به عنوان جایگزینی برای پارامترهای  ΔInt(ln)فرمول 

در گیرد.  صورت می (3)با استفاده از فرمول  (V(ln)Δ( و )C(ln)Δی )محاسبة پارامترها
 ین نمود.جایگز Vو یا  Cا با ر Intتوان  این فرمول می

                                                                 

1. Gaussian distribution  

2. skewness  
3. Kurtosis 
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اُمین  iدیرش  Intiگفتار و  ای و یا همخوانی در پاره تعداد مناطق واکه NIntدر این فرمول، 

سازی شده  ای نرمال واکه یشاخص تغییر دو به دو ای و یا همخوانی است. منطقة واکه
(nPVI-V) وی دیرش در ای را از طریق مقایسة دو به د تغییرات دیرش در مناطق واکه

سازی  نرمال ینماید. شاخص تغییر دو به دو ای متوالی محاسبه می سطح دو منطقه واکه
 گردد: محاسبه می (۲)شده از طریق فرمول 

 
 دهد. ای را نشان می اُمین منطقة واکه kدیرش  dkای و  تعداد مناطق واکه mدر این فرمول 

گیرد سرعت  مورد بررسی قرار می پارامتر دیگری که همواره در بررسی ریتمیک گفتار
که یکی از واحدهای  گفتار است. در این پژوهش، سرعت گفتار بر اساس سرعت هجا

شود. سرعت هجا، تعداد هجا در ثانیه را نشان  مناسب برای درک گفتار است، سنجیده می
 گردد.  محاسبه می (۵)دهد و از طریق فرمول  می

 
گفتار بدون در نظر  دیرش کل پاره dگفتار و  های پارهتعداد کل هجا Nsyllدر این فرمول 

 .استگرفتن مکث 

هاتحلیلداده.3
اند  بندی کرده زمان طبقه-های پیشین زبان فارسی را به عنوان زبانی هجا اکثر پژوهش

( زبان فارسی را همانند 1۵: 29۲2(، با این وجود جیمز)29۷9؛ ویندفور، 2991)الزار، 
( 2993. دوئر )گرفته استزمان در نظر -عربی به عنوان زبانی تکیه های انگلیسی و زبان

های واجی در نظر  زمان را به دلیل وجود ویژگی-زمان و هجا-های تکیه تمایز میان زبان
اشاره نمود.  2ای و کاهش واکه 1توان به ساخت هجا ها می ترین آن گیرد که از مهم می

زمان بوده -های هجا تری نسبت به زبان یچیدهزمان دارای ساخت هجایی پ -های تکیه زبان
ها وجود دارد )دوئر، همان(. این تمایز،  ای در این زبان امکان رخداد فرایند کاهش واکه و

                                                                 

1. syllable structure  

2. vowel reduction 
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بندی ریتمیک گفتار، نیز قابل  شده به منظور طبقه شناختی مطرح در پارامترهای صوت
اموس و همکاران، )ر (CΔ)های پیشین، پارامترهای  در اغلب پژوهش. مشاهده است

؛ باری و همکاران، 2999( )راموس و همکاران، ٪V(، )1222و رومانو،  ؛ مایرانو2999
؛ وایت و 1221( )گرابه و لو، nPVI-V) ( و1222؛ دلوو، 122۷؛ وایت و ماتیس، 1223

های  ( به عنوان پارامترهای مناسب در ایجاد تمایز ریتمیک میان زبان122۷ماتیس، 
( و ٪V)باالتر و میزان ( ΔC)زمان دارای میزان -های تکیه زباناند.  همختلف معرفی شد

(nPVI-Vکمتر نسبت به زبان ) ابتدا  بخشاین در از اینرو زمان هستند. -های هجا
های زبانی فارسی  میان گونهریتمیک تمایز در ایجاد  ۲-1شده در بخش   معرفیپارامترهای 

تقلب بر هر یک  ریتأثقرار خواهد گرفت. سپس،  واکاویمورد  و ترکی آذری گونة تبریزی
از متغیرهای وابسته بررسی و میزان اثرگذاری هر یک از این پارامترها در تشخیص هویت 

 .د شدخواه مطالعه

وبحثنتایج1-3
دهد که  می  ای و ترکی آذری گونة تبریزی نشان هجایی فارسی محاوره  بررسی ساخت

این دو زبان قائل شد. الگوی   خت هجایی، تفاوتی را میانتوان به لحاظ پیچیدگی سا نمی
به  تبریزیو الگوی هجایی ترکی آذری گونة  CV(C(C))هجایی زبان فارسی به صورت 

( است. به همین دلیل، 2393انداز و همکاران،  ؛ راه122۷)غفاروند مکاری،  V(C)(C)شکل 
داری  اختالف معنیة زبانی پایین بوده و گون این دودر  (C(ln)Δ)رود میزان پارامتر  انتظار می

باشد. همچنین در زبان فارسی رخداد فرایند کاهش  میان این دو گونه وجود نداشته
در  (٪V) .رود میزان پارامتر (؛ از اینرو، انتظار می239۲)صادقی،  نشده استای گزارش  واکه

ا استفاده از پارامترهای های پژوهش ب انواع دادهبندی ریتمیک  طبقهاین زبان باال باشد. 
، (٪Vگیری پارامترهای ) ای و ترکی آذری گونة تبریزی با اندازه های فارسی محاوره زبان

(C(ln)Δ)( ،V(ln)Δ)( ،nPVI-V)  صورت پذیرفت. میانگین نتایج و سرعت تولید
 :آمده است 2در جدول ها  بررسی این پارامترها برای هر یک از گونه از آمده دست به
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 پارامترهای صوت شناختی از آمده دست بهمقادیر میانگین  :2جدول 

CΔ نوع داده  (ln) ΔV(ln) %V nPVI-V rate 

 2۵/۱ 91/۵2 99/۵2 ۵۲/2 ۵9/2 فارسی -فارسی
 2۲/۵ 1۵/۵1 22/۲۱ ۵۵/2 ۵۱/2 ترکی -فارسی
 9۱/۲ 93/۲9 23/۲۷ ۲9/2 ۵۷/2 فارسی -ترکی
 1۵/۵ 99/۵۵ 92/۲9 ۵۲/2 ۵۵/2 ترکی -ترکی

زبان  گونة نخست( 1گونة  -2در قسمت نوع داده در ترکیب )گونة ، ها ها، نمودارها و شکل جدول تمامی* در
 است که فرد هنگام ضبط داده به آن گونه صحبت کرده است. یا و گونة دوم، گونه شورانیگو یمادر

  

ی دارای باالترین میزان پارامتر بر اساس اطالعات موجود در این جدول، زبان فارس
(C(ln)Δ) ( وV٪) کمترین میزان پارامتر است .(C(ln)Δ)  نیز متعلق به ترکی آذری گونة

 .است تبریزی
 

 
 مورد بررسی در پژوهشهای  در گونه ٪Vو  ΔC(ln): میانگین پارامترهای 3شکل 

 

در گونه فارسی و ترکی آذری  ٪Vو  ΔC(ln)رامترهای پابرای  آمده دست بهمقایسة مقادیر 
دهد که  ها نشان می از همین پارامترها در سایر زبان آمده دست بهگونة تبریزی با مقادیر 

در نظر گرفت.  زمان-تکیهزمان و یا -را متعلق به طبقة هجا فارسی توان گونة زبانی نمی
متبلور  ΔC(ln)شناختی در پارامتر  تفارسی به لحاظ ساخت هجا که از نظر صو ة زبانیگون
 ٪Vاز خود نشان داده و به لحاظ پارامتر  زمان-تکیههای  شود رفتاری شبیه به زبان می

( مبنی بر قائل 2992از اینرو، همسو با نظر نسپر ). دارد زمان-هجاهای  رفتاری مشابه زبان
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را نیز  ای محاوره فارسی ، شاید بتوان1های ترکیبی ای ریتمیک با عنوان زبان شدن به طبقه
از  آمده دست بهمقادیر  بر اساسبه عنوان زبانی ترکیبی به لحاظ ریتمیک در نظر گرفت. 

. قراردادزمان -های هجا توان در دستة زبان را می تبریزیهمین پارامترها ترکی آذری گونة 
 -)فارسی ۲ فارسی( و -)ترکی 1های نوع  داده٪، Vو  ΔC(ln)میانگین مقادیر پارامترهای 

 پارامترتفاوت میانگین با این وجود، دهد.  قرار می زمان-تکیههای ترکی( را در گروه زبان
ΔC(ln)های  در مرحلة دوم از بررسی دادهدار نیست.  ها، دارای تمایز معنی ، در انواع داده
اند با گفتار  ، گفتار افرادی که سعی در تقلب گونة زبانی ترکی آذری داشتهپژوهش

اند  زبانان و گویشوران ترکی که به زبان فارسی به عنوان زبان دوم خود مسلط بودهرسیفا
از   ،به منظور بررسی تأثیر استفاده از تقلب بر پارامترهای مختلفمورد مقایسه قرار گرفت. 

های  )گونه استفاده شد. در این آزمون، نوع داده 2رهتحلیل واریانس چندمتغیآزمون آماری 
و  (nPVI-V)(، C(ln)Δ( ،)V(ln)Δ)، (٪V)به عنوان عامل ثابت و پارامترهای  لف(زبانی مخت

ها نشان  نتایج این بررسی .گرفته شدندسرعت تولید به عنوان متغیرهای وابسته در نظر 
بندی ریتمیک گفتار بر  شناختی طبقه داری میان پارامترهای صوت داد که تمایز معنی

partial η= ۱32/2) اساس نوع داده وجود دارد
2 ،۵2/2=Wilk's Λ ،2۵/2 >p ،

3۷۵/۲( =۵19/33 ،2۵ )F) . نشان داد که نوع داده تأثیر  آمده دست بهبررسی مقادیر

۷۱/2 =partial η) (٪V)معناداری بر پارامترهای 
2 ،2۵/2 >p ،99/2۱( =2۱ ،3 )F)  و

partial η= ۱2۲/2سرعت تولید )
2 ،2۵/2 >p، 2۲۲/9( =2۱ ،3 )F ) .۲شکل دارد ،

 کند. بازنمایی می ها و سرعت تولید را در انواع داده (٪V)تعامل میان پارامترهای 
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1. rhythmically mixed 
2. Manova 
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 در پژوهش یمورد بررس یها در گونه ٪Vو  سرعت تولید یپارامترها نیانگیم: ۲شکل 

عت تولید در بودن میزان پارامتر سر تر نییپااین نمودار نمایانگر  های موجود در داده
ترکی( است. علت  -های نوع اول )ترکی فارسی( نسبت به داده -های نوع دوم )ترکی داده

توان تأثیر زبان مادری و زبان دوم در نظر گرفت. بر اساس نظر دیونگ و  این امر را می
 ۲های نوع  دادهدر زبان مادری بیشتر از زبان دوم است.  گفتار( سرعت 1223همکاران )

نسبت به زبان مادری این گویشوران که  تری ینترکی( دارای سرعت تولید پای -ارسی)ف
فارسی است بوده، در عین حال، مقدار این پارامتر باالتر از میانگین سرعت گویشوران 

به منظور بررسی تفاوت  دوم این افراد بوده است. زبان ، فارسیزبانی است که زبان  ترک
بر  .اجرا شد 1آزمون تعقیبی توکیهای مختلف،  ادهمیان پارامترهای مورد سنجش در د

فارسی و -های فارسی در داده (٪V، میانگین پارامتر )1اساس نتایج موجود در جدول 
. تفاوت معنادار این پارامتر در این استترکی به لحاظ آماری دارای تفاوت معنادار -فارسی

که گونة  یفارس زبانیشوران گو (٪Vدو نوع داده به این معناست که بر اساس پارامتر )
اند، در ایجاد تمایز میان زبان مادری خود و زبانی که سعی در  ترکی آذری را تقلید کرده

اند.  و گفتار خود را به گونة ترکی آذری نزدیک کرده  اند، موفق عمل کرده تقلید آن داشته
( 1229و همکاران ) هایی نظیر دلوو با پژوهش عارضاز این بررسی در ت آمده دست بهنتایج 

 (٪Vای بودن گفتار که از طریق پارامتر ) تر عنوان کرده بودند میزان واکه است که پیش
ای دیگر باعث ایجاد تغییر در  بوده و تقلید یک گویشور از گونه ژهیفرد وشود،  بازنمایی می

ن دهد که میزا می  همچنین نشان 1جدول های موجود در  گردد. داده این پارامتر نمی
 (٪Vتوان بر اساس پارامتر ) عملکرد موفق گویشوران فارسی به حدی بوده است که نمی

فارسی قائل شد. از اینرو، بر اساس -ترکی و ترکی-های فارسی تمایز معناداری میان داده
، پارامتر مناسبی برای ایجاد تمایز میان (٪Vاز این پژوهش، پارامتر ) آمده دست بهنتایج 

های این پژوهش، همچنین مؤید  فارسی نیست. داده -ترکی و ترکی -های فارسی داده
. به همین دلیل، هستندفارسی  -فارسی و ترکی -های فارسی دار میان داده تفاوت معنی

میان گویشورانی که  تمایزرا به عنوان پارامتری مناسب در ایجاد  (٪Vتوان پارامتر ) می
ها بوده، در نظر  دوم آن زبان  فارسیانی که مادری آن افراد بوده و گویشور زبان  فارسی

گرفت. نتیجة مشابه در مورد گویشورانی که ترکی آذری زبان مادری آن افراد بوده و 
رسد که  بنابراین، به نظر می؛ اند نیز صادق است افرادی که سعی در تقلید ترکی داشته

                                                                 

1.Tukey test 
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ز میان زبان مادری و زبان به عنوان پارامتری موفق در ایجاد تمای (٪Vبتوان از پارامتر ) 
نتایج آزمون تعقیبی توکی در مورد پارامتر سرعت  واکاویافراد نام برد.  یمادر ریغدوم/ 

فارسی و -های فارسی دادههای این پارامتر در  دهد که تفاوت میان میانگین تولید نشان می
ارامتر در . به این ترتیب، این پاستترکی معنادار -فارسی و ترکی-ترکی، ترکی-فارسی

اند با گویشوران  کرده ایجاد تمایز میان گویشوران فارسی که به فارسی صحبت می
 کند.   ، موفق عمل میاند کرده زبان که به ترکی و یا فارسی صحبت می ترک

 

 و سرعت تولید (٪V): آزمون تعقیبی توکی برای پارامترهای 1جدول 

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

زبانی که گونة ترکی را گویشوران فارسی پارامتر سرعت تولید در ،(٪Vپارامتر ) همانند
دارای تمایز معنادار با گفتار همین افراد در هنگامی است که به گونة اند،  تقلید کرده

در  ژهیفرد وتوان این پارامتر را نیز، پارامتری  کنند؛ به همین دلیل، نمی فارسی صحبت می
 شود. أثیر تقلب دستخوش تغییر نمینظر گرفت که تحت ت

ترکی و -های فارسی ز معناداری میان دادهدارای تمایهمچنین، پارامتر سرعت تولید، 
قابلیت ایجاد تمایز میان  (٪Vنظیر پارامتر )اگرچه این پارامتر،  فارسی نیست.-ترکی
جاد تمایز اما در ایترکی( را ندارد،  -)فارسی ۲فارسی( و نوع  -)ترکی 1های نوع  داده

 است. عمل کردهموفق  یمادر ریغدار میان زبان مادری و زبان دوم/  معنی
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  فارسی -فارسی *ترکی -فارسی 222/2
 
 
 
 
 
 
 

%V 

 *فارسی -ترکی 222/2 *فارسی -ترکی 221/2

 ترکی -ترکی ۵۲9/2 *ترکی -ترکی 212/2

 ترکی -فارسی *فارسی -فارسی 222/2 ترکی -فارسی *فارسی -فارسی 22۲/2

 فارسی -ترکی ۵۱۱/2 فارسی -ترکی 999/2

 *ترکی -ترکی 222/2 ترکی -ترکی 9۷2/2

 فارسی -ترکی *فارسی -فارسی 222/2 فارسی -ترکی *فارسی -فارسی 221/2

 ترکی -فارسی ۵۱۱/2 ترکی -فارسی 999/2

 *ترکی -کیتر 22۲/2 ترکی -ترکی ۷22/2

 ترکی -ترکی فارسی -فارسی ۵۲9/2 ترکی -ترکی *فارسی -فارسی 212/2

 *ترکی -فارسی 222/2 ترکی -فارسی 9۷2/2

 *فارسی -ترکی 22۲/2 فارسی -ترکی ۷22/2
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نتیجه-4
زبانان در استفاده از گونة ترکی آذری بر  بررسی تأثیر تقلب فارسی به ،رپژوهش حاض در

بندی ریتمیک گفتار، در چارچوب آواشناسی  بنیاد طبقه-شناختی دیرش پارامترهای صوت
انحراف  و (٪V)ای بودن گفتار  میزان واکهم. ابتدا و با استفاده از پارامترهای قضایی پرداختی

پژوهش به عنوان  پیشینةه در ک (C(ln)Δ) سازی شده معیار دیرش مناطق همخوانی نرمال
بندی  اند، طبقه معرفی شدههای مختلف  بندی ریتمیک زبان پارامترهای مناسب در طبقه

فارسی( و -)ترکی 1های نوع  تبریزی و دادهکی آذری گونة ای و تر ریتمیک فارسی محاوره
انحراف معیار توان پارامتر  نشان داد که نمی ترکی( انجام شد. نتایج این پژوهش-)فارسی ۲

را به عنوان پارامتری مناسب در ایجاد  (C(ln)Δ) سازی شده دیرش مناطق همخوانی نرمال
از  شده کسببر اساس نتایج گرفت.  های مختلف این پژوهش در نظر تمایز میان داده

انحراف معیار دیرش مناطق همخوانی ، (٪Vای بودن گفتار ) میزان واکهسنجش متغیرهای 
 سازی شده ای نرمال انحراف معیار دیرش مناطق واکه ،(C(ln)Δ) سازی شده نرمال

(V(ln)Δ)، سازی شده ای نرمال شاخص تغییر دو به دوی واکه (nPVI-Vو سرعت تولید ) ،
و سرعت تولید، دارای تمایز  (٪V) ای بودن گفتار میزان واکه تنها میانگین دو پارامتر

شناختی ریتم  کدام از پارامترهای صوت با این وجود، هیچها هستند.  دار، در انواع داده معنی
اگرچه ترکی را نداشتند.  -فارسی و فارسی -های ترکی گفتار توانایی ایجاد تمایز میان داده

های  و سرعت تولید، در ایجاد تمایز میان داده (٪V)ای بودن گفتار  میزان واکه مترهایپارا
توان از این دو پارامتر به عنوان  میفارسی موفق عمل نکردند، اما  -ترکی و ترکی -فارسی

به یاد کرد.  یمادر ریغپارامترهای مناسب در ایجاد تمایز میان زبان مادری و زبان دوم/ 
توان اذعان نمود که پارامترهای ریتم گفتار، پارامترهای مناسبی در تشخیص  طور کلی، می

 تقلب در گفتار نیستند.

نوشتپی
2 یکی از نکاتی که باید به آن اشاره کرد، جایگزینی واژه مقایسة قضایی گفتار به جای واژۀ تشخیص هویت .

 (Johnathan J. Koehler)و کولر  (Michael J. Saks)که پس از انتشار مقاله سَکس  استگوینده در بسیاری از منابع 
. آمده است( در خصوص لزوم بازنگری و ایجاد تغییرات در علوم قضاییِ مرتبط با تشخیص هویت، به وجود 122۵)

 The coming paradigm shift in the forensic)جهت کسب اطالعات بیشتر در این خصوص رجوع کنید به مقالة 

identification science). 

گونة زبانی را اصطالحی خنثی برای ارجاع به زبان، گویش و ( »1222 :۷۲) (Miriam Meyerhoff)میرهاف . 1
. در این پژوهش نیز، گونة زبانی، با کرده استتعریف « تمایز میان زبان، گویش و لهجه نظر گرفتنلهجه بدون در 

 .( بکار برده خواهد شد1222در نظر گرفتن تعریف میرهاف )
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 دلیل نمایند، به گردد که خاطرۀ تلخی را بیان در مواردی که از افراد درخواست می (۱۵-۷2: 122۱. به عقیدۀ لباو )3
 ترین حالت عیدر طبی گفتار به یابی دست امکان گردد، می دخیل اتفاق یا و خاطره آن بیان در افراد احساسات اینکه
 .شود می فراهم
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