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  چكيده

 بخـش  ةپريش با ضـايع   باندر اين پژوهش، توليد شش واكه زبان فارسي در گفتار دو بيمار ز            
ها در گفتار چهار فـرد سـالم   ، با توليد اين واكه  )يك زن و يك مرد    ( چپ مغز    ةپيشين نيمكر 

افـزار  هـا بـا اسـتفاده از نـرم    هـاي آزمـودني  نگاشت واكـه طيف. شدمقايسه) دو زن و دو مرد   (
Praat شـده توسـط    دهـاي توليـ   تـر از واكـه    ها در گفتار زنان سالم كشيده     واكه. آمددست به

هـا را  تر و بيمار زن همه واكه   ها را كوتاه  ازسوي ديگر، بيمار مرد همه واكه     . مردان سالم بودند  
هـا در گفتـار بيمـاران    هاي واكه اگرچه سازه . تر از هر چهار آزمودني سالم توليدكردند      كشيده

ده نيـز   شـ هـاي مـشاهده   اي قرارداشتند، امـا درانـدك تفـاوت       در گستره طبيعي بسامد سازه    
ها هاي اول و دوم چهار واكه غيرگرد فارسي داشتند، با الگوي آن           الگويي كه بيماران در سازه    

  . براي دو واكه گرد متفاوت بود

  .3 آواشناسي فيزيكي،2 توليد واكه،1پريشي زبان:واژگان كليدي

                                                                                                                   
E-mail: mansoore.shekaramiz@gmail.com نويسندة مسؤول∗ 

 



  1392زمستان ، 1، شمارة 1سال         علم زبان132

 

  مقدمه. 1

  هـاي   بـر همخـوان    پـريش بيـشتر    توليـد گفتـار در بيمـاران زبـان         ةشده دربار هاي انجام پژوهش
  از سـوي ديگـر،   . اسـت شـده ها در گفتار ايـن بيمـاران مطالعـه   زبان تمركز داشته و كمتر درباره واكه 

  دهـد كـه   مـي اسـت، نـشان  پريش انجام شـده هايي كه درباره توليد گفتار بيماران زبان  بيشتر پژوهش 
  هـاي آنـان تفـاوت فاحـشي        اكـه كننـد و و   مياين بيماران در توليد واكه بهتر از توليد همخوان عمل         

  بـا ايـن وجـود، بـرتال و         ). 1988،  4بلومـستين (هـاي توليدشـده توسـط افـراد سـالم نـدارد             با واكـه  
  و ) 2000 (6انــد كــه تــاكنون در دو پــژوهش كارامــازا و همكــاران دادهگــزارش) 2005 (5همكــاران

هـا  تـر از توليـد همخـوان      يفهـا ضـع   پريش در توليد واكه   ، بيماران زبان  )1996 (7روماني و همكاران  
  .اندكردهعمل

دارد و بـا جابجـايي   تفاوت يك واكه با واكه ديگر به ميزان زيادي به شكل حفـره دهـان بـستگي          
  اي از واكـه ديگـر متمـايز   هـاي واكـه  هاي توليد گفتار از وضـعيتي بـه وضـعيت ديگـر، ويژگـي             اندام
  اكـه عبارتنـد از ارتفـاع زبـان و موقعيـت      دو ويژگـي مهـم هـر و    ). 2004،  8گارن نان و لين   (شود  مي

تـوان گفتـار را بـر روي        كـه مـي   ) آكوسـتيك ( در آواشناسـي فيزيكـي    . پسين يا پيشين بودن زبـان     
 اطالعـات   ةنگاشت دربردارند هر واكه بر روي طيف     (F1)نگاشت به تصوير درآورد، سازه نخست        طيف
. كنـد مـي  پيشين بـودن واكـه را مـشخص    ويژگي پسين يا   (F2) دوم   ة ارتفاع زبان است و ساز     ةدربار

هـاي  هـاي پـسين، دربـسامد     هاي پيشين در بسامدهاي باالتر قـراردارد و در واكـه          سازه دوم در واكه   
تر هاي افتاده در بسامدهاي پايين    هاي افراشته نسبت به واكه    سازه اول در واكه   . شودميتر ديده پايين

پـريش نـشان    گفتـار بيمـاران زبـان   ةاي مختلـف دربـار  هپژوهش). 2004گارن نان و لين،  (قراردارد  
كـه در ميـزان بـسامد    هـاي افـراد طبيعـي، بـيش از آن    هاي اين بيماران با واكـه دهد تفاوت واكه  مي

بـال و   (هاسـت   هـاي توليدشـده توسـط ايـن آزمـودني         هاي اول و دوم واكه باشد، در طول واكه         سازه
  ). 2013، 9گيبون

هاي افراد طبيعـي،  پريش در مقايسه با واكههاي بيماران زبان  كه واكه  دادگزارش) 1981 (10ريالز
پژوهش هلـه  . شدهجايي مشاهده ها و عبارات چند   طول بيشتري داشتند، اما اين تفاوت تنها در واژه        

پـريش در   دادنـد كـه بيمـاران زبـان       ها نيـز گـزارش    نيز مؤيد نتايج ريالز بود؛ آن     ) 2001 (11و اورتون 
هجـايي  هاي تك تر از افراد طبيعي توليدكردند، اما در واژه       ها را كشيده   و سه هجايي واكه    هاي دو  واژه

توليد واكه گفتار بيماران    ) 2004 (12هله. نكردندهاي دو گروه آزمودني مشاهده    تفاوتي در طول واكه   
 قرارگيـرد،  )واكدار يا بيـواك (پريش را در بافتي كه بالفاصله پس از واكه يك همخوان انسدادي             زبان
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شد كه تفاوت معناداري بـين      اين پژوهش، گزارش  در  . كردهاي افراد طبيعي مقايسه    و با واكه   بررسي
طول واكه در دو گروه آزمودني وجودنداشت، اما تنوعات بينافردي در گروه بيمـاران بـيش از گـروه                   

  . شدافراد طبيعي مشاهده
 حفـره دهـان     ةهاي هر فرد بستگي به توانايي او در كنترل شكل و انداز           هاي واكه ازآنجا كه سازه  

پريش اهميت زيادي در تعيين اخـتالالت توليـدي         ها در گفتار بيماران زبان    د سازه دارد، ميزان بسام  
اي را از واكه ديگر مجزاكنند و هويت هر واكه بـستگي            توانند واكه هاي اول و دوم مي    سازه. آنها دارد 

گفتار هاي اول و دوم در كرد كه بسامد سازهمشاهده) 1981(ريالز . ها داردزيادي به ميزان اين سازه
) 1983 (13كنـت و روزنبـك    . تر از آن مقـدار در گفتـار افـراد طبيعـي اسـت             پريش كم بيماران زبان 

 آنـان تفـاوت زيـادي بـا         ةهاي اول و دوم در گفتار بيماران مورد مطالع        كردند كه بسامد سازه   گزارش
د كه گفتار   ها همچنين دريافتن  آن. شدميهاي فردي مشاهده  افراد سالم نداشت و فقط برخي تفاوت      

داد كه تنـوع در     گزارش) 1986(ريالز  . پريش بروكا داراي ريتم و سرعت غيرطبيعي بود       بيماران زبان 
هـا در  پريش بيشتر از افراد طبيعي بود، اما ميانگين بسامد سازهها در گفتار بيماران زبان  بسامد سازه 

هـاي دو   بسامد سازه ) 2001(اران  هله و همك  . گفتار اين دو گروه تفاوت معناداري با يكديگر نداشت        
پريش و افراد سـالم      در گفتار بيماران زبان    /hVd/را در بافت    ) /ɪ/ و   /ε(/واكه پيشين زبان انگليسي     

پـريش  ها شواهدي از اختالالت توليد واكـه را در برخـي بيمـاران زبـان              آن. كردندبا يكديگر مقايسه  
واكـه در گفتـار تعـداد زيـادي از ايـن             كي اين دو  هاي فيزي دادند كه ويژگي  كردند و گزارش  مشاهده

هـاي افراشـته در گفتـار       كرد كه در بسامد واكه    گزارش) 2006 (14ادم. استبيماران همپوشي داشته  
هاي افتاده با مـشكل     شود، اما اين بيماران در توليد واكه      نميپريش اختالل مهمي ديده   بيماران زبان 
اين چهار  . كردها را در چهار گروه محرك مختلف بررسي       كهبسامد وا ) 2008 (15جكس. روبروهستند

. هـاي سـه هجـايي   هاي دوهجـايي و واژه هجايي، واژههاي تك گروه عبارت بودند از واكه منفرد، واژه      
هـاي  پريش با افراد سالم تفاوت    ها در گفتار بيماران زبان    هاي واكه داد كه سازه  نتايج پژوهش او نشان   

هاي پيشين مبني بر نبود تفاوت      هاي پژوهش يافته) 2010(كس و همكاران    پژوهش ج . ظريفي دارد 
پـريش در مقايـسه بـا افـراد         ها در گفتار بيماران زبـان     هاي اول و دوم واكه    معنادار ميان بسامد سازه   

  . طبيعي را تأييدكرد
پـريش   در گفتـار بيمـاران زبـان       16جاي واكـه ديگـر    اي به ها به مطالعه توليد واكه    برخي پژوهش 

پريش بروكا دريافت كه در گفتـار       در پژوهش خود درباره پنج بيمار زبان      ) 1978 (17كلر. اندپرداخته
كـرد  او همچنين گزارش  . شوندهاي افتاده توليدمي  جاي واكه هاي افراشته به  اين بيماران معموالً واكه   

نيـز  ) 2001( همكـاران    هلـه و  . اسـت كه ارتفاع واكه هدف و واكه توليدشده به يكديگر نزديك بوده          
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به واكـه  ) و نه ويژگي پسين و پيشين بودن   (شده در مشخصه ارتفاع     كردند كه واكه جايگزين   مشاهده
  . هدف نزديك است

  ن هـاي زبـان فارسـي در گفتـار بيمـارا     هـاي فيزيكـي واكـه   هدف پژوهش حاضر بررسي ويژگـي   
  اي بـراي ايـن منظـور، نمودارهـاي فـضاي واكـه      . پـريش و مقايـسه آن بـا افـراد طبيعـي اسـت       زبان

  . شـود مـي اي افراد طبيعـي نيـز ترسـيم و بـا يكـديگر مقايـسه              پريش و نمودارهاي واكه   بيماران زبان 
ه اول بـر  سـاز . گيرنـد ها در يك نمودار سازه اول و سازه دوم قرارمي        اي، واكه براي ترسيم فضاي واكه   

ايـن نمـودار امكـان مقايـسه     . شـوند ميمحور عمودي نمودار و سازه دوم بر محور افقي نمودار تعيين 
در پـژوهش    همچنـين، ). 1392نـوربخش،   (كنـد   ميهاي مختلف فراهم  ها را براي گويش   دقيق واكه 

 يكـديگر  زبـان نيـز بـا   پـريش فارسـي  ها در گفتار دو گروه آزمودني طبيعـي و زبـان        حاضر طول واكه  
  .مقايسه خواهدشد

  ها مواد و روش.2

  هاآزمودني .2-1

مـورد مطالعـه    )  سـاله  55 سـاله و يـك مـرد         40يـك زن    (پـريش فارسـي زبـان       دو بيمار زبـان   
دو زن و   (آمده از بررسي توليد گفتار آنان با چهار فرد طبيعي فارسي زبان             قرارگرفتند و نتايج بدست   

هر شـش   . شدبودند، مقايسه شدهدادهحصيالت با بيماران مطابقت   كه به لحاظ سن و ميزان ت      ) دو مرد 
 سال اخير ساكن شـهر اصـفهان بـوده، و هيچگونـه سـابقه و      20زبانه و در    دست، يك آزمودني راست 

هـا شـود،   هـا در آزمـون  عالئم اختالالت شنيداري و ديداري كه بتواند موجب مشكلي در عملكرد آن      
بودنـد و در پرونـده      ديـده  چپ مغز آسـيب    ةنيمكربخش جلويي   يش در   پرهر دو بيمار زبان   . نداشتند

بود كه گفتار نـاروان آنـان در هنگـام اجـراي          پريشي ناروان ذكرشده  پزشكي و گفتاردرماني آنان زبان    
هاي گروه كنترل هيچگونه سابقه سـكته يـا آسـيب           آزمودني. كردها اين تشخيص را تأييد مي     آزمون

-پريش به بيمارستان شهيد كاشاني شهر اصفهان مراجعـه        خاب بيماران زبان  براي انت . مغزي نداشتند 
شد و پس از بررسي پرونده تمامي بيماراني كه از شـروع آسـيب مغـزي آنـان حـداقل شـش مـاه و                   

مشخـصات بيمـاران مـورد مطالعـه در         . شـدند گذشت، دو مورد مناسب انتخاب    حداكثر يك سال مي   
  . استشده خالصه1جدول 
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  مشخصات بيماران. 1جدول 
 ديدگيمحل آسيب زمان ضايعه نوع ضايعه جنسيت سن نام بيمار

 ماه پيش از   11 سكته مغزي زن 40 خانم ميم
 آزمون

ــوب پيــشاني نيمكــره  ل
 چپ

 ماه پيش از   12 سكته مغزي مرد 55 آقاي الف
 آزمون

ــوب پيــشاني نيمكــره  ل
 چپ

  هامحرك. 2-2

 توليدكردند و در جاي خالي     "را بگو ... كلمه  "ر بافت جمله    هاي زبان فارسي را د    ها واكه آزمودني
 /dVr, dVl/ را قراردادنـد كـه داراي بافـت يكدسـت واجـي      "دار، در، در، دير، دور، دل"هاي واژه

ها بيشترين شباهت را بـه گفتـار     ها در درون اين جمله حامل قرارگرفتند تا تلفظ آن         محرك. هستند
  . باشدطبيعي داشته

  بزارهاا. 2-3

  . شـدند جمالتي كه هر آزمودني توليد كرد با استفاده از يـك ميكروفـون بـا كيفيـت بـاال ضـبط                    
. ها مـورد اسـتفاده قرارگرفـت      نگاشت محرك براي تهيه طيف  ) win32 -5348نسخه  (افزار پرَت   نرم

زار آفـيس اكـسل     افـ اي موردنياز بود با استفاده از نرم      ها كه براي ترسيم نمودار واكه     قالب اِكسِل داده  
بـراي   http://ncslaap.lib.ncsu.eduهـا از تارنمـاي   سـازي واكـه  برنامـه نرمـال   . شد تهيه 2007

  . اي هر دو گروه آزمودني مورد استفاده قرارگرفتترسيم نمودارهاي واكه

  گيرياندازه. 2-4

سـت  هـر آزمـودني دوبـار فهر      . شـد ضبط صدا در محيط ساكت و با كمترين صداي اطراف انجام          
طـور   هـا را در حـين توليـد بـار اول بـه     ها را توليدكرد تا آزمونگر بتواند مراحل اجراي محرك      محرك

هـا   دهد و مطمئن شود كه جمالت يكـساني توسـط همـه آزمـودني    ها توضيح مشخص براي آزمودني  
ان شـد تـا بتـو   افـزار پـرَت تهيـه   هاي صوتي بـا اسـتفاده از نـرم       هاي فايل نگاشتطيف. شودمي توليد

  انتخـاب /dVr, dVl/هـاي  نگاشت، واژهدر هر طيف. كردها را در آن بررسيهاي فيزيكي واكه ويژگي
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طول هر واكـه    . شدگيريها در نقطه ميانه واكه اندازه     هاي نخست و دوم واكه آن     شدند و بسامد سازه   
  . شدنگاشت محاسبهنيز بر روي طيف

  هايافته. 3

هـاي اول و دوم و  نگاشـت، بـسامد سـازه   آمده از هر طيـف دستهاي بهبا بررسي و محاسبه داده  
  . است  آمده5 و 4، 3، 2هاي ها در جدولاين داده. آمددستواكه در گفتار هر آزمودني بهطول 

 هاي زنان سالمهاي دوم و طول واكههاي اول، سازهميانگين بسامد سازه. 2جدول 

i e a u o ɑ  

393  560  957  377  413  746   اول ســـازه
 )هرتز(

2793  2434  1689 889  955  1135  ــازه  دوم سـ
 )زهرت(

30/0   20/0   31/0   30/0   25/0   
  

32/0    واكــه طــول
 )ثانيه(

  
  هاي بيمار زنهاي دوم و طول واكههاي اول، سازهبسامد سازه. 3جدول

i e a u o ɑ  

321  554  917  446  450  667  ــازه  اول ســـ
 )هرتز(

2706  2333  1675  871  909  1040  دوم ســـــازه 
 )هرتز(

42/0   31/0   40/0   39/0   46/0  
   

47/0   ــول ــه ط  واك
 )ثانيه(

  
  هاي مردان سالمهاي دوم و طول واكههاي اول، سازهميانگين بسامد سازه. 4جدول 

i e a u o ɑ  

316  425  686  322  414  573  ــازه  اول ســ
 )هرتز(

2100  1901  1492  928  886  1026  ــازه  دوم ســ
 )هرتز(

20/0   16/0   25/0   21/0   21/0  
   

27/0   ــول ــه ط  واك
 )ثانيه(
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  هاي بيمار مردهاي دوم و طول واكههاي اول، سازهبسامد سازه. 5جدول
i e a u o ɑ  

311  381  621  333  452  494  ــازه  اول ســـ
 )هرتز(

2344  2080  1571  1295  1258  1252  دوم ســـــازه 
 )هرتز(

15/0   14/0   22/0   16/0   15/0  
   

23/0   ــول ــه ط  واك
 )ثانيه(

  
ــدول داده ــود در ج ــاي موج ــاي ه ــي5 و 4، 3، 2ه ــه   را م ــر خالص ــزاره زي ــار گ ــوان در چه   ت

  :كرد
    ميانگين بـسامد سـازه      تر از هاي غيرگرد در گفتار هر دو بيمار پايين       بسامد سازه اول واكه

  .ها استجنس آنها در گفتار افراد طبيعي هماول اين واكه
    ن بـسامد   در گفتار هر دو بيمار باالتر از ميانگي       هاي گرد زبان فارسي     بسامد سازه اول واكه

 . ها استجنس آنها در گفتار افراد طبيعي همسازه اول اين واكه

  تر از ميانگين بسامد سازه دوم ايـن        ها در گفتار بيمار زن پايين      دوم همه واكه   ةبسامد ساز
هـا در گفتـار بيمـار مـرد         كه بسامد سازه دوم همه واكه     ها در گفتار زنان طبيعي است، درحالي      واكه

 .ها در گفتار مردان طبيعي استگين بسامد سازه دوم اين واكهباالتر از ميان

   ها در گفتار زنان طبيعـي      ها در گفتار بيمار زن از ميانگين طول آن واكه         طول تمامي واكه
ها در گفتار   ها در گفتار بيمار مرد از ميانگين طول آن واكه         كه طول تمامي واكه   بيشتر است، درحالي  

  .مردان طبيعي كمتر است

  طول واكه. 3-1

آمده را بـا    دستشد تا بتوان عددهاي به    گيريها توسط دو آزمونگر اندازه    هاي آزمودني طول واكه 
داد هـا نـشان   آمده از طول واكه   دستنتايج به . گيري را تأييدنمود  يكديگر مقايسه و روايي روند اندازه     

تـر و آقـاي الـف همـه         ها را طوالني  كه در مقايسه با هر چهار فرد گروه كنترل، خانم ميم همه واكه            
داد كه  ها در گروه افراد طبيعي نشان     همچنين، بررسي توليد واكه   . بودندتر توليدكرده ها را كوتاه  واكه
هـاي  در گفتار تمـامي آزمـودني     . استهاي دو مرد سالم بوده    تر از واكه  هاي دو زن سالم طوالني    واكه

اگرچه همـه افـراد طبيعـي و همچنـين          . ترين واكه بود  وتاه ك /e/ترين و    طوالني /ɑ/بيمار و سالم،    
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ها توليدكردند، اين الگو  را با بيشترين طول نسبت به ديگر واكه /ɑ/و  /a/هاي افتاده   آقاي الف واكه  
 /a/تر از واكه افتـاده  را كشيده /i/مثالً اين بيمار واكه افراشته    . بودنشدهدر گفتار خانم ميم رعايت    

  .بودتوليدكرده

 هاسازه. 3-2

  هــاي طبيعــي را يــك گــروه و دهنــد كــه اگــر آزمــودنيمــي نــشان5 و 4، 3، 2هــاي جــدول
  هـاي زنـان و مـردان درون        كنـيم و واكـه    پريش مورد مطالعه را گـروه ديگـري فـرض         دو بيمار زبان  

 بـاالتر از    ها در گفتار زنـان    هاي اول و دوم همه واكه     كنيم، بسامد سازه  هر گروه را با يكديگر مقايسه     
 هاي دو آزمودني زن طبيعـي نـشان       هاي بيمار زن با واكه    همچنين، مقايسه واكه  . گفتار مردان است  

 كمتـر از بـسامد      /o,u/هاي خانم مـيم بجـز دو واكـه گـرد            هاي همه واكه  دهد كه بسامد سازه   مي
در سازه اول داراي دو واكه گرد نيز تنها . استه در اين پژوهش بوده    عهاي زنان سالم مورد مطال     سازه

هـاي  ها، كمتر از سازه دوم واكـه   ها مانند ديگر واكه   بسامد باالتر از زنان طبيعي است و سازه دوم آن         
  . زنان سالم است

هـا در   دهد؛ سازه دوم همـه واكـه      ميهاي سازه اول آقاي الف نيز الگويي يكدست را نشان         بسامد
هـاي  در مقابل، سازه اول واكه.  گفتار مردان طبيعي است    ها در گفتار او، باالتر از سازه دوم همه واكه       

تـر از سـازه اول      هاي غيرگرد اين بيمار پـايين     ميزان سازه اول واكه   . اين بيمار الگوي يكدستي ندارد    
كه سازه نخـست دو واكـه گـرد، داراي بـسامد بـاالتر از مـردان سـالم                   مردان طبيعي است، درحالي   

  . هستند
  هـاي طبيعـي دارد،   هـايي بـا گفتـار آزمـودني    ده در گفتار بيماران تفاوت    آمدستاگرچه اعداد به  

  ماننـد  (اسـت   هـاي افـراد طبيعـي انجـام شـده         هـاي واكـه   هاي مختلفي كه درباره سـازه     اما پژوهش 
نيـز تنوعـاتي را در بـسامد    ) 1392نژاد و حسيني بـاالم،  ؛ علي1390؛ مدرسي قوامي،  1377سپنتا،  
در نتيجـه، بـا در نظـر گـرفتن ايـن تنوعـات              . دهدميزبانان مختلف نشان  يهاي فارس هاي واكه سازه

هاي بيماران مورد مطالعه در اين پژوهش، با هاي اول و دوم واكهتوان گفت بسامد سازه بينافردي مي
اما تفـاوت   . شودنميبرده، در گستره طبيعي قراردارد و اختالل خاصي در آن ديده          توجه به منابع نام   

هـاي بيـشتر    تواند موضوعي قابل توجه و زمينه پـژوهش       هاي گرد و غيرگرد مي    ها در واكه  نالگوي آ 
  .باشد
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  اينمودارهاي واكه. 3- 3

ــاي واكــه1شــكل  ــودني نموداره ــشاناي آزم ــا را ن ــه . دهــدمــيه ــاي واك ــسه نموداره   اي مقاي
  دهـد كـه نمودارهـاي بيمـاران       مـي آمده از ميانگين افراد سـالم، نـشان       دست نمودارهاي به  بيماران با 

  هـا در توليـد واكـه       تفاوت مهمي با نمودارهاي افراد طبيعي ندارند كـه نـشان از اخـتالل عميـق آن                
  سـازه اول دو واكـه گـرد زبـان فارسـي، هـم در گفتـار زنـان طبيعـي و هـم در گفتـار خـانم                     . باشد

  اسـت كـه ايـن دو واكـه در نمـودار زنـان              شـده همـين امـر باعـث     . يكديگر نزديـك هـستند    ميم به   
  امـا  . اي مـردان، از يكـديگر دور باشـند        روي نقاط نزديـك بـه هـم قـرار بگيرنـد و در نمـودار واكـه                 

  هاي گـرد خـانم مـيم بقـدري بـه يكـديگر نزديـك هـستند كـه ايـن دو واكـه بـر                       هر دو سازه واكه   
در . انـد ي اين بيمار با يكديگر همپوشي داشته و تقريباً روي يك نقطـه قرارگرفتـه              اروي نمودار واكه  

آمـده، يكـي كمتـر از اضـالع شـكل نمودارهـاي ديگـر               دسـت  نتيجه، تعداد اضالع شكل هندسي بـه      
  .هاستآزمودني

  
  
  
  
  
  
  
  

 هااي آزمودنينمودارهاي واكه. 1شكل                                        

  گيرييجهنت.4

هـاي توليدشـده توسـط      ها توسط خانم ميم در مقايسه بـا واكـه         آمده از توليد واكه   دستنتايج به 
هاي اين دو بيمار از نظر طول و سـازه دوم بيـشترين اخـتالف را بـا              دهد كه واكه  ميآقاي الف، نشان  
تـر از تمـامي   هـا را كوتـاه  تر و آقاي الف همه واكه    ها را طوالني  خانم ميم همه واكه   . انديكديگر داشته 

 در پژوهش ديگري كه در حال حاضـر توسـط نگارنـده انجـام    . هاي گروه كنترل توليدكردند   آزمودني
كنـد،  تر از افـراد سـالم توليـد مـي         ها را كوتاه  ديده نيمكره راست مغز واكه    گيرد، يك بيمار آسيب   مي
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اي در بافتي قرارگيرد كه همخوان يكساني قبل و بعد از آن تكرارشود، گـاهي               تاحدي كه وقتي واكه   
: شـود مـي صـورت مـشدد شـنيده     ر عـوض، همخـوان مـوردنظر بـه        شـنود و د   شنونده واكـه را نمـي     

[azizam]<[azzam].              اگرچه چنين تلفظي در گفتار برخي گويشوران سالم زبـان فارسـي شـنيده  
هـا را در چنـين      دادند كه اين فرد تا قبل از آسيب مغزي واكه         شود، اما خانواده اين بيمار گزارش     مي

هاي تمامي  هاي آقاي الف از واكه    در پژوهش حاضر نيز واكه    . تاسكردهگونه تلفظ نمي  هايي اين بافت
شد كه با بررسي طول واكه      بردههايي نام پيشتر در بخش مقدمه، از پژوهش     . تر است ها كوتاه آزمودني

هاي دو يا چند هجايي، طول واكه بيماران        اند كه در واژه   كردهدر گفتار بيماران و افراد سالم مشاهده      
. اسـت نشدهها ديده هاي تك هجايي تفاوت معناداري بين آن      اد طبيعي است، اما در واژه     بيشتر از افر  

يـك از مقـاالت مجـالت       پريش تا قبل از اين پژوهش، در هـيچ        كردن واكه توسط بيماران زبان    كوتاه
پريـشي كـه    رسد بيمـاران زبـان    به نظر مي  . است بوده نشده شناسي زبان مشاهده   عصب ةمعتبر حوز 

. كنند، در كنترل سرعت گفتار با مـشكل مواجـه هـستند           مي تر از افراد طبيعي تلفظ    ها را كوتاه  واكه
ها شـود، آن اسـت كـه مـشكالت توليـدي ايـن              سازي واكه است باعث كوتاه  دليل ديگري كه ممكن   
 . شودهاي كامل و طبيعي در گفتار آنان ميبيماران مانع تلفظ واكه

هـايي  دهد كه هم آقاي الف و هم خانم ميم واكه         ميها نشان دوم واكه آمده از سازه    دستنتايج به 
 كه باعث  ها به دليل آن   اما اين تفاوت  . اندجنس خود توليدكرده  با سازه دوم باالتر از افراد طبيعي هم       

هـاي عـادي بينـافردي محـسوب     اسـت، از نـوع تفـاوت    ها از حدود طبيعي نـشده     خروج ميزان سازه  
پـريش  هاي افراد طبيعي و بيماران زبان     پژوهش، نتيجه جديدي درباره تفاوت واكه     در اين   . شوند مي
ها را در دو واكه گـرد       آمد؛ هر دو بيمار مورد مطالعه در پژوهش حاضر، الگوي سازه اول واكه            دستبه

اران  در گفتار اين بيم/a, e, i, ɑ/هاي زبان فارسي تغييردادند، به اين معنا كه اگرچه سازه اول واكه
 در گفتار آنان باالتر از /o, u/ اول دو واكه گرد ةتر از افراد سالم بود، اما بسامد سازداراي بسامد كم

-سـازه  پژوهش حاضر، بسامد   در. لحاظ جنسيت با آنان يكسان بودند     هاي سالمي بود كه به    آزمودني

قـاي الـف درمقايـسه بـا        هـاي آ  هـاي دوم واكـه    تر و بسامد سازه   هاي خانم ميم پايين   هاي دوم واكه  
كـرد كـه بيمـاران      در پژوهش خـود مـشاهده     ) 2006(ادم  . ها باالتر بودند  جنس آن هاي هم آزمودني

اما نتايج تحقيق او حاكي از تفاوت سـازه         . هاي پسين با مشكل روبرو بودند     پريش در توليد واكه   زبان
كه در پـژوهش حاضـر، سـازه اول دو    ها در گفتار بيماران و افراد طبيعي است، درحالي دوم اين واكه  

 را /:u, u/هـاي  كرد كه بيماران واكهادم مشاهده. دهدميواكه گرد بيماران الگوي متفاوتي را نشان
است كه بسامد سـازه دوم      او در تبيين اين تفاوت، گفته     . با سازه دوم باالتر از افراد سالم توليدكردند       

بودن زبان متغير است و اختالل بيماران مـورد مطالعـه     هر واكه، در نتيجه وضعيت پسين يا پيشين         
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وي ). 105ص  ( دهـان دارد     ةها در حركت درست و دقيق پس زبـان در حفـر           او، نشان از ناتواني آن    
هاي پسين بيماران مـورد مطالعـه نيـز بـاالتر از افـراد              داد كه بسامد سازه اول واكه     همچنين گزارش 

است كه دليل آن دشواري قراردادن زبان در منطقه         ژگي، گفته او در تبيين اين وي    . استطبيعي بوده 
 دو واكه ، /o, u, ɑ/در پژوهش حاضر، از سه واكه پسين زبان فارسي ). همان صفحه(نرمكام است 

حال پرسش آن است كه دليـل       . هاي ديگر است  گرد در گفتار بيماران داراي الگويي متفاوت با واكه        
كنـد؟ اگـر    هـا مجـزا مـي     ي پسين بودن اين دو واكه را از ديگر واكه         آيا ويژگ . اين تغيير الگو چيست   
توانـد آن   تر مـي   تابع اين تفاوت الگو نيست؟ در نتيجه، توصيف يكدست         /ɑ/چنين باشد، چرا واكه     

هـا در گفتـار     باشد كه ويژگي گرد بودن اين دو واكه را دليل احتمالي تفـاوت الگـوي سـازه اول آن                  
هـاي بعـدي مـورد آزمـايش        توانـد در پـژوهش    تبيين احتمـالي كـه مـي      . يمپريش بدان بيماران زبان 

ها، در تنظيم ارتفاع زبان براي توليد       قرارگيرد، آن است كه احتماالً اين بيماران هنگام گردكردن لب         
  . واكه با مشكل روبرو هستند

  هـا  ه همه واكـه   دهد ك ميهاي بيماران، نشان  هاي دوم واكه  آمده از مقادير سازه   دستهاي به داده
در گفتار آقاي الف داراي ميزان سازه دوم بـاالتر، و در گفتـار خـانم مـيم داراي مقـادير سـازه دوم                        

آمـده از طـول     دستهاي به همچنين، داده . تر از افراد طبيعي هم جنس هر يك از بيماران بود          پايين
هـاي هـر    در مقايسه با طـول واكـه      . دهد مي ها نيز الگوهاي متفاوتي را در گفتار دو بيمار نشان         واكه

هـا را   تر و خانم ميم همه واكـه      ها را كوتاه  چهار آزمودني زن و مرد گروه كنترل، آقاي الف همه واكه          
رسد اين دو بيمار براي غلبه بـر مـشكالت توليـد گفتـار خـود از دو                  نظرميبه. كردندتر تلفظ كشيده

يمـاران نـشان از ايـن احتمـال دارد كـه آنـان در               هاي ب طول واكه . كنندراهكار متفاوت استفاده مي   
كنترل دقيق سرعت گفتار خود با مشكالتي مواجه هستند، اما هر يك از دو بيمار، اين مشكل را بـه     

هـاي دوم   همچنين، الگوهاي متفاوت دو بيمار در ميـزان سـازه         . استكردهشيوه خاص خود منعكس   
. هـاي گفتـار باشـد     هـا در مـديريت حركـات انـدام        تواند حاكي از مـشكالت متفـاوت آن       ها، مي واكه

هاي زبان فارسي است و     هاي بيماران در حدود طبيعي بسامد واكه      هاي واكه كه بسامد سازه  ازآنجايي
تـوان نتيجـه    هاي سالم ندارد، مـي    اي بيماران تفاوت فاحشي با نمودارهاي آزمودني      نمودارهاي واكه 

توانـد اخـتالل   و بيمار، مـشكالت حركتـي اسـت و نمـي        هاي د شده در واكه  گرفت مشكالت مشاهده  
تنها استثناء، همپوشي دو واكه گرد در گفتار خانم ميم است . هاي زيربنايي بازنمايي واجي باشد اليه

هاي اين دو واكه قابل مشاهده، و هم توسط گوش انسان قابـل             آمده از سازه  دستكه هم در اعداد به    
 .شنيدن هستند
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