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تاریخ دریافت1395/12/22 :

تاریخ پذیرش1396/2/17 :

چکیده

برای بهبودِ بازشناسیِ خودکارِ تمایزهای واجی ،میتوان از سرنخهای درکی که

شنوندگان برای بازشناسی طبیعی ،آنها را در موقعیهتههای نهاموبوش شهنیداری

مانند گفتار تبفنی یا نوفة محیط ب کار میبرنهد ،اسهتفادن نمهودر در ایهو په وه ،

برای یافتو سرنخهای درکیِ مؤثر در بازشناسیِ طبیعیِ تمایزِ خیشهومی-انسهدادی
در جفترقه ههای «دو-نه » ] [do]-[nohدر شهرایطِ نهاموبوشِ گفتهارِ تبفنهی ،از

آزمون های درکی استفادن شدر بررسی سیگنال آکوستیکیِ ] [noنشهان مهیدههد

ک سرنخهای گذر واک ای و زمزمة خیشومی ،تحتِ تأثیر عوامل مختبفِ اختاللِ

سیگنال قرار گرفت  ،از جنبة آکوستیکی کاه

پیهدا مهیکننهد و سهب ِ ابههار در

درک خیشومی ] [nمهیشهوندر در شهرایط موبهوشِ شهنیداری ،دقهت بازشناسهی

طبیعی ] [nبر اساس تنها پارامتر زمزمة خیشومی ،درحدود  40درصد استر اما بها

افزودن  10میبیثانی از ابتدای گذرهای واکه ای به آن ،دقهت بازشناسهی به 96
درصد افزای

1
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خیشومی  29درصهد و براسهاس ههر دو پهارامتر ،ف هط  48درصهد اسهتر به ن هر
میرسد عدرِ قوعیت و ابهارِ واژگانی شنوندن ،ب دلیل حذف یا کاه
آوایی در شرایط ناموبوش شهنیداری از یهس سهو و گهرای

سمت همخوان بینشان ] [dاز سوی دیگر منجر به کهاه

اطالعهات

درکهی شهنوندن به

بازشناسهی خیشهومی

] [nشدناستر براساس یافت های پ وه  ،پارامتر آکوسهتیکی زمزمهة خیشهومی،

نه

مههؤثری در بازشناس هیِ طبیعهیِ خیشههومی در شههرایط موبههوش یهها نههاموبوشِ

شنیداری ندارد و ف ط با افزودن اطالعاتِ گذرهای سازنای است که بازشناسهی

ب طور معناداری افزای

مییابدر بنابرایو ،برای بازشناسی خودکهار ایهو واژنهها،

الزر است اطالعات زمانی و طیفی واکه ههای مجهاور و گهذرهای آنهها به کهار

گرفت شودر

واژههای کلیدی :شرایط ناموبوش شنیداری ،ارقار فارسی ،آزمهای
تمایز خیشومی -انسدادی ،گذر واک ای

درکهی،

 .1مقدمه
در زندگی روزمرن ،شنوندگان ،گفتار را در گسترة وسیعی از شرایط ناموبوش یا پائیوتر از موبوش
بازشناسی میکنندر شرایط ناموبوش ،هر عامبی را شامل میشهود که سهب

کهاه

فهه  1گفتهار،

نسبت ب سوح فه آن در شرایط موبوشِ شنیداری شودر شرایطِ موبوشِ شنیداری ،وضعیتی اسهت

ک در آن شنوندگانِ بومیِ هر زبان ،با سالمتِ کاملِ شنوایی در محیوی ساکت و با تمرکز کامل ب

گفتار ضبط شدة آزمایشگاهی گوش مهیدهنهد ()Mattys et al., 2012, p. 953ر بنهابرایو موالعهة
پارامترها و عوامل مؤثر در درک شنیداریِ انسان در شرایط گفتاری متفهاوت ،مهیتوانهد به یهافتو

سرنخها و اطالعات آکوستیکی مؤثر در فرایند بازشناسهی خودکهارِ واژن ،یهاری رسهاندر در فراینهدِ

بازشناسیِ خودکار ِواژن ،برنامة بازشناسی آواههای گفتهاری ضهبطشهدن را به یکهی از گزینه ههای
واژگانی موجود در فهرست واژگان مینگاردر

2

بایبی ( )Bybee, 2001در ن ریة واجشناسی کاربردبنیاد خود ،فرکانس کهاربرد واژن را عامهل

وقوع فرایندهای آوایی مانند کاه

و حذف میداند؛ ب ایو معنا ک تضعیف مشخص های آوایهی

یا حذف واحدهای واجی در واژنهای پربسامد رایجتر استر رقه ههای فارسهی ،از صهفر تها نه  ،از

جمب پرکاربردتریو واژنهای گفتاری ب شمار میآیندر بررسی سیگنال آکوستیکی رق های فارسی
intelligibility
usage-based phonology

1
2
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نیز نشان میدهد ایو واژنها با درجات متفهاوتی از کهاه
واجی تولید میشوندر برای نمون  ،پ وه

اطالعهات آوایهی یها حهذف واحهدهای

محمودزادن و بحرانی ( Mahmoodzadeh & Bahrani,

 )2014, p. 111-134نشان میدهد ک سیگنال آکوستیکی «صفر» ] [sefrدر بسیاری از نمون هها بها

درج های مختبفی از کاه ِ مشخص های آوایی ،در خوشة همخوانی پایانی و یا بها حهذف واحهد
واجی  /r/همران استر از آنجاییک ایو تغییرات آوایی معنادار هستند ،اغب

سب

ایجاد ابهار در

سوح انتخاش واژگانی ،بیو جفتواژنهای ] [sefr]-[seدر سیست های بازشناسی خودکار میشودر

بازشناسی خودکارِ رق ها و عددهای فارسی دامنة کاربرد وسیعی در نهادهای تجهاری و اداری

گوناگون دارد و در نتیج میهزان دقهت آن از اهمیهت بسهیاری برخهوردار اسهتر به دلیهل اهمیهتِ

بازشناسیِ خودکارِ ارقار ،ایو م ال ب بررسی عوامل ابهار و کاه

جفتهای «دو -نٌ » ] [do]-[nohمیپردازدر همچنیو پ وه

میزان دقت در بازشناسی طبیعی

حاضر ،با طراحی آزمونههای درکهی

در شههرایط موبههوش و نههاموبوش شههنیداری سههعی در یههافتو پارامترهههای مههؤثر در تشههخیت تمههایز

اشارنشدن داردر از آنجاییک اطالعات بافتی ،از نوع نحوی-معنایی کمکی به بازشناسهی رقه هها

نمیکند ،بنابرایو بازشناسی آنها ف ط وابست ب اطالعات آوایی و آکوستیکی استر یافت های ایهو
پ وه

میتواند برای افزای

دقتِ بازشناسی خودکار ] [do]-[nohدر شرایط موبوش یا ناموبوش

گفتاری بسیار کاربرد داشت باشدر

 .1 .1شرایط نامطلوب شنیداری و اثر آنها بر درک گفتار
همانطور ک در باال گفت شد ،وضعیت موبوش شنیداری هنگامی رخ میدههد که شهنوندة بهومی

یس زبان ،ب گفتار تولیدشدن در آزمایشگان گوش میدهدر روشو است ک بازشناسهی در شهرایط
آزمایشگاهی با دقت بسیار باالیی انجار میشودر در حالیک وضعیت ناموبوش شنیداری ،ناشهی از

عامل یا عوامبی است ک سب

کهاه

فهه گفتهار نسهبت به شهرایط موبهوش مهیشهوندر متیهز و

همکاران ( )Mattys et al., 2012, p. 954-959شرایط نهاموبوش را بهر پایهة منشهأ و اثهر آن به دو

دست گرونبندی میکنندر من ور از منشأ ،کانون یا عبت ایجاد وضعیت نهاموبوش شهنیداری اسهتر
منشأ اختالل ،میتواند بیرون یا درونِ شنوندن باشدر از جمب عوامل درونی اختالل ،محدودیتههای
شنوندن مانند آگان نبودن از دان

زبان بهومی ،ن هت شهنوایی ،کاشهت حبهزون شهنوایی و نداشهتوِ

تمرکز استر از جمب عوامل بیرونی اختالل میتوانهد تولیهد غیرعهادی یهس گویشهور ،صهداها یها
نوف های پسزمین باشدر گفتار محاورن ،خود میتواند ب عنوان کانون ایجاد اختالل در ن هر گرفته

شود ،زیرا در م ایس با صورت رسمی و گفتار خواندنی 1فه گفتار در آن کاه

پیدا میکنهدر از
read speech
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جمب وی گیهای گفتار محاورن ،تغییرات آوایی مانند کاه

یا حذف آوا ،حذف هجا ،همگونی،

ه تولیدی و نیز متغیر بودن سرعت گفتار استر بنابرایو در گفتار محاورن ،اطالعات زمانی حهذف

یا کاه

می یابندر یکی دیگر از عوامل بیرونی ایجاد اختالل ،ن ت در کانهال انت هال سهیگنال بهیو

گویندن و شنوندن استر در ایو صورت افت انت ال میتواند ب دالیل گوناگونی ،ماننهد فاصهبة بهیو

گویندن و شنوندن پدیدار شودر ایو عامل سب

انت ال بهتر مؤلف های با شدت انرژی باالتر ،نسبت ب

مؤلف های ک شدتتر میشودر اما اغب  ،افت انت ال ناشی از وجود سیگنالههای رقیه

در محهیط

 -ب عنوان مثال نوف یا صداهای پسزمین  -است یها بهر اثهر اعوجهاج آکوسهتیکی 1و تغییهر شهکل

سیگنال در محیط فیزیکی یا کانال انت ال روی میدهدر برای نمون  ،فیبتر گفتار در تبفهو مهیتوانهد
سب

اعوجاج آکوستیکی و تغییهر پارامترههای شهنیداری سهیگنال شهودر در گفهتوگهوی تبفنهی،

معموالً فرکانسهای پائیوتر از  400هرتز و باالتر از  3400هرتز فیبتر میشودر در حالیک محدودة
فرکانسی اطالعات گفتاری انسان بیو  100تا  5000هرتهز اسهتر بنهابرایو در گفهتوگهوی تبفنهی

اطالعات طیفی تغییر ،تضعیف و یا پنهان میشوندر بر اساس آنچ گفت شد ،عوامل بیرونی اختالل

میتوانند سب ِ کاه ِ بازشناسیِ طبیعی و نیز خودکار گفتار شوند (همان)ر

شرایط ناموبوش برای بازشناسی گفتار را می توان براسهاس تهأثیری که بهر ن هار درک گفتهار

دارند و مکانیس های جبرانکنندة شناختی یا عصبی ک برمیانگیزانند ،نیز ت سی بندی نمودر توقف
بازشناسی ،تداخل درکی ،2کاه

توانایی تمرکز و کهاه

ررفیهت حاف ه را مهیتهوان از جمبه

تههأثیراتِ شههرایط نههاموبوش بههر درک گفتههار به شههمار آوردر توقههف بازشناسههی یهها عههدر نگاشهتِ

مشخص های آکوستیکی-آوایی ب بازنمایی واجی و ب دنبال آن ،بازنمهایی واجهی به واژگهانی از

جمب پیامدهای رایج بسیاری از شرایط ناموبوش شنیداری استر توقف بازشناسی ،میتوانهد ناشهی

از افت اطالعات در حوزن های زمان ،شدت (ناشی از فاصب ) و طیف (در انت هال تبفنهی یها کاشهت

حبزون) باشد و یا نتیجة انحراف 3آکوستیکی -آوایهی از وی گهیههای آوایهی ههدف ماننهد نتیجهة

اختالالت گفتاری ،تبفظ اشتباهی ،گفتار لهج دار ،گفتار محاورن و موارد مشاب باشهدر پیامهد همهة

ایههو مههوارد مههیتوانههد عههدرِ قوعیههت و ابهههار واژگههانی ،انتخههاش واژة نادرسههت و یهها در نهایههت

انتخاشنکردن واژن باشدر اینک چگون سیست گفتاری با افت اطالعات مواج میشود ،ب ماهیت و
م دار افت بستگی داردر شنوندگان معموالً با استفادن از حشو زمانی سیگنال ک نتیجة ه تولیهدی و

حاف ة پ واکی 4است ،وقف های کوتان اختالل در سیگنال را ب خوبی جبران میکنندر اطالعات نیز
1

acoustic distortion
perceptual interference
3
deviation
4
echoic memory
2
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در شرایوی ک حذف واحد آوایی ب دلیل اطالعات غنی بافتی مجهاز اسهت ،به آسهانی بازسهازی

میشود ،همانگون ک اغب

در گفتار محاورن رخ میدهد ()Ernestus et al., 2002ر

تأثیر ناشی از انحراف آکوستیکی-آوایی هنگار تولید صدای ههدف ،به بسهامد کهاربرد واژن،

میزان ابهارزایی واژة مورد ن ر (ب بیانی میزان تراک واژگانی حول واژن) و نیهز به درجهة حمایهت
بافتی واژن بستگی داردر در شرایط مساوی ،درک واحدهای زبانی ک حشو ،قابلپی بینی و بهدون

ابهار هستند ،کمتر تحت تأثیر افت سیگنال قرار میگیردر در واقع ،اگر بازشناسی به کمهس بافهت
باشد ،تغییر بنیادی در مکانیسه ههای درکهی ایجهاد نمهیشهود ،ببکه اثرگهذاری بافهت در شهرایط

ناموبوبی ک سینگال افت میکند ،بیشتر میشودر برای نمون  ،وقتی ب دلیل نوف یا ابهار در سیگنال
امکان چندیو تعبیر وجود دارد ،تأثیر دان

معنهایی واژگهانی و جمبه بسهیار بیشهتر اسهتر تهداخل

درکی ،اثرِ دیگر شرایط ناموبوش استر تهداخل درکهی ،زمهانی روی مهیدههد که یهس سهیگنال
غیرهدف مانند نوف  ،رقی

سیگنال گفتاری باشدر تداخل میتواند در سوح پایینی روی دهد ،مانند

زمانیک سیگنال رقی  ،ف ط بخ هایی از سیگنال هدف را پنههان مهیکنهد یها در سهوح بهاالتری

مانند هنگامیک محتوای سیگنال رقی
از آن سب

بر تعبیر سیگنال هدف تأثیر میگذارد و یا توج شنوندن را

میکندر ب طور کبی ،سیست شنیداری پنهانسازی سیگنال را همانند نبودِ اطالعهات یها

انحراف آکوستیکی-آوایی (توقف بازشناسی) کنتهرل مهیکنهد ،به اسهتثنای مهواقعی که حضهور

سیگنال رقی  ،سب

ایجاد چال های تفکیس سیگنال از نوف و توج انتخابی 1شودر فه گفتار در
2

شرایط نوف ب میزان ه پوشانی طیفی بیو گفتار و نوف و نیز مدت زمان و ماهیت تک ههای گفتهار

بستگی دارد ()Mattys et al., 2012, p. 954-959ر

در شرایط ناموبوش و پُرزحمت شنیداری ،عالون بر فعال شدن برخی فراینهدهای درکهی بهرای

فه بهینة ابهار سیگنال ،برخی فرایندها و مکانیس های جبرانکنندن مانند فرایندههای سهازگاری 3و

یادگیری درکی 4نیز برای تن ی ن ار درکی با شرایط ناموبوش ب کار گرفت میشوندر ن هار زبهانی

انسان می تواند فعاالن با هر گون تغییر در نمودِ آکوستیکی سیگنال ،سازگار شود و ن ار درکهی را

ب نحوی تن ی کند تا سیگنال ورودی را ب بهین تریو شکل ممکو پردازش کندر فرایند سهازگاری

میتواند بسیار سریع رخ دهدر برای نمون  ،سازگاری با تغییر طبیعهی در سهرعت گفتهار یها بها تغییهر
مشخص های طیفی ناشی از کانال انت ال در کمتر از یس ثانی روی میدهدر ایو تن یمات نسهبتاً به

صورت خودکار و بیشتر بی آنکه شهنوندن از پیامهدهای درکهی آنهها آگهان باشهد ،روی مهیدهنهد
1

selective attention
glimpses of speech
3
adaptation
4
perceptual learning
2
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()Davis et al., 2005ر یادگیری درکی ،یکی دیگر از مکانیس های جبرانکنندة ن ار درکی استر
گبدستون ( )Goldstone, 1998, p. 586آن را ب مثاب «تغییهرات نسهبتاً درازمهدت در ن هار درکهی

یس موجود زندن میداند ب نحوی ک سب

افزای

توانایی آن در پاسخ ب محیط شدن و ب وسهیبة

محیط نیز ایجاد میشود»ر آزمای های گوناگون نشان میدهند ک فرایندهای یادگیری درکهی در
بیشتر موقعیهت ههایی که آواههای گفتهاری خهارج از محهدودة تجربهة شهنوندن هسهتند ،برانگیخته

میشوندر برای نمون  ،در مواجه بها گفتهارِ به شهدت لهجه دار ،شهنوندگان بایهد بها مجموعه ای از

وی گی های ناآشنای آوایی و نوایی سازگار شوندر پ وه های پیشیو نشان مهیدهنهد درک مهؤثر
گفتار در مواجه با یس لهجة ناآشنا ب چند دقی

)p. 954-959ر

و یا بیشتر نیازمند اسهت ( Mattys et al., 2012,

 .2پارامترهای آکوستیکی تمایز ][n-d
ثمههرن ( )Samareh, 2006در زبههان فارسههی ،محههل تولیههد خیشههومی ] [nرا لثههوی و ] [dرا دنههدانی
توصیف میکنهدر همخهوانههای خیشهومی  /m/یها  /n/بها پهاییو آوردن نهررکهار و جفهتشهدگی
آکوستیکی حفرة بینی با دستگان گفتار و همزمان ایجاد یس انسهداد کامهل در حفهرة دههان تولیهد

می شوندر انسداد دهانی خیشومیها همانند انسداد همخوانهای انسهدادی ایجهاد مهیشهودر ایهو در
حالی است ک باز شدن مسیر جریان هوا در مسیر بینی و جفتشدگی بینی با دستگان گفتار ،سهب ِ

بروزِ وی گیهای خاص خیشومیها میشود ک در طیف زمزمة خیشهومی 1نمایانهدن مهیشهودر ایهو
وضعیتِ تولیدی ،سب ِ ایجاد وی گیهای خاصِ خیشومیها از جمبه تولیهد صهفر یها پادسهازن 2در

طیف ،تمرکز انرژی روی فرکانسهای پاییو ،تراک زیاد سازنها ،افت باالی انرژی و شکلگیهری

طیفیِ ایستا میشودر تفاوت در اندازن و شکل حفرنهای بینی و سینوسی نیز میتواند ب تفاوتههای

معناداری در مشخص های طیفی زمزم
)al., 2004ر

های خیشومی در گویشوران متفاوت منتهی شود ( Pruthi et

جفتشدگی حفرن های دهانی و بینی در هنگارِ زمزمهة خیشهومی سهب

تولیهد اولهیو سهازن در

فرکانسهای بسیار پائیو میشودر از سویی ،بست دهانی منجر به ایجهاد پادسهازن در طیهف زمزمهة

خیشومی میشودر ایو پادسازنها معموالً بیشتر در فرکانسهای باالی  1000هرتز تولیهد مهیشهوندر
تولید قبة انرژی در فرکانس پاییو ب همران پادسازن ها منجر ب یهس افهت معنهادار انهرژی در طیهف

زمزمة خیشومی ،بیوقف در باالی ناحیة اولیو سازن میشودر از آنجاییک عضو متحرکی در حفرة
nasal murmur
anti-formant

1
2
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بینی وجود ندارد ،انت ار می رود طیف زمزمة خیشومی تاحدی ثابت باشهدر ایهو وضهعیت ایسهتا در
نواحی فرکانسپاییوِ طیف ،مشاهدن میشود ،هر چند ک ممکو اسهت حرکهاتی در فرکهانسههای
باالتر ب دلیل تغییر جای قب ها و صفرها وجود داشت باشد ()Fujimura, 1962ر

ب باور پروتی و همکاران ( )Pruthi et al., 2004ابهار شنیداری خیشومیهها بها آواههای دیگهر

برای شنوندگان بسیار امکانپذیر استر زیرا وی گیهای طیفی خیشومیها بسیار شبی ب نی واک هها

و یا واکی است ک با فرکانس پاییو در طول بست همخوانهای انسدادی تولید میشهودر پروتهی و

همکاران ( )Pruthi et al., 2004بیان کردناند شباهت خیشومیها ب سایشیهای واکهدار غیرتیهزی

ک با یس گرفتگی ضعیف تولید می شهوند و به شهکل یهس همخهوان رسها رهاهر مهیشهوند ،نیهز

قابل توج استر بنابرایو احتمال ابهار ] [nبا انسدادی واکدار ] [dو در نتیج افهزای

ابههار [noh]-

] [doبسیار زیاد است ،زیرا در طول بست ] [dمانند ] [nتارهای صوتی بها فرکهانس پهاییو ارتعهاش

میکنندر ره

بست هر دوی ایو آواها در میان و انتهای واژن ضعیف و گاهی بدون ره

هستندر

از آنجاییک رق  /noh/از س واحد زماندار واجی تشکیل یافت  ،انت ار میرود ک بازشناسهی آن

در م ایس با  /do/چندان دشوار نباشدر اما در بسیاری از موارد ،گویشوران سایشی چاکنهایی  /h/را
تولید نمیکنند و یا بسیار ضعیف تولید مهیکننهد ،در نتیجه تمهایز شهنیداری ایهو دو واژن کهاه

مییابدر شکل ( ،)1سیگنال تبفنی یس گویشور زن را نشان میدهد ک سایشی چاکنایی را با انرژی
ک تولید کردناستر

شکل  :1سیگنال ] [nohدر گفتار تلفنی یک گویشور زن.

همانطور ک در سیگنال نیز قابلمشاهدن است ،نوفة سای

] [hبا دامن انرژی بسهیار پهائیو که

ت ریباً قابلتفکیس از نوفة کانال انت ال نیست ،تولید شدناسهتر در نتیجه  ،بازشناسهی آن در بافهت

انتهای واژن ،حتی برای گوشِ انسان نیز ب سختی صورت میگیهردر حهذف یها کهاه

ایهو آوا در
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افزای

انتهای واژة ] [nohسب

شباهت ] [no-doمیشودر بنهابرایو به ن هر مهیرسهد بازشناسهی و

درک تمایز ] [noh]-[doدر شرایوی ک سایشی چاکنایی تولید نمیشهود یها اطالعهات آن کهاه

پیدا میکند ،متکی ب سرنخهای آکوسهتیکی انسهداد خیشهومی ] [nو تهأثیرات آکوسهتیکی حفهرة

خیشور بر واکة بعدی استر کاه

اطالعات تولیدی ] [nohسب

از بیو رفهتو تمهایز ][noh]-[do

ب وی ن در بازشناسی خودکار گفتار تبفنی میشودر گفتار تبفنی همانطور ک گفت شد ،تحت تأثیر

عوامل مختبف اختالل بیرونی استر اطالعات زمانی یا طیفی سیگنال خود ب دلیل محاورنای بودن
گفتار ممکو است کاه

یا حذف شدن باشند و از سوی دیگر ب دلیل فیبتر گفتهار و وجهود نوفهة

پسزمین در کانال انت ال ،ایو اطالعهات تغییهر ،تضهعیف یها پنههان شهدن باشهندر شهکل ( ،)2بسهت
انسدادی ] [dدر گفتار تبفنی یس گویشور زنِ فارسیزبان را نشان مهیدههدر همخهوان ] [dدر ایهو

شکل با زمان آغاز واک (ویاٌتی )1منفی تولید شدناستر

شکل  :2سیگنال ] [doدر گفتار تلفنی یک گویشور زن

م ایسة شکل ( )1با ( )2نشان می دهد ک بسهت خیشهومی انهرژی بیشهتری در م ایسه بها بسهت

انسدادی واک دار دارد و اگر بست انسدادی بدون واک تولید شود ،تفاوت آن با بسهت خیشهومی

بیشتر میشودر شکل ( ،)3طیفنگاشت ] [noو ] [doرا نشان میدهدر

طیفنگاشت سمت چپ در شکل ( ،)3طیف زمزمة خیشومی در بست ] [nرا نشان میدهدر در

طیف زمزمة خیشومی سازنهای  F2 ،F1و  F3و نیز ناحیة تشکیل پادسهازن در فرکهانسههای پیرامهونِ

 1000هرتز مشخت شدناستر پ وه های جانسون ( )Johnson, 2015, p. 278نشان میدهد که

اگر هیچ سازن ای نزدیس پادسازن تولید نشود ،پادسازن ب صورت یس نوار سفید در طیهفنگاشهت

راهر میشودر در طیفنگاشت زمرمة خیشومی ] [nدر بهاال نیهز ایهو نوارههای سهفید در م ایسه بها
)voice onset time (VOT

1
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سازنها ب صورت نواحی ک رنگتر تاحدی قابلمشاهدن هستندر هر چند ،حضور نوفة کانال تبفهو
امکان تشخیت پادسازنها را با مشکل مواج میکندر در طیفنگاشت سمت راست شکل  ،3بست

انسدادی ] [dب همران خط واک آن نیز مشخت شدناستر در طول بست ] [dم داری نوف نیز که

ناشی از کانال انت ال است ،دیدن میشودر

شکل  :3طیفنگاشت ] [nohو ] [doدر گفتار تلفنی یک گویشور زن

همانطورک گفت شد ،پیامد آکوستیکی بازشدن حفرة بینی نخست نمایانگر وقوع یس زمزمهة

خیشومی پی

از ره

بست است و دور ،ایو زمزم خیشهومی طیفهی دارد که برجسهتگی آن در

فرکانسهای پاییو رخ میدههدر فوجیمهورا ( )Fujimura, 1962چههار وی گهی طیهف زمزمه ههای
خیشومی را ب صورت زیر بر میشمارد1 :ر وجود سازة اول با فرکانس بسیار پهاییو در حهدود 300

هرتز2 ،ر وجود پادسازنها یا صفرها در طیف3 ،ر ضری

میرایی 1نسهبتاً بهاالی سهازنهها و 4ر تهراک

قابلتوج سازنایر وی گیهای نخست و دور نتیجة عبور جریان هوا از مسیر بینهی اسهتر فرکهانس

پادبازخوان ،بست ب محلِ گرفتگی در حفرة دهانی متغیر استر وی گیهای سور و چههارر ناشهی از
افت باالی انرژی است ک ب دلیل دیوارنهای نرر حفرة بینی با مساحت سوح بهزر

و طهول ببنهد

روی میدهدر بر اساس دیدگان وی ،مشخص های طیفی زمزمة خیشومی در نواحی فرکانسی پهاییو

نسبتاً پایدار است و میتواند معیاری معتبر برای تشخیت طب هة همخهوانههای خیشهومی به وجهود

آوردر براساس یافت های پروتی و همکاران ( ،)Pruthi et al., 2004سرنخهای سه ناحیهة متفهاوت،

وجود یس همخوان خیشومی را نشان میدهد1 :ر ناحیة زمزمة خیشومی2 ،ر ناحیة گذر بیو همخوان

خیشومی و واکة مجاور ک معموالً همران با یس تغییر طیفی ناگهانی است و 3ر بخ
قبل از خیشومی و بخ

پایهانی واکهة

آغازیو واکة پس از خیشومی ک احتمال خیشومیشدگی آنهها به دلیهل

مجاورت با خیشومی امکانپهذیر اسهتر یافته ههای په وه

ریکهازنس ( )Recasens, 1982نشهان
damping factor

1
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میدهد ک برای تمایز نحوة تولید ،اطالعات زمزمة خیشومی مه تر هستند و سرنخههای حاصهل از

تأثیر خیشومیشدگی بر واک های مجاور اهمیهت کمتهری دارنهدر خیشهومیشهدگی در واکه ههای

مجاور با تولید صفرها و قب ها در تابع انت ال دستگان گفتار و افزای
وی

پهنایِ باندِ سازنهای واکه به

ن در ناحیة سازة اول روی میدهد ()Pruthi et al., 2004ر وینشتایو و همکاران ( Weinstein et

 )al., 1975از پارامترهای مبتنی بر سازن برای تشخیت خیشومیهها در پیکهرنای از  111جمبه که

ب وسیبة  6گویشور مرد و  1گویشور زن تولید شدن بود ،اسهتفادن نمودنهدر آنهها بهرای بافهتههای
پی واک ای ،پسواک ای و بیوواک ای به ترتیه
آوردندر

در پ وه

نهرخ شناسهایی  60 ، 80و  84درصهد به دسهت

حاضر ،میزان تمایز شنیداری ] [noh]-[doرا براساس میزان تمایز درکی ناحیة بست

] [nبا بست ] [dو سپس اطالعات گذر ههای همخهوان به واکه بررسهی مهیشهودر همهانطهور که

طیفنگاشت ها نشان میدهند ،ره ِ بستِ ] [nبا ] [dتفاوت چشهمگیری نهداردر امها از آنجها که

همزمان با بستِ دهانیِ خیشومی ،جریان هوا از بینی عبور میکند ،بنابرایو فشار هوای پشهت بسهت
خیشومی چندان باال نیست و معموالً در بیشتر نمون ها ره

ک تولید شدناستر در شکل ( )3ره

بست دیدن نمیشود و یا با انرژی بسیار

بست خیشومی  3میبیثانیه اسهت و در طیهفنگاشهت آن

قابل مشاهدن استر بست انسدادی واکدار می تواند با تولید واک همران باشد یا نباشد و بسهت آن
ب دلیل افزای

فشار هوای پشت بست با نوف پرانرژیتری نسبت ب خیشومی ره

میکندر در هر

دو همخههوان خیشههومی ] [nو انسههدادی ] [dب هازخههوانهههای حفههرة جبههوی بسههت در شههکلگیههری

وی گی های طیف ره

ن

دارندر ب ن ر میرسد در گفتار تبفنی عهالون بهر خهط واک در طهی

بست ] ،[dنوفة پسزمین نیز در شباهت بیشتر ] [nب ] [dتأثیرگذار باشدر

 .3تحلیل دادهها
در آزمای نخست ،بهرای یهافتو سهرنخههای درکهی تمایزدهنهدة خیشهومی-انسهدادی در شهرایط
ناموبوش شنیداری ،محرکهای درکی 1از نمون های تبفنی ] [nohس گویشور زن و سه گویشهور

مرد ،موجود در پیکرة گفتار تبفنی اعداد فارسی استخراج شدر رقه هها در ایهو پیکهرن به صهورت
ناپیوست و گفتار خواندنی ضبط شدناندر تعداد  22محرک درکی در ایهو آزمهای

خیشومی ،از اولیو پالس تا قبل از ره

از قوعهة بسهت

انسداد خیشومی ،از سیگنال اسهتخراج شهد و سهپس بهرای

بررسی میزان اهمیت زمزمة خیشومی در تمایز خیشومی-انسدادی برای ش

شهنوندة فارسهیزبهان
perceptual stimuli

1
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پخ

از توانایی گفتاری و شنیداری

شدر شنوندگان و نیز گویشوران شرکتکنندن در ایو پ وه

سال و طبیعی برخوردار بودندر در وریفة شناسایی 1از شنوندگان خواست شد ک آیا سیگنال مهورد
ن ر ب صدای ] [nبیشتر شباهت دارد یا ب ][dر محرک های درکی معموالً بی

شنوندن پخ

از یس بار برای هر
اول تعهداد

شد و از آنها خواست شد بیو گزین ها یکی را انتخاش کنندر در آزمای

 ) 6 × 22( 132نمونة درکی ب دست آمدر جدول ( ،)1نشهان مهیدههد شهنوندگان  94مهورد را به
صورت ] [dو  38مورد را به صهورت ] [nشناسهایی کهردنانهد که مشهتمل بهر بهی

از  71درصهد

شناسایی نادرست و در حدود  29درصد شناسایی درسهت اسهتر عهالون بهر آن ،درصهد شناسهایی

درست برای شنوندگان شمارة  5 ،2 ،1و  6از  29درصد کمتر ب دست آمدر

جدول  :1درصد شناسایی زمزمة خیشومی در گفتار تلفنی
جمع کل

شر6

شر5

شر4

شر3

شر2

شر1

پاسخ

38

5

2

8

11

6

6

][n

94

17

20

14

11

16

16

%29

%23

%9

%36

%50

%27

%27

][d
شناسایی درست

بر مینای یافت های جدول ( 29 ،)1درصد شناسایی درست ،ب معنای دقت بازشناسی بسیار پائیو

است ک دلیل آن می تواند فیبتر صدا و نیز نوفة کانال انت ال باشد؛ شناسایی نادرست نخست ،سهب
افت اطالعات طیفی و شناسایی نادرست دور ،سب

میشودر

در آزمای

اختالل درکی زمزمة خیشومی بها نوفهة محهیط

دور ،برای یهافتو سهرنخههای درکهی تمایزدهنهدة خیشهومی-انسهدادی در شهرایط

موبوش شنیداری ،ابتدا نمون های گفتار دقیق و آزمایشگاهی ] [nohدر یس اتاق آرار و در سهکوت

کامل ب وسیبة یس گویشور مرد با گفتار محاورة معیار تولید و ضبط شدر سپس تعهداد  9محهرک
شنیداری همانند آزمای

قرار گرفتر در ایو آزمای

اول از قوعة زمزمة خیشومی استخراج شد و در اختیار  5شنوندة فارسی زبان
 45نمون ( )9 × 5ب دست آمدر یافت های ب دستآمهدن ،نمایهانگر 27

مورد شناسایی ] [dو یا حدود  60درصد شناسایی نادرست و  18مورد شناسایی ] [nو یا حهدود 40
درصد شناسایی درست استر یافت های ب دستآمدن در جدول ( )2ب نمای
در ایو آزمای

نسبت ب آزمای

درآمدناستر

نخست ک در آن محرکهای شنیداری از نمون های تبفنهی

استخراج شدن اند ،میزان شناسهایی درسهت 11 ،درصهد بهبهود یافته اسهتر امها همچنهان در شهرایط
identification task

1
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موبوش شنیداری نیز اطالعات زمزمة خیشومی ب تنهایی در بازشناسهی خیشهومی-انسهدادی کهافی

نیستر میزان  40درصد شناسایی درست یعنی در واقع سرنخ زمزمة خیشومی بدونِ در ن هر گهرفتوِ

شرایط درکی متفاوت (موبوش یا ناموبوش) معیار مناسبی برای بازشناسی خیشومی لثوی نمیتواند

باشدر پاسخ های شنوندة شمارة ( )1ب وی ن ایو دیدگان را ت ویت میکنند؛ چراک درصد شناسهایی

درست برای ایو شنوندن برابر با صفر استر

جدول  :2درصد شناسایی زمزمة خیشومی در شرایط مطلوب شنیداری
جمع کل

شر5

شر4

شر3

شر2

شر1

پاسخ

18

3

4

5

6

0

][n

27

6

5

4

3

9

][d

%40

%33

%44

%56

%67

%0

شناسایی درست

جانسون ( )Johnson, 2015, p. 281ب ایو نکت اشارن میکند ک زمزم ههای خیشهومی به دو

دلیل ،سرنخ های خوبی برای درک محل تولید نیستندر نخست ،در ارتباط معمولی گفتهاری که در

میان سر و صدای محیط روی میدهد ،پادسازنها به خهوبی قابهلشهنیدن نیسهتندر زیهرا نوفهة محهیط

درنهای پادسازن ها را پر میکند ،همچنیو ،شنوندگان برای درک خیشومیهها ممکهو اسهت توجه

چندانی ب جزئیات شهکل طیهف در انسهدادیههای خیشهومی نکنهدر عهالون بهر ایهو ،شهکل طیهف

دربرگیرندة اطالعاتی دربارة اندازن و شکل حفرن های بینی و سینوسی افراد است و بنهابرایو سهرنخ

درکی چندان معتبری محسوش نمیشود ،چراک در بیو افراد گوناگون و در شرایط مختبف ماننهد
بیماری متفاوت استر

یافت های دو آزمای

باال در هر دو شرایط موبوش و ناموبوش درکی نیز نشان میدهد ،زمزمهة

خیشومی نمیتواند سرنخ درکی مؤثری در تمایز خیشومی-انسدادی باشدر در واقع شنوندگان بست
خیشومی را بیشتر ب صورت انسدادی میشنوند تا خیشومیر دلیل آن را عالون بر پر شدن درنههای

پادسازنها و کاه

اطالعات طیفی و عوامل اختالل بیرونی ک در باال ب آنها اشارن شد ،میتهوان

در مشخصة بینشان ] [dنیز دانستر ب ن ر می رسد شنوندگان گرای

بیشتری ب شهنیدن همخهوان

بینشان نسبت ب نشاندار در شرایوی ک سیگنال نامشخت است ،دارندر در واقهع در شهرایوی که
تعییو فاصبة شنیداری بیو دو قوعة سیگنال ب دلیهل کهاه

اطالعهات آوایهی امکهانپهذیر نیسهت،

مکانیس های درکی شنوندن را ب سمت همخوان بینشان هدایت میکنندر ب باور چنگ و همکاران
( )Chang et al., 2001, p. 89در خواههای درکهی عهالون بهر عوامهل آکوسهتیکی -شهنیداری،
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مهمی در ابهار همخوانها بر عهدن داردر برای نمون  ،انسدادیهای لثهوی نسهبت

نشانداری نیز ن

ب انسدادی های کامی بی نشان هستندر ایو واقعیت ممکو اسهت سهب

ههدایت شهنوندگان به ایهو

سمت شود ک وقتی افراد با انسدادیهای کامی تضعیفشهدن مواجه مهیشهوند ،تصهور کننهد که

کینگسهتون و شهینیا ( )Kingston & Shinya, 2003در مهورد

انسدادی لثوی مهیشهنوندر آزمهای

درک محل تولید در خوش های همخوانی نیز نشان می دهد که شهنوندگان بیشهتر همخهوان لثهوی

بینشان میشنوند تا همخوانهای لبی و کامی ک نشاندار هستندر
بر اساس یافت های ب دستآمدن ،ب ن

ر میرسهد بهرای بازشناسهی خودکهار تمهایز ][noh]-[do

نمیتوان ف ط ب اطالعات زمزمة خیشومی در بست ،بسندن نمود و الزر است اطالعات گهذر واکه
نیز در ن ر گرفت شودر در آزمای

سور ،برای بررسی تأثیر گذرهای واکه ای بهر بازشناسهی تمهایز

] ،[n]-[dمحرک های درکی از قوعة زمزمة خیشومی ب اضافة  10میبیثانی از اول گهذرهای واکهة
] [oاستخراج شدندر ایو  10میبیثانی معموالً شامل دو یا س پالسِ آغازی واک اسهتر بنهابرایو در

ایو محرکها عالون بر اطالعات زمزمة خیشومی در بست ] ،[nاطالعات ابتدای گذرهای واکة ][o

و نیز تأثیرات حفرة خیشور بر آنها ب صورت خیشومیشدگی نیهز وجهود داردر تعهداد  5محهرک
درکی از همان نمون های گفتار تبفنی آزمای
دیگههر نیههز از نمون ه هههای گفتههاری آزمههای

اول برای شرایط نهاموبوش شهنیداری و  5محهرک

دور در شههرایط موبههوش شههنیداری اسههتخراج شههدر

محرکهای درکی در اختیار  5شنوندن قرار گرفت و از آنها خواست شد ک آیا سیگنال مورد ن ر
ب ] [nohبیشتر شبی است یا ب ][doر پاسخ شنوندگان و یافت های ب دستآمدن از شناسایی آنها در

جدول ( )3آمدناستر

جدول  :3درصد بازشناسی خیشومی براساس اطالعات زمزمة خیشومی و گذرهای واکهای
جمع کل

شر5

شر4

شر3

شر2

شر1

پاسخ

12

2

3

3

1

3

][n

13

3

2

2

4

2

][d

%48

%40

%60

%60

%20

%60
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24

5

4

5

5

5

][n

1

0

1

0

0

0

][d

%96

%100

%80

%100

%100

%100

شناسایی درست

یافت های پ وه

خیشومی ،ن

شنیداری
ناموبوش

موبوش

نشان میدهد افزودن  10میبهی ثانیه از ابتهدای واکه به همهران قوعهة زمزمهة

تعییوکنندن و مؤثری در بازشناسی تمایز ] [n]-[dدر شرایط موبوش شنیداری داردر
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دقت بازشناسی نسبت ب زمانیک ف ط اطالعات زمزمة خیشومی در اختیار شنوندگان قرار گرفت،

 56درصد بهبود یافت و از  40درصد ب  96درصد رسیدر ب ن ر میرسد گذرهای واک سرنخهای
مه تری نسبت ب اطالعات زمزمة خیشومی در درک ب شمار میآیندر اما در گفتار تبفنهی اگرچه

بازشناسی ب میزان  19درصد بهبود یافت و از  29درصد ب  48درصد رسهید ،امها همچنهان درصهد

بازشناسی بسیار پائینی محسوش میشودر افت بازشناسی در گفتار تبفنی را میتوان ناشی از عوامهل

مختبف اختالل بیرونی دانست ،ایو عوامل سب

میشوندر برای نمون  ،نوفة کانال انت ال سب
صدا ،سب

کاه

افت اطالعات در حوزنهای زمان ،شدت و طیهف

پنهانشدنِ اطالعات طیفهی و تهداخل درکهی و فیبتهر

اطالعات زمانی و طیفی و نیز اعوجاج سیگنال میشودر در ایو میان ،همانطهور

ک گفت شد در ایو آزمای

ف ط  10میبی ثانی از ابتدای گذر واک ب قوعة بست خیشومی افهزودن

شد ،شنوندگان در گفتار تبفنی روزمرن کل گذر و واکة ] [oرا برای بازشناسی در اختیار دارندر در

واقع ،ب دلیل حشو زمانی ،سیگنال ناشی از ه تولیدی ] [nبا ] [oو خیشومیشهدگی جزئهی ابتهدای
واک  ،ممکو است افت اطالعات طیفی تاحدی جبران شود و درصد بازشناسی افزای
بر آن ،در گفتار تبفنی فعال شدن فرایندهای سازگاری نیهز به افهزای

یابدر عالون

بازشناسهی سهیگنال کمهس

میکندر همانطور ک گفت شد ،فرایند سازگاری میتواند بسیار سریع رخ دهد و ن ار درکی را به

گون ای تن ی کند ک سیگنال ورودی را ب بهین تریو شهکل ممکهو پهردازش کنهدر بهرای نمونه ،

سازگاری با تغییر مشخص های طیفی ناشی از کانهال انت هال در کمتهر از یهس ثانیه روی مهیدههد
()Davis et al., 2005ر اما با ایو وجود درصد خوها در بازشناسهی ] [do]-[nohهمچنهان در گفتهار

تبفنی و دیگر شرایط ناموبوش شهنیداری ،ماننهد افهزای

فاصهب بهیو گوینهدن و شهنوندن ،بیشهتر از

شرایط موبوش شنیداری استر دلیل آن می تواند ناشی از تداخل درکی نوف های محهیط بها زمزمهة

خیشومی باشدر

همانطور ک جانسون ( )Johnson, 2015, p. 281اشهارن مهیکنهد نوفه ههای محهیط درنههای

پادسازن ها را پر میکند ک در ایو صورت میزان خیشومیشدگی واکة مجاور کاه

مییابد و در

بیشتری پیدا میکنندر بنابرایو تمایز خیشومی-انسدادی براساس گذر واک ای کاه

یافته  ،فاصهبة

نتیج اطالعات گذرهای واک ای مجاور خیشومی ب گهذرهای واکه ای مجهاور انسهدادی شهباهت
شنیداری خیشومی-انسدادی کاه

مییابدر دلیل دیگری ک وی ب آن اشارن میکند از ایهو قهرار

است ک شنوندگان برای درک خیشومی ها ممکو است توج چندانی ب جزئیات شهکل طیهف در
انسدادیهای خیشومی نکندر زیرا شکل طیف حاوی اطالعاتی دربهارة انهدازن و شهکل حفهرنههای
بینی و سینوسی افراد است و بنابرایو سرنخ درکی چندان معتبری محسوش نمیشودر عالون بهر آن،
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همانطور ک گفت شد با کاه

یا حذف اطالعات آوایی ،اطالعات معنایی و بافتی جمب کمکهی

ب بازشناسی رق ها نمیکندر بنابرایو با کاه
ابهار واژگانی افزای

فاصبة شنیداری و نبودِ حمایت بافتی ،نبودِ قوعیت و

یافت  ،منتهی ب انتخاش واژة نادرست یا توقف بازشناسی میشودر

 .4نتیجهگیری
یافت های پ وه حاضر نشان میدهد ک اطالعات آکوستیکی و آوایی تمهایز ] [noh]-[doتحه ِ
ت
تأثیر شرایطِ ناموبوشِ شنیداری در گفتار ،ب شدت کاه

پیدا میکندر بنایرایو در زندگی روزمرن

میزان ابهار تمایز ] [noh]-[doب دلیل تضعیف یا از بیو رفتو اطالعهات آوایهی سهیگنال بهاال اسهتر
سرنخ های زمزمة خیشومی و گذرهای واک ای تحتِ تأثیر شرایطِ ناموبوشِ شنیداری ماننهد فاصهبة
گویندن با شنوندن و یا نوفة کانال تبفو نمی توانند ن شهی در بازشناسهی انسهداد خشهومی ] [nداشهت

باشند ،بنابرایو شباهت درکی ] [n-dافزای

مییابدر یکی از رانهای رفع ابهار در سهوح واژگهانی،

استفادن از اطالعات بافتی استر اما از آنجاییک در تمایز اشهارنشهدن ،اطالعهات بهافتی و معنهایی

جمب نیز چندان تأثیری ندارنهد ،بنهابرایو شهنوندن دچهار عهدر قوعیهت شهدن و از بازشناسهی تمهایز

اشارنشدن باز میماندر در ایو شرایط شنوندن برای رفع ابهار از گویندن میخواهد ک رق را تکهرار

کندر

محدودی در تمایز همخوانهای

در شرایط موبوش شنیداری نیز سرنخ های بست خیشومی ن

] [n-dبر عهدن دارندر ب ن ر میرسد برای فه تمایز ] [n]-[dدر شرایط موبوش شنیداری در حدود

 10میبی ثانی از ابتدای گذرهای واک ای ب همران اطالعات زمزمة خیشومی سهرنخههای الزر بهرای

درک را فراه میکندر فه گفتار در شرایط ناموبوش شنیداری مستبزر اطالعهات زمهانی و طیفهی
بیشتری از قوعة واک و گذرهای آن استر بنابرایو ،برای افهزای

دقهت بازشناسهی خودکهار ،ایهو

رق ها بهتر است اطالعات طیفی کل واک در ن ر گرفت شود ،زیرا ب دلیل ه تولیدی خیشهومی بها
واک  ،اطالعات همخوان خیشومی در سیگنال واک ب صورت حشو موجود استر
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