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 1(، تهران، ایران، نویسنده مسئولشناسی دانشگاه الزهراهما اسدی )دانشجوی دکتری زبان

 2(دانشجوی دکتری علوم شناختی دانشگاه پوتسدام ، براندنبورگ،آلماننینا حسینی کیونانی )

 3(، تهران، ایرانشناسی دانشگاه الزهراماندانا نوربخش )استادیار زباندکتر 
 

 زبان واکبی هایسایشی آکوستیکی هایویژگی بر صورت پوششِ تأثیر بررسیِ

 قضایی آواشناسی چارچوب در پژوهشی: فارسی

 چکیده

هأای مربأوب بأه    به بررسی تأثییر پوشأش   3پژوهش حاضر در چارچوب آواشناسی قضایی

 پأردازد  در زبان فارسی می f, s, ʃ// واکبی هایسایشی آکوستیکی هایبر ویژگی صورت

های مربوب به صأورت  این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که آیا پوشش

 گأاارد  بأه ایأن من،أور،    تثییر مأی  f, s, ʃ//واک های بیآکوستیکی سایشی هایبر ویژگی

 دارای عأادی،  موقعیت پنج در محیط آزمایشگاهی و در زبانفارسی زن گویشور پنج صدای

شأد    ضأبط  کاله کاسأکت موتورسأواری   و اسکی کاله پالستیکی، ماسک جراحی، ماسک

 تحلیأ   و تجزیه مورد 5 ،2 ،11 ینسخه PRAAT یبرنامه از استفاده با آوایی هاینمونه

 آکوسأتیکی  بررسأی  از آمدهدستبه مقادیر و هاداده آماری گرفت و تحلی  قرار آکوستیکی

 گرفأت  پارامترهأای   صأورت  0/23 ینسخه SPSS افزارنرم از استفاده با آوایی هاینمونه

طیفأی و   یقلأه  انأریی،  تجمأ   مرکأز  ماننأد  سایش شدت و طیفی هایمشخصه به مربوب

طأور  های صورت بهدهد که پوششها نشان میتحلی  داده  شد انتخاب تحلی  برای شدت

 f, s, ʃ//واک هأا بأی  طیفی و مرکز تجم  انأریی سایشأی  ی معناداری بر مقدار شدت، قله

تولیأد  هأا در جریأان   گاارد که این امر به دلی  اختالالتی است که برخی پوشأاننده تثییر می

تأثییر قأرار   های آکوستیکی آواها را نیأز تحأت  آورند و در نهایت ویژگیآواها به وجود می

های دهند  همچنین نتایج حاکی از آن است که بیشترین میزان تغییرات در شدت سایشیمی

واک مورد بررسی در حالت دارای کاله کاسأکت و بیشأترین میأزان تغییأرات در مرکأز      بی
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الت دارای کاله کاسکت و ماسک پالستیکی رخ داده است  نتایج نشأان  تجم  انریی در ح

-انریینسبت به شدت و مرکز تجم  /f, s, ʃ/واک های بیی طیفی سایشیدهد که قلهمی

  شان تغیرات کمتری داشته است

 هأای یطیفأی، سایشأ   هأای مشخصأه  آکوسأتیکی،  آواشناسی قضایی، آواشناسیکلیدواژه ها: 

  واکبی

 مقدمه -1

های آواشناسی ها و روشای است که از دلِ ن،ریهرشتهای میانحوزه 3علوم قضایی گفتار

شناسی )اجتماعی(، فیزیک گفتار، فناوری و پردازش گفتار بیرون آمده است و )اجتماعی(، زبان

ی (  گستره2002: 2های دادگاهی پیوند خورده است )یسنهای عملی در بافتبا فعالیت

ترین حالت، صداهای ی علوم قضایی گفتار چندالیه است  در گستردهدر حوزهپژوهش 

شود  اما غالباً در شدن در یا صدای خودروها بررسی میغیرانسانی مانند شلیک گلوله، بسته

-گیرد که این فعالیتصداهای انسان مورد بررسی و تحلی  قرار می 1ی آواشناسی قضاییحوزه

هاست  آواشناسان قضایی عمدتاً به بررسی ای از انواع پژوهشتردهها نیز خود شام  طیف گس

-ها میگوینده در گفتار، زبان و آواهای تولیدشده توسط انسانگوینده و درونتغییرات میان

شود بررسی ی آواشناسی قضایی انجام میهای دیگری که در حوزهاز جمله پژوهش  پردازند

های واقعی دارای در استودیو با داده باکیفیت یشدهضبط هایهایی است که میان دادهتفاوت

های قضایی کمتر مورد توجه قرار کیفیت پایین وجود دارد  اما بٌعد دیگری که در پژوهش

گرفته است بررسی تثییر تغییرات پوششی در صورت گویندگان است که این امر خود موجب 

 هایپوشش و هاحفاظ انواع صورت ششپو از من،ورشود  های آوایی میتغییر در سیگنال

 غیره و تفریحی ارتباطی، شغلی، مختلف هایهدف برای که است فلزی و پالستیکی ای،پارچه

( پوشش صورت را به 2033) 1  فچرشوندمی پوشیده صورت و سر قسمت در افراد توسط
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-و شنونده حائ  میی گفتار میان گوینده گیرد که در امتداد زنجیرهی مانعی در ن،ر میمثابه

ها در حین ارتکاب جرم توسط مجرمین نیز وجود دارد  برخی شود  امکان استفاده این پوشش

که برخی دیگر ممکن است تمام گیرند، درحالیها نصف صورت را در بر میاز این پوشش

توان به ها میصورت، دهان، نصف دهان و سر و گوش را نیز بپوشانند  از جمله این پوشش

تثییر ی تولید آوا ناگزیر تحتهای جراحی، نقاب و غیره اشاره کرد  شیوهاله ایمنی، ماسکک

گیرد که پوشش بر روی صورت قرار میگیرد  هنگامیهای پوشاننده قرار میاین ماسک

های عادی سطح صورت و نیز ها بر حرکتهای گویایی مانند لبفرض اندامحرکات پیش

شود که نواحی مرتبط برای تولید آوا گاارد و این موضوع سبب میمیها تثییر حرکت آرواره

گیرد از که یک پارچه یا مواد دیگری بر روی بینی یا دهان فرد قرار میتثییر بپایرند  هنگامی

رود  های طیفی سیگنال از بین میشود و انریی برخی مؤلفهانتشار امواج صدا جلوگیری می

حتی تغییرات خیلی کوچکی که در زمان داشتن پوشش در گفتار ( معتقد است 2002) 3الماس

های آوای تولیدشده بشود  شاید اولین تواند منجر به تغییرات بزرگ در ویژگیدهد میرخ می

میالدی بازگردد که چارلز اول پادشاه انگلستان  3111مورد مربوب به آواشناسی قضایی به سال 

تاکنون قات  پادشاه مشخص نشده است زیرا صورت  به دلی  خیانت به کشورش محاکمه شد 

فردی که پادشاه را اعدام کرد با ماسک پوشیده شده بود  امروزه نیز محققان علوم قضایی با 

اند  بنابراین، هدف پژوهش حاضر افزون بر نیاز آواشناسی قضایی به چنینی مواجهموارد این

ر موقعیت پوششی استفاده شود آواشناس کاوش در این زمینه این امر است که اگر آوایی د

قضایی باید دانش و توان آن را داشته باشد تا تثییرات بالقوه این پوشش را بر کیفیت آواها 

تحلی  و بررسی کند  بنابراین، پرسشی که در پژوهش حاضر مطرح است این است که آیا 

شود متفاوت تولید میهای آوایی که در حالت عادی های آوایِ تحت پوشش با ویژگیویژگی

واک زبان فارسی در حالت است  پژوهش حاضر در همین راستا به بررسی آواهای سایشی بی

ها نشان داده شود پوشش صورت چه پردازد تا از رهگار تحلی  دادهعادی و پوششی می

 های آوایی مورد ن،ر خواهد داشت  تثییری بر سیگنال
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که بنابر چند دلی  بوده است  اول این f, s, ʃ//واک بیهای ویژه سایشها بهانتخاب سایشی

و همکاران؛  1، وودز3391؛ 2و بیلگر 3ها )وانگشده در باب درک سایشیهای پیشین انجامپژوهش

( نشان داده است که این گروه بیشترین منب  2001؛ 9و اسمیتس 1، وبر2009؛ 5و آلن 1، فاتاک2030

ها مستعد انواع خطاهای دلی  دیگر این انتخاب این است که سایشیخطا در درک شنیداری هستند  

سازی هستند  و اما دلی  ی تولید و خطاهای مربوب به واکپرداز مانند جایگاه تولید، شیوهمشخصه

های مربوب به علوم ها در پژوهشدیگری که برای این انتخاب وجود دارد مربوب به کاربرد سایشی

کنند و ها در افراد تثکید میی سایشیتمایزدهنده اشناسان قضایی بر ویژگیقضایی گفتار است  آو

ای دیگر فرق ها از یک گوینده به گویندهکند طیف سایشی( نیز اشاره می2000) 2گونه که هیواردهمان

، 2031: 3ها در تشخیص هویت گوینده )کاونای اهمیت سایشیهای انجام شده دربارهدارد  پژوهش

ویژه ها بهکند  دلی  چهارم انتخاب سایشی( این امر را تثیید می3131، اسدی و دیگران: 2030 :30هیلی

، ساختار آکوستیکی متمایز این دسته f, s, ʃ/واک مورد بررسی در این پژوهش یعنی  /های بیسایشی

موالً در افراد ها معهای باالی طیف آکوستیکی آنها است  توزی  انریی در فرکانسو توزی  انریی آن

( نیز در پژوهش خود نشان داده است که تغییرات ناشی از پوشش 2002تمایزدهنده است  الماس )

 ها چشمگیر است  های آکوستیکی برای سایشیصورت بر سیگنال
 

 ی پژوهش. پیشینه2

 های اندکی انجامی دید علوم قضایی پژوهشی تثییر پوشش صورت بر گفتار از زاویهدر زمینه

هایی صورت گرفته است  در جستار حاضر ما شده است، اگرچه خارج از بافت قضایی نیز پژوهش

 ی آواشناسی قضایی را مرور خواهیم کرد های مربوب به حوزهتنها پژوهش
                                                           

1  M. D. Wang 

2  R. Bilger  

3  D. L. Woods 

4  S. A. Phatak 

5 J. B. Allen 

6  A. Weber 

7  R. Smits 

8  K. Hayward 

9 C. M. Kavanagh 

10  K. L Haley 



 131                                  بر صورت پوششِ تثییر بررسیِ                                   دوم شمارة ،هفتم سال

های آوایی هم ییر پوشش صورت بر سیگنال( در پژوهش خود به بررسی تث2002) الماس

رکی پرداخته است  وی در پژوهش خود دو آزمایش انجام از دیدگاه تولیدی و هم از دیدگاه د

آزمود  های دهانی و صورت را بر تولید و درک گفتار ها تثییر انواع مختلف پوششداد و در آن

شده در کالم نقشی مهم در تشخیص نتایج کار الماس نشان داد که اطالعات دیداریِ رمزگااری

شود  تر میشود بسیار بارزورت با ماسک پوشیده میکه صها دارد و این امر هنگامیانسدادی

همچنین وی به این نتیجه رسید که تثییر پوشش صورت بر درک گفتار عمدتاً ناشی از نبودِ 

 های دیداری و نیز اختالالت ایجادشده توسط پوشش صورت بر تولید گفتار است  سرنخ

بر آوا و  صورت ییر پوششان تثدر پژوهشی دیگر به بررسی میز( نیز 2002) 2و تان 3یانگ

ها در پژوهش اختند  آنهمچنین تغییر صدا بر سیستم اتوماتیک تشخیص هویت گوینده پرد

نتیجه رسیدند که تغییر صدا نسبت به پوشش صورت عملکرد سیستم را بیشتر  خود به این

 آورد  پایین می

 و بالقوه عاملی عنوانبه افراد صورت پوشش تثییر با رابطه در نیز( 2033) 1و مور 1هیث 

تر از دو ها کمی متفاوت؛ اگرچه پژوهش آناندپرداخته به تحقیق هویت شناسایی بر تثییرگاار

ها بر تعام  میان اطالعات دیداری و شنیداری مربوب به یک پژوهش پیشین بوده است  آن

تثییر  ،ین پدیدهخاطرآوردن صدای فرد گوینده توسط شنونده پرداختند  اگوینده در حین به

ییر ا در پژوهش خود به بررسی میزان تثهنام دارد  در حقیقت آن 5سازی صورتکمرنگ

 پوشش صورت و نیز هیجان بر این پدیده پرداختند 

وشش صورت در شش حالت بر ییر پز در پژوهش خود به بررسی میزان تث( نی2033فچر )

-وی در پژوهش خود دادهپرداخته است زبان انگلیسی های صفیری و غیرصفیری در سایشی

زبان ساکن در بریتانیا را در محیط آزمایشگاهی ضبط ی انگلیسیهای مربوب به شش گوینده

های صورت بر آواهای یادشده کرد و به بررسی و تحلی  تثییرات مربوب به انواع پوشش
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-آکوستیکی همخوانهای حاکی از تثییر پوشش صورت بر ویژگیپرداخت  نتایج پژوهش فچر

 شنیداری بود -ها هم در حالت شنیداری و هم در حالت  دیداری
 

 شناسی. روش3

 کنندگانشرکت 1.3

ی زبان ضبط شد  این گویشوران سابقهدر این پژوهش، صدای پنج گویشور زن فارسی

 بود عبارت ±SD هاآزمودنی سن متوسطهیچگونه اختالل زبانی، گفتاری و شنیداری نداشتند  

   سن داشتند سال 13 تا 29 بین سال که 52/3±23 از

 هاداده 2.3

است که در پنج موقعیت عادی، دارای   CɑCناوایه در بافت هجایی 32ها متشک  از داده

و کاله کاسکت موتورسواری تولید شد  انتخاب  اسکی کاله، پالستیکی ماسک ماسک جراحی،

صورت تصادفی صورت گرفت  هر ناوایه دو بار تکرار شد که در مجموع ها در ضبط بهوایه

 32بار تکرار* 2حالت پوششی( *  1حالت عادی +  3حالت ) 5) آوایی ینمونه 300تعداد 

-های سایشی بیگویشور( به دست آمد  در این پژوهش جایگاه آغازین همخوان 5ناوایه * 

 واک مورد تحلی  و بررسی واق  شده است  

 های ضبط دادهشیوه 3.3

 از استفاده با هاآزمودنی صدای  گردید ضبط( س) الزهرا دانشگاه آکوستیک اتاق در هاداده

 متریسانتی 20 یفاصله به و مورب صورت به میکروفون  شد ضبط هرتز 11300 روالند میکروفون

 و کلمه بافت در را آزمایش هایوایه که شد درخواست هاآن از  گرفت قرار کنندگانشرکت دهان از

 پارامترهای  کنند تولید جمله هر میان یانیه 1 حدود مکثی با و طبیعی صورت به دارنشان آهنگ بدون

 برای شدت و طیفی قله ، انریی تجم  مرکز مانند سایش شدت و طیفی هایمشخصه به مربوب

 و تجزیه مورد 5 ،2 ،11 ینسخه PRAAT برنامة از استفاده با آوایی هاینمونه  شد انتخاب تحلی 

 به واک باتوجههای بیسایشی از آمدهدستبه مقادیر پژوهش این در  گرفت قرار آکوستیکی تحلی 

 بررسی از آمدهدستبه مقادیر و هاداده آماری تحلی   است گرفته صورت خودکار گیریاندازه برنامة

 از استفاده با  گرفت صورت 0/23 ینسخه SPSS افزارنرم از استفاده با آوایی هاینمونه آکوستیکی
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 ارائه /f, s, ʃ/ واکهای بیسایشی ی طیفیشدت، مرکز تجم  انریی و قله توصیفی آمار افزارنرم این

  شوندمی تقسیم وابسته و مستق  متغیرهای یدسته دو به پژوهش این آماری متغیرهای  گردید

های صورت و متغیرهای وابسته نیز عبارتند از از پوشش عبارتند پژوهش این مستق  متغیرهای

های ویژگی f, s, ʃ//های سایشی در مجموع برای هر یک از همخوان  /f, s, ʃ/واک های بیسایشی

 گیری شد:طیفی و شدت سایش اندازه

 ب ()برحسب دسی 3گیری شدت: میانگین شدتاندازه  3

 )برحسب هرتز( 1و مرکز تجم  انریی 2ی طیفیگیری طیفی: قلهاندازه  2
 

 . بحث و بررسی4

 هر در  شد خواهد پرداخته صوتی هایمشخصه از آمدهدستبه نتایج یارائه به بخش این در

 صوتی پارامتر هر توصیفی آمار  شد خواهد گزارش وابسته متغیر هر به مربوب نمودار و جدول بخش

توصیفی  آمار بخش در هر  است شده ارائه سایشی همخوان هر معیار انحراف و میانگین شام 

  است شده گزارش پوششی( حالت 1 و عادی حالت حالت )یک 5 به توجه با آمدهدستبه

 شدت 1.4

هر موج صوتی مقدار خاصی انریی های ممیز امواج صوتی است  شدت یکی ازویژگی

ی ارتعاش شود  هر قدر دامنهی آن تعیین میی دامنهوسیلهدارد  انریی یا شدت یک موج به

جا های هوا بیشتر است و بنابراین انریی بیشتری جابهجایی مولکولبیشتر باشد، مقدار جابه

گیری شود  شدت یک موج صوتی، نیروی موج صوتی بر واحد سطح است و واحد اندازهمی

اده از در این پژوهش مقدار شدت با استف ( 21: 3132( است )نوربخش، dbب  )آن دسی

آمار توصیفی مربوب به شدت در  3-1در جدول محاسبه شده است   PRAATافزار نرم

میانگین  3-1در جدول ه شده است  ئشده ارادر پنج حالت آزمایش /ʃ/ و // ،/s/ هایهمخوان

 است  ارائه شدهو انحراف معیار هر یک از متغیرها 
 

                                                           
1 intensity 

2  spectral peak 

3 center of gravity (COG) 
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 ( dbواک زبان فارسی )برحسبها بیهای سایشیهمخوان: میانگین و انحراف معیار شدت 1-4جدول 

یماسک پالستیک کاله اسکی کاله کاسکت    حالت عادی ماسک جراحی 

21/11  

(30/1)  

05/11  

(21/1)  

31/19  

(93/2)  

11/12  

(02/1)  

00/13  

(15/1)  
/ / 

10/11  

(23/2)  

13/50  

(59/2)  

10/12  

(13/2)  

51/53  

(21/2)   

90/51  

(25/2)  
/ / 

31/12  

(13/1)  

20/52  

(01/1)  

09/53  

(95/3)   

12/55  

(22/2)  

32/59  

(05/1)  
/ / 

 و انحراف معیار عدد پایین است. باال *میانگین عدد

که مقدار این میانگین ب  است؛ درحالیدسی 50کمتر از // طبق جدول فوق میانگین شدت در 

 //و  /s/دهد که شدت ب  است  جدول نشان میدسی 50در پنج حالت بیشتر از  //و  /s/در 

گردد، خطوب نسبتاً مالح،ه می 3-1طور که در شک  شباهت بیشتری دارند  همان //نسبت به 

 های پوششی تقریباً مشابه است دهد که تغییرات شدت در حالتموازی در شک  نشان می

 

  //و  // ،//های همخوان در پنج حالت مختلف برای میانگین شدت :1-4شکل 

واک مورد بررسی دهد کاله کاسکت در سه همخوان سایشی بینشان می 3-1شک  

بیشترین تغییرات را در حالت پوششی نسبت به حالت عادی داشته است  همچنین 

ست دهد که کمترین میزان تغییرات در شدت مربوب به ماسک جراحی اشک  نشان می



 143                                  بر صورت پوششِ تثییر بررسیِ                                   دوم شمارة ،هفتم سال

که این امر به دلی  ضخامت نازک این ماسک و میزان جاب انریی اندک آن است  پس 

بیشترین میزان /f/ و کاله اسکی در  //و /s/ از کاله کاسکت، ماسک پالستیکی در 

 اند تغییرات در شدت را نشان داده

 3طرفأه یأک آنأالیز واریأانس   از آزمأون   در پنج حالأت میانگین متغیرها  یدر بررسی مقایسه

پأنج حالأت    میأان  شأدت آمأده اخأتالف میأانگین    دسأت استفاده شده است که طبق نتأایج بأه  

تحلی  آماری مربوب به شدت نشان داده است کأه    (>05/0p)دار بوده استمعنی موردآزمایش

واک تثییر گااشأته  ها بیی سایشیطور معناداری بر شدت همهطور متوسط پوشش صورت بهبه

 طرفه در را بطه با شدت به صورت زیر است:آزمون آماری آنالیز واریانس یکنتایج  است 

/f/ [F (4, 595) = 56.198, sig= 0.000], /s/ [F (4, 145) = 41.424, sig= 0.000], /ʃ/ [F 

(4, 145) = 40.481, sig= 0.000]. 

 ی طیفیقله 2.4

ی طیفی با استفاده از قلهدر این پژوهش  ی طیف است ، انریی موضعی بیشینهی طیفیقله

در  ی طیفیقلهآمار توصیفی مربوب به  2-1در جدول محاسبه شده است   PRAATافزار نرم

 ه شده است ئشده ارادر پنج حالت آزمایش /ʃ/ / و// ،s/های همخوان

 (Hzواک زبان فارسی )برحسب های سایشی بیی طیفی همخوان: میانگین و انحراف معیار قله2-4جدول 

یماسک پالستیک کاله اسکی  کاله کالسکت   حالت عادی ماسک جراحی 

5101 

(23/2331)  

1213 

(92/3132)  

1351 

(51/3351)  

1151 

(33/2205)  

5209 

(35/2501)  
// 

9250 

(11/3115)  

3231 

(32/3320)  

9351 

(91/131)  

9131 

(01/3190)  

9911 

(11/3135)  
/s/ 

1510 

(31/3033)  

1920 

(05/125)  

1231 

(12/521)  

1110 

(13/151)  

1220 

(13/355)  
// 

 *میانگین عدد باالی و انحراف معیار عدد پایین است.

در حالت کاله اسکی بیشترین میزان تغییر را // طیفی ی طبق جدول فوق میانگین قله

لحاظ آکوستیکی کمتر به //نسبت به //و  //ی طیفی در که مقدار قلهداشته است؛ درحالی

                                                           
1 One-way ANOVA 
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  //ی طیفیهای پوششی قرار گرفته است  این امر به این دلی  است که قلهتثییر حالتتحت

مورد  ی طیفی را در پنج حالتتغییرات قله 2-1تر است  شک  پراکنده //و  //نسبت به 

 دهد بررسی نشان می

 
  //و  // ،//های همخوان ی طیفی در پنج حالت مختلف برایقلهمیانگین  :2-4شکل 

 بر حسب هرتز

طور های پوششی مشابه است  بهدر حالت //و  //ی دهد مقدار قلهنشان می 2-1شک  

در  //های پوششی تغییرات اندکی داشته است، تنها برای در حالت //و  //ی طیفیک ، قله

ی قله //و  //که نسبت به  // میزان این مقدار باالتر گزارش شده است حالت کاله اسکی 

و  //برای که ؛ درحالیتری دارد بیشترین تغییرات را در حالت کاله اسکی داشته استپراکنده

//  این حالت کمترین میزان تغییرات را نشان داده است 

طرفه آنالیز واریانس یکاز آزمون  در پنج حالتمیانگین متغیرها  یدر بررسی مقایسه

پنج حالت  میان شدتآمده اختالف میانگین ستداستفاده شده است که طبق نتایج به

ی طیفی نشان داده تحلی  آماری مربوب به قله (>05/0p) دار بوده استمعنی موردآزمایش
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واک ها بیی سایشیطور معناداری بر شدت همهطور متوسط پوشش صورت بهاست که به

 ه صورت زیر است:طرفه بتثییر گااشته است  نتایج آزمون آماری آنالیز واریانس یک

/f/ [F (4, 595) = 20.319, sig= 0.000], /s/ [F (4, 145) = 11.476, sig= 0.000], 

/ʃ/ [F (4, 145) = 3.524, sig= 0.009]. 
 

 مرکز تجمع انرژی 3.4

 به کند؛می تقسیم بخش دو به را انریی طیف که است بسامدیCOG  یا انریی تجم  مرکز

 این  شود برابر پایین هایفرکانس انریی میزان با باال هایفرکانس انریی میزان که طوری

 مقدار پژوهش، این در  است (Hz) هرتز آن واحد و شودمی استخراج سایش طیف از پارامتر

COG افزارنرم در سایش دیرش ک  اساس بر و سایش طیف یمحاسبه از پسPRAAT 

  شد محاسبه

واک های سایشی بی( همخوانCOGتجمع انرژی ): میانگین و انحراف معیار مرکز 3-4جدول 

 (Hzزبان فارسی )برحسب 

یماسک پالستیک کاله اسکی  کاله کاسکت   حالت عادی ماسک جراحی 

990 

(22/522)  

3501 

(32/212)  

251 

(01/591)  

3212 

(21/291)  

2305 

(33/3313)  
/ / 

1030 

(95/3333)  

5131 

(39/2020)  

1353 

(22/3555)  

5313 

(51/3321)  

9351 

(19/3993)  
/ / 

1000 

(21/925)  

2332 

(12/3020)  

2513 

(21/993)  

1020 

(03/212)  

1112 

(92/325)  
/ / 

 *میانگین عدد باالی و انحراف معیار عدد پایین است.

طرفأه  آنأالیز واریأانس یأک   از آزمأون   در پنج حالأت میانگین متغیرها  یدر بررسی مقایسه

پأنج   میأان  مرکأز تجمأ  انأریی   آمده اختالف میانگین دستاستفاده شده است که طبق نتایج به

تحلی  آماری مربوب به مرکأز تجمأ  انأریی     (>05/0p)دار بوده استمعنی حالت موردآزمایش

ی طور معناداری بر مرکز تجم  انریی همهطور متوسط پوشش صورت بهنشان داده است که به

طرفه مرکأز تجمأ    نتایج آزمون آماری آنالیز واریانس یک تثییر گااشته است  واکها بیسایشی

 انریی به صورت زیر است:
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/f/ [F (4, 595) = 50.245, sig= 0.000], /s/ [F (4, 145) = 20.683, sig= 0.000], 

/ʃ/ [F (4, 145) = 5.992, sig= 0.000]. 

 

در حالت دارای کاله کاسکت و مرکز // طبق جدول فوق میانگین مرکز تجم  انریی 

 در حالت دارای ماسک پالستیکی بیشترین تغییرات را نشان داده  //و  //تجم  انریی 

 است  

 
  //و  // ،//های همخوان مرکز تجمع انرژی در پنج حالت مختلف برای میانگین: 3-4شکل 

 

های پوششی انریی در حالتدهد بیشترین میزان تغییرات مرکز تجم  نشان می 1-1شک  

های ی این است که انریی صدا در فرکانسدهندهصورت گرفته است  این امر نشان //برای 

های ماسک پالستیکی و کاله این تثییر بیشتر در حالتباالتر طیف بیشتر جاب شده است  

 است توجه نیز قاب  //چنین تغییرات حالت پوششی در کاسکت مشاهده شده است  هم

نشان  1-1در حالت کاله کاسکت دیده شده است  همچنین شک    //بیشترین میزان تغییرات

  های پوششی اندک است میزان تغییرات در حالت //دهد که برای می
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 گیری. نتیجه5

تثییر  بررسیِدر این پژوهش نگارندگان تالش کردند تا در چارچوب آواشناسی قضایی به 

در زبان  f, s, ʃ// واکبی هایسایشی آکوستیکی هایبر ویژگی صورتهای مربوب به پوشش

 های مورد بررسی یعنیویژه سایشیواک و بههای بیبپردازند  علت انتخاب سایشیفارسی 

//f, s, ʃ  های ها در پژوهشی آنمالح،هبه دلی  توزی  انریی این آواها و نیز تثییر قاب

 مانند سایش شدت و طیفی هایمشخصه به مربوب مترهایپاراآواشناسی قضایی بوده است  

-گیری و تحلی اندازه PRAATافزار با استفاده از نرم طیفی و شدت یقله انریی، تجم  مرکز

های آماری مربوب به بررسی انجام شد  تحلی  SPSSافزار های آماری نیز با استفاده از نرم

-ی طور معناداری بر مقدار شدت، قلهصورت بههای پارامترهای یادشده نشان داد که پوشش

نتایج نشان داد  تثییر گااشته است  f, s, ʃ//واک ها بیطیفی و مرکز تجم  انریی سایشی

بیشترین میزان تغییرات شدت و مرکز تجم  انریی در حالت دارای کاله کاسکت و ماسک 

فی چندان قاب  مالح،ه نبوده ی طیکه این تغییرات برای قلهپالستیکی مشاهده است در حالی

های باالی طیف بیشتر دهد که میزان جاب انریی در فرکانساست  همچنین نتایج نشان می

شناسی قضایی و نیز آواشناسی تواند در راستای اهداف زباناست  نتایج پژوهش حاضر می

چگونگی تثییر کند تا درک بهتری از های این پژوهش کمک میقضایی به کار گرفته شود  یافته

های آکوستیکی آواها در حالت شنیداری به دست آید  محققان علوم پوشش صورت بر ویژگی

هایی هنگام تجزیه و تحلی  آواشناختی موارد توانند با توجه به نتایج چنین پژوهشقضایی می

شده و نیز هنگام ارزیابی اعتبار شواهد شنیداری خود ایرات ممکن پوشش گفتاریِ ضبط

 ت بر گفتار را نیز مدن،ر قرار دهند  صور
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