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 يپردازش ياه نهيزم گريو د يپردازش گفتار فارس ياز كارها ياريبس يازهاين شياز پ يكي يفارس يها كلمه يآماده كردن آوا - چكيده

 يگفتار فارس ييبه گفتار و شناسا يمتن فارس ليبه تبد يانيكمك شا يفارس يها كامل از كلمه ييآوا ي داده گاهيپا كي. است يفارس

هاي لغت نامه دهخدا پيشنهاد  هاي فارسي به كمك كلمه ي آوايي كلمه نويني براي ساخت خودكار پايگاه دادهمقاله روش  نيدر ا. دينما يم

هاي آوايي  ها در اين لغت نامه و برخي از ويژگي ي كلمه هاي ساده ي دهخدا و نشانه گذاري هاي لغت نامه در اين روش كلمه. ايم دهكر

  .ايم هاي فارسي براي ساخت ِ خودكار اين پايگاه داده را به كار گرفته كلمه

  ، لغت نامه دھخدا ، پردازش گفتار IPAقالب آوايی ،  - كليد واژه

 

 مهمقد - 1

ــاي آوانويســي  ــا الفب ــان دادن  IPAب ــع نش در واق
حروف التين  آن كه در كلمه استچگونگي خواندن 
. شـود  اي به كار بـرده مـي   ويژههاي  به همراه عالمت

 هـا  هشناخت دقيق تلفظ صـحيح كلمـ  در  آوانويسي
  ي لغـت هـا فرهنـگ  بيشـتر برد دارد و امروزه در كار

كـه امـروزه   شود به طوري  مي به كار بردهاين شيوه 
  .است لغت ارزيابي فرهنگدر  برترييك 
خط فارسي ايـن اسـت كـه بـراي      مشكلترين  مهم
هـا حـرف مخصـوص نـدارد، منظـور       حركت ي همه

اي  هايي است كه در لهجه عام يعنـي لهجـه   حركت
بانان بر آن نهاده شده است ز رسيپايه آموزش فاكه 

تاي آن  كه شش رود و آن نُه حركت است به كار مي
آ، (شود  كلمه نوشته مي ءرف مخصوص دارد و جزح

و سه حركت ديگر به جاي حرف ) اي، او، اَو، اي و اه
مخصوص، عالمت معيني دارد كه بايد در باال يا زير 

  ]1[ )، ِ، ُ ( َحرف رسم شود 
از آواي  كلمـه هـر   IPAدر اين پروژه، براي توليـد  

ر د كلمـه ي دهخدا براي هر  نامه اي كه در لغت ساده
. كمك گرفته شده اسـت  نوشته شده است،كنار آن 
هـاي   هاي خوانـدن نوشـته   قانون برخي از همچنين

كمـك   ، نيـز برند فارسي كه فارسي زبانان به كار مي
   .گرفته شده است

ي  عربي و بيگانه هاي كلمهاز آنجا كه زبان فارسي از 
ــ  دســت آوردن ه ديگــر نيــز تشــكيل شــده اســت ب

ــان ــاي نوق ــظ در آن م ه ــار را  تلف شــكل اســت و ك
  .كندتر مي سخت
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ديگر در مورد اين اسـت كـه در    هاي هيكي از مسئل
هـم تلفـظ قـديمي و هـم تلفـظ      ي دهخدا نامه لغت

گنجانده شده است پـس توجـه بـه     ها امروزي كلمه
  .اين امر هم ضروري است

و هر كلمه خروجي ايـن برنامـه اسـت     IPAالفباي 
تـوان در جهـت   ي اين پـروژه مـي  بنابراين از نتيجه

  .برد بهرهو شناسايي گفتار به گفتار متن تبديل 

  نامه دهخدا لغت - 2

 يها نامه دهخدا محصول مطالعات مداوم و كوشش لغت
از  ياستاد دهخدا و گروه ي چهل و پنج ساله ريناپذ يخستگ

از  »شيف« ونيليسه م بيمدت قر نيدر ا يو. اوست اراني
 يو عرب يزبان فارس متون معتبر استادان نظم و نثر دو يرو

 مو علو ايو جغراف خيو كتب تار يو خط يچاپ يها نامه و لغت
 رهيو حكمت و كالم و فقه و غ ياضيو نجوم و ر ئتيطب و ه

 ي نامه لغت ي هياساس و پا »ها شيف« نيا. اند فراهم آورده
  .دهند يم ليدهخدا را تشك

  :است نينامه دهخدا چن ثبت لغات در كتاب لغت وهيش

و پس از  شود يدر اول سطر ثبت م اهيلغت با حرف س )الف
  .شود يگذارده م يا آن نقطه

و از  شود يحركت حروف متحرك گذاشته م[] در داخل ) ب
مگر در صورت (  شود يضبط حروف ساكن صرف نظر م

شناخته  يتلفظ هر كلمه به خوب قيطر نيبد)) .  التباس(
ز ثبت آن اگر مفتوح باشد ا) آ(» الف«ماقبل . شود يم

اگرمكسور باشد و  »ي«ماقبل  نيهمچن شود، يم يخوددار
با تكرار  نجايحرف مشدد در ا. باشد ضموماگر م» و«ماقبل 

، و اگر متحرك باشد ] د د[ماده : شود يآن نشان داده م
كه  »ي«. رديگ يحرف مكرر قرار م نيدوم يحركت بر رو

: شود يم نوشته » ا«به صورت  نجايدر ا شود يتلفظ م» ا«
 زيرا ن» ها«در كلمه ملفوظ باشد آن » ها«اگر ]. اي ي[ ييحي
و ] م ه[، مه ]ا ه[اكراه : مثالً شود يقرار داده م نيالقوس نيب

، فاطمه ]ع م لَ[عمله : مثالً شود ياگر تلفظ نشود نقل نم
]م ط.[  

با عالمت  شود يم ادياست  ياصل كلمه كه از چه زبان) ج
  .ا نقل تمام حروفب ايو  ياختصار

 نييتع ياختصار يها با نشانه ينوع كلمه از لحاظ دستور) د
در ...  (صفت  يبه جا) ص(اسم،  يبه جا) ا(مثالً  شود، يم

آنچه را ). نشده است تيامر رعا نيمجلدات اول لغت نامه ا
منظور  شود، يخوانده م» اتباع«قسمت به نام  نيكه در ا

مقصود، هر . باشد يم د،يگو يم از آنچه عرب تر عيوس ييمعنا
 ياعم از آنكه هر دو با معن نديكه غالباً با هم آ ستيا دو كلمه

و  يبا معن يكي اي» و دو كي«و  »بيشك و ر«باشند مانند 
  .»و پهلو كي«باشد مثل  يمعن يب يگريد

  .با ذكر مĤخذ شود يسپس به شرح لغت پرداخته م) ه

  .شود يآنگاه مترادفات كلمه نقل م) و

) خيتار بيغالباً به ترت(پس از آن شواهد نظم و نثر را ) ز
  .شود يآورده م 

  .شود يمشخص م ||لغت با عالمت  گريد يمعان) ح

و  شود يمانند لغت نقل م) اسماء خاص(اعالم ) ط
  .شود يخود آورده م يدر جا زيمĤخذ ن المقدور يحت

  آواشناسي - 3

اصوات  زبان و يآواها يعلم فيمطالعه و توص يآواشناس
زبان  كي يممكن است آواها يآواشناس. گفتاري است

 يموضوع آواشناس زيو ن. باشد يبخصوص، مثالً زبان فارس
 گونه نيباشد، ا يزبان بطور كل يممكن است آواها

  .نامند يم يهمگان يرا آواشناس ييآوا يها يبررس

  آوا با خط ي رابطه - 1- 3

را در  يزبان يها كه نظام يا مانند آوا به عنوان ماده زيخط ن
خط . كند يم دايبا زبان رابطه پو  كند يخود منعكس م

زبان  ينظام ذهن يبرا يمحسوس و نوشتار ،يماد ي نشانه
واحد با دو تظاهر  يذهن دهيپد كيزبان  ب،يترت نيبه ا. است
 يگفتار يگريو د ينوشتار يكيمتفاوت است كه  يماد
، اما نوع است يكياگر چه كاركرد آوا و خط در زبان . است
كه  يا خط و زبان موجود است با نوع رابطه نيكه ب يا رابطه

 ي رابطه رايمتفاوت است؛ ز يآوا و زبان وجود دارد بكل نيب
 ي رابطه كه ياست در صورت واسطه يو ب ميآوا و زبان مستق
  .باشد يم طهواس و با ميمستق ريخط با زبان غ
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و  يآواشناس انيو فرق م يشناس واج - 2- 3

  يشناس واج

كه از  يزبان يواحدها نيعنوان كوچكتر مطالعه اصوات به
 يشناس واج شوند، يساخته م ها ها و عبارت آنها واژه بيترك

از دو جهت مورد  توان يهر زبان را م يآواها .شود يخوانده م
 يها يژگيو و دينخست از جهت نحوه تول: مطالعه قرار داد

را  قاتيتحق گونه نيا. شود يواقع م قيآوا مورد تحق يصوت
 دهيپد كيعنوان  و شناخت آوا به يآن بررس ياصل فهيكه وظ

 نكهيا گريد. نامند يم ياست، آواشناس يو ماد يكيزيف
 زيدر آن زبان و نقش هر كدام از آنها در تما جودمو يآواها
 ينظام صوت يشود؛ بررس نيآنها مع بيو قواعد ترك ييمعنا
 يبرا يآواشناس عهمطال .نامند يم يشناس زبان را واج كي

 كي ياز شناخت آواها شيپ رايمقدم است، ز يشناس واج
آنها و قواعد حاكم بر آن  نيبه نظام موجود ب توان يزبان نم

  .افتينظام دست 

  يسيآوانو - 3- 3

را به  يآواشناس يها پژوهش ي جهيبتوان نت نكهيا يبرا
هست كه  ازين ييصورت نوشته عرضه كرد، به دستگاه الفبا

كه  سديبنو يزبان را طور ياستفاده از آن، آواها آواشناس با
با كمك  توان يكار را نم نيا. تلفظ خوانده نشوند كيجز با 
 كي ورتنكته به ص نيا رايموجود انجام داد، ز يالفباها
موجود  يشده است كه همه الفباها رفتهيپذ يعموم تيواقع

 ي هستند كه با وجود آنها، از عهده ييكمبودها يعموماً دارا
  .نديآ يها برنم زبان قيضبط دق

  )IPA( يالملل نيآوانگار ب يالفبا - 4- 3

از  يالملل نيكه آواشناسان بتوانند در سطح ب آن ليدله ب
 نيبهره ببرند، انجمن ب نهيزم نيدر ا گريكدي يها پژوهش
) International Phonetic Association(يآواشناس يالملل
)http://www.langsci.ucl.ac.uk/ipa/ (شهياند نيبه ا 

 ياز نشانه ها يا مجموعه يآواشناس يافتادند كه برا
وضع  دهش فيمشخص و تعر يها با ارزش يخاص يقرارداد

 د،يجامه عمل پوش يالديم 1888فكر در سال  نيا. كند
كه از  است »يالملل نيآوانگار ب يالفبا«آن دستگاه  جهينت

 يكشورها شتريآواشناسان ب ي آن سال تاكنون مورد استفاده
  .شود به روز ميدر صورت نياز ت و جهان اس

IPA را دارد كه  برتري نياست و ا نيالت يبر اساس الفبا
 يحروف و نمادها نيآشنا و مأنوس است اما همچن يزبان

حروف  نيا. رديگ يرا در بر م گرياز منابع مختلف د يا اضافه
تنوع صداها در هر  رايهستند، ز ياضافه ضرور يو نمادها
به . هستند نيالت يتعداد حروف الفبااز  ادتريز اريزبان بس

 شيرا نما» گفتار« ،ييآوا ياز نمادها يا دنبالهكارگيري 
در مقاصد  IPA. است »يسيآوانو«كه معروف به  دهد يم
 ين راهبه عنوا تواند يمثال، م يبرا شود؛ ياستفاده م ياديز
نامه، ثبت يك زبان در  تلفظ در لغت شينما يبرا
شناسي، به شكل درآوردن اساس سيستم نوشتاري يك  زبان

هاي ديگر در تحليل  زبان، يا تفسير كردن صدا و نمايش
ي اين موارد داشتن يك  در همه. گفتار، استفاده شود

ها به منظور نمايش صداها به  مجموعه توافقي كلي از نماد
به انجام اين نقش  IPAغير مبهم ضروري است، و صورت 

  .كند كمك مي

توان به منابع  براي آشنايي بيشتر با آوانگاري و آوانويسي مي
چند نمونه از  ] 4، 3،  2[گوناگوني مراجعه نمود براي نمونه 

فهرست كامل ] 5[در . هايي در اين زمينه هستند كتاب
شته شده است كه ي دنيا گذ هاي زنده ي زبان آوانگاري همه

آماده ي بين المللي آوانگاري استاندارد  ي مؤسسه بر پايه
  . شده است

  گذري بر كارهاي گذشته - 4

زبان فارسي  اي در واج نويسي رايانهي  ترين كار در زمينه مهم
پردازش پژوهشكده در » واژگان زاياي فارسي«ي  پروژهدر 

ر هزا 50در اين پروژه . هوشمند عالئم انجام شده است
اين مجموعه داده شايد . اند ي فارسي واج نويسي شده كلمه

آن گونه كه از . اشدبزرگترين مجموعه در دسترس تا كنون ب
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رسد واج نويسي به صورت  گزارش اين پروژه به نظر مي
يكي از مشكالت اين پروژه واج  .دستي انجام شده است

دشواري و  است IPAنويسي به صورتي غير از استاندارد 
 ي فارسي ها براي ديگر كلمهكامل كردن آن به روش دستي 

  .است

توان به كارهاي انجام شده در دبيرخانه شوراي  مي همچنين
عالي اطالع رساني در كارگروه خط و زبان فارسي در محيط 

دادگان «هاي  پروژهتوان به  مياز آن جمله  .رايانه اشاره كرد
 »واژگان زايا تهيه«و» صوتي تصويري تلفظ واجهاي فارسي

  . اشاره كرد 83در سال 

 كار روند انجام  - 5

هاي درون  نوشته شد تا كلمه phpاي به زبان  در آغاز برنامه
ي هوشمند عالئم خوانده شود و واج نويسي آن  پايگاه داده

 .تبديل شود IPAبه صورت خودكار به واج نويسي استاندارد 
قريبا يك به اين كار به نسبت ساده انجام شد زيرا نگاشت ت
ي هوشمند  يك ميان واج نويسي غير استاندارد پژوهشكده

به اين ترتيب واج نويسي  .وجود داشت IPAعالئم و 
همچنين اين . هزار كلمه آماده شد 50استاندارد نزديك به 

گذاشته شدند تا در صورت  mySQLي  ها در پايگاه داده داده
به كار گرفته يز نهاي ديگر  نياز به سادگي بتوانند در پروژه
ها نيز وجود داشته DBMSشوند و امكان تبديل آن به ديگر 

  .باشد

ي دهخدا  هاي موجود در لغت نامه به كمك كلمه در اين گام
گذاشته شده  htmlي  هزار پرونده 250كه درون نزديك به 

هاي  ي كلمه ، واج نويسي به صورت خودكار براي همهاست
در اين مرحله در آغاز  .شدفارسي اين لغت نامه انجام 

گذاري آنها و  به همراه حركت  htmlها درون پرونده هاي كلمه
به  به صورت خودكارنوع كلمه و البته توضيح هاي هر كلمه 

و درون جدولي  استخراج شد ،شداي كه نوشته  كمك برنامه
ي  جزييات انجام اين كار و برنامه. گذاشته شد  mySQLدر

  . ه شده استگذاشت] 6[نوشته شده در 

  هاي انجام كار اي از گام فشرده - 1- 5

ها از روي اين  اي براي ساخت خودكار واج در ادامه برنامه
براي . شود جدول آماده شد كه در ادامه توضيح داده مي

هاي درون اين  از كلمه اي اينكه توضيح روشن شود نمونه

  .جدول در زير نوشته شده است

  ي پنبه دوز: لغت

  ]بِ /پم ب : [ آوا

  حامص مركب: نوع

  ...يطرز دوختن جامه ا: شرح

  :گام زير انجام شد شش ها در ساخت خودكار واج

  دهنده آن ليبه حروف تشك كلمه هيتجز: يكمـ 1

  به حروف و اعراب موجود در آن كلمه يآوا هيتجز ـ2

  گام پيشيندست آمده از دو ه ب يو آوا كلمه بيترك ـ3

  سوم گام جهينت يرو يواج شناس نياعمال قوان ـ4

 يبه حروف معادل آنها در الفبا يحروف فارس ليتبد ـ5
IPA  

  ييمتن آوا ي هيتك گاهيجا نييو تع ييهجا يساخت الگو ـ6

  

به قرار  شود يدنبال مها  ي اين گام همهكه در  يموارد مهم
  :زير است

  كلمههر  ىساده يآوا ه كمكاعراب همخوان ها ب نييتعـ 1

مختلف  يآواها ينشانه برا كيكه با  يحروف يآوا نييتعـ 2
  ”ي“حرف  اي” و“شوند، مثل حرف  ياستفاده م

كه به موجب در كنار  يواج شناسهاي  ـ به كار بستن قانون3
شوند، به عنوان  تيرعا ستيبا يهم قرارگرفتن واج ها م

 رد،يقرار گ” ا“در كنار واكه بلند  ”يا“اگر واكه بلند : مثال
  ...و ) شيايمثل ن(رديگ يقرار م آن دو نيب ”ي“همخوان 

براي خالصه شدن روند كار و نياز نبودن به توضيح فراوان 
  .شود هاي زير نشان داده مي ها در نمونه روند انجام گام

و آوا به  ي كلمه هيتجز: گام يكم و دوم - 2- 5

  دهنده آنها ليحروف تشك

 شود به صورت زير تبديل مي»  ]د ب.[باد بهاري«ي  كلمه
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  ي  ر  ا  ه  ب    د  ا  ب

  به همراه

د  ب  

  تركيب كلمه و آوا: گام سوم - 3- 5

  ي  ر  ا  ه  َ  ب    ِ  د  ا  ب

شود  هاي فارسي به كار گرفته مي در اين گام برخي از قانون
اين  .شود ها حركت گذاري انجام مي و بر روي برخي از حرف

ي حروف كلمه كه  كار به صورت حرف به حرف بر روي آرايه
در ادامه چند  .شود است انجام مي از گام پيش به دست آمده

  .شود نمونه قانون به كار رفته آورده مي

هاي  بايد بررسي. حرف در كلمه برابر با حرف در آوا باشدـ 1
  زير براي اين كار انجام شود تا دقت آن افزايش يابد

آ «هاي بلند  اگر حرف پس از حرف كنوني برابر با واكهـ 1ـ1
وجه به موردهاي زير احتماال اين گاه با ت آن نباشد» ، و ، ي

  ردحرف همين آوا را دا

گاه بايد  اگر حرف كنوني تشديد داشته باشد آنـ 1ـ1ـ1
شود و حرف دو بار در آرايه  حركت تشديد برداشته مي

گذاشته شود كه حركت يكمي ساكن است و حركت دومين 
م [ شود به  تبديل مي» محمد«براي نمونه . حرف فتحه است

  ].م َ د  ُ ح َ م

اگر حرف داراي دو تلفظ باشد در لغت نامه به ـ 2ـ1ـ1
دو تلفظ متفاوت آن از هم جدا شده است و در اين / كمك 

در اين / يا بيشتر بسته به تعداد (جا براي كل كلمه دو تلفظ 
براي نمونه . شود گذاشته مي) هاي ديگر حرف و در حرف

دليري « و ]شِ /د ر يِ ش[به صورت » درياي شمال«
  . نوشته شده است] نُ / نَ/ د نَ[به صورت » نمودن

آ «هاي بلند  ـ اگر حرف پس از حرف كنوني برابر با واكه2ـ1
 باشد اين حرف داراي حركت ساكن ميگاه  باشد آن» ، و ، ي

زيرا در فارسي  )باشد يا به عبارت ديگر بدون حركت مي(
د دار ي واجي هر حرف به جز براي حروف تشدي دنباله

/ CV/به صورت ) V(و يك واكه ) C(حداكثر يك همخوان 
هاي استثناي  ي قانون البته در اين گام همه. تواند باشد مي

ه است كه براي طوالني اين قانون نيز در نظر گرفته شد
  .دنشو نشدن مقاله، توضيح داده نمي

گاه كار   آن حرف در كلمه برابر با حرف در آوا نباشداگر ـ 2
 شود شود و حرف پس از آن پردازش مي انجام نميديگري 

اي براي خود  هاي ويژه مگر در چند مورد ويژه كه قانون
  .پردازيم دارند و در اينجا به آنها نمي

ي بسياري نيز در اين گام در نظر گرفته  البته موردهاي ويژه
  .شد كه تعدادي از آنها به قرار زير است

مانند . ي آن عربي در كلمه و تلفظ ويژه» ال« - 
  ].ع لَطْ طُ[با آواي » علي الطلوع«

 هاي با چند تلفظ حرف - 

 »ن«ي شدن حرف بل - 

  نوشته نشدن همزه در لغت نامه دهخدا - 

 يواج شناس نياعمال قوان: گام چهارم - 4- 5

  كلمه و آوا بيترك يرو

شوند به قرار زير  برخي از كارهايي كه دراين گام انجام مي
  . است

بالفاصله يكي از واكه » ي«واكه  پس ازاي  در كلمهاگر ـ 1
قرار داشته باشد در هنگام تلفظ، حرف “ ،  ِ ، ُ  ، ا “ َهاي 

كلمه : به عنوان مثال. قرار مي گيرد” يـ“همخوان ميانجي 
  ].ض[ يبا آوا ”اضتير“

 انيدر پا/ ه/ملفوظ بودن حرف  ريغ ايملفوظ  صيتشخـ 2
  .كلمه

حرف  نيكه آخر يملفوظ است در صورت ريغ/ ه/حرف ـ 1ـ2
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قبل از آن / ا، و/بلند  يكدام از واكه ها چيباشد و ه هيدر آرا
، ] خَ د[ يبا آوا” خنده“مثل لغت . قرار نداشته باشد

  ]د/ د د[ يبا آوا” درمانده“

: ملفوظ است، به عنوان مثال/ ه/صورت  نيا ريدر غـ 2ـ2
با ” بهرو“لغت  اي” كوه“لغت  اي، ]د[ يبا آوا” درمانگاه“لغت 
  .]ب ه[ يآوا

به حروف  يحروف فارس ليتبد: گام پنجم - 5- 5

  IPAمعادل آنها در 

واي به دست آمده به آي  در اين گام يك نگاشت از آرايه
برا ي نمونه در گام چهارم براي . شود انجام مي IPAي  آرايه
  .آيد ي آواي زير به دست مي آرايه» توحيد«ي  كلمه

  د  ي  ح  و  َ  ت

  .شود ي زير تبديل مي به آرايه IPAپس از تبديل به 

d i h  v æ  t 

با ” شكوفه“مثل كلمه  ،يحروف چند تلفظ يدر كلمات دارا
در اين مرحله تبديل به چهار آوا  ]ف ِ/ ش ُ ف َ / ش ِ [ يآوا
  .شود مي

و مكان  يدر زبان فارس ييهجا يالگو - 6- 5

  تكيه

)  C)V(C)(C(فارسي به صورت  هاي هالگوي هجايي در كلم
ه با در نظر گرفتن همزه در آغاز كلمه اي كه با است ك

 CV(C)(C)مصوت آغاز مي شود، الگوي هجايي به صورت 
  .ي توحيد به صورت زير است براي نمونه كلمه .است

T æ v h I d 

c v c c v c 

 W  | S 

كه به  شود به دو بخش باال شكسته مياين كلمه بنابراين 
در كلمه را ) S(كيه تمكان اي  تا اندازهتوان  كمك آن مي
  .شناسايي نمود

 گيري نتيجه - 6

اي توضيح داده شد كه به  در اين مقاله روش كار برنامه

هاي  ي كلمه كمك آن به صورت خودكار قالب آوايي همه
اين روش براي ساخت . درون لغت نامه دهخدا آماده شد

  :ها زير است خودكار واج داراي برتري

هاي به كار  بهبود قانون تواند با ـ اين روش به خوبي مي1
پيدا كند چون در اين روش  يبهتربسيار رفته در آن كارآيي 

با كمك گرفتن از آواي ساده درون لغت نامه و به كارگيري 
هايي براي انجام تبديل، آواي استاندارد به دست  قانون
  .آيد مي

هزار  250براي بيش از   IPAـ آماده شدن آواي استاندارد 2
از به ساخت دستي اين آوا و با زمان اجراي كلمه بدون ني

  مناسب

 ي ساده يبرنامه به آوا نيا يوابستگمشكل اصلي اين روش 
امكان وجود خطا و تنوع . ها در لغت نامه دهخدا است كلمه

 وبراي اين برنامه مشكل آفرين است  ساده يدر نوشتن آوا
ه ها ب كلمهاز براي برخي  مناسب ي جهينتبه اين دليل شايد 

  .ددست آي

استاندارد  IPAهزار كلمه اجرا شد و  271اين برنامه بر روي 
براي بررسي دقت كار اين برنامه به . آنها را به دست آورد

كلمه برگزيده شد و به صورت دستي  3000صورت تصادفي 
هاي برگزيده شده  درصد اين كلمه 95بررسي گرديد و 

ترتيب  به اين .درست بودندي  ساخته شده IPAداراي 
توان به خوبي اين روش را به عنوان يك روش ساخت  مي

آواي استاندارد به كار برد و بهبود بخشيد و براي ديگر 
  .هاي در دسترس نيز گسترش داد نامه لغت

  عمراج

. »مقدمه لغت نامه دھخدا بخش ام�ی فارسی«. بھمنيار،احمد ]1[

 ١٣٧٣دانشگاه تھران :تھران

: مترجمان. ادمن ، نينا ھايمزفرامکلين،ويکتوريا ؛ رابرت ر ]2[

: تھران. »ای بر زبان مقدمه«. علی رحيمی، رامين رھنورد

 ١٣٨٧جنگل ، جاودانه 

نشر : تھران. »)فونتيک(آواشناسی«. حق شناس، علی محمد ]3[
 .١٣٨۶آگاه 

آواشناسی زبان «. پور ثمره، يدهللا؛ اميد طبيب زاده ، رضا نيلی ]4[
مرکز نشر : نتھرا» آواھا و ساخت آوايی ھجا: فارسی

  .١٣٨۵دانشگاھی  
[5] International Phonetic Association. Handbook of the 

International Phonetic Association : A Guide to the Use of 

the International Phonetic Alphabet. Cambridge University 

Press (1999). 

نامه  تبديل خودکار لغات موجود در لغت. جعفری، خديجه ]6[
زير  ،ی کارشناسی گزارش پروژه .IPAدھخدا به فرم آوايی 
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ی مھندسی گروه  دانشگاه کاشان ، دانشکده .نظر احمد يوسفان
 ١٣٨٨ کامپيوتر


