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  ملبورن دانشگاهرشتة علوم كامپيوتر،  يدانشجوي دكتر
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  الزهرا دانشگاه ،يشناس ارشد زبان يكارشناس يدانشجو

  

 دهيچك

 ميا دهيكوش ،يواژة فارس 54391در موجود  يِواج يها يژگيو يِل آماريبا تحل ،در پژوهش حاضر

- يواج يها جنبه م.يان كنيرا با زبان آمار ب يزبان فارس يينظام آوا از سازوكار ييها تا جنبه

 يم، موارديا ق به آن پرداختهين تحقيكه در ا ،ها زبان يفارس) يدر واژگان (ذهنموجود  يِآمار

 يها واژه ييِآرا ، واجيجا در واژة فارس، هجا و تعداد هية واژه در زبان فارسيتك يمانند الگو

، هجا در درون يواج يعيها، بسامد طبقات طب در كل داده يواج يعي، بسامد طبقات طبيفارس

و  يزبان فارس ها در واج يفراوان نه در زبان،ينشان و به يب ي، هجايهمخوان يها خوشه ييِآرا واج

اي مورد  ابتدا يك پيكرة متني ده ميليون كلمه ،ها در انتخاب واژه رد.يگ يرا دربرممسائل مشابه 

ها و نيز كلمات خارجي فهرست  كلمه حذف صورت در ادامه باتجزية ساختواژي قرار گرفت و 

مقابله شد و  فرهنگ معاصر فارسي امروز ها به دست آمد و سپس اين فهرست با  واژه

ها از نظر اطالعات  واژه به فهرست واژگان اضافه شد و سپس كل 1جديد با بسامد هاي  مدخل

د يك سو مؤياز  يآمار- يق واجين تحقيج اينتاواجي فوق مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. 

                                                
1. meslami@znu.ac.ir 

2. arahimi@student.unimelb.edu.au 

3. sudabeheslami@yahoo.com 
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ساختمان ، يواج يندهايافر، يواج يعيمانند طبقة طب يشناخت م واجياصول و مفاه

گو را باز يواج يها رهيو زنج ها واجگر بسامد يو از طرف د ره استيهجا و غ يِمراتب سلسله

  شود. يمشخص م زبان ييدر نظام آوا يدار و نشان ينشان يوستار بيجة آن پيكه در نت ،كند يم

 .يزبان فارس، ييآرا ، واژگان، واجيي، نظام آوايآمار -يواجل يتحل ها: دواژهيكل

 

   مقدمه - 1

ن يادربارة  يتوجه تواند اطالعات قابل يم زبان يشناس واجا همان ي يينظام آوا يآمار يبررس

 زبان ييتوان از سازوكار نظام آوا يم آن يكه بر مبنا ،ار ما قرار دهديزبان در اختاز بخش 

 عامِ يها شيدا كرد و به دنبال آن گرايپ ياز توانش ناخودآگاه اهل زبان آگاه يبخشعنوان  به

ات اطالع نيااز گر يد ياز سو ژه را استخراج كرد.يو -زبان يها شيز گرايو نها  در زبان يواج

و  ،محتمل و بسامد آنها يِجوا يرهايزنج يي، شناسايواج يندهاين فراييتوان در تب يم يآمار

نظام  ين از اطالعات آماريدار بهره برد. همچن نشان و نشان يب يواج يها رهيزنج ،به دنبال آن

 گريو د يشناخت واج، مطالعات يشگاهيآزما ي، آواشناسيتوان در مطالعات آواشناخت يم ييآوا

 يح، طراينيگز مانند واژه يعمل يرد. در كاربردهااستفاده كه ژازجمله ساختوا ،يزبان يها يسربر

مربوط به پردازش  يها يفناور و كيخصوص گفتار پاتولوژ ل گفتار و بهيه و تحليدر تجز آزمون

ن يكدام از ا، چراكه در هرسود جستتوان  يم يينظام آوا يآمار يج بررسياز نتا نيز گفتار

  دارد. يا هژيت ويمحتمل در زبان و بسامد آنها اهم يِواج يها دنباله يقاتيتحق يها نهيمز

كه در  ،دهد يل ميتشك يفارس واژة 54391بالغ بر  يپژوهش حاضر را فهرست يها داده

) 6- 9: ا (همانيواژگان زا ) موجود است.1383 ،و همكاران ي(اسالم يزبان فارس يايواژگان زا

در ها  كلمه صورت يعني ،شدة كلمات فيتصر يها است و صورت يزبان فارس يها واژه يتنها حاو

واژه،  يواجرة ينجمانند ز ياطالعات زبان يهر مدخل واژگان يا برايواژگان زاندارند. در  ييآن جا

 يِكرة زبانيدر پها  واژه، بسامد واژه ييواژه، ساخت هجا يواژه، مقولة دستور يصورت نوشتار

 يدر پردازش متن فارسة واژه ارائه شده است. يتك يا و الگويزا ة واژگانِيدر تهمورد استفاده 

ها  به واژه ،يفيشود تا با حذف عناصر تصر يبند كلمه در زبان صورت يفيالزم است ساختار تصر

  .دارد ييت بسزاين امر در پردازش متن اهميكه ا ،)1388 ،زادهيو عل يدا كرد (اسالميدست پ

اطالعات و  بوده است يداور شينوع پ، فارغ از هريت آماريبنا به ماه ،ضرج پژوهش حاينتا

 به ،مختلف يها كشد. پژوهشگران در عرصه ير ميزبان را به تصو ييِنظام آوا ينوع شده به ارائه
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ن پژوهش استفاده يشده در ا توانند از آمار و ارقام ارائه يم ،قيخور تخصص و موضوع تحقافر 

  كنند.

ل شده است. در بخش يتشكده بخش ازياز  ،اول بخشعنوان  به ،ا احتساب مقدمهن مقاله بيا

و در  يزبان فارس يها ه در واژهيتك يم. در بخش سوم الگويپرداز ين ميشيآثار پ يدوم به معرف

د. در بخش پنجم نريگ يقرار م يث تعداد هجا مورد بررسياز ح يفارس يها بخش چهارم واژه

 يها تا واژه ييهجا كي يها ش هجا در درون واژهيختمان هجا و آرادر سا يواج يها رهيزنج

از فارغ  ،را يواج يعيطبد. در بخش ششم بسامد طبقات نشو يم يابيشتر ارزيو ب ييهجا شش

م. يا را در ساختمان هجا مورد مطالعه قرار داده يدر بخش هفتم طبقات واج و ،ساختمان هجا

شده است.  يبررس cvcc يهجا يِخوشة دوهمخواندر  يواج يها شيدر بخش هشتم انواع آرا

 يها واج يفراوانگذارد و بخش دهم  يم ثبه بح را ينشان در زبان فارس يب يهجابخش نهم 

  مقاله آمده است. يريگ جهيان نتيدهد و در پا يرا نشان م در واژگان زبان يزبان فارس

  

 پيشينه پژوهش  -2

قرار  يجداگانه مورد مطالعة آمار يدر چند بررس يفارس زبان يياز نظام آوا ييها نبهجتر  شيپ

زبان  يينظام آوا، ) )2000( يالهد علمم. يپرداز يم آنها يه در ادامه به معرفك ،گرفته است

وة يبه ش ،ييرسا يِت اصل تواليزان رعايم يو با هدف بررس ييآرا ث واجيمعاصر را از ح يفارس

ش به نقض ينو گرا يِ) در فارس172-5 :دهد كه (همان يم مورد مطالعه قرار داده و نشان ،يآمار

در  يشيش از چنان گراي، بيبرگرفته از عرب يها ژه در واژهيو به ،ها واژه در وام ييت رسايمحدود

 يالهد كه علمان ذكر است ي). شا14 :1389 ،خان جن يو ب يسره است (به نقل از احمد يفارس

 يگريو د سره يفارس يها مختص واژه يكينو، كه  يارسف يخود از دو دادگان هجاها يدر بررس

 جة وروديدر نت«كند:  يم حياستفاده كرده و تصر است، يفارس يها واژ يبرگرفته از تمام

ث ي[از ح يصامت در زبان فارس يها ] خوشهييآرا در واج ي[آمار يكل يل الگويدخ يها واژه

نكرده، بلكه تنها  يرييث]، تغين حيا [از 1ها حينوع ترج يا حتي] و ييرسا يت تواليمحدود

خان  جن يو ب ي. اسالم)14 :(همان ر كرده استييست كه تغهاش] ي[گرا حيترج» شدت«

جهت استفاده در امر  نشان يب يِواج يها رهيزنج ييبا هدف شناسا ي) در پژوهش1384(

                                                
1. preference 
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ند. ا هقرار داد يآمار يرا مورد بررس يفارس ييو ساختار هجا ييآرا واج يها يژگي، وينيگز واژه

ب يترت به ييهجاسه و دو يها دهد كه واژه يم خان نشان جن يو ب يجة پژوهش اسالمينت

ه يبا تكسندگان مقالة فوق ي. نو)433- 435 :(همان هستند يها در زبان فارس ن واژهيپربسامدتر

با  ،توان يم كنند كه يم انيتر ب نشان يب يِواج يها رهيزنج ييپژوهش خود و شناسا يها بر داده

 بيني پيش يينوساخته را حداقل از نظر آوا يها رش واژهيزان پذيم ،آنها جة پژوهشِيتوجه به نت

 از نو را، فارسي و ميانه فارسي در پاياني صامت هاي خوشه) 1389خان ( جن يو ب ياحمدكرد. 

سة خود يمقا اند. آنها در كرده مقايسه يكديگر رسايي با واليت تمحدودي از تبعيت ميزان حيث

 پايان در تكرار« و» هجا پايان در تكرار«ها،  »نمونه«ها،  »گونه«از  اعم بسامدي، مختلف سطوح

 هاي جهاني برخي اساس بر ناگزير آمارها، از بخشي استخراجِ براي اند و كرده يرا بررس ،»واژه

 :(همان اند دهائه كرار نيز ميانه فارسي در كلمات يِهجابند براي مفروض اي انگاره شناختي، واج

 مذكور، بسامديِ سطح چهار هر در كه دهد مي آنها نشان يِاستنباط آمارِ هاي . تحليل)13

نو در سطوح  فارسي و ميانه فارسي براي رسايي تواليِ محدوديت از ها خوشه تبعيت يكم الگوي

و  يياخت آواس ،)1390و همكاران ( ياسالم يگريدر پژوهش د است. كساني ييها باال با نسبت

از  اول تا پنجم يدفترها(مندرج در  يمصوب فرهنگستان زبان و ادب فارس يها واژه ييآرا واج

سه قرار ي) مورد مقا1384خان ( جن يو ب يق اسالميج تحقيرا با نتا )1387تا  1383سال 

زان يمبه چه  ينيگز در حوزة واژه يند تا نشان دهند عملكرد فرهنگستان زبان و ادب فارسا هداد

 يِط اصلياز شرا يين همسويدارد و ا ييهمسو يزبان فارس ييغالب در نظام آوا يها شيبا گرا

 مصوب است. يها نوساخته و واژه يها اقبال مردم به واژه

  

 يزبان فارس يها ه در واژهيتك يالگو - 3

و  ي(اسالم يزبان فارس يايدر واژگان زاها  ة واژهيتك يم كه اطالعات مربوط به الگويشتر گفتيپ

 1يا هيال يشناس واجة يبر اساس نظرها  ة واژهيتك ي) گنجانده شده است. الگو1383همكاران 

 ،هياز تك ينيو ع يذهن يِن دو مفهوم برجستگيمشخص شده است كه در آن ب )2008، 2(َلد

 ةيه را تكياز تك ينيو مفهوم ع 3ية واژگانيه را تكياز تك يشوند. مفهوم ذهن يم ز قائليتما

                                                
1. autosegmental-metrical 

2. D. R. Ladd 

3. stress 
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 يها (مدخل يفارس يها ة فوق انواع واژهي. در چارچوب نظر)48- 50 :(همان نديگو يم 1يروبميز

در نظر  يك صورت ذهني يفارس يها واژه ير براگهستند. ا ية واحديتك يالگو ي) دارايواژگان

شود كه همة  يم اهل زبان وجود دارد)، معلوم يكه در واژگان ذهن يزيگرفته شود (همان چ

 ي) و هجا1388 :يهستند (اسالم يانيپا هيد تكياعم از اسم، فعل، صفت و ق يفارس يها واژه

 مالحظه  /ke΄tâb, zi΄bâ, ǰed΄dan, še΄kan, še΄kast/بر است. مثالً در  هيآخر آنها تك

خواه  ،يك صورت واژگانيفعل هم  يم كه اگر براينيب يم بر است. هيآخر تك يم كه هجايكن يم

ن يخواهد بود و ا يانيپا هيدر آن صورت فعل هم تك ،در نظر گرفته شود ،عا بن مضاري يبن ماض

گر ية فعل و ديتك يالگوهادر مورد  ،)1374 :يمثالً سامع( نيشيمباحث پ ةدستاورد به هم

 اند. يانيپا هيتك يفارس يها باً همة واژهيتقر ،بر اساس آنچه گفته شد دهد. يم انياقسام كلمه پا

اگر، «مانند  ييها و واژه مركب ربطحروف مانند حروف اضافه و  ،ها واژه ازي شمار انگشت تعداد

دارد و در  يخيل تارين امر داليكه البته ا ،دارند يانيرپاية غيتك ،»ي، بعضي، اما، برخيول

  م پرداخت.يبه آن خواه يگريپژوهش د

  

 يفارس يها واژه ييساخت هجا - 4

دهندة هجا،  ليتشك يِا در درون واژه، عناصر واجش هجاهياست و آرا يشناخت واج يمفهوم هجا

زبان  ييِدر مطالعة نظام آوا ،رهيو غ يريزبرزنج يِعنوان واحد واج به ،بر در واژه هيتك يهجا

ث تعداد هجا يرا از ح يزبان فارس يها ن بخش واژهيل در اين دليدارند. به هم ييت بسزاياهم

 يها ش از شش هجا (تعداد واژهيشش و ب يها و دستة واژه ييهجا كي يها واژه به شش دستة

 ،اند) ادغام شده ييهجا شش يها ل با واژهين دليار اندك است و به هميش از شش هجا بسيب

در ادامه  يشناخت واج شترِيب يها يم تا امكان بررسكردي م و بسامد هر دسته را محاسبهيتقس

ر يششگانه به تصو يها اد هجا در دستهرا از نظر تعد يزبان فارس يها واژه 1فراهم شود. جدول 

 يو واحدها» با، در، و، از«مانند  يدستور يها كه واژه ،ييهجا كي يها واژه ده است.يكش

از كل  %4.45را در خود دارد حدود » 2عشق، مرد، رفت مو، رو، پاك، تاك،«مانند  يواژگان

                                                
1. pitch accent 

در واژگان زايا براي پرهيز از ارائة قواعد متعدد براي بازنماييِ ساختن بن ماضي از بن مضارع، هر دو را در . 2
  اند. واژگان وارد كرده
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 ،ييهجا كي يها اژهو ل تعداد كمِياز دال يكيرا به خود اختصاص داده است. ها  واژه

ك يش از يحتماً ب يساز چراكه حاصل واژه واحد است، يدر قالب هجا يساز واژه بودنِ رممكنيغ

ز ين ن دستهيدر ا ،د كهنده يم لياز كل را تشك %23حدود  ييدوهجا يها هجا خواهد بود. واژه

گر يد يها و واژه» بامادر، پدر، پسر، خواهر، با«ة زبان مانند يپا يها واژه ،ها ييهجا كيمانند 

قرار » كارگر رحم، يبنادان، «ده مانند يچيپ يها ن واژهيو همچن» اهيكتاب، فلفل، س«  مانند

آنها  يشوند و بسامد باال يم را شامل %24و  %32ب يترت به ييسه و چهارهجا يها . واژهدارند

 يند اصليفرا ب و اشتقاق دوين دو دسته است. تركيده در ايچيپ يها از حضور واژه يناش

دة سه و يچيپ يها هستند كه حاصل آن واژه ،يازجمله زبان فارس ،ها در زبان يساز واژه

 يدهد اگرچه به لحاظ نظر يم كه نشان ،نددار ياست. دو دستة آخر بسامد كمتر ييچهارهجا

 ننه در نظام زبان مانع آياصل ارتباط به يوجود ندارد، ول يطوالن يها ساختن واژه يبرا يمنع

  شود. يم

 

  هجاهاي آنها پراكندگي واحدهاي واژگان برحسب تعداد -1 جدول

 درصد بسامد واژگاني بسامد واژگاني  تعداد هجا

1 2421 4.45 

2 12395 22.78 

3 17530 32.22 

4 13051 23.99 

5 6314 11.60 

 4.91 2673  شتريو ب 6

 100 54391 جمع

  

 ها ش هجا در درون واژهيآرا در ساختمان هجا و يواج يها رهيزنج -5

ها  ش هجاها در درون واژهيساختمان هجا و آرادر  يواج يها رهيزنج ين بخش به بررسيدر ا

 ,cvcc, cvcبه صورت  يريب زنجيسه ترك ياز نظر ساختمان دارا يفارس يم. هجايپرداز يم

cv كه در آن  ،)1378 ،است (ثمرهc همخوان و  ةندينماv م كه ينيب يم ندة واكه است.ينما

ن مرز هجا در ييل تعين دليو به هم ت ساده استيغا به يساختمان هجا در زبان فارس
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 ييآرا واج يانجام است. در ادامه به بررس قابلنه ين هزيبا كمتر يكار زبان فارسدخو يها پردازش

  م.يپرداز يم يفارس يها در ساختمان واژه

 

 ييهجا كي يها در واژه يواج يها رهيزنج -5-1

در و  بسامد نيشتريب cvcc دارِ نشان يهجادر قالب  ييهجا كي يها واژه ،2جدول با توجه به 

در  يعناصر واج يبين امر امكانات تركيل ايدارد. دل را ن بسامديكمتر cvنشان  يب يهجاقالب 

 ،واكه 6همخوان و  23ب يتوان از ترك يم بالقوه  cvياست. در قالب هجا cvcc يدرون هجا

 يواژگان يرت دارد. اگرچه خألهايمغا 2در جدول واژه  161با بسامد البته ژه داشت كه وا 138

در  /… ,xe, xi/ يها مثالً ما واژه .ده گرفته شوديد ناديهست كه نبا يين ساخت هجايهم در ا

م و يكرد يبررس يصورت دست ا را بهياز واژگانِ ،تناقض نيا بررسي ي. براميندار يزبان فارس

چراكه  عنوان مدخل آمده است، اختصارات بهك طرف حروف الفبا و تلفظ يم كه از يمتوجه شد

بوده  يخودكار متن به گفتار در زبان فارس لِيا استفاده از آن در تبديزا ة واژگانِيهدف از ته

 يل الزم بوده تلفظ حروف و اختصارات در واژگان گنجانده شود. از سوين دلياست و به هم

هم با مقولة عدد و هم  /do/مثالً  چندگانه داشتند. يِدستور يها مقوله ،ها خلاز مد يگر برخيد

طور   بهكه  / pâ/مانند  يموارد  نيوارد واژگان شده است و همچن )بن مضارع(با مقولة فعل 

واژه در  67معلوم شد كه  يفعل (بن مضارع) دارد. در شمارش دستهمزمان مقولة اسم و 

  رند.دا cvما ساخت  يها داده

  

 هجايي هاي تك واژه پراكندگي ساخت هجاييِ -2جدول 

  درصد بسامد واژگاني بسامد واژگاني ساخت هجايي

cvcc 1235 51.01 

cvc 1025 42.33 

cv 161)67( 6.65 

 100 2421 جمع

  

شتر از دو ساخت يب cvcc ي، هجاييهجا كي يها شود كه در واژه يم در نگاه اول تصور

م يشو يم، متوجه ميريدهندة هجا را در نظر بگ لياگر نسبت عناصر تشك يول گر بسامد دارد،يد
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 3جدول  ه است.يشتر از بقيب ،موجود در آن يها با توجه به تعداد واج،  cv يكه باز نسبت هجا

  دهد: ين موضوع را نشان ميا

  

  جادر درون ه ينسبت عناصر واج به با توجه و بسامد آنها ييهجا كي يها واژه -3جدول 

  هجا  تعداد ممكن  تعداد موجود  درصد موجود  درصد خأل

51%  49%  67  138  cv 

68%  32%  1025  3174  cvc  

98.3%  1.7%  1235  73002  cvcc  

  

اگر نسبت  ،يول اندك است cv ييهجا كي يها ، اگرچه عمالً تعداد واژه3با توجه به جدول 

ممكن را  يها بي% تركcv ،49 يهجام كه ينيب يم ،ميريدهندة هجا را در نظر بگ ليعناصر تشك

 cvcc ين معناست كه مثالً در هجان به آيگر است. ايشتر از دو ساخت ديببسامد آن دارد و 

هستند.  ييآرا خأل واج ي% موارد دارا98.3كند و  يم دايت پيفعلها  واج يبي% امكان ترك1.7تنها 

 اندكاز ولي  ،را دارد cvcc يواژه در قالب هجا 73002ت ساخت يقابل يزبان فارس يعني

 يبه اعداد نجوم يبين توان تركيا ييهجاچند يها حال در واژه كند. يت خود استفاده ميفظر

 5329292004توان  يم cvcc.cvcc ييعنوان مثال در قالب واژة دوهجا رسد. به يم

ساخت  نيبا ا ييواژة دوهجا 130ا تنها يكه در واژگان زا ي) واژه داشت، درحال73002*73002(

 حذف يدر خوشة دوهمخوان يانيوان پاخست كه در مقام تلفظ، غالباً همين در حاليوجود دارد. ا

با  ييهجا كي يها واژه يتعداد نسب. است [dasban]صورت  به /dastband/شود. مثالً تلفظ  يم

 يِو هجاساز cvcبه  cvccل يتبد و يز حذف همخوان از خوشة دوهمخوانيو ن cvساخت 

، [kâregar]صورت  به/kârgar/ مثالً در  cvبه  cvcل يدرج واكه و به دنبال آن تبد مجدد با

است و در  يمطلوب در زبان فارس يهجا cv ين موضوع دارد كه هجايت از ايهمه حكا

شوند. البته با در نظر گرفتن  يك ميا نزديل و يگر به آن تبديد يهجاها ،يواج يندهايفرا

ت از نظام يحكا ،ديم ديكه در ادامه خواه يو شواهد ،، مطالب فوقحاكم بر زبان يها تيمحدود

صورت قرار ن يتر نهيآن در به ييِبه نام زبان دارد كه همة اركانش ازجمله نظام آوااي 1 هنيبه

                                                
1. optimal system 
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 يرد. نظاميگ يم ش كار ارتباط صورتيها تياز قابل يزيكه با بخش ناچ يچنان قو يدارد. نظام

  دهد. يم ليواج تشك 29 ة آن را مثالًيكه عناصر اول

 

 ييهجا دو يها در واژه يواج يها رهيزنج -5-2

 نشان راها  ن واژهيممكن در ا يها ييآرا و واج ييهجادو يها واژه يِواژگانبسامد  3جدول 

زبان به  يِا هيط و در زمرة كلمات پايبس ،امروز يدر فارس ،ها ن واژهيبخش اعظم ا .دهد يم

 يِنشان يبسامد باال نشانة ب...». ختر، مادر، پسر، پدر، خواهر، د«مانند:  ند.يآ يم حساب

دار هم در اثر  نشان يها ساخت ،ميطور كه در باال گفت همان ،است، اگرچه ييهجا يها ساخت

 م كهينيب يم 4در جدول  شوند. يك ميا نزديل و ينشان تبد يب يها به ساخت يواج يندهايفرا

دهد  يم ن موضوع نشاني. ارا دارند ن بسامديشتريب cv-cvcو  cvc-cvc ييهجا هاي ساخت

نسبت  يتر نشان يساختار ب يدارا cvc-cvcc ييبا ساخت هجا »بالگرد« ةعنوان مثال واژ كه به

زبان  اهل يرش آن از سويو احتمال پذ است cvcc-cvc ييبا ساخت هجا »بال چرخ« ةبه واژ

  .استشتر يب

  

 هاي دوهجايي واژه پراكندگي ساخت هجاييِ -4جدول 

  درصد بسامد واژگاني بسامد واژگاني ساخت هجايي

cvc cvc 4202 33.90 

cv cvc 3542 28.57 

cvc cv 1513 12.20 

cv cv 1182  9.53 

cvc cvcc 782 6.30 

cv cvcc 586 4.72 

cvcc cvc 391 3.15 

cvcc cvcc 130 1.04 

cvcc cv 67 0.45 

 100 12395 جمع
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 ييهجا سه يها در واژه يواج يها رهيزنج - 5-3

آمده است.  5كه در جدول  ،توانند داشته باشند يم ييهجا تساخ 27بالقوه  ييهجا سه يها واژه

ن ين به كمتريشترياز بهجايي را  هاي سه واژه ييآرا واج هاي هجايي و ساختن جدول بسامد يا

ساختار  15و  دارند باال يِبسامد نسب ييهجاساخت  12ن تنها ين بيكه از ا ،دهد يم نشان

ن ياست و به همها  ن ساختيا يِدار ت از نشانيكه حكا دارند.% 3كمتر از  يبسامد ييهجا سه

از ذكر آنها و موارد مشابه در  ،حاضر ج پژوهشينتا گزارش شدنِ يز از طوالنيجهت پره ،ليدل

  م.يا هكرد يادامه خوددار

  
  ييجاه سه يها در واژه يواج يها رهيزنج -5جدول 

 درصد بسامد واژگاني بسامد واژگاني ساخت هجايي

cvc-cv-cv 3029 17.2 

cv-cv-cv 2759 15.7 

cv-cv-cvc 2740 15.6 

cvc-cv-cvc 2218 12.6 

cv-cvc-cvc 1903 10.8 

cvc-cvc-cvc 1057 6 

cv-cvc-cv 800 4.5 

cvc-cvc-cv 716 4 

cvcc-cv-cv 467 2.6 

cv-cv-cvcc 439 2.5 

cvc-cv-cvcc 385 2.1 

cv-cvc-cvcc 339 1.9 

cvcc-cv-cvc 170 0.9 

  2.8 508 ريسا

 100 17530 جمع

 

  ييهجا چهار يها در واژه يواج يها رهيزنج -5-4

در  و هستند ييساخت هجا 81 در قالب يبيتوان ترك يدارا يفارس ييچهارهجا يها هواژ

 كه ،دنبسامد دار %6.8 مجموعاً ،گرياختار دس 58باال و  ينسب بسامد ،ساختار 17ما  يها داده
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ز اطالعات را ير 6جدول ندارد.  يا هواژ ييچهارهجا يها ساختن يااز  ياريبس يبرا يزبان فارس

  دهد. يم نشان

  

  ييهجا چهار يها در واژه يواج يها رهيزنج -6جدول 

 درصد بسامد واژگاني بسامد واژگاني ساخت هجايي

cv-cv-cv-cv 1698 13 

cvc-cv-cv-cv 1608 12.3 

cv-cvc-cv-cv 1498 11.4 

cv-cv-cv-cvc 1233 9.4 

cvc-cvc-cv-cv 1107 8.4 

cvc-cv-cv-cvc 887 6.7 

cv-cv-cvc-cvc 668 5.1 

cv-cvc-cv-cvc 649 4.9 

cvc-cvc-cv-cvc 440 3.3 

cv-cv-cvc-cv 408 3.1 

cvc-cv-cvc-cvc 400 3 

cvc-cv-cvc-cv 378 2.8 

cv-cvc-cvc-cv 348 2.6 

cvcc-cv-cv-cv 244 1.8 

cv-cv-cv-cvcc 224 1.7 

cv-cvc-cvc-cvc 214 1.6 

cvc-cvc-cvc-cv 142 1 

 6.8 905  ريسا

 100 13051 جمع

  

  ييهجا پنج يها در واژه يواج يها رهيزنج -5-5

 23 ن آنهايكه از ب ،ديرا د ييش هجايآرا 243توان  يم بالقوه ،ييهجا پنج يها واژه ييآرا در واج

كه در  ،% دارند11كمتر از  يمجموعاً بسامد ييساخت هجا 220ر يو سا ،باال يمورد بسامد نسب

  كند. يم يين اطالعات را بازنمايا 6م. جدول يدار يخأل واژگانها  ساخت نيشتر ايب
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  ييهجا پنج يها در واژه يواج يها رهيزنج -7جدول 

 درصد بسامد واژگاني بسامد واژگاني ساخت هجايي

cv-cv-cv-cv-cv 787 12.4 

cvc-cv-cv-cv-cv 595 9.4 

cv-cvc-cv-cv-cv 586 8.9 

cv-cv-cvc-cv-cv 428 6.7 

cv-cv-cv-cv-cvc 409 6.4 

cvc-cvc-cv-cv-cv 388 6.1 

cvc-cv-cvc-cv-cv 336 5.3 

cvc-cv-cv-cv-cvc 271 4.2 

cv-cvc-cvc-cv-cv 228 3.6 

cvc-cvc-cv-cvc-cv 220 3.4 

cv-cvc-cv-cvc-cv 190 3 

cv-cv-cvc-cv-cvc 150 2.3 

cv-cv-cv-cvc-cv 148 2.3 

cv-cvc-cv-cv-cvc 146 2.3 

cvc-cv-cv-cvc-cv 123 1.9 

cv-cv-cv-cvc-cvc 115 1.8 

cvc-cv-cvc-cv-cvc 114 1.8 

cvc-cvc-cvc-cv-cv 106 1.6 

cvc-cv-cv-cvc-cvc 101 1.5 

cvc-cvc-cv-cv-cvc 78 1.2 

cv-cv-cvc-cvc-cvc 75 1.1 

cv-cv-cvc-cvc-cv 68 1 

 10.6 670  ريسا

 100 6314 جمع
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  ييهجا شش يها در واژه يواج يها رهيزنج - 5-6

 يمورد بسامد نسب 26 است كه رممكن متصو ييش هجايآرا 729 ،ييهجا شش يها واژه يبرا

ممكن  يها ييآرا شتر واجيند. اگرچه بدار% 17كمتر از  يبسامد ،ييساخت هجا 703ة يو بق ،باال

 يها واژه ييِآرا . جدول واجاست يدر زبان فارس يا هفاقد نمون ييهجا شش يها واژه يبرا

هاي ديگر در  به دليل محدوديت حجم مقاله و نيز شباهت آن به اطالعات گروهرا  ييهجا شش

ح يتوض ،تعداد آنها بودنِ ل اندكيبه دل ،نيز ش از شش هجايب يها واژه يبراايم.  اينجا نياورده

  .ميا هدكرزبان محاسبه  ييدر ارائة آمار نظام آوا را تعداد آنها يم، وليا هدر نظر نگرفت يا هجداگان

  

  يدر زبان فارس يبسامد طبقات واج - 6

 ميرسا تقسريطبقة رسا و غبه دو  يياز نظر رسارا  يزبان فارس يها همخوان ،ين بررسيدر ا

 .ميده يم شينما c1با را  ررسايغ يها همخوان و c2با  را رسا يها همخوان. ميا ه كرد

ن يبر اساس پسها  واكهند. هست ررسايغها  ر همخوانيو سا /r,y,l,m,n/رسا شامل  يها همخوان

ن يپس يها و واكه )/1v=/a, e, i( نيشيپ يها د به دو طبقة واكهيگاه توليجا بودنِ نيشيو پ

)2v=/â, o, u/( باز  يها واكه طبقةن بر اساس ارتفاع زبان به سه يهمچنم و يتقس      

)3v=/a, â/(متوسط  يها ، واكه)4v=/e, o/( بسته  يها و واكه)5v=/i,u/( ندا هم شديتقس .

ار يدر اخت يز طبقات واجيو ن يزبان فارس يها واج يع و بسامد نسبياز توز يآمار جالب 8جدول 

  م كه:ينيب يم ن جدوليشده در ا به آمار ارائه يگذارد. با نگاه يم ما

 م تعداد واج هايكه از تقس ،واج است 8حدود  يه در زبان فارسطول متوسط هر واژ .الف

  د.يآ يم دست ) به54391(ها  ) به تعداد واژه444638(

 يمبنا دهند، البته يم ليتشكها  را واكه يدر ساختمان واژة فارسها  % واج40ش از يب ب.

نكره و  يايانند م ،يراشتقاقيغ يكسرة اضافه و تكواژها است و اگر يفارس يها ل ما واژهيتحل

ن يرا به ا ،هم دارند ييگر بسامد بااليك واكه هستند و از طرف ديكه تنها  ،يبند موصول ياي

ن يا. رود يم زين رقم باالتر نيا ،در گفتار روزمره كه م شديمتوجه خواه ،ميتعداد اضافه كن

ن رقم به يمه 8واكه به همخوان محاسبه شود، مطابق جدول  ياست كه اگر بسامد نسب يدرحال

  رسد. يم %72حدود 

  ررسا است.يغ يها ش از دو برابر همخوانيرسا ب يها بسامد همخوان ج.
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بر  يو شاهدث بسامد دارد ياز ح يتفاوت معنادارها  واكه بودنِ نيشين و پيپس د.

  تواند باشد. يم ين دو طبقة واجيا بودنِ يعيطب

چه ارتفاع زبان باالتر باشد، بسامد طبقة هر يعنيارتفاع زبان با بسامد رابطة عكس دارد.  ه.

  كمتر است و برعكس. يواج

طبقة  ييهرچه ارتفاع زبان باالتر باشد، رسا يعنيرابطة عكس دارد.  ييارتفاع زبان با رسا و.

  كمتر است و برعكس. يواج

هرچه بسامد باالتر باشد، واج و  يعنيم دارند. يرابطة مستق ييو رسا يبسامد طبقة واج ز.

  رساتر است. ية واجطبق

محاسبه شده است.  ييساخت هجابدون در نظر گرفتن  8در جدول  يواج طبقاتبسامد 

از  يتر قيار دقيروه نرمال شده است تا معهر گ ين محاسبه بسامد با توجه به تعداد اعضايدر ا

 يعضاطبقه بر تعداد ام بسامد هر يبا تقس يساز نرمال د.يدر واژگان به دست آ طبقهبسامد هر 

 c1گروه  يِعنوان مثال بسامد واژگان محاسبه شده است. به طبقهه و نسبت آن با مكمل آن طبق

 ةشد نسبت نرمال ،مين تقسيشده است. با ا 5م بر يتقس c2گروه  يِو بسامد واژگان 18م بر يتقس

ن يبه هم قاًيز دقين vبه  cنسبت  ةمحاسب شده است.  2.09برابر با  c1به  c2 طبقة يفراوان

  شود. يم شده محاسبه نسبت نرمال يطبقات از رو يبسامد نسب انجام گرفته است. روش

كدام از طبقات ضا و بسامد هر طبقه، درصدي كه هرما طبقات واجي، تعداد اع ،8در جدول 

طبقات واجي را  دهند، نسبت طبقات به همديگر و بسامد نسبيِ واجي به خود اختصاص مي

  كند. هاي زباني را تأييد مي  ريهشده در نظ بيني پيش مقياس رساييِ كامالً 8بينيم. جدول  مي

  

  طبقات واجي در ساختمان هجا - 7

پردازيم. بسامد و رفتار  در اين بخش به حضور طبقات واجي در درون هجاهاي زبان فارسي مي

هجا  مراتبي براي بودنِ آنها و نيز درستيِ ساختمان سلسله تواند شاهد طبيعي اين طبقات مي

گانة فارسي از تمامي واژگان استخراج شد و در هر هجا  باشد. براي اين منظور هجاهاي سه

آمده، با توجه به تعداد  دست هاي واجي مورد بررسي قرار گرفت و سپس بسامد به بسامد طبقه

هاي واجي در هجاي  هاي واجي، نرمال شد تا معيار نسبيِ دقيقي از حضور طبقه اعضاي طبقه

بسامد رخداد  cvشود، در هجاي  مشاهده مي 9همان گونه كه در جدول  به دست آيد.فارسي 
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هاي رسا بيشتر  ها و همچنين ميزان رخداد گروه همخوان ) بيشتر از ساير واكهv3هاي باز ( واكه

  از غيررسا است، كه تأييدي بر اعتبار اصل رسايي در واژگان فارسي است.

  

  فارغ از ساخت هجايي) و اصل رساييپراكندگي طبقات واجي ( -8جدول 

طبقة 
 واجي

 بسامد  تعداد اعضا
درصد طبقة 

 واجي
 نسبت

بسامد 
 نسبي

  

c1 18 166911 37.77 1 32.36 c23=%100 

c2 /m,n,l,r,y/5 97281 21.75 2.09 67.64 

v1 /a,e,i/3 10075 25.04 1 61 v6=%100 

v2 / â,o,u/3 70371 15.43 1 39 

v3 /a, â /2 84165 19.89 1 46.64 v6=%100 

v4 /e,o/2 55184 11.73 1 30.58 

v5 /i,u/2 41097 8.85 1 22.77 

c 23 264192 59.53 1 27.7 c=%100 

v 6 180446 40.47 2.61 72.3 v=%100 

  100  100 444638 29 جمع

  

  

 cv يدر هجا يطبقات واج -1- 7

كه در آن بسامد  ،ميرا شاهد هست يفارس cv يهجادر  يطبقات واج يپراكندگ 9در جدول 

 cv يدر هجا باز: الف. يها با ارتفاع زبان ارتباط عكس دارد و واكهها  واكه يِعيطبقات طب

 يدارا cv ينوع همخوان در هجا ، ب.ندستهن بسامد يشتريب ينظر از نوع همخوان دارا صرف

 ،كند يم دييهجا را تأ يابر يمراتب وجود ساخت سلسله ين رفتار واجيست و اين يت چندانياهم

 يا ش از خود را تحت فرمانش سازهيهمخوان پ ،عنوان هستة هجا به ،كه به موجب آن واكه

  م كرد.يشتر بحث خواهين مورد در ادامه بيست. در ايو بر آن مسلط ن ندارد
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  ) و اصل رسايي cvپراكندگي طبقات واجي ( در درون هجاي  -9جدول 

 واجي ةطبق
 ةبسامد طبق

 واجي

درصد 
 بسامد

 ةبسامد طبق
واجي در نسبت 

 اعضا

 ةدرصد بسامد طبق
 واجي در نسبت اعضا

c1v3 29074 27.89 8216 21.72 

c1v4 22251 21.35 5355 14.15 

c1v5 18324 17.58 4720 12.48 

c2v3 12112 11.62 7030 18.58 

c2v4 11558 11.09 6603 17.45 

c2v5 10892 10.45 5910 15.62 

 100  100 104211 معج

  

  

 cvc يدر هجا يطبقات واج - 2- 7

 يدر هجاها  ع واكهيتوز م كه: الف.ينيب يم را cvc يدر هجا يحضور طبقات واج 10در جدول 

cvc يدر هجا يهمخوان آغاز ارتفاع زبان ارتباط عكس دارد، ب. با cvc  تحت فرمانش

 يدر هجاها  است. همخوان يتصادفست، لذا حضور آنها قبل از هسته يهستة هجا ن يا هساز

cvc  ،رسا  يها ل بسامد همخوانين دليد به ساختمان هجا هستند و به هميمق ،بعد از هسته

ن دو طبقه در نظر گرفته شود، موضوع يا يژه اگر نسبت اعضايو هب ررسا است.يشتر از غيب

كند.  يم ييخودنماشتر يبعد از هسته به ساختمان هجا ب cvc يدر هجاها  همخوان دبودنِيمق

دو  18به  5با احتساب نسبت  ياست، ول 4878بسامد  ياگرچه دارا c2v3c2 يمثالً هجا

ز صادق ية موارد نين امر در بقيشود. ا يم ن بسامديشتريب يدارا ن هجاي، اررسايطبقة رسا و غ

  است.
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  ) و اصل رسايي cvcپراكندگي طبقات واجي ( در درون هجاي  -10جدول 

 واجي طبقة
بسامد طبقة 

 واجي

درصد 
 بسامد

بسامد طبقة 
  واجي

 در نسبت اعضا

  درصد بسامد طبقة
واجي در نسبت 

 اعضا

c1v3c2 15337 22.32 133.36 18.77 

c1v3c1 11755 17.1 22.22 3.12 

c1v4c2 7194 10.47 6255 8.8 

c1v4c1 6619 9.63 12.51 1.76 

c2v3c1 6376 9.28 55.44 7.8 

c2v3c2 4878 7.1 195.12 27.48 

c1v5c2 3722 5.42 32.36 4.55 

c2v4c1 3634 5.29 31.6 4.44 

c1v5c1 3450 5.02 6.52 0.9 

c2v5c1 2290 3.33 19.91 2.8 

c2v4c2 1738 2.53 69.52 9.78 

c2v5c2 1731 2.52 69.24 9.78 

 100  100 68724 جمع

  

 cvcc يدر هجا يطبقات واج -3- 7

 ز شاهد: الف.ينجا نيدهد و در ا يم را نشان cvcc يدر هجا يطبقات واج يپراكندگ 11جدول 

تابع  يدر خوشة همخوانها  ع همخوانيتوز م، ب.يرساتر هست يا هطبقات واك يبسامد باال

در  يدر خوشة همخوان 12مطابق جدول  است، ج. ييهجا و اصل رسا يِمراتب ساخت سلسله

در اكثر مواقع از  كه هد يم نشانن امر يا ست واررسا ي% غ21% مواقع همخوان اول رسا و در 79

  دهد. يم ن موضوع را نشانيا 12م و جدول يهست ييرسا ان هجا شاهد افتيپا هسته به
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  ) و اصل رسايي cvccپراكندگي طبقات واجي ( در درون هجاي  -11جدول 

 واجي ةطبق
 ةبسامد طبق

 واجي

درصد 
  بسامد

 واجي ةبسامد طبق

 عضادر نسبت ا

درصد بسامد 
  ةطبق

واجي در نسبت 
 اعضا

c1v3c2c1 1802 23.99 681 14 

c1v3c1c1 1044 13.9 85 2 

c1v4c2c1 641 8.53 242 5 

c2v3c2c1 641 8.53 1114 23 

c1v4c1c1 478 6.36 39 1 

c1v3c1c2 456 6.07 172 3 

c2v3c1c1 383 5.1 144 3 

c1v4c1c2 309 4.11 116 2 

c1v4c2c2 262 3.49 455 9 

c1v5c1c1 239 3.28 19 0 

c2v4c1c1 220 2.93 83 2 

c1v3c2c2 152 2.02 264 5 

c2v5c1c2 135 1.8 234 5 

c2v3c1c2 131 1.74 227 5 

c2v5c1c1 128 1.7 48 1 

c2v4c2c1 127 1.69 220 4 

c2v4c1c2 121 1.61 210 4 

c1v5c1c2 84 1.12 31 1 

c1v5c2c1 61 0.81 23 0 

c2v4c2c2 32 0.43 256 5 

c2v3c2c2 24 0.32 192 4 

c1v5c2c2 21 0.28 36 1 

c2v5c2c1 20 0.27 34 1 

 100  100 2024 جمع
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  cvccارزيابي اصل رسايي در جايگاه عضو اول خوشة دوهمخواني در هجاي  -12جدول 

 يعيطبقة طب درصد طبقة طبيعي

 78.6 رساها

 21.4 غير رساها

 100 جمع

  

  cvcc يهجا يدر خوشة دوهمخوان يش واجيآرا -8

 cvcc يدر خوشة دوهمخوان يش و بسامد طبقات واجيحضور، آرا يدر ادامه به بررس

  م.يپرداز يم

  

  cvcc يهجا يدر خوشة دوهمخوان يبسامد همخوان -8-1

د و بسامد يواژگان استخراج گرد كلاز  cvcc يهجادر  يهمخواندو يها خوشه يتمام نجايادر 

كنيم  يم مشاهده 13گونه كه در جدول  همانمحاسبه شد.  يمختلف واج يها بيركرخداد ت

گاه يجادر  /t/زان رخداد واج ين ميو همچن خوشه همخوان اولِگاه يجادر  /n/واج  بسامد

ممكن  يِش واجي) آرا23*23( 529 كه جمعاً  آنجا از كند. يم ييخودنما ،خوشههمخوان دوم 

 يز داراين ياريو بس خأل ها داراي از ساخت ياريان بسين مياز ا و ن خوشه وجود دارديدر ا

در موارد فوق را بحث  شدنِ يز از طوالنيپره يبرا ،%) بودند42ن (در كل ييار پايبسامد بس

  م.يا اوردهين 13جدول 

  

  cvccدر هجاي  بسامد واجي عضو اول خوشه -8-2

گذارد، كه در آن سه  ه نمايش ميرا ب cvccدر هجاي  بسامد واجيِ عضو اول خوشه 14جدول 

هاي رخداده در جايگاه همخوان اول خوشه دوهمخواني  % از كلية واج 54بيش از  /n,r,s/واج 

اند. الزم به توضيح است كه پديدآورندگانِ واژگانِ زايا (اسالمي و همكاران،  را تشكيل داده

هايي كه در  ر صورت واجيِ واژه) بنا به اهداف كاربردي (تبديل خودكار متن به گفتار)، د1383

 /ow/صورت   وجود داشته، آن را به [ou]ساختمان آنها، به لحاظ آوايي، اصطالحاً واكة مركب 
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تر باشد و از طرف ديگر  طبيعي» موز، قوم، نوروز«اند تا توليد ماشينيِ كلماتي مانند  نشان داده

  اند. ها اضافه كرده ت همخوانرا به فهرس wنويسي به حداقل برسد. لذا  حجم كار برنامه

  

 cvcc يدر هجا ccخوشه  يپراكندگ -13جدول 

 درصد بسامد يبسامد واژگان عضو دوم خوشه عضو اول خوشه

n d 865 11.52 

s t 690 9.19 

n g 455 6.06 

r d 402 5.35 

š T 296 3.94 

n ǰ 205 2.73 

s m 194 2.58 

x t 189 2.52 

h r 157 2.09 

f t 135 1.8 

x s 120 1.6 

r g 108 1.44 

r m 105 1.4 

y n 103 1.37 

r z 95 1.26 

k s 89 1.18 

t r 84 1.12 

r t 77 1.03 

 42 3142  ريسا
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  cvccدر هجاي  بسامد واجي عضو اول خوشه -14جدول 

عضو اول 
  خوشه

بسامد 
 واجي

درصد 
  واجي

عضو اول 
  خوشه

بسامد 
  واجي

درصد 
  واجي

n 1729 23.02 q 171 2.28 

r 1295 17.24 z 169 2.25 

s 1096 14.56 w 153 2.04 

š 501 6.67 b 141 1.88 

x 360 4.79 ] 94 1.25 

y 349 4.65 d 93 1.24 

h 290 3.86 ǰ 37 0.49 

l 236 3.14 p 9 0.12 

f 228 3.04 v 7 0.09 

k 203 2.7 g 3 0.04 

M 174 2.32 ž 1 0.01 

t 172 2.29  

  

   cvcc يدر هجا عضو دوم خوشه يِمد واجبسا -8-3

كه در آن سه واج  دهد، يم را نشان cvcc يدر هجا عضو دوم خوشه يِبسامد واج 15جدول 

/t,d,m/ اند. را پر كرده يهمخواندو گاه دوم در خوشةيجات ي% از ظرف47ش از يب  

  

  نشان در زبان فارسي هجاي بي -9

ة زبان فارسي استخراج و ميزان رخداد هريك در واژ 54391گانة فارسي از  كلية هجاهاي سه

% از كل هجاهاي 57ها بررسي و بسامد آنها محاسبه شد. مشخص شد كه  ساختار هجاييِ واژه

% 4% و 38به ترتيب  cvccو  cvcدارندو بسامد هجاهاي  cvزبان فارسي، ساخت هجاييِ 

شود و  زبان فارسي محسوب مي نشانِ ، به دليل بسامد باال، هجاي بي cvاست. بنابراين هجاي 

طور كه پيشتر گفتيم اين در حاليست كه، در مقام تلفظ، غالباً با حذف همخوان پاياني در  همان

مثالً در  cvبه  cvcخوشة دوهمخواني و هجاسازيِ مجدد با درج واكه و به دنبال آن تبديل 

/kârgar/ صورت  به]kâregar[، بينيم كه هجاي  ميcv ر زبان فارسي است و هجاي مطلوب د
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بسامد هركدام  16شوند. جدول  در فرايندهاي واجي، هجاهاي ديگر به آن تبديل و يا نزديك مي

  دهد. هاي هجاييِ فارسي را نشان مي از ساخت

  

  cvccدر هجاي  ccعضو دوم خوشه  بسامد واجيِ -15جدول 

 دومعضو 
  خوشه

بسامد 
 واجي

درصد 
  واجي

 دومعضو 
  خوشه

بسامد 
  واجي

صد در
  واجي

t 1555 20.7 š 204 2.72 

d 1465 19.5 b 192 2.56 

m 6.5 8.05 q 168 2.24 

g 574 7.64 f 121 1.61 

r 550 7.32 ž 111 1.48 

s 350 4.66 h 90 1.2 

l 317 4.22 x 81 1.08 

ǰ 269 3.58 v 49 0.65 

k 260 3.46 y 34 0.45 

z 242 3.22 p 29 0.39 

n 221 2.94 č 14 0.19 

  
  بسامد هجاهاي فارسي -16جدول 

 درصد بسامد هجا

cv 104211 57.75 

cvc 68723 38.09 

cvcc 7512 4.16 

 100 180446 جمع

  

  در واژگان زبان يزبان فارس يها واج يفراوان - 10

 دهيطور كه د . هماندهد يم در واژگان زبان را نشان يزبان فارس يها واج يفراوان 17جدول 

كه  يورط  به ن بسامد را دارند.يشتريها ب پس از واكه /r,n,d,t,m,s/ يها همخوان ،شود يم

  .است  /o,u/يها از واكه ترشيب يحت /r,n/ يها همخوانبسامد 
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  هاي زبان فارسي فراواني واج - 17 جدول

  بسامد واج  واج
هر درصد بسامد 
 واج از كل

  بسامد واج  واج
درصد بسامد 

  واج از كلهر 

a 42597 9.5 k 10277 2.33 

â 41568 9.3 h 10121 2.2 

e 35216 7.9 y 9951 2.2 

i 32262 7.2 š 9480 2.1 

r 30025 6.7 u 8835 1.9 

n 25613 5.7 q 7018 1.5 

o 19968 4.4 f 6721 1.5 

d 19016 4.2 g 6637 1.4 

t 18202 4 p 5408 1.2 

m 17988 4 x 5324 1.1 

s 15942 3.5 v 5240 1.1 

? 14592 3.2 ǰ 4469 1 

b 13796 3.1 č 1947 0.4 

l 13704 3 w 1147 0.2 

z 10771 2.4 ž 802 0.1 

 100جمع كل درصد =  444638ها = جمع كل بسامد واج

  

  يريگ جهينت -11

تا  ،مينة آمار بازتاب دهيرا در آ يزبان فارس يينظام آوا كه ميدر پژوهش حاضر تالش كرد

موجود  يِاطالعات واج يِآمار يم. بررسيباش  را روشن كرده يعيطب ن نظامِيا يها يژگيو يبرخ

ما داد تا  ن امكان را بهيا ،زبانان يفارس يندة واژگان ذهنيعنوان نما به ،يواژة فارس 54391در 

 يع و رفتارهايم بسامد، توزيبتوان )يداور شينوع پپژوهش و بدون هر يِت آماريل ماهيبه دل(

پژوهش م. يح دهيمار توضآ از طريقزبان را  ييعال در نظام آواف يمند عناصر و واحدها نظام

با  ،آمده دست هج بيو نتا يمورد بررس متنوعِ يها ها و جنبه ث حجم دادهياز ح ،حاضر

 يباً تماميدهد كه تقر ينشان م يآمار يها ليج تحلينتا دارد. ين تفاوت اساسيشيپ يها پژوهش
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 يو هجااست  يانيپا هيتك يره در زبان فارسيد و غيق واژگان اعم از اسم، فعل، صفت، يواحدها

ل ين دلين امر دانش ناخوآگاه دارند و به هميآخر آنها برجسته است و اهل زبان نسبت به ا

 يِل آماريتحلكنند.  يتلفظ م يانيپا يهجا كردنِ را با برجسته يقرض يها ها و واژه نوواژه

در  يواج يها رهيث تعداد هجا، زنجياز ح يفارس يها ل واژهيمانند تحل ،ياطالعات مختلف واج

در زبان  يواج يعي، بسامد طبقات طبيفارس يها ش هجا در درون واژهيساختمان هجا و آرا

خوشة در  يواج يها شيدر ساختمان هجا، آرا يفارغ از ساختمان هجا، طبقات واج يفارس

 ،در واژگان زبان يزبان فارس يها واج ينه در زبان و فراوانينشان و به يب ي، هجايدوهمخوان

ار پژوهشگران در يدر اختزبان  ييِخصوص سازوكار نظام آوادررا  يار مهمياطالعات بس

توانند از آمار و ارقام بق يفراخور تخصص و موضوع تحق بهتا  ،دهد يمختلف قرار م يها عرصه

  ن پژوهش استفاده كنند.يشده در ا ارائه

شدة  رفتهيم پذياصول و مفاه ييِبر روا يگواه سو كيز ا ،قين تحقيا يِآمار-يج واجينتا

ره يهجا و غ يمراتب ، ساختمان سلسلهيواج يندهاي، فرايواج يعيمانند طبقة طب يشناخت واج

جة آن يكه در نت ،كند يرا مشخص م يواج يها رهيها و زنج گر بسامد واجياست و از طرف د

ن يا يِج آمارينتا يز بررسين شود. يزبان مشخص م ييِدر نظام آوا يدار و نشان ينشان يوستار بيپ
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، ينيگز مانند واژه يعمل يدر كاربردها زيو نساختواژه  و يشناخت ، مطالعات واجيشگاهيآزما

  .مربوط به پردازش گفتار استفاده كرد يها ي، فناوريدرمانگفتار
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