
  

  

  

  

  

  

 دركلمه  هاي پايان انفجاريبست در  يِدار واكو  بست شِ، ديرواكه ديرشِ

  فارسيزبان 
  

  آبادي نجف سادات رضوي مرضيه

  شناسي همگانيكارشناس ارشد زبان
  ماندانا نوربخش

  )س(دانشگاه الزهرا 
 

  چكيده
كه  وجه به اينبا ت. هاي زبان فارسي است يفجارهاي تمايزدهنده در ان ي يكي از مشخصهدار واك

قرار بگيرند، ) vc(و يا پاياني ) vcv(، مياني )cv(هاي آغازي  يك از جايگاه در كدام ها انفجاري
اند كه دو سرنخ  پيشين نشان داده مطالعات. كنند متفاوتي پيدا مي شناختيِ صوتهاي  ويژگي
هاي  جمله سرنخها از بست در تمامي جايگاه واك در زمانِ بست و ديرشِ ديرشِ شناختيِ صوت
شدة اين تقابل در  هاي شناخته ديرش واكه نيز از سرنخ. روند شمار مي ي بهدار واك قابلت بالقوة

ايجاد تمايز ميان  هاي بالقوه در اين سرنخ يِهدف بررس احاضر ب مطالعة. است )vc(محيط 
با ين مطالعه در ا .ورت گرفته استصكلمه  واك در جايگاه پايانيِ و بي دار واكهاي  انسدادي

 در زمانِ همخوان، ديرش بست و ديرش واك ماقبل ةمتغير ديرش واك پرات افزار استفاده از نرم
مورد بررسي قرار گرفته / توپ/ -/توب/و / سوك/ - /سوگ/، /سوت/ -/سود/هاي  در واژه ،بست
فوق  سه متغيرِمشخص شد كه هر spss افزار نرم ةوسيل جزيه و تحليل آماري بهاز ت پس .است
 .ندثيرگذار باشكلمه تأ در جايگاه پايانيِي دار واك تمايز عنوان سرنخِ توانند به مي

  .، زبان فارسيواكه واك، ديرشِ ديرشِ، بست ديرشِ، يدار واكتقابل  فجاري،ان :ها واژهكليد
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  مقدمه. 1

دسته  با اين دررابطه. هستند] كوا -[يا  ]واك[+ لحاظ واجي  هاي انسدادي به در فارسي همخوان
 شناختيِ صوتهاي  هاي مختلف صورت گرفته و ويژگي ها تحقيقات بسياري در زبان از همخوان

مورد در ديدگاهي كه در) 64: 1997( 1ااسترياد. ها مورد مطالعه قرار گرفته است آن
هاي  سرنخ هاي توزيعيِ كند، فهرستي از ويژگي هاي حنجره پيشنهاد مي شدگي مشخصه خنثي
اعتقاد وي،  در اين فهرست به. دهد هاي مختلف ارائه مي ي را در جايگاهدار واك ختيِشنا صوت

ي كاسته دار واكهاي ممكن براي  شويم از تعداد سرنخ تر مي جايگاه پاياني نزديك چه بههر
 عنوان مثال وي به. ي هستنددار واكترين موارد براي تشخيص  ها سخت شود و اين جايگاه مي
از  از واكه و پيش انسدادي در جايگاه پس همخوانِ يِدار واك شناختيِ ي صوتها جمله سرنخاز

 بست، طولِ بست، طولِ يِدار واكرا مواردي چون ) abra, aba, apra, apaمانند (آواي رسا 
V1  مقدار ،F1  درV1 ِمقادير2داريآستانه واكآن،  ٔرهش و دامنه ، طول ، F0  وF1 ِدر شروع 
كه براي  درحالي). دوم است ٔگر واكه نشان V2اول و  ٔگر واكه نشان V1. (داند مي V2 ةواك

تنها دو سرنخ ) asp, asbمانند (انتهاي كلمه گرفته و در بعد از يك همخوانِ C ،يدار واك
  .دنمان باقي ميبست  ديرشِبست و  يِدار واك

ها كمتر است،  هبه ساير جايگا هاي پاياني نسبت ايگاهجها در  كه تعداد اين سرنخ جا آناز
وي  ).7 :همان(داند  ي ميدار واك شدگيِ پاياني را محيطي مناسب براي خنثياستريادا جايگاه 

را ) ab, apمانند (كلمه  در پايانِ Vبعد از  C يِدار واكهاي ممكن براي  چنين سرنخ هم
  .گيرد ينظر مآن در رهش و دامنة ، طولVِدر  F1، مقدار V بست، طولِ بست، طولِ يِدار واك

مطالعات و  ،و عوامل ايجاد آن دار واكواك و  هاي بي تقابل ميان همخوان درزمينة
توان  جمله مي ازآن. خلي و خارجي انجام گرفته استدا شناسانِ سوي زبانهاي متعددي از بررسي

 دار واكواك و  بي هاي انسداديِ همخوان تقابلِ 3شدگيِ هايي پيرامون موضوع خنثي به پژوهش
خان،  جن ؛ بي1350؛ قريب، 1961، 4زاويالوا. هاي سايشي اشاره كرد از همخوان ي پسدهان

 اين فرايند هاي آزمايشگاهيِ جمله كساني هستند كه به بررسي ويژگياز 1377؛ سپنتا، 1374
هاي  از سايشي واك پس بي هاي انسداديِ اند كه همخوان واجي پرداخته و به اين نتيجه رسيده

از مدرسي قوامي،  نقل به(شوند  خود تلفظ مي دار واك نوعي مانند جفت اند و به دهنادمي ،واك بي
1386 ،442.(  

                                                
1. D. Steriade 
2. Voice Onset Time (VOT) 
3. neutralization 
4. Vl. Zavjalova 
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سه ) 1350(در فارسي، قريب  / b,d,γ/و  /p,t,k/ 1هاي با تمايز ميان انسدادي رابطهدر
واك و نفس  ميان وي تنها دو عاملِ ازاين. كند و نيرو را مطرح مي) دمش(واك، نفس  مشخصة

اعتقاد وي  زيرا به. داند ها مي هاي مميز ميان اين گروه از انسدادي زبان فارسي مشخصهرا در 
 دار واكواك و  هاي بي يكي از دو مشخصة فوق، تشخيص هويت انسدادي شدنِ درصورت خنثي

  .مخرج مشكل خواهد بود هم
صورت مشخصة اصلي در تقابل  كه دمش را به كند نيز پيشنهاد مي) 1972( 2الزار

اصلي را  مشخصة اما نهايتاً. دوم قرار گيرد ي در مقامدار واكنظر بگيريم و ها در سداديان
  .كند تعريف مي 4مقابل نرميدر 3صورت سختي به

در فارسي را دميده  /p,t,k/واك  هاي بي كه انسدادي ضمن آن) 111: 1384(شناس  حق
هاي  انسدادي رفتگيِ در شرايط واكواك را  و بي دار واكهاي  عامل تمايز ميان انسدادي ،داند مي

  .گيرد نظر مي ها در آن نرمي و سختيِ دار، مختصة واك
واكشان  بي از جفتb,d,γ/  ،/تمايز ميان  ترين عاملِ نيز مهم )37 - 47: 1385(ثمره 

/p,t,k/ البته . داند ها مي در وهلة اول دمش و سپس سختي و نرمي آن ،رفتگي صورت واكرا در
  .كند آوا فرق مي گرفتنِ قرار مقدار دمش با توجه به محلِ اعتقاد وي به

واك  و بي دار واكهاي  تقابل ميان انسدادي شدگيِ خنثي) 452: 1386(مدرسي قوامي 
وي . دهد مورد بررسي قرار مي تي ٱ ويواك يا  شروعِ زمانِ فارسي را با استفاده از شاخصِ

مميز  طح واجي، و مشخصةواك در س اي بيه انسدادي بودنِ با دميده يا نادميده دررابطه
در اين  ،واك هاي بي واك در فارسي، بر اين باور است كه انسدادي و بي دار واكهاي  انسدادي

مشخصة  ،واك و بي دار واكهاي  انسدادي مميزِ اند و مشخصة اصليِ درسطح واجي دميده ،زبان
  .است 5چاكناي باز

واك  هاي بي مايشگاهي، تظاهر آوايي انسداديشناسي آز در چارچوب واج) 1386(صادقي 
ثير دمش بر اين تقابل را ارزيابي واك بررسي كرده و ميزان تأ هاي بي فارسي را بعد از سايشي

 ،دار واكهاي دميده، نادميده و  گونه رهشِ نوفة گيري مقدار كششِ از اندازه وي پس. كند مي
توليد  اوالً يابد كه نتايج دست ميهاي انسدادي، به اين  براي طبقات مختلف همخوان

و توليد  /CV/ها در بافت  داري با توليد آنتفاوت معنا /SCV/واك در بافت  هاي بي انسدادي
 -يدار واكشدگي تقابل  چنين خنثي هم. در همين بافت آوايي دارد دار واكهاي  انسدادي

                                                
ها در  استفاده شده است، هرچند اين همخوان  /k/و    /γ/ هاي آشناتر  جهت سادگي از نشانه در اين مقاله به  .1

  .شوند زبان فارسي معيار كامي درنظر گرفته مي
2. G. Lazard 
3. tenseness 
4. laxness 
5. spread glottis 
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چاكناي  يزان گستردگيِدليل كاهش م ، بهرا /SCV/هاي انسدادي در بافت  همخوان واكيِ بي
هاي  انسدادي رهشِ نوفة كششِ مقدار پارامترِ بر ،ثير عامل تكيهكه تأ آن و نهايتاً. گيرد نظر ميدر
داري  موردنظر تأثير معنا در بافت دار واكهاي  دار بوده اما براي انسدادي معنا /CV/واك در  بي

  .ندارد
 فارسيِ هاي دهانيِ ا در انسدادير تي ٱ وي نقش تمايزيِ) 225- 227: 1388(نوربخش 

تايج حاصل از اين ن. مورد مطالعه قرار داده است ،اي واكه هاي آغازين و ميان معيار درجايگاه
آن است كه عامل از ي، حاكيدار واكو  تي ٱ ويقوي ميان  بستگيِ هم دادنِ پژوهش ضمن نشان

ش است و زبان ور يا عدم حضور دمحض ،اي واكه ي در جايگاه آغازين و مياندار واكتمايز  اصليِ
را جهت } دميده  واك بي{ و} نادميده  واك بي{دو مقولة  هايي است كه جمله زبانفارسي از

  .دهد ي مورد استفاده قرار ميدار واك تمايز واجيِ تحقق آواييِ
هاي اين دسته از  ها در زبان فارسي مربوط به ويژگي كه اغلب پژوهش باتوجه به اين

ها در جايگاه پاياني كمتر توجه  هاي آن و يا مياني بوده و به ويژگي در جايگاه آغازي ها همخوان
 /p,t,k/هاي  همخوان 1زمانيِ شناختيِ صوتهاي  بررسي ويژگي هدفاست، تحقيق حاضر با شده

واكة قبل  ديرشِ در اين راستا سه سرنخِ. صورت گرفته است ،كلمه در جايگاه پايانيِ/ b,d,γ/و 
  .اند مورد بررسي قرار گرفته ،بست  واك در طولِ بست و ديرشِ وان، ديرشِاز همخ

  
  يدار واكو  يانفجار هاي همخوان. 2

هاي  د كه عبارتند از مرحلهنسه مرحلة توليدي وجود دار ،يك از عناصر زنجيريدر توليد هر
ة مرحله درشوند ك زنجيري تعبير مي ينفجاري به عناصرهاي ا همخوان. ادگي، درنگ و انجامآم

درنگ غيرفعال فعال با اندام فراگوييِ اندام فراگوييِ ،ها آن توليد، دهاني ايجاد  كاملِ يك بست
مجراي  شدنِ شود و اگر با بسته ميحالتي مسير جريان هوا از دهان مسدود  درچنين. نمايد
دهاني  درون ، فشار هواي)راه عبور هوا از بيني هم مسدود شود(كامي همراه باشد  نرم حلقيِ

الزم براي توليد يك  شرايط اين حداقلِ. رود باال مي ،مثبت سويِ فشار هواي برون علت به
دهاني باز  بست ،ة انجامكه در مرحل هنگامي. استدهاني  ششيِ سويِ برون انسداديِ انِهمخو

 كه در آواشناسيِ ،شود خارج مي ،ولي محسوس ،كم ارِشده با فش شود، هواي فشرده مي
 هاي انفجاري همخوان مادگي در توليدآ ةمرحل. اند نام نهاده 3را انفجار آن 2شناختي صوت

، از آغاز تا ة درنگمرحل. استگرايش  ةكامل و بنابراين مرحل سوي بست صورت حركت به به
 ةشود و بنابراين مرحل بست آغاز مي شدنِبا باز ،ة انجاممرحل بست نام دارد وگرفتگي،  پايانِ

                                                
1. temporal 
2. acoustic phonetics 
3. explosion 
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واك با  هاي بي بست در انسدادي ،شناسي نظر صوتاز). 205 :1994 ،1لور(شود  اميده ميرهش ن
و در  ،صورت يك خط مستقيم به 2شكل موجكه در ،شود كوت شناخته ميس يك منطقة

كه با  ،رهش ةشروع مرحل. شود مشاهده مي) سفيد(خالي از انرژي  اي نگاشت با منطقه طيف
 ناگهانيِ افزايشِ موج با شكلِ، كه درشود گذرا ديده مي موجِ صورت يك ، بهاستانفجار همراه 

در  معموالً ،با انرژي زياد صورت يك خط عمودي نگاشت به شود و در طيف دامنه شناخته مي
ي كوتاه از انفجار، رهش با سايشِ پس. شود ديده مي) به نوع انفجاري بسته( هاي باال فركانس

 .يابد ادامه مي

موج شكل در  ،جاي سكوت بست به ةدر منطق ،باشد دار واك ،انفجاري كه همخوان درصورتي
به  ها نسبت آن ةكه البته دامن خواهيم بود،هاي حنجره  مربوط به تكانه د امواج شبه منظمِشاه
واك در  رِسكوت، نوا ة، در منطقدار واكهاي  انسدادي نگاشت در طيف. تر استها كم واكه

ها  كه انسدادي درصورتي. استواك  منظمِ 3هاي كه شامل تكانه ،شود فركانس پايين مشاهده مي
صوتي و  موجِ 1شكل  .دمش خواهيم بود ، شاهد يك دورةسايش ةاز مرحل ، پسدميده باشند

  .دهد اي نشان مي واكه دو همخوان انفجاري را در جايگاه ميان نگاشت طيف

 
  

  )53 -54 :1392،نوربخش(اي واكه واك در جايگاه ميان و بي دار واكدو انفجاري  نگاشت موج صوتي و طيف. 1شكل

  

                                                
1. J. Laver 
2. waveform 
3. pulse 
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هاي تقابل  انفجاري از سرنخ الزم به ذكر است كه حضور و يا عدم حضور واك در آواهاي
، يا تنها عامل شود آيد ولي در همة موارد باعث ايجاد اين تقابل نمي شمار مي ي بهدار واكواجي 

 صورت به توانند مي را، كه شناختي صوت ويژگي شانزده) 3-11: 1986( 1يسكرل .ايجاد آن نيست

در سه گروه  ،اي عمل كنند واكه ي در جايگاه مياندار واكتمايز  هاي دركيِ سرنخعنوان  به بالقوه
اي ه از گرفتگي و ويژگي به پيش  هاي مربوط به مرحلة گرفتگي، ويژگي  هاي مربوط ويژگي
 بست، ديرشِ: به گرفتگي عبارتند از  هاي مربوط ويژگي. كند يفتگي معرفي ماز گر به پس  مربوط

 ديرشِ توان به مياز گرفتگي  هاي پيش ويژگيجمله از. چاكنايي عالمت شدتواك و  ديرشِ
  .ل و مقدار فركانس پايه اشاره كردسازة او پايانة فركانس ،اول سازة گذرِ طولِواكه، 

و  ،هاي مربوط به مرحلة گيرش ميان ويژگي، ازبست ديرشِواك و  ديرشِ ،در مطالعة حاضر
 .اند ، انتخاب شدهاز گرفتگي هاي پيش ميان ويژگي، ازواكة قبل از همخوان ديرشِ

طور  همان .دهد را نشان مي /mat/و /mad/انگليسي  واژة حاصل از دو موج صوتيِ 2شكل 
كه  ،صورت يك خط مستقيم ، بهتبس در زمانِ، / t/مربوط به  موج صوتيِ شود كه مشاهده مي

اگرچه  /mad/ مربوط به واژة در تصويرِ. شود عدم ارتعاش تارآواهاست، ديده مي نشان از
انرژي  كمتوان ديد، اما اين امواج بسيار نامنظم و  امواج مربوط به واك را مي،  /d/ هنگام بستدر

  .هستند

 

  )24 :2006فوگد،  لده ( در زبان انگليسي madو  matهاي  واژه شكل موجِ. 2 شكل

 

، در جايگاه پاياني و دار واك، در زبان انگليسي آواهاي )58 :2006( 2فوگد اعتقاد لده به
واكشان ادا  حدي شبيه جفت بيدهند و تا دست ميد را ازبخشي از واك خو ،از سكون پيش

                                                
1. L. Lisker 
2. P. Ladefoged 
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. تها دانس آن واك بي اين آواها از جفت تمايزِ مالك واك را توان داشتنِ بنابراين نمي. شوند مي
ترتيب از  به knack و nap, matهايي مانند  شود واژه چه سبب مي شرايطي آن چنيندر

دسته از  اين ماقبلِ ةواك ديرشِتشخيص داده شوند،  nag وmad  nab,هاي  واژه
هاي  همخوان ،نيتوان در جايگاه پايا فوگد معتقد است كه گرچه مي لده. هاست انسدادي

اي تلفظ كرد كه حضور  گونه را به دار واكهاي  واك را دميده توليد كرد و همخوان انسدادي بي
 واك صورت نادميده و بي ترتيب به تر آن است كه به احساس شود، اما طبيعي ها ر پايان آنواك د

  .ادا شوند
دي را در تمايز خوان انسدانقش دو عامل ديرش واكه و رهش هم) 135 :2007(راجرز 

هاي  كه بررسي ،وي. داند پاياني بسيار حائز اهميت مي واك و بي دار واكهاي انسدادي  همخوان
هاي  هدف تعيين ميزان اهميت نسبي سرنخ مريكايي و بهخود را برروي زبان انگليسي آ

 بست و ي در زمانِدار واك، درصد همخوان واكه، ديرشِ شامل ديرشِ ،مختلف شناختيِ صوت
در جايگاه / t/از / d/انسدادي  همخوانِ ثير رهش همخوان انسدادي در تشخيصِأچنين، ت هم

واكه  ابتدايي، ديرشِ ميان سه سرنخِه اين نتيجه دست يافته كه از، ب، انجام داده استپايانة هجا
واكة  بودنِ كشيده صورتصورت كه در اين به. رابطه داشته است تأثيرگذارترين نقش را دراين

همخوان پاياني را  ،شونده آزمايش ماقبل همخوان، فرد/d /كوتاه آن،  بودنِ ، و درصورت/t /
 ديرشِ. نظر وي حضور واك در زمان انسداد از اهميت نسبي برخوردار استاز. شنيده است مي

  .نظر گرفته شده استعوامل فوق درميان ترين عامل از اهميت نيز كمهمخوان 
هاي  از همخوان ها پيش آن ترِكم و ديرشِ ،دار واكهاي  از همخوان يشها پ بيشتر واكه ديرشِ

 3زربنك، هاوس و ف1961 2، هاوس1970 1چن( ديگر گرانِ توسط بسياري از پژوهشواك  بي
  .گزارش شده استنيز ) 1960 6و لهيسته 5، پترسون1978، ليسكر 1973 4، كلت1953

 افرادي كه اين سرنخِ .ي شناخته شده استدار واك بالقوة عنوان سرنخِ بست نيز به ديرشِ
هاي  همخوان بست اند كه ديرشِ نتيجه گرفته اند، ه قرار دادهشناختي را مورد مطالع صوت

  ).1981و  1979، 1978 7و پرت 1957ليسكر ( ن استشا واك بي واك بيشتر از جفت بي
 شناختيِ هاي صوت سرنخ عنوان فوق به اند كه هرچند دو سرنخِ برخي مطالعات نيز نشان داده

از  يِ گروه واجي و پيشاما فقط در جايگاه پايان ،اند ي شناخته شدهدار واكمربوط به زمان براي 

                                                
1. M. Chen 
2. A. S. House 
3. G. Fairbanks 
4. D. H. Klatt 
5. G. Peterson 
6. L. Lehiste 
7. R.m F. Port 
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 ،و هاوس 1كريستال( ندارندپيوسته چنين نقشي را  ميان گفتارِنقش تمايزي دارند و در ،سكوت
  .)1976 ،و كلت 1982

، در پايان كلمه واك شِبست و دير يرشِواكه، د ي ديرشِها سرنخ نقش ،مطالعة حاضردر 
  .بررسي شده است ،)جايگاه غير سكوت(جمله  ميانِولي در

  

  روش پژوهش. 3

  ها كنندگان و داده شركت. 1. 3

انشگاهي كه همگي تحصيالت د ،سال 27تا  20در اين مقاله ده گويشور دختر بين سنين 
و به زبان  نددها متولد تهران بو آن ٔهمه. انتخاب شدند هاي آزمايش عنوان آزمودني اند، به داشته

  .گفتند فارسي معيار سخن مي
انتخاب شدند و  توپتوب، و  سوكسوگ، ، سوتسود، هاي  منظور بررسي واژه ها به آزمودني

  .2زير تكرار كنند نظر را در بافتهاي مورد كننده خواسته شد تا واژه از ده نفر شركت
  

 .را تكرار كنيد سوت كلمة -

 .را تكرار كنيد سود كلمة -

 
مجموع در. مرتبه تكرار كردند 5فوق  نظر را در بافتمورد ٔكلمه 6 ،كننده نفر شركت 10هر 

  .واژه بود 300آزمايش شامل  ٔحجم نمونه
 creativeاكسترنال  و كارت صوتيِ c80هرتز  44100براي ضبط صدا از ميكروفون روالند 

professional 0404 افزار تحليلِ سپس نرم. استفاده شد صوتpraat   5.1.25ويرايش 
افزار  هاي آماري نيز، نرم منظور تحليل به. كار گرفته شد بهها  داده شناختيِ جهت تحليل صوت

SPSS  مورد استفاده قرار گرفت 18ويرايش.  
هاي  بست در همخوان زمانِ در طولِ واك بست و ديرشِ واكه، ديرشِ رشِدي سرنخِسه 

ها  يك از اين سرنخهر گيريِ شيوة اندازه. گيري شدند اندازه ، /b/-/p/و / d/ -/t/ ،/γ/ -/k/انسدادي 
 ،)/t/واك  به همخوان بي طمربو( 3در شكل . نشان داده شده است 4و  3هاي  در شكل

هاي مربوط به واكة قبل  كه البته دنبالة تكانه ،اند ا پر كردههاي واك تنها بخشي از بست ر تكانه
هاي واك  تكانه،  /d/ دار واكدر همخوان  ،شود مشاهده مي 4طور كه در شكل  انهم ،اما. هستند

                                                
1. T. H. Crystal 

صورت كلمات  درغيراين. هاي موجود استفاده شده است شته از واژهجا كه امكان دا با انتخاب كلمات تا آن دررابطه. 2
 .كار رفته است معنا به بي
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 واك در طولِ بست با ديرشِ مواردي ديرشِ درچنين. شوند بست مشاهده مي طولِ در تماميِ
 .بست برابر خواهد بود

  

 
  هاي مورد بررسي گيري سرنخ ههمراه شيوة انداز به »سوت«نگاشت كلمة  موج صوتي و طيف. 3شكل 

  
نگاشت  دامنه، و در طيف ناگهانيِ توجه به افزايش و كاهشِبا ،ديرش واكه در شكل موج

مشخص  ،اي چنين وجود ساختار سازه واك و هم) مانند خطوط ني( هاي عموديِ حضور تكانهبا
يرش واك در د. گيري شده است اندازه 1ديرش بست از پايان واكه تا انفجار رهش. شده است

نگاشت با حضور  منظم و در طيف امواج سينوسيِ ول بست نيز در موج صوتي با مشاهدةط
 .اند هاي منظم در فركانس پايين مشخص شده تكانه

  

                                                
1. burst release 
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  هاي مورد بررسي سرنخگيري  شيوة اندازههمراه  به »سود«نگاشت كلمة  موج صوتي و طيف. 4شكل 

  

  ثتايج و بحن. 4

  از همخوان ديرش واكة پيش. 1. 4

 1 هاي در جدول ،واك و بي دار واكهاي  از همخوان ، پيشواكه ديرشِ گيريِ نتايج مربوط به اندازه
  .ارائه شده است 2و 
  

 واك بي و دار واكهاي  از همخوان ، پيشواكه ديرشِ گيريِ آمده از اندازه دست به يِآمارهاي  شاخص. 1جدول 

  واريانس  حداقل  حداكثر  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  )ثانيه ميلي( واكهديرشِ

  دار واك
  واك بي

150  
150  

23/106  
22/83  

725/24  
529/29  

177  
155  

55  
22  

331/611  
971/871  

  
بسيار متنوع و  ،واك و بي دار واكاز آواهاي  ، پيشواكه هاي مربوط به ديرشِ اگرچه داده

اما نكتة مهم آن اند،  ديگر بسيار طوالني ادا شده بعضي كه بعضي بسيار كوتاه و طوري به ند،متغير



 ...داريِ بست  ديرشِ واكه، ديرشِ بست و واك

 53

به  باالتري را نسبت رقمِ ،دار واكواكه در آواهاي  موارد مقدار مربوط به ديرشِ است كه در بيشتر
  .دهد واك نشان مي موارد مشابه آن در آواهاي بي

از  تربيش ،دار واكآواهاي  از پيش ،واكه ين ديرشِشود كه ميانگ كلي مشاهده مي يدر نگاه
چنين، تفاوت ميان حداكثر و حداقل  هم. دست آمده است به ،واك آواهاي بياز  مقدار آن پيش

واكه در آواهاي  حداكثر ديرشِ. از آواها نيز قابل مالحظه است دو گروهواكه در اين  ديرشِ
و در  55 دار واكواكه در آواهاي  حداقل ديرشِ، و نيز 155واك  و در آواهاي بي 177 دار واك

 ديرشِ گيري از اندازهآمده  دست مقادير به 2در ادامه، جدول . ثانيه است ميلي 22واك  آواهاي بي
  .دهد نشان مي رايك از آواهاي مورد بررسي هرواكه در 

  
 هر آوا تفكيك ديرش واكه به يِگير آمده از اندازه دست به هاي آماريِ شاخص. 2جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سوتو در  36/115 سود در ،واكه ديرشِ كليِ شود ميانگينِ طور كه مشاهده مي همان
ثانيه و در  ميلي 72/67و  58/90 توپو  توب اين ميزان در دو واژة. انيه استث ميلي 04/98

اساس در  براين. گيري شده است ثانيه اندازه ميلي 90/83و  74/112سوك  -سوگ واژة جفت
 ديرشِ ميانگينِ به التري را نسبتبا مقدار دار واكواكه در آواهاي  ديرشِ تمامي موارد، ميانگينِ

  .دهد واك نشان مي واكه در آواهاي بي
 از آزمون تيِ ،واك و بي دار واكهاي  همخوان دو گروهاز  ، پيشواكه منظور مقايسة ديرشِ به

  .ارائه شده است 3 آزمون در جدولاين نتايج حاصل از . مستقل استفاده شد دو گروه
 

 واك و بي دار واكهاي  همخوان از دو گروه ، پيشواكه مستقل براي متغير ديرشِ دو گروه آزمون تيِ. 3جدول 

  اختالف ميانگين  يمعنادارسطح   آزادي درجة  tميزان   متغير

  007/23  001/0  290  316/7  واكه ديرشِ

  آواها
  

  حداقل  حداكثر  انحراف معيار  ميانگين

d 36/115  96/23  177  77  
t  04/98  05/29  144  45  
b  58/90  02/18  134  55  
p  72/67  44/28  144  22  

γ  74/112  11/24  168  62  
k  90/83  98/22  126  33  
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 گروهدو از  واكه پيش تفاوت ديرشِ آمده درزمينة دست به كه ميزان تيِ اين باتوجه به
داليل كافي دار است، معنا α> 001/0 لحاظ آماري در سطح، ازواك و بي دار واكهاي  همخوان

، مورد بررسي دو گروهدار بين دال بر تفاوت معنا ،خالف ييد فرضِأبراي رد فرض صفر و ت
  .دست آمده است واكه به ديرشِ ميزانِبه  نسبت

اختالف  بودنِمعنادارتوجه به كه بادهد  حاضر نشان مي هاي پژوهشِ هاساس، يافت براين
عوامل ايجاد تمايز ميان جمله از راعامل توان اين  مي ،واكه ديرشِ زمانِ ميانگينِ مدت

) 300 :1980( و ديگران 1رافائل. ظر گرفتواك در زبان فارسي درن و بي دار واكهاي  انسدادي
ي در جايگاه پاياني دار واك هاي سرنخعنوان يكي از  بهرا هاي خود ديرش واكه  در بررسينيز 
باشد،  ماقبل همخوان كوتاه ةديرش واك د كه وقتينكن و چنين عنوان مي، دنگير نظر ميدر

كشيده  ماقبل همخوان انسداديِ ةكه ديرش واك ، و درصورتيواك پاياني بي همخوان انسداديِ
  .شود شنيده مي دار واك ،پاياني انسداديِباشد، همخوان 

  

  تبس ديرشِ .2. 4

 5و  4هاي  واك در جدول و بي دار واكهاي  همخوان بست نتايج مربوط به اندازه گيري ديرشِ
 .ارائه شده است

  
 واك و بي دار واكهاي  همخوان بست ديرشِ گيريِ آمده از اندازه دست به هاي آماريِ شاخص. 4جدول 

  بست ديرشِ
  )ثانيه ميلي(

  واريانس  حداقل  حداكثر  راف معيارانح  ميانگين  تعداد

  دار واك
  واك بي

150  
150  

99/70  
55/77  

402/24  
005/19  

158  
147  

27  
39  

463/595  
189/361  

  
ثانيه و در آواهاي  ميلي 99/70 دار واكبست در آواهاي  ديرشِ ميانگينِ ،اساس جدول فوقبر

بست در  ديرشِ شدنِر ادات نيطوال ٔدهنده كه نشان ،گيري شده نيه اندازهثا ميلي 55/77 واك بي
بست در اين گروه از آواها نيز قابل  تفاوت ميان حداكثر و حداقل ديرشِ. واك است آواهاي بي

را  واكه مشاهده كرديم چه در ديرشِ آن عكسِ نتايجِ ،بست با ديرشِ دررابطه .توجه است
واك بيشتر از  هاي بي بست در انسدادي ديرشِ ميانگينِ ،اردكه در اكثر مو طوري شاهديم، به

  .شان استدار واك بست در جفت ديرشِ ميانگينِ
يك از آواها هر تفكيك ، بهواك و بي دار واكبست در آواهاي  ديرشِ مربوط به آمار توصيفيِ

  .نشان داده شده است 5در جدول 
                                                
1. L. J. Raphael 
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 هر آوا تفكيك به ،)ثانيه ميلي( بست ديرشِ گيريِ آمده از اندازه دست به هاي آماريِ شاخص .5جدول 

  
با  ، درمقايسهواك هاي بي سداديامي انبست در تم ديرشِ گونه كه اشاره شد، ميانگينِ همان
به موارد ديگر  تسوت نسب - هاي سود اين اختالف در واژه. بيشتر است دار واكهاي  انسدادي

به  ، نسبتدار واكهاي  انسدادي ٔبست در همه حداكثر ميزان ديرشِ. شود بيشتر مشاهده مي
هاي  انسداديبست، در  كه حداقل ميزان ديرشِ درحالي. واك، بيشتر است هاي بي انسدادي

عكس  ٔسوك نتيجه -رابطه تنها در سوگ دراين. واك است هاي بي تر از انسدادي كم دار واك
  .شود مشاهده مي

 دو گروه يِاز آزمون ت ،واك يو ب دار واك يها همخوان دو گروه بست رشِيد ةسيمنظور مقا به
  .رائه شده استا 6آزمون در جدول  نيحاصل از ا جينتا. مستقل استفاده شد

  
 بست با ديرشِ مستقل دررابطه دو گروه نتايج آزمون تيِ. 6جدول 

  اختالف ميانگين  يمعنادارسطح   آزادي درجة  تي ميزان  متغير
  -560/6  010/0  281  - 598/2  ديرش بست

  
هاي  همخوان وهدو گر بست تفاوت ديرشِ آمده درزمينة دست به كه ميزان تيِ باتوجه به اين

فرض  داليل كافي براي رد .است معنادار α> 01/0سطح ، ازلحاظ آماري درواك و بي دار واك
 به ميزانِ مورد بررسي نسبت دو گروهبين  معناداردال بر تفاوت  ،ييد فرض خالفصفر و تأ

  .دست آمده است ، بهبست ديرشِ
اختالف  بودنِمعنادارتوجه به دهد كه با حاضر نشان مي هاي پژوهشِ اساس، يافته براين
عوامل ايجاد تمايز ميان  جملهازتوان اين عامل را نيز  مي ،بست ديرشِ زمانِ مدت ميانگينِ
  .نظر گرفتواك در زبان فارسي در و بي دار واكهاي  انسدادي

  حداقل  حداكثر  انحراف معيار  ميانگين  آواها
d 78/55  67/19  121  27  
t  92/66  57/11  89  39  
b  14/84  95/27  158  40  
p  30/87  78/22  147  44  

γ  04/73  00/15  110  43  
k  42/78  23/15  107  41  
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كه  طوري ، بهداند يبست م ثيرگذار در ديرشِي را عامل تأدار واك) 4و3 :1993( 1بايرد
مريكايي انجام آ همخوان انسدادي در زبان انگليسي 54000روي هايي كه وي بر سياساس برربر

در  طولِ بست واك بيشتر از هاي بي بست در انسدادي كلي طولِطور ه به، بر اين باور است كداده
شان استدار واك جفت.  

  

  بست واك در زمانِ ديرشِ .3. 4

 ،بست در طولِ واك يعني ديرشِ ،اين مطالعه آخرين متغيرِ گيريِ آمده از اندازه دست مقادير به
 ،دار واكنيز حاكي از آن است كه در آواهاي ها  اين داده. ارائه شده است 8و  7 هاي در جدول

 .اند مربوط به واك داشته ارتعاشات ،مام و يا بخش قابل توجهي از محدودة بستت ،مطابق انتظار
واك نيز در  هاي بي همخوان بست ي از طولِدهند كه بخش چنين نشان مي ها هم اما داده 

  .است داشته  بسياري موارد واك
  

 واك و بي دار واكهاي  همخوان بست ديرش واك در زمانِ گيريِ آمده از اندازه دست به هاي آماريِ شاخص. 7جدول 

  واريانس  قلحدا  حداكثر  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  )ثانيه ميلي( واك ديرشِ

  دار واك
  واك بي

150  
150  

39/34  
7/19  

7/14  
15/16  

70  
62  

10  
0  

08/216  
82/260  

  
 يشتر از ميانگينِب دار واكدر آواهاي  واك ديرشِ دهد كه ميانگينِ مي نشان اي فوقه داده

واك در زمان  ديرشِ معيارِ ميانگين و انحراف 8در جدول . شان استواك مربوط به جفت بي
  .شود يك از آواها مشاهده ميك هرتفكي ، بههمراه مقادير حداكثر و حداقل به ،بست

  
 هر آوا تفكيك ، به)ثانيه ميلي( بست واك در زمانِ ديرشِ گيريِ آمده از اندازه دست به هاي آماريِ شاخص. 8جدول 

                                                
1. D. Byrd 

  حداقل  حداكثر  انحراف معيار  ميانگين  آواها
d 70/39  65/15  63  19  
t  02/38  99/17  50  0  
b  44/30  08/15  68  10  
p  60/11  27/5  28  0  

γ  92/29  04/13  70  11  
k  11  86/5  28  0  
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رود، در  چه انتظار مي خالف آنواك نيز، بر مورد آواهاي بيدرشود  طور كه مالحظه مي همان
 ،بست طولِمواردي نيز تمام در  وجود داشته است وبست  شروعِ زمانِدر واك  ،موارد بسياري

  .توليد شده است دار واك
از آزمون  ،واك و بي دار واكهاي  همخوان دو گروهواك در  ثير متغير ديرشِجهت مقايسة تأ

  .ارائه شده است 9آمده از اين آزمون در جدول  دست نتايج به. مستقل استفاده شد دو گروه تيِ
  

 واك در زمان بست با متغير ديرشِ دررابطه مستقل دو گروه آزمون تيِ. 9جدول 

  اختالف ميانگين  دارياسطح معن  آزادي درجة  tميزان   متغير
  22/15  000  298  54/8  واك در زمان بست ديرشِ

  
 دو گروه بست واك در زمانِ تفاوت ديرشِ آمده درزمينة دست به كه ميزان تيِ توجه به اينبا

داليل كافي  است، معنادار α> 001/0اظ آماري در سطح از لح ،واك و بي دار واكهاي  همخوان
مورد بررسي  دو گروهبين  معناداردال بر تفاوت  ،خالف ييد فرضِبراي رد فرض صفر و تأ

توان اين عامل را  ترتيب مي اين به. دست آمده است ، بهواك در زمان بست ديرشِ به ميزانِ نسبت
نظر واك در زبان فارسي در و بي دار واكهاي  انسدادي ايجاد تمايز ميان بالقوةجمله عوامل نيز از
، شايد بتوان تأثير واك هاي بي بست در بسياري از همخوان بودنِدار واكتوجه به البته با .گرفت

  .نظر گرفتاين عامل را نسبي در
 چه نزد گويشورِ آن كه در يك مطالعة دركي نشان دادندنيز ) 1389(نوربخش و همكاران 

شود، حضور يا عدم  مي ها در جايگاه آغازين انسدادي يدار واكباعث تمايز واجي زبان  فارسي
  .، بلكه حضور يا عدم حضور دمش استحضور واك در زمان بست نيست

مورد  سه سرنخِهرمربوط به  آمدة دست به مقاديرِ معنادارِتوجه به تفاوت ، باكلي ينگاه در
كه در اين  باوجودي :توان ادعا كرد مي ،واك و بي دار واكهاي  همخوان دو گروهبررسي بين 

فوق در  سه سرنخِهر ،از سكوت قرار نداشتند هاي مورد بررسي در جايگاه پيش آزمايش همخوان
، اين نتايج ترتيب اين به .نقش تمايزي دارند ،بالقوه تصور زبان فارسي به هاي انفجاريِ همخوان

تنها ايشان كه چرا ،است )1982(ريستال و هاوس و ك) 1976(مانند كلت  افرادي نظرِ خالف بر
  .اند لتقابلي قاي ارزشِ ،بست واكه و ديرشِ از سكوت براي ديرشِ در جايگاه پيش

فوق  شناختيِ بستة صوت سه همهاي آماري درمورد هر شايان ذكر است كه هرچند تفاوت
نشان  ،سه موردمده در هرآ دست ي بهبود اما مقادير حداقل و حداكثر و انحراف معيارها معنادار
تواند  اين مسئله مي. واك است و بي دار واكهاي  همخوان دو گروهمقادير بين  زياد پوشيِ از هم

 كه تقابل واجيِجا آنولي از. كندحدي سست هريك از اين عوامل را تا انفراديِ ارزش تقابليِ
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اين  هرسة احتماالً ،ودش يمتعددي ايجاد م شناختيِ هاي صوت بسته از تعامل هم ،يدار واك
  .كلمه نقش دارند در ايجاد اين تقابل در جايگاه پايانيِ ديگر، عوامل، در تعامل با يك

الزم  ،در جايگاه پايان كلمهشناختي  صوت است براي اثبات نقش تمايزي اين عواملِبديهي 
كه نقش  يها اجرا شود و درصورت يك از آنشناسايي و تشخيص براي هر هاي دركيِ است آزمون

يابي به  انجام يك آزمون دركي پيچيده براي دست ،دركي اثبات شود ها در آزمونِ آن بالفعلِ
 .ها سودمند خواهد بود نقش آن ميزانِ

  

  گيري نتيجه .7

متعددي است كه در  هاي طيفي و زمانيِ بسته هم تعاملِ ي حاصلِدار واك تقابل واجيِ
در اين مقاله سه . دكن را بازي مي تر ر يا كمرنگت پررنگ ييك نقش، هرهاي متفاوت جايگاه

هاي انفجاري در زبان فارسي  همخوان يِدار واكمربوط به زمان براي  شناختيِ بستة صوت هم
 و ،دادة اين پژوهش 300بررسي نتايج حاصل از  گرفتنِبا درنظر. ندمورد بررسي قرار گرفت

 در زمانِ واك بست و ديرشِ واكه، ديرشِ رشِدي سه متغيرِهر اختالف بودنِمعناداردليل  به
 توان از عوامل سه عامل را مي، هر/γ/ -/k/و / d/ -/t/، /b/-/p/  انفجاريهاي  همخوان ، دربست
. دانستكلمه  در جايگاه پايانيِها  اين گروه از انفجاري يِدار واكثيرگذار در تأ بالقوة

مشاهده در اين جايگاه  شناختي صوتهاي  اين تفاوت ي، هرسةدار واكديگر، در تمايز  عبارتي به
ي است، دار واكي براي تمايز تر ها سرنخ مهم يك از آن كه كدام منظور تعيين اين اما به. ندشو مي

  .اي نياز است پيچيده هاي دركيِ آزمون
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