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کبّف ٍاکِإ زض لْجٔ کطهبًٖ


1ـ ٍح٘سُ اثَالحؿٌٖظازُ*2 ،ـ اً٘ؽ هؼصَهٖ

1ػ اؿحادیار زةا٣ك٤اؿی دا٣كگاق ق٧یغةا٤٦ؼ کؼ٠اف ،کؼ٠اف ،ایؼاف
2ػ دا٣كس٨ی دکحؼی زةا٣ك٤اؿی ،دا٣كگاق ّالً ٥٠تاًتائی ،ج٧ؼاف ،ایؼاف
$جاریط دریاٗث1395/04/04 :؛ جاریط پػیؼش#1395/06/27 :

چک٘سُ
٦غؼ از ایٛ٠ ٢اٌ٠ ،٥ٝاْٝة کا٦ف كاک٥ای در كاک٦٥ای ٧ٝسة کؼ٠ا٣ی اؿػث .کػا٦ف كاکػ٥ای
ٗؼای٤غی اؿث ک ٥در ٦سای ةیجکی ٥رخ ٠ید٦غ ك ًػی آف كاکػ٦٥ا ةػ ٥ؿػ٨ی كاکػ٦٥ایی دیگػؼ
گؼایف ٠ییاة٤غ .ةؼای ةؼرؿی کا٦ف كاک٥ای در ای٧ٝ ٢س ،٥از  10گ٨یك٨ر ٧ٝسة کؼ٠ػا٣ی  5$زف
ك ٠ 5ؼد #ظ٨اؿح ٥قغ ک 24 ٥كإق $ک ٥در  12كإق ،كاک٦٥ا در ٦سای جکی٥ةؼ ك در  12كإة دیگػؼ
١٦اف كاک٦٥ا در ٦سای ةیجکیٚ ٥ؼاردار٣غ #را ؿ٠ ٥ؼجت ٥جکػؼار ک٤٤ػغ .مػغای ایػ ٢اٗػؼاد ج٨ؿػي
٠یکؼكٗ٨ف ق٨ر وتي قغق ك ة٥كؿیٞة ٣ؼـاٗؽار پؼت ٨٠رد جسؽی ٥ك جضٞیٚ ٜؼارگؼٗح ٥اؿػث .ةػؼای
٦ؼ كإق یک قتکة ٠ح٤ی ؿػاظح ٥قػغ .ؿػیؾٛ٠ ،ػادیؼ دیػؼش ،ةـػا٠غ ؿػازق٦ای اكّؿ ،ةـػا٠غ
ؿازق٦ای دكـ ك ةـا٠غ پایة كاک٦٥ا در ٦سا٦ای جکی٥ةؼ ك ةیجکی ٥ا٣غازقگیؼی قغ ك جأدیؼ جکی ٥ةػؼ
ای٠ ٢حٕیؼ٦ا ٨٠رد ةؼرؿی ٚؼارگؼٗح ٥اؿث٣ .حایر ٣كاف داد ک ٥ةـػا٠غ پایػ ٥ك دیػؼش كاکػ٦٥ا در
٦سای ةیجکی ٥کا٦ف ٠ییاةغ .در ٠س٨١ع٠ ،یج٨اف ٣حیس ٥گؼٗػث کػ ٥ةـػا٠غ ؿػازة اكّؿ ج١ػا٠ی
كاک٦٥ا ك ةـا٠غ ؿازة دكـ كاک٦٥ای ] [ɑ, e, o, uدر ٦سای ةیجکی ٥ة ٥ؿ٨ی ةـا٠غ ؿػازة اكّؿ ك
ةـا٠غ ؿازة دكـ كاکة ق٨ا گؼایف دار٣غ١٦ .چ٤ی٣ ،٢حایر گ٨یای آف اؿث ک ٥کػا٦ف كاکػ٥ای در
٧ٝسة کؼ٠ا٣ی ٠ؼکؽگؼا اؿث.
کل٘سٍاغُّب :ةـا٠غ پای ،٥ةـا٠غ ؿازة اكّؿ ،ةـا٠غ ؿازة دكـ ،دیؼش کا٦ف كاک٥ای
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 .1هقسهِ
جٕییؼ زةاف ٗارؿی در گػر ز٠اف ؿتب قغق آكا٦ای ای ٢زةاف در ٧ٝس٦٥ای ٠ح٘ػاكت
دؿحع٨ش ٠س٥ّ٨١ای از جٕییؼات ق٣٨غ٧ٝ .سة 1کؼ٠ا٣ی یکی از ٧ٝس٦٥ای زةاف ٗارؿی
اؿث ك ١٦ا٤٣غ ؿایؼ ٧ٝس٦٥ا دارای ٠س٥ّ٨١ای از كیژگی٦اؿػث کػ ٥ایػ٧ٝ ٢سػ ٥را از
ؿایؼ ٧ٝس٦٥ا ٠ح١ایؽ ٠یؿازد .کػا٦ف كاکػ٥ای 2پغیػغقای اؿػث کػ ٥در آف کی٘یػث
آک٨ؿحیکی كاک ٥جٕییؼ ٠یک٤غ .ای ٢جٕییؼات ة ٥جکی ،3٥دیؼش ،4رؿایی 5ك زایگاق كاک٥
در ک ٥١ٞةـحگی داردً .ی ایٗ ٢ؼای٤غ ،كاکة کا ٜ٠یک ک ٥١ٞةػ ٥مػ٨رت قػ٨ا 6ادراؾ
٠یق٨د  .#Van Bergem, 1995$رظغاد ٗؼای٤غ کػا٦ف كاکػ٥ای در ٧ٝسػة کؼ٠ػا٣ی از
دیغگاق كاجق٤اظحی در آدار گػقح ٥ة ٥ادتات رؿػیغق اؿػث $پؼ٠ػ٨ف .#1375 ،در ایػ٢
جضٛی ٙةؼآ٣ی ٟجا ةا ةؼرؿی كاک٦٥ای ای٧ٝ ٢س ٥ة ٥ای٣ ٢حیسػ ٥ةؼؿػی ٟکػ ٥آیػا کػا٦ف
كاک٥ای در ای٧ٝ ٢س ٥كز٨د دارد یا ظیػؼ .در مػ٨رت كزػ٨د ،آیػا ایػ ٢کػا٦ف از ٣ػ٨ع
٠ؼکؽگؼا 7اؿث یا ٠ؼکؽگؼیؽ8؟

 .2هطٍض پ٘كٌِ٘
کا٦ف كاک٥ای جٕییؼ یک كاکة ] -جکیػ٥ةؼ =ةػ ٥قػ٨ا اؿػث Chomsky & Halle, $

 .#1968کػػػا٦ف كاکػػػ٥ای ةػػػ ٥دك دؿػػػحة کػػػا٦ف رؿػػػاییة٤یاد 9ك کػػػا٦ف
جٛاةٜاٗؽا10دؿح٥ة٤غی ٠یق٨د .درکػا٦ف رؿػاییة٤یاد ،رؿػایی كاکػ٦٥ا در ٦سا٦ػای
ةیجکی ٥کا٦ف ٠ییاةغ ك كاک٦٥ا ة ٥ؿػ٨ی كاکػ٦٥ای کٟرؿػاجؼ گػؼایف ٠ییاة٤ػغ .در
صاٝیک ٥در کا٦ف جٛاةٜاٗؽا ،كاک٦٥ا در ٦سا٦ای ةیجکی ٥ةػ ٥ؿػ٨ی كاکػ٦٥ای زػا٣تی
1
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] [i, u, aج١ای ٜدار٣غ .در کا٦ف كاک٥ای رؿاییة٤یاد ایػ ٢كاکػ٦٥ای ةػا رؿػایی ةػاال
٦ـح٤غ ک ٥در ٦سا٦ای ةیجکی٠ ٥ك٨١ؿ کا٦ف ٠یق٣٨غ .کا٦ف كاک٥ای رؿاییة٤یاد،
صام٠ ٜسّ٨١ػ٥ای از ٠ضػغكدیث٦ای ٠ؼةػ٨ط ةػ ٥ةؼزـػحگی اؿػث Crosswhite, $
١٦ .#2000چ٤ی ،٢کا٦ف كاک٥ای ٠یج٨ا٣غ ةاّخ کا٦فیاٗح ٢ؿ ٥كیژگػی آک٨ؿػحیکی
ق٨د ك ای ٢ؿ ٥كیژگی ّتارج٤غ از ا٣ؼٕی آک٨ؿػحیکی ،کكػف ك ج١ػایؽات كازػیِ ةػی٢
كاک٦٥ای کا٦فیاٗح .#Berretta, 2003$ ٥کا٦ف كاک٦٥ا را ةؼ اؿػاس آ٣کػ ٥ةػ٠ ٥ؼکػؽ
گؼایف داقح ٥ةاق٤غ یا از ٠ؼکؽ دكر ق٣٨غ ة ٥دك دؿحة کػا٦ف ٠ؼکؽگػؼا ك ٠ؼکؽگؼیػؽ
ًت٥ٛة٤غی ٠یک٤٤غ .در کا٦ف كاک٥ای ٠ؼکؽگؼیؽ ،كاک٦٥ا ةٚ ٥ـ١ث٦ای زا٣تی یْ٤ی
كاک٦٥ای ] [i, u, aج١ای ٜدار٣غ ك در کا٦ف كاک٥ای ٠ؼکؽگؼا ،كاک٦٥ای زػا٣تی دچػار
ّ٨٣ی ٠ؼکؽیقغگی ٠یق٣٨غ؛ ةّ ٥تارت دیگؼ ،ای ٢كاک٦٥ا ة ٥ةعف٦ای ٠ؼکؽی ك یک
كاکة ق٨ا٠ا٤٣غ ج١ای ٜپیغا ٠یک٤٤غ  .#Harris, 2005$کا٦ف كاکػ٥ای ةػ ٥دك ٠كعنػة
کكف ك کی٘یث اقارق دارد .كاک٦٥ای کا٦فیاٗحػ٣ ٥ـػتث ةػ ٥ؿػایؼ كاکػ٦٥ا کكػف
ک١حؼی دار٣غ كؿازة آ٧٣ػا ج١ایػ ٜةیكػحؼی ةػ٠ ٥ؼکؽگؼایػی دارد١٦ .چ٤ػی ،٢کػا٦ف
كاکػػ٥ای در زةاف٦ػػای جکیػػ٥ای 1ةیكػػحؼ از زةاف٦ػػای ٦سػػایی 2ةػػ ٥چكػػ٠ ٟیظػػ٨رد
.#Baltazani, 2007$
پژك٦ف٦ایی در ز٠ی٤ة کا٦ف كاکػ٥ای در زةػاف ٗارؿػی ٣یػؽ مػ٨رتگؼٗح ٥اؿػث.
٠غرؿی ٨ٚا٠ی  #1392$ةا ةؼرؿی جأدیؼ جکیة كإگا٣ی 3ةؼ كیژگی٦ای کی٘ی كاک٦٥ا در
گ٨یك٨راف زف ك ٠ؼد ٗارؿیزةاف گ٨یای آف اؿث ک ٥دیؼش کٞیة كاک٦٥ای زةاف ٗارؿی
در صاٝث ةیجکی ٥در گ٘حار ز٣اف کا٦ف ٠ییاةغ .جضٞی ٜآ٠اری ٣یؽ گ٨یای آف اؿث ک٥
ای ٢اظحالؼ ةٝ ٥ضاظ آ٠اری ةؼای ج١ا٠ی كاکػ٦٥ای =٤ْ٠ <æ,e, o, ɑ, u, iػادار 4اؿػث.
ّالكق ةؼ آف ،ةؼرؿی دیؼش كاک٦٥ای زةػاف ٗارؿػی در گ٘حػار ٠ػؼداف در ٦سػای ةػاز
ةیجکی ٥ة٣ ٥ـتث ٦سای جکی٥ةؼ کا٦ف ٠ییاةغ .آز٨٠ف آ٠اری گ٨یای آف اؿث ک ٥ای٢
اظحالؼ دیؼش ج٧٤ا ةؼای كاک٦٥ای =٤ْ٠ <ɑ, o, eادار اؿث ك ةؼای كاکػ٦٥ای =<i,u, æ
1
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٤ْ٠ادار ٣یـث .ةّ ٥تارت دیگؼ ،اظحالؼ دیؼش كاکػ٦٥ای = <ɑ, u, iدر ٦سا٦ػای ةػاز
جکی٥ةؼ ك ةیجکی ٥در گ٘حار ٠ؼداف جنادٗی اؿث ك جکی ٥ةؼ دیؼش ای ٢كاک٦٥ای پایػغار
جأدیؼی ٣غارد ،اّ٠ا ج٘اكت دیؼش كاک٦٥ای ٣اپایغار <æ, e, o= 2در ٦سا٦ای ةاز جکیػ٥ةؼ ك
ةیجکی٤ْ٠ ٥ادار اؿث ك جکی ٥ةؼ دیػؼش آف٦ػا جػأدیؼ دارد .ة٤ػاةؼای٠ ،٢یجػ٨اف چ٤ػی٢
دریاٗث ک ٥كاک٦٥ای زةاف ٗارؿی در ٦سػای ةػاز ةیجکیػ ٥ک٨جػاقجؼ از ٦سػای جکیػ٥ةؼ
٦ـح٤غ٣ .حایر پژك٦ف صاوؼ گ٨یای آف اؿث ک١٣ ٥یج٨اف جٕییؼ کی٘یػث كاکػ ٥را ةػ٥
ً٨ر  ٌِٚیکی از ١٦تـح٦٥ای م٨تق٤اظحی جکی ٥در زةػاف ٗارؿػی جٛٞیکػؼد ،زیػؼا
کی٘یث م٨تق٤اظحی كاک٦٥ا در گ٘حار ،از ّ٨ا٠ ٜ٠حْغدی از ز٠ ٥ٞ١یػؽاف قػ١ؼدگی
گ٘حار٨ً ،ؿ كإق ،3ؿؼّث گ٘حػار ،ةـػا٠غ کػارةؼد كإق٣ ،ػ٨ع كإق٣ ،ػ٨ع ٦سػا ،ؿػاظث
اًالع ،4ز٤ـیث گ٨ی٤غق ك ُ٣ػایؼ آف جػأدیؼ ٠یپػػیؼد ٠$غرؿػی ٚػ٨ا٠ی .#1392 ،در
پژك٦كی دیگؼ ،ا٣غازقگیؼی ةـا٠غ ؿازق٦ای اكّؿ ك دكـ قف كاکة ؿادة زةػاف ٗارؿػی
5
در ٦سای جکی٥ةؼ ك ةیجکی٣ ٥كافگؼ آف ة٨د ک ٥جکی ٥ة٨ً ٥ر کٞی ةؼ ٗىػای كاکػ٥ای
زةاف ٗارؿی جأدیؼ دارد؛ ة ٥ای ٢م٨رت کٗ ٥ىای كاک٥ای زةاف ٗارؿی در ٦سای جکی٥ةؼ
گـحؼدقجؼ از ٦سای ةیجکی ٥اؿث ّٞ$ی٣ژاد١٦ .#1391 ،چ٤ػی ٢ةؼرؿػی كاجقػ٤اظحی
٠ؼکؽیقغگی كاک٦٥ای ] [o, e, æدر ٧ٝسة کؼ٠ا٣ی گ٨یای آف اؿث ک ٥در ای٧ٝ ٢س،٥
٠ؼکؽیقغگی ج٧٤ا ای ٢ؿ ٥كاک ٥را قا٠ ٜ٠یق٨د ك ةؼ كاکػ٦٥ای ة٤ٞػغی از ٚتیػ<i= ٜ
ّ١٣ ٜ١یک٤غ $پؼ٨٠ف .#1375 ،ةؼرؿی٦ای دیگؼ ٣كاف داد ک ٥کػا٦ف كاکػ٥ای زةػاف
ٗارؿی را ١٣یج٨اف از ٨٣ع کا٦ف رؿاییة٤یاد دا٣ـث ،چػ٨ف در کػا٦ف رؿػاییة٤یاد،
كاک٦٥ای رؿاجؼ در زایگاق ةیجکی ٥کا٦ف یاٗح ٥ك ة ٥كاک٦٥ای کٟرؿا گؼایف ٠ییاة٤غ
$قیطؿ٤گجس ٢ك ةیز٢ظاف.#1389 ،
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 .3ضٍـقٌبؾٖ
گاـ آٔازی ٢ةؼای ا٣ساـ پژك٦ف صاوؼ ،ا٣حعاب گ٨یك٨را٣ی ةػ٨د کػ ٥از ُ٣ػؼ ؿػ٤ی،
ٗیؽیٕ٨ٝ٨یکی ك زةا٣ی كیژگی٦ای ٨ٌٞ٠ةی را دارا ةاق٤غ .گ٨یك٨راف ٠حكک ٜاز پ٤ر زف ك
پ٤ر ٠ؼد ة٨د٣غ ک٠ ٥سّ٨١اً دق ٘٣ؼ را جكکی٠ٜیداد٣غ .اٗؼاد ٠ػک٨ر ؿاک ٢ق٧ؼ کؼ٠ػاف
ة٨د٣غ ك ة٧ٝ ٥سة کؼ٠ا٣ی مضتث ٠یکؼد٣غ٠ .یا٣گی ٢ؿ٤ی قؼکثک٤٤غگاف  35ؿاؿ ك
٠یؽاف جضنیالت ج١ا٠ی آ٧٣ا کارق٤اؿی ة٨د.
٨٠اد زةا٣ی ای ٢پژك٦ف قا 24 ٜ٠كإق ة٨د ک ٥در  12كإق ،كاک٦٥ا در ٦سای جکی٥ةؼ
ك در  12كإة دیگؼ ١٦اف كاک٦٥ا در ٦سای ةیجکیٚ ٥ؼارداقح٤غ:
جسٍل ( )1دادق٦ای پژك٦ف
ٍاکِّب
[]æ

][e
][o
][ɑ
][i

][u

فبضؾٖ هؼ٘بض

تلفظ کطهبًٖ

فبضؾٖ هؼ٘بض

تلفظ کطهبًٖ

ؿَؼ

]['sær

ؿَؼ٦ا

][sə'rɑ

ؿگ

]['sæg

ؿگ٦ا

][sə'gɑ

ؿِؼ

]['ser

ؿِؼ٦ا

][sə'rɑ

دِؿ

]['del

دِؿ٦ا

][də'lɑ

کُغ

]['kod

کُغ٦ا

][ko'dɑ

ةُؽ

]['boz

ةُؽ٦ا

][bo'zɑ

کار

]['kɑr

کار٦ا

][kɑ'rɑ

قاـ

]['ʃɑm

قا٠ی

][ʃɑ'mi

قیؼ

]['ʃir

قیؼی

][ʃi'ri

ؿیؼ

]['sir

ؿیؼی

][si'ri

ؿ٨ز

]['suz

ؿ٨زاف

][su'zɑn

ركز

]['ruz

ركزق

][ru'ze
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وتي دادق٦ا در ؿک٨ت کا ٜ٠ا٣ساـ قػغ ك ةػؼای وػتي مػغا از ٠یکؼكٗػ٨ف قػ٨ر
اؿح٘ادق قغ .ةا اؿح٘ادق از ٣ؼـاٗؽار پؼت٠ 2حٕیؼ٦ای دیؼش ،ةـا٠غ پای ،3٥ةـا٠غ ؿػازة
اكّؿ 4ك ةـا٠غ ؿازة دكـ 5كاک٦٥ا در ٦سای ةیجکی ٥ك ٦سای جکی٥ةؼ ا٣غازقگیؼی قغ .ةا
اؿح٘ادق از آز٨٠ف ا٣غازقگیؼی ٠کؼر٠ 6یج٨اف ةٛ٠ ٥ایـة كاک٦٥ا در دك ٦سای ةیجکی ٥ك
جکی٥ةؼ پؼداظث .از ای ٢آز٨٠ف ة ٥دٝی ٜكز٨د چ٤غی٠ ٢حٕیؼ كاةـح 7٥در پژك٦ف صاوؼ
ك ةؼای ٛ٠ایـة ٠حٕیؼ٦ای كاةـح ٥در جکؼار٦ای ٠ح٨اٝی ،ةا در ُ٣ؼ گؼٗح ٢ادؼ ٠حٕیؼ٦ای
٠ـح 8ٜٛةؼ ٠حٕیؼ٦ای كاةـح ٥اؿح٘ادق قغ .ؿٌش ٤ْ٠اداری ةؼای آز٠ػ٨ف ا٣ػغازقگیؼی
٠کؼر  α;0/05در ُ٣ؼ گؼٗح ٥قغ .ةا ای ٢صـػاب ،درزػة اً١ی٤ػاف ةػؼای آز٠ػ٨ف 95
درمغ ة٨د .چ٤ا٣چ ٥ارزش پی آز٨٠ف ا٣غازقگیؼی ٠کؼر ک١حػؼ از ٠ 0/05ػیقػغ ،ةػؼای
آز٨٠ف٦ای جْٛیتی ة٨ُ٤٠ ٥ر ٛ٠ایـة دیؼش ،ةـا٠غ پای ،٥ةـػا٠غ ؿػازة اكّؿ ك ةـػا٠غ
ؿازة دكـ ،از آز٨٠ف ة٘٤ؼك٣ی 9اؿح٘ادق قغق اؿث .ای ٢آز٨٠ف ٠یػؽاف ج٘ػاكت ك جْا٠ػٜ
٨٠ز٨د ةی ٢دك ٠حٕیؼ را ٣كاف ٠ید٦غ١٦ .چ٤ی ٢در ایػ ٢پػژك٦ف از ٣ؼـاٗػؽار SPSS
٣ـعة  17ةؼای ةؼرؿی جأدیؼ ٠حٕیؼ٦ای ٠ـح ٜٛةؼ ٠حٕیؼ٦ای كاةـح ٥اؿح٘ادق قغ.
 .4تحل٘ل زازُّب
 .1-4زٗطـ
٣حایر ٤٠غرج در زغكؿ ٣ #2$كاف ٠ید٦غ ک٠ ٥یػا٣گی ٢دیػؼش كاکػ٦٥ا در ٦سػای
جکی٥ةؼ از ٛ٠ادیؼ آف در ٦سای ةیجکی ٥ةیكحؼ اؿث١٦ .چ٤ی٣ ٢حایر آز٨٠ف ا٣غازقگیؼی

1

Shure
Praat
3
fundamental frequency
4
first formant frequency
5
second formant frequency
6
repeated measure ANOVA
7
dependent variable
8
independent variable
9
post-hoc Bonferroni
2
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٠کؼر ٣كاف ٠ید٦غ ک ٥جأدیؼ جکی ٥ةؼ دیؼش كاکػ٦٥ای ٧ٝسػة کؼ٠ػا٣ی ٤ْ٠ػادار اؿػث
$ارزش پی.#0/000 :
جسٍل ( )2قاظل٦ای آ٠اری دیؼش كاک٦٥ا در ٧ٝسة کؼ٠ا٣ی
تکِ٘ثط
ثٖتکِ٘

ه٘بًگ٘ي

اًحطاف هؼ٘بض

زضجٔ آظازٕ

207/5
127

68/104
43/583

1

هقساض F
74/550

هؼٌبزاضٕ
0/000

٣حایر آز٨٠ف جْٛیتی ة٘٤ؼك٣ی ٣یؽ ٣كاف ٠ید٤٦ػغ کػ٠ ٥یػا٣گی ٢دیػؼش كاکػ٦٥ا در
٦سای جکی٥ةؼ ٠ 80/519یٞیدا٣ی ٥ةیكحؼ از دیؼش آ٧٣ا در ٦سای ةیجکی ٥اؿث.
٣حایر ٌ٠ؼحقغق در زغكؿ ١٦ #2$ـ ٨ةا ٛ٠اٝة ٨٠قػا٠ؼ ك گِ٤ػگ #2008$ 1در٠ػ٨رد
زةاف آ١ٝا٣ی اؿث؛ ة ٥ای ٢م٨رت ک ٥آف٦ا ةا ةؼرؿی كاک٦٥ای ایػ ٢زةػاف در ٦سا٦ػای
جکی٥ةؼ ك ةیجکی ٥ة ٥ای٣ ٢حیس ٥رؿیغ٣غ ک ٥ةا کا٦ف كاک٥ای در ٦سای ةیجکی٠ ،٥یؽاف
دیؼش كاک٦٥ا ٣یؽ کا٦ف ٠ییاةغٗ .ؼاگؽك٣ #2011$ 2یؽ ةا جضٛیٛػاجی کػ ٥ركی کػا٦ف
كاک٥ای در زةاف ا٣گٞیـی ا٣ساـ داد ،ة ٥ای٣ ٢حیس ٥رؿیغ کػ ٥کػا٦ف كاکػ٥ای یکػی از
ّ٨اٞ٠ی اؿث ک ٥ةؼ دیؼش جأدیؼ ةـؽایی دارد .جأدیؼ آف ة ٥ای٢گ ٥٣٨اؿث ک ٥اگػؼ كاکػة
٨٠رد ُ٣ؼ در ٦سای ةیجکیٚ ٥ؼارگؼٗح ٥ةاقغ ،دیؼش آف كاک ٥کا٦ف یاٗح ٥ك ٤٠سؼ ةػ٥
کا٦ف ٠یق٨د١٦ .چ٤ػی ٢ةاٝحػازا٣ی  #2007$در جأییػغ ایػ٠ ٢ـػئ ٥ٞدر زةػاف ی٣٨ػا٣ی
٠یگ٨یغ ک ٥کا٦ف كاک٥ای در ای ٢زةاف ة٠ ٥كعنة دیؼش ٠ؼة٨ط اؿػث ك كاکػ٦٥ای
4
کا٦فیاٗح٣ ٥ـتث ة ٥ؿایؼ كاک٦٥ا دیؼش ک١حؼی دار٣غ .ةؼجا ،#2003$ 3پَسث ك جتػی٢
 #2005$ك ةار٣ؾ ٟ٦ #2007$ 5ةا ةؼرؿی زةاف ركؿی ای٣ ٢کح ٥را یادآكر ٠یق٣٨غ کػ٥
٤٦گا٠یک ٥در ٦سای ةیجکی ٥دیؼش كاک٦٥ا کا٦ف ٠ییاةغ ،كاک٦٥ای اٗحػادق اٗؼاقػح٥
1

Mooshammer & Geng
Fragozo
3
Berretta
4
Padgett & Tabain
5
Barnes
2
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قغق ك جتغی ٜة ٥ق٨ا ٠یق٣٨غ ك در ٣حیس ٥کا٦ف ٠ییاة٤غ١٦ .چ٤یٛ٠ ٢اٝة ٠ک راةػی
اكجاؿی #2000$ 1در٨٠رد زةاف٦ای ؿا٠یٌ٠ ،اْٝات د٨٘ٝرج #2008$ 2درةارة گ٥٣٨ای از
زةاف اؿیا٣یایی ك ٣یؽ ةؼرؿی٦ای اِكِرِت #2010$ 3درةارة زةاف٦ای آ٠ػازك٣ی ٠ؤیػغ ایػ٢
٠ـئ٦ ٥ٞـح٤غ.

 .2-4ثؿبهس پبِٗ ()F0
اًالّات ٤٠غرج در زغكؿ ٣ #3$كاف ٠ید٦غ ک ٥در ٧ٝسة کؼ٠ا٣یّ ،ا ٜ٠جکی ٥ةاّخ
اٗؽایف ةـا٠غ پایة كاک٦٥ا در ٦سای جکی٥ةؼ ٠یق٨د٣ .حایر آز٨٠ف ا٣ػغازقگیؼی ٠کػؼر
٣یؽ ٣كاف ٠ید٦غ ک ٥جأدیؼ جکی ٥ةػؼ ةـػا٠غ پایػ ٥كاکػ٦٥ا ٤ْ٠ػادار اؿػث $ارزش پػی:
٣ .#0/036حایر ة٥دؿثآ٠غق از آز٨٠ف جْٛیتی ةِ٘٤ؼك٣ی ٣كاف ٠ید٦غ ک ٥ةـػا٠غ پایػة
كاک٦٥ا در ٦سای جکی٥ةؼ ةیكحؼ از ٛ٠ادیؼ آف در ٦سای ةیجکی ٥اؿث .ة ٥ایػ ٢مػ٨رت
ک ٥ةـا٠غ پایة كاک٦٥ا در ٦سای جکی٥ةؼ ٦ 36/748ؼجؽ ةیكحؼ از ٛ٠ادیؼ آف در ٦سػای
ةیجکی ٥اؿث.
جسٍل ( )3قاظل٦ای آ٠اری ةـا٠غ پایة كاک٦٥ا در ٧ٝسة کؼ٠ا٣ی
ه٘بًگ٘ي

اًحطاف هؼ٘بض

171/88

77/996

ثٖتکِ٘ 135/129

81/476

تکِ٘ثط

زضجٔ آظازٕ
1

هقساض F
5/066

هؼٌبزاضٕ
0/036

٣حیسػػة پػػژك٦ف كیػػغرا ك پ٨رجِػػ #1990$ 4ٜك ِِٗٞػػر ك ةػػ #1989$ 5٢٦٨درةػػارة زةػػاف
ا٣گٞیـی ٣یؽ ١٦ـ ٨ةا اًالّات ٨٠ز٨د در زغكؿ ةػاال اؿػث ك ٣كػاف ٠ید٦ػغ کػ ٥ةػا
كاِٚقغف كاک٦٥ا در ٦سای ةیجکیٛ٠ ٥غار ةـا٠غ پایة آ٧٣ا کا٦ف ٠ییاةغ.
1

McRobbie-Utasi
Delforge
3
Everett
2

Widera & Portele
Flege & Bohn

4
5
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 .3-4ثؿبهس ؾبظُّبٕ اٍّل
 .1-3-4ثؿبهس ؾبظٓ اٍّل ٍاکٔ ][ɑ

زغكؿ ق١ارة ٣ #4$حایر آز٨٠ف ا٣غازقگیؼی ٠کؼر ،ة٨ُ٤٠ ٥ر ةؼرؿی جأدیؼ جکیػ ٥ةػؼ
ةـا٠غ ؿازة اكّؿ كاکة ] [ɑرا ٣كاف ٠ید٦غ .ةؼ اؿاس ایػ ٢اًالّػات ،جػأدیؼ جکیػ ٥ةػؼ
ةـا٠غ ؿازة اكّؿ ای ٢كاک٤ْ٠ ٥ادار ٣یـث $ارزش پی.#0/060 :
جسٍل ( )4قاظل٦ای آ٠اری ةـا٠غ ؿازة اكّؿ در كاکة ][ɑ
ه٘بًگ٘ي

اًحطاف هؼ٘بض

تکِ٘ثط

743/8

109/75

ثٖتکِ٘

744

115/41

][ɑ

زضجٔ آظازٕ

1

هقساض F

4/04

هؼٌبزاضٕ

0/060

١٦چ٤ی ٢ةؼ اؿاس آز٨٠ف جْٛیتی ة٘٤ؼك٣ی ٠یج٨اف چ٤ی٣ ٢حیس ٥گؼٗث ک ٥ةـػا٠غ
ؿازة اكّؿ كاکة = <ɑدر ٦سای ةیجکی ٥ا٣غکی ٦ 0/2$ؼجؽ #ةیكحؼ از ٛ٠ادیؼ آف در ٦سای
جکی٥ةؼ اؿث.
 .2-3-4ثؿبهس ؾبظٓ اٍّل ٍاکٔ ][e
زغكؿ  #5$اًالّات ٠ؼة٨ط ة٠ ٥یا٣گی ٢ك ا٣ضؼاؼ ْ٠یار ةـا٠غ ؿازة اكّؿ كاکة ] [eرا
ةؼصـب ٦ؼجؽ ك در زایگاق٦ای ةیجکی ٥ك جکیػ٥ةؼ ٣كػاف ٠ید٦ػغ .ةػؼ اؿػاس آز٠ػ٨ف
ا٣غازقگیؼی ٠کؼر ،جأدیؼ جکی ٥ةؼ ةـا٠غ ؿازة اكّؿ ای ٢كاک٤ْ٠ ٥ػادار اؿػث $ارزش پػی:
.#0/032
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جسٍل ( )5قاظل٦ای آ٠اری ةـا٠غ ؿازة اكّؿ در كاکة ][e


][e

ه٘بًگ٘ي اًحطاف هؼ٘بض
تکِ٘ثط

543

70

ثٖتکِ٘

550/5

77

زضجٔ آظازٕ
1

هقساض F
5/447

هؼٌبزاضٕ
0/032

١٦چ٤ی ٢آز٨٠ف جْٛیتی ةِ٘٤ؼك٣ی ٣كاف ٠ید٦غ ک ٥ةـا٠غ ؿػازة اكّؿ ایػ ٢كاکػ ٥در
٦سای ةیجکی٦ 7/5 ٥ؼجؽ ةیكحؼ از ٛ٠ادیؼ آف در ٦سای جکی٥ةؼ اؿث.
 .3-3-4ثؿبهس ؾبظٓ اٍّل ٍاکٔ []æ

ةـا٠غ ؿازة اكّؿ كاکة = <æدر ٦سػای ةیجکیػ٣ ٥ـػتث ةػ٦ ٥سػای جکیػ٥ةؼ کػا٦ف
٠ییاةغ٣ .حایر آز٨٠ف ا٣غازقگیؼی ٠کؼر ةیا٣گؼ آف اؿث ک ٥جأدیؼ جکی ٥ةؼ ةـػا٠غ ؿػازة
اكّؿ ای ٢كاک٤ْ٠ ٥ادار اؿث $ارزش پی١٦ .#0/019 :چ٤ی ٢ةػؼ اؿػاس آز٠ػ٨ف جْٛیتػی
ةِ٘٤ؼك٣ی ٠یا٣گی ٢ةـا٠غ ؿازة اكّؿ ] [æدر ٦سای جکی٥ةؼ ٦ 124/8ؼجؽ ةیكحؼ از ٛ٠ادیؼ
آف در ٦سای ةیجکی ٥اؿث.
جسٍل ( )6قاظل٦ای آ٠اری ةـا٠غ ؿازة اكّؿ در كاکة =<æ

=<æ

ه٘بًگ٘ي

اًحطاف هؼ٘بض

تکِ٘ثط

744

114/93

ثٖتکِ٘

619/2

198/37

زضجٔ آظازٕ
1

هقساض F
4/049

هؼٌبزاضٕ
0/019

 .4-3-4ثؿبهس ؾبظٓ اٍّل ٍاکٔ ][i

زغكؿ  #7$قاظل٦ای آ٠اری ةـا٠غ ؿازة اكّؿ كاکة ] [iرا ٣كاف ٠ید٦ػغ .ة٤ػا ةػ٥
اًالّات ٨٠ز٨د در ای ٢زغكؿ ،جأدیؼ جکی ٥ةؼ ةـا٠غ ؿازة اكّؿ كاکة ]٤ْ٠ [iادار ٣یـث.
آز٨٠ف جٛؼیتی ة٘٤ؼك٣ی ٣یؽ گ٨یای آف اؿث ک٠ ٥یا٣گی ٢ةـا٠غ ؿازة اكّؿ ای ٢كاکػ ٥در
٦سای ةیجکی٦ 138/611 ٥ؼجؽ ةیكحؼ از ٛ٠ادیؼ آف در ٦سای جکی٥ةؼ اؿث.
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جسٍل ( )7قاظل٦ای آ٠اری ةـا٠غ ؿازة اكّؿ در كاکة ][i

][i

ه٘بًگ٘ي

اًحطاف هؼ٘بض

تکِ٘ثط

479/5

171

ثٖتکِ٘

618

472

زضجٔ آظازٕ
1

هقساض F
2/614

هؼٌبزاضٕ
0/124

 .5-3-4ثؿبهس ؾبظٓ اٍّل ٍاکٔ ][o
ة٤ا ة ٥اًالّات ة٥دؿثآ٠غق از آز٨٠ف ا٣غازقگیؼی ٠کؼر $زغكؿ  ،#8جأدیؼ جکی ٥ةؼ ٠یا٣گی٢
ةـا٠غ ؿازة اكّؿ كاکة ]٤ْ٠ [oادار ٣یـث $ارزش پی١٦ .#0/57 :چ٤ی ،٢ةا كاِٚقغف كاکة ][o
در ٦سای ةیجکی ،٥ةـا٠غ ؿازة اكّؿ آف زیاد ٠یق٨د٣ .حػایر ة٥دؿػثآ٠غق از آز٠ػ٨ف جْٛیتػی
ةِ٘٤ؼك٣ی ٣یؽ ٣كاف ٠ید٤٦غ ک٠ ٥یا٣گی ٢ةـا٠غ ؿػازة اكّؿ كاکػة ] [oدر ٦سػای ةیجکیػ50 ٥
٦ؼجؽ ةیكحؼ ٛ٠ادیؼ آف در ٦سای جکی٥ةؼ اؿث.
جسٍل ( )8قاظل٦ای آ٠اری ةـا٠غ ؿازة اكّؿ در كاکة ][o
ه٘بًگ٘ي اًحطاف هؼ٘بض زضجٔ آظازٕ هقساض  Fهؼٌبزاضٕ
][o

تکِ٘ثط

555/5

55

ثٖتکِ٘

570

121/5

1

4/174

0/57

 .6-3-4ثؿبهس ؾبظٓ اٍّل ٍاکٔ ][u
٠یا٣گی ٢ةـا٠غ ؿػازة اكّؿ كاکػة ] [uدر ٦سػای ةیجکیػ ٥ةیكػحؼ از ٛ٠ػادیؼ آف در ٦سػای
جکی٥ةؼ اؿث١٦ .چ٤ی ٢آز٨٠ف ا٣غازقگیؼی ٠کؼر گ٨یای آف اؿػث کػ ٥جػأدیؼ ّا٠ػ ٜجکیػ ٥ةػؼ
ةـا٠غ ؿازة اكّؿ ای ٢كاک٤ْ٠ ٥ادار اؿث $ارزش پی$ #0/026 :زغكؿ  .#9
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جسٍل ( )9قاظل٦ای آ٠اری ةـا٠غ ؿازة اكّؿ در كاکة ][u
ه٘بًگ٘ي اًحطاف هؼ٘بض زضجٔ آظازٕ هقساض  Fهؼٌبزاضٕ

][u

تکِ٘ثط

490

81

ثٖتکِ٘

509

114/5

1

5/957

0/026

ةؼ اؿاس ٣حایر آز٨٠ف جْٛیتی ةِ٘٤ؼك٣ػی٠ ،یػا٣گی ٢ةـػا٠غ ؿػازة اكّؿ كاکػة ] [uدر
٦سای ةیجکی٦ 19 ٥ؼجؽ ةیكحؼ از ٠یا٣گی ٢ةـػا٠غ ؿػازة اكّؿ ١٦ػی ٢كاکػ ٥در ٦سػای
جکی٥ةؼ اؿث .
 .4-4ثؿبهس ؾبظٓ زٍم
 .1-4-4ثؿبهس ؾبظٓ زٍم ٍاکٔ ][ɑ

٣حایر صام ٜاز آز٨٠ف ا٣غازقگیؼی ٠کؼر ةیافگؼ ٤ْ٠ادار ٣ت٨دف جأدیؼ جکی ٥ةؼ ةـا٠غ
ؿازة دكـ كاکة ] [ɑاؿث $ارزش پی .#0/277 :آز٨٠ف ةِ٘٤ؼك٣ی  ٟ٦ةیافگؼ آف اؿث ک٥
ةـا٠غ ؿازة دكـ كاکة ] [ɑدر ٦سػای ةیجکیػ٦ 74/5 ،٥ؼجػؽ ةیكػحؼ از ٛ٠ػادیؼ آف در
٦سای جکی٥ةؼ اؿث.
جسٍل ( )10قاظل٦ای آ٠اری ةـا٠غ ؿازة دكـ در كاکة ][ɑ
ه٘بًگ٘ي اًحطاف هؼ٘بض زضجٔ آظازٕ هقساض  Fهؼٌبزاضٕ
][ɑ

1373/3

253/16

ثٖتکِ٘ 1447/8

357/7

تکِ٘ثط

1

1/26

0/277

 .2-4-4ثؿبهس ؾبظٓ زٍم ٍاکٔ ] [e

٣حایر صام ٜاز آز٨٠ف ا٣غازقگیؼی ٠کؼر ک ٥در زغكؿ ق١ارة  11آكردق قغق ،ةیا٣گؼ
٤ْ٠اداری جأدیؼ جکی ٥ةػؼ ةـػا٠غ ؿػازة دكـ كاکػة ] [eاؿػث $ارزش پػی .#0/032 :ةػا
اؿح٘ادق از آز٨٠ف جْٛیتی ةِ٘٤ؼك٣ی ة ٥ای٣ ٢حیس٠ ٥یرؿی ٟک ٥ةـا٠غ ؿػازة دكـ كاکػة
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] [eدر ٦سای جکی٥ةؼ٣ ،ـتث ة٦ ٥سای ةیجکی٦ 74/5 ،٥ؼجؽ ةیكحؼ اؿث.
جسٍل ( )11قاظل٦ای آ٠اری ةـا٠غ ؿازة دكـ در كاکة ][e
ه٘بًگ٘ي اًحطاف هؼ٘بض زضجٔ آظازٕ هقساض  Fهؼٌبزاضٕ
][e

تکِ٘ثط

1890/5

174

ثٖتکِ٘

1811

211

1

4/995

0/039

 .3-4-4ثؿبهس ؾبظٓ زٍم ٍاکٔ []æ

ة٤اةؼ اًالّات ٨٠ز٨د در زػغكؿ ٠ ،#12$یػا٣گی ٢ةـػا٠غ ؿػازة دكـ كاکػة = <æدر
٦سای جکی٥ةؼ ،ةیكحؼ از ٛ٠ادیؼ آف در ٦سای ةیجکی ٥اؿث١٦ .چ٤ی٤ْ٠ ٢ػادار ٣تػ٨دف
جأدیؼ جکی ٥ةؼ ٠یا٣گی ٢ةـا٠غ ؿازة دكـ ای ٢كاک ٥ج٨ؿي آز٨٠ف ا٣غازقگیؼی ٠کؼر ٣كاف
دادق قغق اؿث .ةؼ اؿاس ٣حایر آز٨٠ف جْٛیتی ةِ٘٤ؼك٣ی ،ةـا٠غ ؿازة دكـ كاکة = <æدر
٦سای جکی٥ةؼ ٦ 82/4ؼجؽ ةیكحؼ از ٛ٠ادیؼ آف در ٦سای ةیجکی ٥اؿث .
جسٍل ( )12قاظل٦ای آ٠اری ةـا٠غ ؿازة دكـ در كاکة =<æ
ه٘بًگ٘ي اًحطاف هؼ٘بض زضجٔ آظازٕ هقساض  Fهؼٌبزاضٕ
[]æ

1660/7

149/6

ثٖتکِ٘ 1743/1

198/98

تکِ٘ثط

1

2/61

0/125

 .4-4-4ثؿبهس ؾبظٓ زٍم ٍاکٔ ][i

كاکة ]٣ [iیؽ ،ة٤اةؼ آفچ ٥در زغكؿ  #13$آ٠غق ،در ٦سای جکی٥ةؼ ةـا٠غ ؿازة دكـ
ةیكحؼی دارد١٦ .چ٤ی ٢آز٨٠ف ا٣غازقگیؼی ٠کؼر ٤ْ٠ادار ة٨دف جأدیؼ جکیػ ٥ةػؼ ةـػا٠غ
ؿازة دكـ ای ٢كاک ٥را ٣كاف ٠ید٦غ $ارزش پی٣ .#0/017 :حایر ة٥دؿثآ٠غق از آز٠ػ٨ف
جْٛیتی ةِ٘٤ؼك٣ی گ٨یای آف اؿث ک ٥ةـا٠غ ؿازة دكـ كاکة ] [iدر ٦سػای جکیػ٥ةؼ 68
٦ؼجؽ ةیكحؼ از ٛ٠ادیؼ آف در ٦سای ةیجکی ٥اؿث.
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جسٍل ( )13قاظل٦ای آ٠اری ةـا٠غ ؿازة دكـ در كاکة ][i
ه٘بًگ٘ي اًحطاف هؼ٘بض زضجٔ آظازٕ هقساض  Fهؼٌبزاضٕ
][i

تکِ٘ثط

2250

170

ثٖتکِ٘

2318

192/5

1

6/996

0/017

 .5-4-4ثؿبهس ؾبظٓ زٍم ٍاکٔ []o
ةؼ ظالؼ كاکة ٚت٠ ،ٜیا٣گی ٢ةـا٠غ ؿازة دكـ در كاکػة ] [oدر ٦سػای ةیجکیػ ٥ةیكػحؼ از
ٛ٠ادیؼ آف در ٦سای جکیػ٥ةؼ اؿػث $زػغكؿ ١٦ .#14چ٤ػی٠ ٢كػا٦غق ٠ػیک٤ی ٟکػ ٥ة٤ػا ةػ٥
اًالّات ٨٠ز٨د در ای ٢زغكؿ ك ٣حایر صام ٜاز آز٨٠ف ا٣ػغازقگیؼی ٠کػؼر ،جػأدیؼ جکیػ ٥ةػؼ
٠یا٣گی ٢ةـا٠غ ؿازة دكـ ای ٢كاک٤ْ٠ ٥ادار اؿث $ارزش پی .#0/025 :ةؼ اؿاس ٣حایر آز٠ػ٨ف
جْٛیتی ةِ٘٤ؼك٣ی٠ ،یا٣گی ٢ةـا٠غ ؿازة دكـ كاکة ] [oدر ٦سای ةیجکی٦ 175/33 ٥ؼجؽ ةیكحؼ
از ٛ٠ادیؼ آف در ٦سای جکی٥ةؼ اؿث.
جسٍل ( )14قاظل٦ای آ٠اری ةـا٠غ ؿازة دكـ در كاکة ][o
ه٘بًگ٘ي اًحطاف هؼ٘بض زضجٔ آظازٕ هقساض  Fهؼٌبزاضٕ
][o

تکِ٘ثط

1427

444

ثٖتکِ٘

1602

431

1

6/065

0/025

 .6-4-4ثؿبهس ؾبظٓ زٍم ٍاکٔ ][u
ةا ةؼرؿی ٠یا٣گی ٢ةـا٠غ ؿازة دكـ كاکة ] [uدر زغكؿ  #15$ة ٥ای٣ ٢حیس٠ ٥یرؿی ٟکػ٥
ای ٢كاک ٥در ٦سای جکی٥ةؼ ،ةـا٠غ ؿازة دكـ ک١حؼی دارد .آز٠ػ٨ف ا٣ػغازقگیؼی ٠کػؼر ةیػا٣گؼ
٤ْ٠اداری جأدیؼ جکی ٥ةؼ ةـا٠غ ؿازة دكـ ای ٢كاک ٥اؿث $ارزش پی .#0/013 :ةػؼ ًتػ٣ ٙحػایر
صام ٜاز آز٨٠ف جْٛیتی ةِ٘٤ؼك٣ی ة ٥ای٣ ٢حیس٠ ٥یرؿی ٟک٠ ٥یا٣گی ٢ةـا٠غ ؿػازة دكـ كاکػة
] [uدر ٦سای ةیجکی٣ ،٥ـتث ة٦ ٥سای جکی٥ةؼ٦ 193/223 ،ؼجؽ ةیكحؼ اؿث .
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جسٍل ( )15قاظل٦ای آ٠اری ةـا٠غ ؿازة دكـ در كاکة ][u
ه٘بًگ٘ي اًحطاف هؼ٘بض زضجٔ آظازٕ هقساض  Fهؼٌبزاضٕ
][u

تکِ٘ثط

1466

411

ثٖتکِ٘

1659

361

1

7/669

0/013

ً .5ت٘جِگ٘طٕ
٣حایر پژك٦ف صاوؼ ١٦ـ ٨ةا پژك٦ف٦ای دیگؼی اؿث ک ٥درةارة کی٘یث كاکػ٦٥ا ا٣سػاـ
قغق اؿث؛ ةؼای ٠ذاؿ ،گ 1٨ك ١٦کاراف  #2003$داةث کؼدقا٣غ ک ٥در زةػاف چی٤ػی ٠ا٣ػغاری،٢
کا٦ف كاک٥ای ةاّخ کا٦ف ةـا٠غ ؿازة اكّؿ كاکة ٠ /ɑ/یق٨د .ةّٛ ٥یغة آف٦اٗ ،امٞة ٗک٦ػا
٤٦گاـ جٝ٨یغ ای ٢كاک ٥در صاٝث جأکیغ ،ةیف از ٗامٞة آف٦ا در صاٝث ّادی اؿػث١٦ .چ٤ػی،٢
2
ٝی٤غة٨ٞـ  #1963$ک١ٞات ٣ا٠٨٧٘٠ی را در زةاف ؿ٨ئغی ةا اؿح٘ادق از كاک٦٥ای ɪ, ɛ, ʏ, œ, a, /
 /θ, ɔ, ʊؿاظث ك جأدیؼ جکی ٥را ةؼ آف كاک٦٥ا ةؼرؿی کؼد٣ .حػایر جضٛیػ ٙكی ٣كػاف داد کػ٥
كاک٦٥ای ٨٠ردُ٣ؼ در ٦سای ةیجکی ٥کا٦فیاٗح ٥ك ة ٥كاکػة ٠ؼکػؽی ٣ /ə/ؽدیػک ٠یقػ٣٨غ ك
4
ای ٢جأدیؼ ةؼ ؿازة دكـ ٠ك٨٧د اؿثٝ .ی٤غة٨ٞـ ایٗ ٢ؼای٤غ را گؼیػؽ از ٦ػغؼ٣ 3ا٠یػغ .دكٕا٣ػگ
٣ #2004$كاف داد ک ٥جأدیؼ صاٝث جأکیغ ةؼ كاکة  /æ/در زةاف ا٣گٞیـی ةـا٠غ ؿازة دكـِ كاکػ٥
را اٗؽایف ٠ید٦غ٨٠ .قا٠ؼ ك گ٤گ  ٟ٦ #2008$در زةاف آ١ٝا٣ی ،كاک٦٥ای y, e, œ, a, o, u, /
 /iرا در ةاٗث  CVCدر ٦سای جکی٥ةؼ ك ةیجکیٛ٠ ٥ایـ ٥کؼدق ك ٣كاف دادقا٣غ کػ ٥در کػا٦ف
كاک٥ایٛ٠ ،غار ةـا٠غ ؿازة دكـ كاک٦٥ای پیكػی ٢کػا٦ف یاٗحػ ٥ك ٛ٠ػغار ةـػا٠غ ؿػازة دكـ
كاک٦٥ای پـی ٢اٗؽایف ٠ییاةغ.
٣حایر ای ٢پژك٦ف ٣یؽ ٣كاف داد ک ٥دیؼش ك ةـػا٠غ پایػة كاکػ٦٥ا در ٦سػای جکیػ٥ةؼ در
٧ٝسة کؼ٠ا٣ی ةیكحؼ از دیؼش ك ةـا٠غ پایة آ٧٣ا در ٦سای ةیجکیػ ٥اؿػث١٦ .چ٤ػی ٢ةـػا٠غ
1

Gu
Lindblom
3
undershoot
4
De jong
2
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ؿازق٦ای اكّؿ ك دكـ كاک٦٥ا در ٦سای جکی٥ةؼ ك ةیجکیػ٠ ٥ح٘ػاكت اؿػث؛ ةػ ٥ای٢مػ٨رت کػ٥
ةـا٠غ ؿازة اكّؿ كاکػ٦٥ای = <e,o,u,ɑ,iدر ٦سػای ةیجکیػ ٥ةیكػحؼ از ٦سػای جکیػ٥ةؼ اؿػث.
ة٤اةؼای٠ ،٢یج٨اف چ٤ی ٢دریاٗث ک ٥كاک٦٥ای ٠ػک٨ر در ٦سای ةیجکی ٥ةازجؼ٣غّ .الكق ةػؼ آف،
ةـا٠غ ؿازة دكـ كاکة ] [eدر ٦سای ةیجکی ٥کا٦ف ٠ییاةغ ك در كاک٦٥ای ] [u,o,ɑ,æ,iزیػاد
٠یق٨د؛ ةّ ٥تارت دیگػؼ ،در ٦سػای ةیجکیػ ،٥كاکػ٦٥ای پیكػی ٢ةػ٥زػؽ = <eدر زایگػا٦ی
پیكی٢جؼ جٝ٨یغ ٠یق٣٨غ ك ج١ا٠ی كاک٦٥ای پـی ٢ة ٥ؿػ١ث ٠ؼکػؽ ٗىػای كاکػ٥ای گػؼایف
دار٣غ٣ .حایر ة ٥دؿث آ٠غق از ةؼرؿی دیؼش ك ةـػا٠غ ؿػازق٦ای اكّؿ ك دكـ كاکػ٦٥ای ٧ٝسػة
کؼ٠ا٣ی ١٦ـ ٨ةا ٣حایر پژك٦ف ٠غرؿی ٨ٚا٠ی  #1392$در ٨٠رد كاک٦٥ای ؿادق زةاف ٗارؿػی
اؿث١٦ .چ٤ی ٢پژك٦ف صاوؼ جأییغی اؿث ةؼ ای ٢ادّا ک ٥كاک٦٥ای ٧ٝسة کؼ٠ا٣ی ة ٥ؿػ١ث
كاکة ظ٤ذی $ق٨ا #گؼایف دار٣غ .ة٤اةؼای ،٢ای٨٣ ٢ع کا٦ف كاکػ٥ای در ٧ٝسػة کؼ٠ػا٣ی کػا٦ف
٠ؼکؽگؼا ٣ا٠یغق ٠یق٨د $قک:#1 ٜ
ةـا٠غ ؿازة دكـ
500

700

900

1100

1500

1300

1700

1900

2100

2300

2500

300
350
400

ةـا٠غ ؿازة اكّؿ

450

u

500
550

o

æ

650

750
800

e

o

600

700

u

ɑ

ɑ

i
e
i

æ

قکل (ٗ )1ىای كاک٥ای ٧ٝسة کؼ٠ا٣ی در ٦سای جکی٥ةؼ $ظي ١٠حغ #ك ةیجکی$ ٥ظي ٥ٌٛ٣چی#٢

١٦افگ ٥٣٨ک ٥قک٣ #1$ ٜكاف ٠ید٦غ ،در ٧ٝسة کؼ٠ا٣ی ٗىای كاک٥ای در ٦سای جکیػ٥ةؼ
گـحؼدقجؼ از ٗىای كاک٥ای در ٦سای ةیجکی ٥اؿػث ك ایػ٠ ٢ـػئ١٦ ٥ٞـػ ٨ةػا ٣حػایر ٛ٠اٝػة
ّٞی٣ژاد  #1391$در ز٠ی٤ة زةاف ٗارؿی ْ٠یار ٠یةاقغ .كی ةػا جؼؿػیٗ ٟىػای كاکػ٥ای در دك
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زایگاق ةیجکی ٥ك جکی٥ةؼ ة ٥ای٣ ٢حیس ٥رؿیغ ک ٥در زةاف ٗارؿػی ٗىػای كاکػ٥ای در ٦سػای
جکی٥ةؼ گـحؼدقجؼ از ٗىای كاک٥ای در ٦سای ةیجکی ٥اؿث٠ .غرؿػی ٚػ٨ا٠ی ٣ #1392$یػؽ ةػا
جؼؿیٗ ٟىای كاک٥ای گ٨یك٨راف زف ك ٠ؼد در ٦سای ةػاز ةیجکیػ ٥ك جکیػ٥ةؼ ةػ ٥ایػ٣ ٢حیسػ٥
رؿیغ کٗ ٥ىای كاک٥ای آ٧٣ا در ٦سای ةاز ةیجکی ٥از ٦سای ةاز جکی٥ةؼ ةؽرٖجؼ اؿػث؛ یْ٤ػی
در صاٝث ةیجکی٥٣ ،٥ج٧٤ا صؼکث كاک٦٥ا ة ٥ؿ١ث ٠ؼکؽ ٗىای كاک٥ای ٠كا٦غق ١٣یق٨د ،ةٞک٥
صؼکث آ٧٣ا ة ٥ؿ١ث صاقی٣ ٥یؽ ةیكحؼ قغق اؿثّ .الكق ةؼ آف ،ةایغ ة ٥ای٣ ٢کح ٥اقػارق کػؼد
ک ٥كاک٦٥ای زةاف ٗارؿی در ٦سای ةاز ةیجکی ٥ک٨جاقجؼ از ٦سای جکی٥ةؼ ٦ـح٤غ.
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