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اُتی جایگاه تولید همخوان  وی ثیرگذار بر مقدارتایکی از فاکتورهای شود.  می  گفته

اُتی در سه جایگاه آغازین،  است تا مقدار وی برآناین مقاله  .انسدادی در کلمه است

  این کرده وگیری  اندازه را واک در گویش کردی ایالم ای و بعد از سایشی بی واکه میان

دست آمده در این  به نتایج به توجهبا. نمایدمقایسه  های آماری کمک آزمون به موارد را

های مختلف )آغازین،  اُتی در جایگاه توان نتیجه گرفت که تفاوت میزان وی می هزمین

 دار است. واک( معنی ای و بعد از سایشی بی واکه میان
 

 های کلیدی: واژه

اُتی(، واکداری، کردی  های انسدادی، زمان شروع واک )وی ، همخوان(آزمایشگاهی)شناسی  واج

 ایالم.

 

 . مقدمه1

شوند که همراه  عناصری واکدار شناخته می ،های مقدماتی آواشناسی در بسیاری از کتاب

شوند که بدون ارتعاش تارآواها  واک تلقی می با ارتعاش تارآواها باشند و عناصری بی

نظر ها را از های انسدادی زبان توان همخوان تولید شوند. با این تعریف می

یزیکی مناسبی برای تمایز وجود این تفاوت که اساس فشناختی تفکیک کرد. با صوت

ها مانند   آورد اما در برخورد با بسیاری از زبان ها فراهم می واکداری در بسیاری از زبان

/ در جایگاه p/ و /bدهد. هرچند تفاوت / انگلیسی کارآیی خود را از دست می

شود اما در جایگاه آغارین در هر  ای با حضور یا عدم حضور واک مشخص می واکه میان

 های مربوط به واک است.  لفهوبست خالی از م هطبقه محدود

بسته به  است و زمانی هلفومرود، یک  شمار می ترین سرنخ واکداری به اُتی که مهم وی

در صورت پیوستاری  را به اُتی وی معموال .کند یدی و آیرودینامیکی تغییر میعوامل تول
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است ویژه تی یک عامل زبان اُ یابد. وی میکه از مقادیر مثبت تا منفی ادامه گیرند  نظر می

دادن میان برای تمایز قرارپیوستار این های گوناگون، مناطق خاصی از  چون در زبان

صوصیت  خ یک عنوان به واکداری آغاز زمان شوند. های انسدادی انتخاب می همخوان

 در تواند می و شده شناخته  واک بی و واکدار انسدادی هایهمخوان افتراق برای معتبر

 مورد زبانی یا و حرکتی - عصبی رشدی، اختالالت از طیفی بندی طبقه یا توصیف

اُتی یا همان فاصله زمانی میان رهش بست انسدادی و آغاز  . ویگیرد قرار استفاده

های حنجره مربوط به شروع واک، یک اصطالح پوششی برای تمام رخدادهای  تکانه

اُتی تنها  ند. ویهست که با این فاصله زمانی در ارتباط ای است حنجره ای و فوق حنجره

شناختی است. اگر  های صوت ای از همبسته شامل مجموعه زمانی نیست بلکه هیک فاصل

نشان داده شود رهش  ،های زمانی عنوان پیوستاری از ارزش اُتی روی گراف، به وی

غاز واکداری نسبت به آن ثانیه است و زمان آ صفر میلی هطور قراردادی نقط انسدادی به

 بندی دارد: اُتی سه دسته شود. وی گیری می اندازه

 ؛زمان آغاز واکداری مصادف است با رهش انسدادی اُتی صفر: . وی1

د که به شو : زمان آغاز واکداری قبل از رهش انسدادی شروع میاُتی منفی . وی2

 گویند؛ افت واک می آن پیش

شود که به  زمان آغاز واکداری بعد از رهش انسدادی شروع می اُتی مثبت: . وی3

افت کم و  ثانیه را پس میلی 35تا  20اُتی مثبت بین  گویند. وی افت واک می آن پس

 گویند. افت زیاد می های باالتر را پس ارزش

های مهم زبان کردی  از گویش بوده وگویش مورد بحث در این پژوهش در استان ایالم 

این دارد.  بسیاریبه گویش کردی ایالم  معروف است و گویشوران گویش  است؛ این
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مرز مهران  ینزدیکدر بلکه در مناطقی از کشور عراق که  تنها در استان ایالم گویش نه

ها و  نظر تنوع لهجهاستان ایالم از. گیرد قرار میگویشوران  هروزان هنیز مورد استفاد است،

بر  این استان عالوه ت قابل توجهی برخوردار است. درهای رایج در آن از موقعی گویش

ای از زبان  به لهجه، برخی ش کردی ایالمی در شهرستان دهلرانهای گوناگون گوی لهجه

 شهر به یکی از در این شهرستان و شهرستان دره کنند و برخی دیگر عربی صحبت می

شهرستان شیروان همچنین در برخی از نواحی  .گویند سخن میهای گویش لری  لهجه

رسد تاکنون هیچ تحقیقی در این زمینه بر روی  مینظر  به لکی رایج است. هچرداول لهج

های زبان کردی  ترین گویش جاکه گویش ایالم از مهم گویش ایالم انجام نشده است. از آن

کند و  شناختن این گویش کمک میترانجام تحقیقات بر روی این گویش هم به به ،است

دستگاه واجی  (2و جدول ) (1جدول )د. نمای اش را با زبان فارسی مشخص می هم رابطه

  د.نده را نشان میگویش کردی ایالم 

 های گویش کردی ایالم همخوان (1) جدول
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   m  n    ŋ خیشومی

 

 

 های گویش کردی ایالم ( واکه2جدول )

 
شود  گیری می همخوان انفجاری در کلمه )بافت( اندازهثیر فاکتور جایگاه در این پژوهش تا

ها بسته به  تی انفجاری اُ مقدار وی»دهد که  مبنای آن را شکل می  پرسشاین پاسخ به و 

در این پژوهش « ؟ ای و بعد از سایشی بیواک چگونه است واکه های آغازین، میان جایگاه

بررسی شود   فرضیهاین نادرستی  تا درستی و شود ، سعی میشده مطرح  پرسش به باتوجه

ای متفاوت است.  واکه تی در جایگاه آغازین با مقادیر آن در جایگاه میان اُ مقادیر وی»که 

یابد و همچنین  ای کاهش می واکه واک مثبت در جایگاه میان های بی اُتی انفجاری مقدار وی

 .«شوند می صورت نادمیده تلفظ های دمیده به واک انفجاری بعد از سایشی بی

شود.  ولید انجام میشناسی آزمایشگاهی در سطح ت ارچوب واجنوشتار در چاین 

های انفجاری آغاز  که یا با همخوان شده تشکیلکلمه  88پژوهش از  های این داده

واک قرار  ای  و در بافت بعد از سایشی بی واکه ها در بافت میان شوند یا این همخوان می

ضبط شد.  شده و در اتاقی ساکتکنندگان تولید وسط شرکتن کلمات تگیرند. ای می

شناختی تجزیه  نظر صوت از 5و  3، 82ویرایش  PRAAT افزار توسط نرمها  دادهسپس 
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. شداستفاده  22ویرایش   SPSSافزار ها از نرم برای تحلیل آماری داده شده وو تحلیل 

 20سنی  همحدود استان ایالم هستند که در یآماری این پژوهش گویشوران ایالم هجامع

 و هستند تر پایین سیکل و دارند. این گویشوران دارای مدرک دیپلم، سال قرار 55 تا

طور تصادفی از  آماری این پژوهش که به هنمون. های دیگر دارند ترین تماس را بازبان کم

 5مرد و  5شکل از گویشور است که مت 10، تعداد  آماری انتخاب شده همیان این جامع

  .باشد میزن 

بیان مساله دمه به عنوان مقبا نخستبخش نوشته شده است. بخش  سهاین پژوهش در 

بخش سوم به مرور روش  پرداخته وباره  ای در این بخش دوم به مرور پیشینه .پردازد می

شده،  های موجود گرفته ای که از بررسی داده نیز به نتیجه چهارم بخش پردازد. تحقیق می

 .شود می منتهی
 

 پژوهش پیشینه .2

شدگی انجام شده است  ثیر جایگاه تولید و خنثیاهای متفاوتی درباره در مورد ت پژوهش

 شود.  ها اشاره می این بخش به چند نمونه از آن که در

های اهی تظاهر آوایی انسدادیشناسی آزمایشگ ( در چارچوب واج1386صادقی ) 

ثیر دمش بر اواک مورد بررسی قرار داده و ت های بیواک فارسی را بعد از سایشی بی

منظور دو  کند. او بدینرا ارزیابی می /G/ غیر ازهای دهانی بهتقابل واکداری انسدادی

شکلی که در هر جمله یکی از بهاست؛ تایی از جمالت را انتخاب کرده 12گروه 

 /pe/, /be/, /go/, /ko/, /ce/, /de/, /te/ ,/ʃpe/, /ʃko/, /ʃce/, /ʃte/, /te/ واجیهای زنجیره

بر و در گروه ها در جایگاه تکیه. در یک گروه از جمالت این زنجیرهاستقرار داشته 

کرده در  گویشور تهرانی تحصیل 20اند. تعداد بوده بر ها در جایگاه غیرتکیهدیگر، زنجیره



 

 

 

 103   ...یاُت یو زانیدر کلمه بر م یهمخوان انسداد دیتول گاهیجا ریتأث

 

های مقدار کشش نوفه رهش گونه CSLافزار با استفاده از نرم اواند. ون شرکت کردهآزم

گیری کرده های انسدادی اندازهبرای طبقات مختلف همخوان را دمیده، نادمیده و واکدار

گیرد نهایت نتیجه میداده است. صادقی در و نتایج را مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار

واک با تولید  واک پس از سایشی بی های بیولید انسدادیکه کشش نوفه رهش در ت

ها با  و از سوی دیگر تفاوت آن کردهدار ایجاد ها در آغاز هجا تفاوتی معنی آن

شدگی تقابل واکداری در بافت دار بوده است. او خنثیهای واکدار نیز معنی انسدادی

 گیرد. چاکنای درنظر میواک را ناشی از کاهش میزان گستردگی  های بیپس از سایشی

واک  های واکدار و بی شدگی تقابل انسدادی ای خنثی ( در مطالعه1386قوامی ) مدرسی 

های  دهد. داده اُتی مورد بررسی قرار می وی هدر زبان فارسی را با استفاده از مشخص

دست آمده ه بسیمای جمهوری اسالمی ایران های صداو او از ضبط برنامه همورد مطالع

ها کلماتی را مورد  از میان این دادهاو . مرد اجرا شده بود 5زن و  1توسط که  است

ها  اند و آن / بودهt/ واک و انسدادی که دارای توالی یک سایشی بی دهد میتحلیل قرار 

. در این مطالعه، کند میاز رخداد همین واج در ابتدای واژه و هجا مقایسه  را  با مواردی

ثانیه و در جایگاه  میلی 51هجا  /جایگاه آغاز واژه / درtدر تولید / اُتی میانگین کلی وی

ثانیه گزارش شده است. او از این نتیجه و یافته برای  میلی 25پس از همخوان سایشی 

ال وواک فارسی برای پاسخ به این س های بی تر در مورد انسدادی رسیدن به نتایج کلی

اند یا نادمیده؟  واک در سطح واجی دمیده ر و بیهای واکدا گیرد که آیا انسدادی بهره می

 مدرسیواک در فارسی چیست؟  های واکدار و بی ممیز انسدادی هکه مشخص و دیگر این

 هاند. مشخص واک در این زبان در سطح واجی دمیده های بی گیرد که انسدادی نتیجه می
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باشد.  می [1گستردگی چاکنای] هواک مشخص های واکدار و بی اصلی ممیز انسدادی

گوید  نویسد و می مدرسی در تحقیق خود از کارهایی که در این مورد انجام شده می

های انسدادی  معتقدند که همخوان (1377)سپنتا  ( و1374)خان  جن ، بی(1350)قریب 

نیز  (1380)پرمون  ( و1369)شناس  اند. حق واک نادمیده های بی واک پس از سایشی بی

واک به  های بی های واکدار در یک فرایند ناهمگونی پس از سایشی معتقدند که انسدادی

( نیز اعتقاد دارد که این ویژگی ناشی 1366شوند. خانلری ) جفت واکدار خود تبدیل می

 کوشی است. از تمایل به کم

اُتی به این نتیجه  ثیر جایگاه تولید بر مقدار ویبررسی تا( در 1388نوربخش )همچنین 

در جایگاه  «واک نادمیده بی»و  «واک دمیده بی» هزبانان از دو مقول رسد که فارسی می

ای استفاده   واکه در جایگاه میان «واک دمیده بی»و « واکدار» های هآغازین و از مقول

 کنند. می

، هستند  ای نویسد آواهایی که متعلق به یک تناوب واجگونه ( می1392خان ) جن بی

شدگی کامل با یکدیگر قراردارند. اما  همواره در خنثیچون توزیع تکمیلی دارند، 

های واجی تقابل واژگانی دارند، یعنی باعث تمایز دو  محیطاز آواهایی که در بعضی 

اثر یک فرایند واجی، در یک محیط که بر صورتی شوند، در مدخل واژگانی از یکدیگر می

آواها تبدیل به یک آوای مشابه  هها ظاهر شود، یا هم واجی یکسان فقط یکی از آن

خنثی  هشود و با یکدیگر رابط شان در آن محیط خنثی می دیگر شوند، تقابل واژگانی

شدگی موضعی است زیرا فقط در  شدگی به مفهوم خنثی خنثی خواهند داشت. اساسا

  دست شان را از این حالت است که عناصر یک تقابل واجی خاصیت تمایزدهندگی

                                                             
1 Spread glottis 
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واکی و  واکداری/ بی هلمسا شوند. دیل به یک عنصر آوایی واحد میدهند و تب می

های سایشی توسط محققان بسیاری مورد مطالعه قرار  شدگی پس از همخوان خنثی

 اند. نگریسته و به نتایجی دست یافته موضوعگرفته و هرکدام از دیدگاهی به این 

زبان مختلف انجام  51اُتی  وی بر( در پژوهشی که 1983) 3و لینکر 2، هافمن1کیتینگ 

های  اُتی نسبت به جایگاه همخوان ها  مقدار وی  که در بسیاری از زبان دریافتندند، ا هداد

 کند.  انفجاری در کلمه تغییر می

جنسیت نیز توسط محققان زیادی مورد بررسی قرار گرفته است. الگوی کلی که در 

ست که ا آناُتی یافت شده حاکی از  ثیر جنسیت بر ویتا همطالعات پیشین در زمین

 4سوارتزاُتی باالتری دارند.  نث نسبت به افراد مذکر میانگین ویمعموال افراد مو

و  10، ودنرکر(2005) 9و لرمن 8، گیلبرت7، راب(1998) 6و اروینگ 5ساید ، وایت(1992)

دختران در یک مطالعه بر رشد زبانی ( 2004) 12دوبین و 11هنریو  (2006و همکاران )

ها را بررسی کرده و به نتایجی  اُتی تولیدات آن و پسران انگلیسی بریتانیایی میزان وی

اُتی  نیز میزان وی ها آن هدر مطالع ،که معنی بدین ؛مشابه با الگوی بزرگساالن دست یافتند

اُتی در دو  ( به بررسی تولیدی وی1997) و همکاران 13افراد مؤنث باالتر بود. ریالز

تبار و  آفریقاییهای  تعداد از آمریکایی اد از مردان و زنان و دو گروه همتعد مگروه ه

                                                             
1 P. keating    
2 M. Huffman  
3 W. Linker 
4 B. L. Swartz 
5 S. P. Whiteside 
6 C. L. Irving 
7 M. Robb 
8 H. Gilbert 
9 J. Lerman 
10 M. Wadnerker 
11 L. Henry 
12 R. Dobbin 
13 J. Ryalls 
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داد که افراد مؤنث در  بار پرداختند. نتیجه مطالعه نشانت های قفقازی آمریکایی

  های منفی اُتی های واکدار وی در انفجاریاُتی باالتر و  واک وی های بی انفجاری

 کنند. تری تولید می کوچک

 تحقیق روش  .3

 کنندگان شرکت. 3-1

از پنج گویشور مرد و پنج گویشور زن که همگی ند ارتکنندگان این پژوهش عب شرکت

گفتند. مدرک  عنوان زبان اول سخن می به متولد ایالم بوده و تنها به گویش ایالم

  SD±کنندگان تر است. متوسط سن شرکت م و پایینکنندگان دیپل تحصیلی شرکت

یک از  چهی همچنین،. است سال 55تا  20که بین  629/9 ±01/31از  عبارت بود

 کنندگان سابقه ابتال به اختالل گفتاری یا بیماری مزمن حنجره را گزارش نکرد.  شرکت

 

 ها داده. 3-2

 88. از میان این های آزمون انتخاب شد عنوان کلمه به کلمه از گویش ایالم 88تعداد 

ای و  واکه کلمه مربوط به جایگاه میان 32کلمه مربوط به جایگاه آغازین،  41کلمه تعداد 

اند. در جایگاه آغازین کلیه  واک بوده مربوط به جایگاه پس از سایشی بی نیزکلمه  15

/ پیش از q/،/g/ ،/k/ ،/ t̪/ ،/ d̪/ ،/b/ ،/pکه عبارتند از / های دهانی گویش ایالم انفجاری

/ و gهای / قرار گرفتند. از واج /u/ ،/i/،/α/ ،/a/ ،/əکه عبارتند از / گویش ایالم هپنج واک

/bنظر شد ای صرف واکه شدن در بافت میان شیدلیل سای  / به. 

 

 ها داده ضبط  شیوه  .3-3
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ها از دستگاه  ها در اتاقی ساکت و بدون پنجره صورت گرفت. برای ضبط داده ضبط داده

ها  منظور ضبط داده سونی استفاده شد. به  ICD-UX400Fضبط صوت خبرنگاری مدل 

کنندگان قرار گرفت و از  متر از دهان شرکت سانتی 10 هدستگاه ضبط صوت به فاصل

صورت طبیعی بدون  یکی پس از دیگری به ات آزمایش راها درخواست شد تا کلم آن

ای بین هر کلمه بخوانند. هریک از کلمات بدون  ثانیه 3آهنگ نشاندار و با مکث 

 .کننده عرضه شد دوبار به هر شرکتگونه بافتی  هیچ

 

 ها آکوستیکی دادهتحلیل   شیوه .4

استفاده  5و  3 ،82ویرایش    PRAATافزار ها از نرم شناختی داده منظور تحلیل صوت به

افزار دقت زمانی باال و امکان تحلیل همزمان موج صوتی و  شد. علت استفاده از این نرم

 تماماست.   بودن و سهولت در کارکرد آن بوده دسترست و همچنین درنگاش طیف

صورت  ،که شرح آن ذکر خواهد شد چنان ،استفاده از موج صوتی ها با گیری اندازه

نگاشت نیز مورد بررسی  گیری، طیف های اندازه طمینان از نشانهمنظور ا به. اما، گرفت

بین آغاز رهش بست و آغاز واک  هاُتی فاصل گیری وی اندازهرای قرارگرفت. ب

 فعالیت صوتی منظم درنظر گرفته شد. در هگیری شد که آغاز واک اولین نشان اندازه

اُتی منفی  حالتی که ویکه شروع واک پیش از رهش بست صورت بگیرد یعنی   حالتی

 نمودار. نظر گرفته شد له منفی شروع واک درترین نقطه در آغاز نخستین ق باشد، پایین

دهد. در حالتی که شروع  اُتی در حالت منفی را نشان می های مربوط به وی نشانه (1)

اُتی مثبت باشد، عبور از خط  که وی یعنی حالتی ،واک پس از رهش بست صورت بگیرد

 . له منفی شروع واک درنظر گرفته شدپیش از اولین قصفر 
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 اُتی منفی گیری وی روش اندازه (1) نمودار

 =99-VOT  [bαn]زنجیره * 

دهد. در مواردی  اُتی مثبت را نشان می گیری وی به اندازه  های مربوط نشانه (2) نمودار

اُتی صفر درنظر گرفته  ویکه شروع واک همزمان با انفجار رهش واقع شود مقدار 

کمک  این ارزش به .ضر با چنین موردی برخورد نداشتیمشود که در تحقیق حا می

اُتی منفی  مواردی که وی تمامای در  واکه در جایگاه میان قابل توصیف نیست. نمودار

این  بعدی ادامه داشت. در هواک از واکه قبل به درون بست و تا واک ،مالحظه شد

 اُتی درنظر گرفته شد.  عنوان وی ت بهحالت طول بس

 
 اُتی مثبت گیری وی روش اندازه( 2) نمودار

 163=+VOT  [Pαr]زنجیره  *

شود.  ای مالحظه می واکه اُتی منفی در جایگاه میان گیری وی روش اندازه (3) نموداردر 

یافته ولی در  کاهششدن به رهش بست  البته در برخی از این موارد دامنه واک با نزدیک

 موردی قطع نشده است.   هیچ

VOT 

VOT 
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 ای واکه اُتی منفی در جایگاه میان گیری وی روش اندازه (3) نمودار

 =bid̪in91- VOT] ]زنجیره *

 

  شود. مالحظه می (4) نمودارای در  واکه اُتی مثبت در جایگاه میان گیری وی روش اندازه

 
 

 ای واکه تی مثبت در جایگاه میاناُ گیری وی روش اندازه (4) نمودار

 =59+VOT[bαpir] زنجیره *

ایم، اولین انفجار  بوده 1کم از یکدیگر ههایی که شاهد دو انفجار با فاصل در تمامی نمونه

انفجار دوتایی یک  (5) نموداردر اُتی واقع شده است.  گیری وی اندازه ارهش مبد

واک  د. در جایگاه بعد از سایشی بیشو مالحظه می واک همخوان انفجاری بی

ای است و مانند واکهاُتی در جایگاه میانگیری ویاندازه مشابهمنفی  اُتیگیری وی اندازه

اُتی درنظر گرفته شد که در تحقیق حاضر با عنوان وی ای طول بست به واکه جایگاه میان

اُتی  های واکدار و هم وی انفجاریاُتی  ایم و هم وی چنین موردی برخورد نداشته

 واک مثبت بوده است.  های بی انفجاری

                                                             
1 double burst 

VOT 

VOT 
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 [p]دهنده انفجار دوتایی در یک انسدادی بیواک  موج صوتی نشان (5) نمودار

 گیری شده است. اُتی از انفجار اول اندازه وی *
 

اُتی در جایگاه آغازین است. گیری ویگیری شبیه به اندازهنیز اندازهاُتی مثبت حالت وی

آورده  (6) نمودارواک در  اُتی مثبت در جایگاه بعد از سایشی بیگیری ویروش اندازه

 شود.می

 
 اُتی مثبت در جایگاه بعد از سایشی بیواک گیری وی روش اندازه (6) نمودار

 =39+VOT [bəskæ]زنجیره  *
 

 ها داده تحلیل آماری  یوهش. 4-1

مستقل وجود دارد که عبارتند  اُتی( و چند متغیر در این پژوهش یک متغیر وابسته )وی

 از:

 واک( بی -واکداری )واکدار 

 (واک و بعد از سایشی بی ای واکه میان، جایگاه در کلمه )آغازین 

 واک  تأثیر بافت سایشی بی/s/ /وʃ/ 

 )جنسیت )مذکر، مؤنث 

VOT 

VOT 

 انفجار دوم           انفجاراول    
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باشد و  اُتی( از نوع متریک پیوسته می شود متغیر وابسته )وی طور که مالحظه می همان

های آماری  باشند. استفاده از مدل متغیرهای مستقل از نوع گسسته دو یا چندارزشی می

در یک نگاه جامع عالوه بر سنجش که باشد چرا ن حالت بهترین گزینه میپیشرفته در ای

خطای  ،از سوی دیگر و گیرد ها را نیز درنظر می ستقل تعامل آنثیر مجزای متغیرهای مات

 SPSSافزار تحلیل آماری این پژوهش با استفاده از نرم رساند. نوع اول را به حداقل می

جا پنج متغیر مستقل درنظر گرفته  که این جایی صورت گرفته است. از آن 22ویرایش 

( از آزمون تحلیل General Linear Model) GLMمدل آماری  هشده است، در حیط

 شود.های آزمون استفاده میچندطرفه بسته به نوع فرضیه 1واریانس

استفاده شد،  پژوهشهای عالوه بر تحلیل واریانس چندطرفه که برای آزمون فرضیه

ل و هرجا مقایسه دو گروه مستق tدو میانگین ضرورت پیدا کرد، از آزمون  ههرجا مقایس

طرفه به یک متغیر وابسته الزم بود از آزمون تحلیل واریانس یک توجهچند میانگین  با

 استفاده شد.

 

 گیری بحث و نتیجه  .5

 جایگاه. 5-1

واک گویش  های انفجاری واکدار و بیاُتی همخوانگیری ویحاصل از اندازهمقادیر 

 (3)واک در جدول  ای و بعد از سایشی بی واکه های آغازین، میان کردی ایالم در جایگاه

 .آمده است

 

                                                             
1anova 
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 های انفجاری واکدار و بیواک ثانیه( در همخواناُتی )میلیگیری شده ویمقادیر اندازه (3) جدول

 انحراف معیار میانگین تعداد جایگاه مقوله واکداری

 

 واکدار

 

 

 64/45 -36/51 300 آغازین

 43/33 -97/88 100 ایواکهمیان

 36/19 03/17 120 بعد ازسایشی بیواک

 73/52 -81/42 520 مجموع

 

 واک بی

 16/30 77/77 400 آغازین

 36/25 69/63 399 ایواکهمیان

 81/31 91/49 161 واک سایشی بی ازبعد

 26/30 25/67 960 مجموع

 

آزمون تحلیل واریانس دوطرفه در قالب شود،  ( دیده می4طور که در جدول ) همان

و جایگاه در کلمه  (A)متغیر مستقل واکداری  با دو GLM univariateآماری   انگاره

(Bو یک متغیر وابست )اُتی انجام گرفت. وی ه 

واک  های واکدار و بی اُتی در انفجاری میزان وی هتحلیل واریانس دوطرفه جهت مقایس (4) جدول

 نسبت به جایگاه

مجموع  منبع تغییرات

 مجذورات

  درجه

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

سطح  F میزان

 داری معنی

(A) 407/2918230 1 407/2918230 740/2519 000/0 

(B) 831/319132 2 415/159566 777/137 000/0 

(A*B) 251/605913 2 626/302956 587/261 000/0 

باقیمانده 

 )خطا(

307/1707109 1474    
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توان  اُتی می بر وی «جایگاه در کلمه»اثر عامل  هدست آمده در زمین به Fbبه میزان  باتوجه

ای و  واکه های مختلف )آغازین، میان اُتی در جایگاه نتیجه گرفت که تفاوت میزان وی

تعامل دو متغیر  هدست آمده در زمین به FACمیزان  دار است. واک( معنی بعداز سایشی بی

 دار است.  معنیواکداری و جایگاه نیز نشان داد که تعامل این دو متغیر 

 دار نبوده است، از آزمون بودن واریانس معنیجهت همگنبه 1که آزمون لوناز آنجایی

LSD ترتیب مربوط به آزمون تعقیبی به (6)و  (5) هایاستفاده شده است. جدول

ای و بعد از سایشی واکههای آغازین، میانواک در جایگاه های واکدار و بیانفجاری

د.  در هر جدول، در قسمت باال اختالف میانگین و  خطای معیار دهنشان میواک را  بی

ترتیب در باال و پایین هر خط مورب درج شده است و در بخش پایین جدول سطح به

 داری ارائه شده است.معنی

 های واکداراُتی درانفجاریثیر متغیر جایگاه بر ویجهت تاآزمون تعقیبی  (5) جدول

از سایشی جایگاه بعد ایواکهجایگاه میان جایگاه آغازین 

 بیواک

 -61/37  جایگاه آغازین

480/4 

40/68- 

191/4 

 جایگاه 

 ایواکهمیان

000/0  48/106- 

402/5 

جایگاه بعد از سایشی 

 بیواک

000/0 000/0  

شود که تفاوت جایگاه داری مشخص میو سطوح معنی (4)به جدول  باتوجه

واک  های واکدار با جایگاه آغازین و جایگاه بعد از سایشی بیانفجاریای در  واکه میان

                                                             
1Levene 
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های شود که تفاوت میان جایگاه آغازین انفجاریطور مالحظه می است. همین دارمعنی

 است.  دارمعنی نیزواکدار و جایگاه بعداز سایشی بیواک 

 های بیواکانفجاری اُتی درثیر متغیر بافت بر ویاآزمون تعقیبی جهت ت (6) جدول
 واک جایگاه بعد از سایشی بی ایواکهجایگاه میان جایگاه آغازین 

  08/14  جایگاه آغازین

021/2 

86/27 

666/2 

جایگاه میان

 ایواکه

000/0  08/14  

849/2 

جایگاه بعد از 

 واک سایشی بی

000/0 000/0  

 

واک نیز تفاوت جایگاه  های بینیز مشخص شد که در انفجاری (6)به جدول  توجهبا

دار است. همان واک معنی ای و جایگاه بعد از سایشی بیواکهآغازین با جایگاه میان

واک در  از سایشی بیای و جایگاه بعدواکهن دار میان جایگاه میاتفاوت معنی

 .شودواک نیز مشاهده می های بیدر انفجاری (4) های واکدار در جدول انفجاری

 (7) نمودارثانیه( در اُتی )میلی، میانگین و انحراف معیار مقادیر ویتوصیف دیداری

اُتی و محور افقی محور عمودی به میانگین وی نمودار)جایگاه( ارائه شده است. در این 

 دهند.این نمودار واکداری را نشان می به جایگاه اختصاص دارد. خطوط مجزا در
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 ثانیه(اُتی )میلیگیری شده ویادیر اندازهقو انحراف معیار م میانگین (7) نمودار                 

 واک بی های واکدار وواک برای انفجاری ای و بعد از سایشی بیواکهدر جایگاه آغازین، میان*

های شود که در انفجاریمالحظه می (7) نمودارو  (6)و  (5)، (4)با توجه به جدول  

تر از جایگاه آغازین است.  ای بیش واکه جایگاه میاناُتی مربوط به واکدار مقدار وی

های واکدار از مقدار مثبت  واک برای انفجاری اُتی در جایگاه بعد از سایشی بی مقدار وی

واک  انفجاری واکدار به انفجاری بی عبارتی، بهاما دمیده نیست؛  اُتی برخوردار است وی

رود گونه که انتظار میواک همان بیهای نادمیده تبدیل شده است. در مورد انسدادی

اُتی باالتر از دو جایگاه دیگر برخوردار است. جایگاه جایگاه آغازین از میانگین وی

 هواک قرار دارد. اما نکت ای از نظر میانگین باالتر از جایگاه بعد از سایشی بیواکهمیان

واک از  سایشی بیجالب در مورد این جدول و نمودار برخورداربودن جایگاه بعد از 

و   بین نرفتهشده اما از اُتی در این جایگاه کماُتی است؛ این یعنی مقدار ویمقدار وی

/ مقدار دمش s/ بعد از /k/،/t̪// ،pواک/ های بی در انفجاری افتد.شدگی اتفاق نمیخنثی

 تاحدی کاهش پیدا کرد اما نه تا حدی که نادمیده شوند.
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 جنسیت. 5-2

عنوان یکی از عوامل تواند بهاند که اختالف جنسیت نیز میدادهمطالعات نشان 

شده  گیریاُتی مطرح باشد. میانگین و انحراف معیار مقادیر اندازهگذار بر میزان ویتأثیر

 ارائه شده است. (7)اُتی برای هریک از دو جنس مذکر و مؤنث در جدول وی

واک گویش کردی  های واکدار و بیثانیه( در انفجاریاُتی )میلیگیری شده ویمقادیر اندازه( 7) جدول

 جنوبی )فیلی( بر حسب جایگاه و جنسیت

 انحراف معیار میانگین جایگاه واکداری جنسیت

 

 

 مذکر

 

 واکدار

 93/50 -57/76 آغازین

 04/20 -70/83 ایواکهمیان

 63/19 37/19 واک بعدازسایشی بی

 30/59 -80/55 مجموع

 

 واک بی

 94/30 77/76 آغازین

 97/20 40/56 ایواکهمیان

 45/33 30/49 واک بعدازسایشی بی

 03/30 12/64 مجموع

 

 

 مؤنث

 

 واکدار

 54/17 -16/26 آغازین

 31/40 -24/94 ایواکهمیان

 97/18 70/14 واک بعدازسایشی بی

 83/42 -82/29 مجموع

 

 واک بی

 43/29 78/79 آغازین

 26/27 03/71 ایواکهمیان

 30/30 51/50 واک بعدازسایشی بی

 17/30 38/70 مجموع
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با سه متغیر مستقل  GLMطرفه در قالب انگاره آماری آزمون تحلیل واریانس سه

اُتی انجام گرفت. ( و یک متغیر وابسته ویF( و جنسیت )C(، جایگاه )Aواکداری )

که متغیرهای واکداری و جایگاه پیش  به این باتوجه .شد( ارائه 8)نتایج آزمون در جدول 

طرفه بررسی تعامل  اند، علت استفاده از آزمون تحلیل واریانس سه از این بررسی شده

جنسیت  ( بحث متغیر8)این دو عامل با متغیر جنسیت است. بنابراین در توضیح جدول 

 لیتحل (جدول) د گرفت.و تعامل آن با متغیر دیگر و جایگاه مورد توجه قرار خواه

 دررا  واک یواکدار و ب یها یدر انفجار یاُت  یو زانیم سهیطرفه جهت مقا سه انسیوار

دو جنس مذکر و  یبرا واک یب یشیو بعد از سا یا واکه انیم ن،یآغاز دیتول گاهیسه جا

 دهد.  نشان می مونث

 واک  های واکدار و بیانفجاریاُتی در میزان وی طرفه جهت مقایسهتحلیل واریانس سه (8) جدول

منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

 سطح Fمیزان 

 داریمعنی

A 630/2926047 1 630/2926047 288/2870 000/0 

B 928/320718 2 464/160359 394181/175 000/0 

D 890/19805 1 890/19805 637/21 000/0 

(A*B) 255/607421 2 952/29059 506/28 000/0 

(A*D) 491/2572 1 491/2572 523/2 112/0 

(B*D) 124/58119 2 562/20959 506/28 000/0 
(A*B*D) 120/79517 2 560/39758 001/39 000/0 

   426/1019 1468 978/1496517 باقیمانده خطا

 

دهد نشان میاُتی بین جنس مذکر و مؤنث تفاوت وی هدست آمده در زمینبه FDمیزان

جز در اُتی جنس مؤنث بهمقدار وی (8)به جدول  دار است. باتوجهکه این تفاوت معنی

از سایشی واک در جایگاه بعد های بیهای واکدار در جایگاه آغازین و انفجاریانفجاری
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تعامل عامل  هآمده در زمیندستبه FADمیزان  تر است. واک از جنس مذکر بیش بی

 دار نیست.   میان این دو عامل معنیتفاوت دهد که ت نشان میواکداری و جنسی

 
 و واکداریتعامل دو متغیر جنسیت  (8) نمودار  

اُتی جنسیت مؤنث هم مقدار میانگین وی ،شودمشاهده می( 8ر که در نمودار )طوهمان

تر از مقدار  های واکدار بیشمورد انفجاریواک و هم در بی هایدرمورد انفجاری

واک مقدار این تفاوت  های بیاُتی جنسیت مذکر است، اما در انفجاریمیانگین وی

آمده از تعامل متغیر جایگاه تولید  دستبه FBDمیزان  های واکدار است.تر از انفجاری کم

یداری تعامل این دو منظور مشاهده د دهد. بهداری را نشان میو جنسیت تفاوت معنی

 شود.ارائه می (10)و  (9متغیر نمودارهای )

 
 های واکدار تعامل جایگاه تولید و جنسیت در انفجاری (9نمودار )                            
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اُتی برای جنسیت مؤنث در جایگاه  دهد میانگین وی نشان می (9)گونه که نمودار  همان

با اختالف ترین مقدار است. در همین جایگاه جنسیت مذکر نیز  ای دارای بیش واکه میان

اُتی مربوط به  ترین مقدار وی بعد از جنسیت مؤنث قرار دارد. در جایگاه آغازین بیش

اُتی به سمت کاهش مقدار  جنسیت مذکر است. اما در مورد جنسیت مؤنث مقدار وی

اُتی  واک نیز مقدار وی اُتی در حرکت است. در مورد جایگاه بعد از سایشی بی منفی وی

این جایگاه جنسیت مذکر مقدار  در ،اکدار مثبت است؛ عالوه براینهای و برای انفجاری

 اُتی را نسبت به جنسیت مؤنث به خود اختصاص داده است.  تر وی بیش

 

 واک های بی تعامل جایگاه تولید و جنسیت در انفجاری (10نمودار )

اُتی در جایگاه آغازین برای جنسیت مؤنث  دهد که مقدار وی نشان می (10)نمودار   

ای از مقدار دمش نسبت به جایگاه  واکه تر از جنسیت مذکر است. در جایگاه میان بیش

اُتی مربوط به جنسیت  آغازین کاسته شده است. در این جایگاه نیز مقدار باالتر وی

و  اُتی برای جنسیت مذکر مقدار ویواک  مؤنث است. در جایگاه بعد از سایشی بی

 در یک سطح قرار دارد. مؤنث تقریبا
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آمده از تعامل سه متغیر واکداری، جایگاه تولید )بافت( و جنسیت دستبه FABDمیزان 

 اُتی وجود دارد. متغیر در تبیین ویداری بین این سه دهد که تعامل معنینشان می

اُتی برای بودن مقدار ویتر جنسیت گاهی بیش به عامل توجهاُتی با نتایج بررسی وی 

اُتی برای جنسیت بودن مقدار ویتر بیش ؛ هرچند کهکند را تأیید نمی جنسیت مؤنث

مؤنث یک الگوی کلی در مطالعات پیشین است. در برخی موارد مقادیر باالتری به 

موارد هم ( و در برخی 1978، 1اُتی افراد مذکر نسبت داده شده است )اسمیت تولید وی

. (1982، 3و بیکن 2عدم تفاوت بین افراد مذکر و مؤنث گزارش شده است )سویتینگ

کننده مؤنث و  شرکت 80جامع تولیدات  ه( در یک مطالع2008) و همکاران موریس

در  CVخود از هجای  هها در مطالع زبان را مورد بررسی قرار دادند. آن مذکر انگلیسی

شده سرعت گفتار استفاده نمودند. نتایج آن  ط کنترلشده و شرای محیط آوایی کنترل

اُتی مؤثر نیست و تفاوت  بررسی نشان داد که عامل جنسیت در تفاوت مقادیر وی

 کند.  داری ایجاد نمی معنی

توان نتیجه گرفت که تفاوت میزان  می هدست آمده در این زمین با توجه به نتایج به

دار  واک( معنی از سایشی بیای و بعد واکه ، میانتلف )آغازینهای مخ اُتی در جایگاه وی

تر از  ای بیش واکه اُتی مربوط به جایگاه میان های واکدار مقدار وی است. در انفجاری

های  واک برای انفجاری اُتی در جایگاه بعد از سایشی بی جایگاه آغازین است. مقدار وی

انفجاری  به بیان دیگر،ه نیست؛ اما دمید اُتی برخوردار است واکدار از مقدار مثبت وی

واک  های بی واک نادمیده تبدیل شده است. در مورد انسدادی واکدار به انفجاری بی

اُتی باالتری نسبت به دو جایگاه دیگر برخوردار است.  جایگاه آغازین از میانگین وی

                                                             
1 B. L. Smith  
2 P. M. Sweeting  
3 R. J.Baken  
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دارد. اما قرارواک  ای از نظر میانگین باالتر از جایگاه بعد از سایشی بی واکه جایگاه میان

اُتی است؛ این  واک از مقدار وی بودن جایگاه بعداز سایشی بیجالب برخوردار هنکت

شدگی اتفاق  شده اما از بین نرفته است و خنثی اُتی در این جایگاه کم یعنی مقدار وی

 افتد. نمی

ل ثیر این عامادهند، ت عامل جنسیت نشان می هآمده از مطالع دستطور که نتایج بههمان

افزاید.  ها می پژوهش حاضر نیز خود بر این گوناگونی هاُتی گوناگون است و نتیج بر وی

تواند عوامل گوناگونی  ( می1388نوربخش ) هعلل پیدایش این تنوع در نتایج به گفت

های متفاوت در انجام  تواند طراحی . یکی از عوامل مهم در این زمینه میداشته باشد

کنندگان،  ل سن شرکتاین تفاوت چه در مورد عوامل غیرزبانی مثشمار آید.  ها به آزمون

و چه در مورد عوامل زبانی مثل استفاده از هجا، کلمه، عبارت یا بافت  و سرعت گفتار

خورد. حتی عوامل  چشم می های مورد مطالعه به آوایی و محل تولید انسدادی

چه مسلم است این  شد. آنها نقش داشته با ند در این تفاوتتوا تی هم میشناخ جامعه

که در شمار آید  بهثیرگذار اعنوان یک عامل ت تواند به که عامل جنسیت خود نمیاست 

 ثیر یکسان باشد.اشرایط متفاوت دارای ت
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