
 
 
 
 
 
 

  مطالعه تجربي تاثيرات تكيه تقابلي و جايگاه هجا بر ديرش واحدهاي زنجيري در زبان فارسي
 عباس مهدي زاده

 كارشناسي ارشد زبانشناسي، دانشگاه فردوسي مشهد 

 دكتر نادر جهانگيري

   مشهد دانشگاه فردوسياستاد زبانشناسي، 
 چكيده

هاي فراوان آن در توليد و درك گفتار به خوبي نشان داده شده  ديرش عنصري زبرزنجيري است كه نقش
تقابلي  ) كه  در زبان فارسي كمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. مقاله حاضر تاثيرات تكيه1976است (كلت، 

  دهد. مورد بررسي قرار مي  و جايگاه هجا را بر ديرش هجا، واكه و همخوان
انتخاب شدند كه هجاي هدف در آنها در جايگاه  cvبراي اين منظور سه واژه كليدي هر كدام با سه هجاي  

اي حامل با چهار حالت  ها در جمله پاياني، ماقبل آخر و قبل از ماقبل آخر قرار دارد. هر كدام از اين واژه
دي، كانون بر روي واژه كليدي، كانون پس از واژه كليدي و كانون كانوني متفاوت: كانون پيش از واژه كلي

اي  گويشور مرد توليد و توسط دستگاه ضبط صداي حرفه 5گفتار توسط  پاره 600شوند. خنثي توليد مي
)Marantz PMD 671افزار تحليل گفتار پرات (  ) ضبط شدند و توسط نرمPRAAT تقطيع شدند تا ديرش (

هاي  آزمون SPSSگفتارها بدست آيند. سپس با استفاده از نرم افزار آماري در اين پاره هجا، همخوان و واكه
  ها انجام شد. معناداري روي داده

) جايگاه تكيه تقابلي و جايگاه p<0.05هاي آماري، تاثير معنادار ( از نتايج اصلي اين پژوهش بر اساس تحليل 
يرشي نشان داد زماني كه تكيه تقابلي بر واژه كليدي هاي د هجا بر ديرش زنجيري است. مقايسه ميانگين

است، بيشترين ميانگين ديرشي را براي هجا، همخوان و واكه داريم و زماني كه كانون پيش از واژه كليدي و 
شود. حالت كانوني خنثي داراي كمترين  پس از واژه كليدي قرار دارد، ميانگين ديرشي به ترتيب كمتر مي

  ت. عالوه بر اين كشش آغازين واژه، تاثيرات كششي چپ رو، نيز مشاهده گرديد.ميانگين ديرشي اس
  عوامل زبرزنجيري، ديرش، تكيه تقابلي ، جايگاه هجا، تاثيرات كششيهاي كليدي:  واژه
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  مقدمه - 1

) و intensity، شدت ()F0(ي بسامد پايه  هاي آوايي زبرزنجيري به طور سنتي ناظر بر سه مشخصه مشخصه
) length) و كشش (loudness، بلندي ()pitch() است كه به ترتيب به صورت زير و بميdurationديرش (
كنند، بلكه بر روي  ها در سطح آوايي و زنجيري عمل نمي ). اين مشخصه2: 1986، 1شوند (كراتندن شنيده مي

كنند. به  آفريني مي معنا نقششوند و عالوه بر كيفيت بخشيدن به گفتار در انتقال  گفتار گسترده مي آواهاي پاره
ي توليد  گويند. اطالعاتي كه از طريق نحوه هاي زبرزنجيري مي هاي فوق را مشخصه همين علت مشخصه

شوند به مراتب بيشتر از اطالعاتي هستند كه در معناي واژگاني آن جمله و عبارت  جمله يا عبارت منتقل مي
كنند و خوانشهاي متعدد به جمله و عبارت واحد  گون مياند و الگوهاي آهنگ تعبير جمله را دگر نهفته
). عبارت او دانشجو است را در نظر بگيريد، اين عبارت به لحاظ زنجيري 13: 1999، 2زينگر بخشند(هوي مي

هاي زبرزنجيري در  كند. حذف مشخصه اي است كه خبري را منتقل مي از سيزده واج درست شده و گزاره
غيرطبيعي و يكنواخت و  حضور آنها در توليد عبارت مزبور آن را طبيعي خواهد توليد عبارت فوق آن را 

واژگاني ناگزير از به  بينيم كه در انتقال معناي  كند. مي كرد و به انتقال خبر موجود در آن گزاره كمك مي
هاي  صهتوانند با به كارگيري اين مشخ هاي زبرزنجيري هستيم و به عالوه اهل زبان مي كارگيري مشخصه

توانيم با به كارگيري يك يا چند مشخصه  معاني بافتي متعددي به عبارت واحد ببخشند. براي مثال مي
) روي يك واژه يا تاكيد روي كل focusزبرزنجيري عبارت فوق را به صورت سوالي، خبري ، تعجبي، تاكيد (

  ).7-8: 1384باشيم (اسالمي، اي را از آن انتظار داشته  عبارت و ... توليد كنيم و معاني جداگانه
شود. بر  ) بيان ميmsecكشش عبارت است از مدت زمان توليد صدا و گفتار و معموالً بر حسب هزارم ثانيه (

كند، اما در واقع تعيين دقيق نقطه شروع و پايان يك صدا و  اي پيدا مي اساس اين تعريف كشش مفهوم ساده
). 431: 1994يك صداي ديگر مشكالتي به همراه دارد(ليور،  مقايسه كوتاهي يا بلندي كشش آن نسبت به
هاي متفاوت  توان بر اساس قابليت درك شنونده در تعيين كشش بحث كشش نسبي يك صدا در گفتار را مي

هاي  قادر به تعيين تفاوت )psychophysically(جسمي -عنوان كرد. سيستم شنيداري انسان به صورت روان
ميلي ثانيه تغيير  300تا  30زماني كشش در شرايط تجربي متعادل است. محدوده كشش اصوات در گفتار از 

                                                 
1  . Cruttenden 
2  . Heusinger 
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: 1994ميلي ثانيه است (ليور،  40تا  10جسمي  درك تفاوت ميان دو صدا در حدود  -كند. آستانه روان مي
2-431.(  

ه در بخش دوم مطالعاتي كه در مورد تكيه انجام شده است، مرور اين مقاله از پنج بخش تشكيل شده است ك
دهيم و در بخش چهارم نتايج آزمايش را ارائه  شود؛ در بخش سوم روش تحقيق حاضر را نشان مي مي
  شود. دهيم و در بخش آخر نتايج اين پژوهش با مطالعات ديگر مقايسه مي مي
  مطالعات در مورد تكيه  - 2

ي هجاهايي كه در آن هست به يك درجه از  كنيم، همه اژه يا عبارتي را توليد ميروشن است وقتي كه و
شود، بلكه يك يا چند هجا برجسته است. همين برجستگي خاص يكي از اجزاي  وضوح و برجستگي ادا نمي

شود كه حدود و فواصل هجاها را تشخيص دهيم و هريك  واژه در يك سلسله آواهاي توليد شده موجب مي
ژگان جمله را جداگانه ادراك كنيم. اين صفت خاص بعضي از هجاها را، كه موجب تشخيص اجزاي از وا

  خوانند.  ي واژگاني به اختصار تكيه مي كالم از يكديگر است، در فارسي تكيه
: 1،2000فاكسگردد و در زبانهاي زيادي بطور دقيق انجام شده است ( بررسي تكيه به زمان يونانيان برمي

  رخي از مطالعات انجام شده در زبان فارسي به شرح زير است:). ب115
در كتاب صرف و نحو زبان فارسي كه به زبان فرانسه نوشته  1852نخستين بار الكساندر خودزكو در سال 

  است به اختصار از تكيه در زبان فارسي بحث كرده است. 
توصيفات دستوري و همچنين  صل ازاي كه براساس اطالعات وسيعي حا ) طي مقاله1336،1957( 2فرگوسن

است، بطور مختصر قانون پاياني بودن تكيه در واژگان را توضيح داده و   كار مستقيم با يك گويشور نوشته
ي  متصل: هاي شخصضميري تصريفي (قبل از  كند: تكيه ي غيرپاياني را مشخص مي سپس سه نوع تكيه

ي  و تكيه )..bale, æmma,  balkeاند مانند  د فارسي شدهي واژگاني (در واژگان عربي كه وار و...)، تكيه
هاي كوتاه و  بر اختالف كشش بين واكه . ضمن اينكه به عقيده او در هجاي تكيهساختواژي (فقط در منادا)

  رود. بلند فارسي از بين مي
را  و بمي زيرو  ديرشهاي تكيه در زبان فارسي ارائه داده و دو مورد  گزارشي از مشخصه )1354(سپنتا

است كه تكيه در زبان فارسي   ، ذكر كردهآواشناختياست. او سپس، بدون پرداختن به جزئيات  مشخص نموده

                                                 
1   . Fox 
2   . Ferguson 
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بر بودن يك واكه  شود ولي عكس آن صادق نيست. سپنتا زيروبمي را عامل مؤثر در تكيه باعث امتداد مي

تكيه  ها در محل بي تر از واكه ثانيه بيش 0.08بر  ها در محل تكيه . او معتقد است به طور متوسط واكهداند مي
و افزايش  تكيه ديرش دارند ها در محل بي بر دو برابر واكه ها در محل تكيه ديرش دارند، يعني تقريباً واكه

ي  كند. او عامل شدت را در تكيه گيري مي بر اندازه ي تكيه ثانيه را در واكه برسيكل  50تا  40بسامدي حدود 
  داند. يار ضعيف ميزبان فارسي بس

) تكيه را براساس كيفيت آوايي و نقش هريك از مختصات آوايي در آن، بررسي نموده و 1356حق شناس (
ي  ي فشارهوا در آن نقش عمده را دارد و تكيه ي فشاري كه مختصه كند: تكيه آن را به دو دسته تقسيم مي

او تكيه در زبان فارسي را از نوع زيروبمي ي زيروبمي در آن داراي نقش اصلي است.  زيروبمي كه مختصه
  داند. وتكيه در زبان انگليسي را از نوع فشاري مي

باشد، به اين معني كه آن تكيه را به هجاي  بنياد نمي- گويد كه فارسي زبان وزن ) مي1358،1979( 1ويندفور
پس رونده است، يعني تكيه كند كه تكيه فعل در فارسي  دهد مانند يوناني. او عنوان مي ثابتي اختصاص نمي

گيرد كه  به سر  ها، همواره ميل به آغاز واژه دارد و بر عناصر ساختاريي قرار مي واره در فعل، بر خالف اسم
  فعل نزديكتر هستند.

است به اين نتيجه رسيده  ) طبق پژوهشهايي كه در آزمايشگاه آواشناسي پاريس انجام داده1367ناتل خانلري (
دار چه در آغاز و چه در پايان واژه  ان در فارسي حاصل شدت صوت نيست و هجاي تكيهي واژگ كه تكيه

است. او جايگاه تكيه روي يكي از هجاهاي هر واژه را تابع ساختمان صرفي آن  شدت يكسانهميشه شامل 
صفت  ي اسم و كند، براي مثال تكيه ي كلي براي آن در واژگان فارسي ذكر مي واژه مي داند و چند قاعده

  بر هستند. ها تكيه –ان و  –روي هجاي آخر است و در حالت جمع، 
داند كه معموالً با هجا و بيشتر  ) شدت، زير وبمي و ديرش را از عناصر نوايي گفتار مي1374الديني( ةمشكو

ي باشند و از سه عنصر ياد شده در زبانهاي مختلف براي ايجاد تمايزهاي معنايي و زبان با واكه همراه مي
شوند به صورت سه  شود و بر حسب نوع واحد زباني يعني جمله، واژه و هجا كه بر آن اعمال مي استفاده مي

 شوند. مشخصه نوايي نواخت، آهنگ و تكيه شناخته مي

                                                 
1  . Windfuhr 
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دو قاعده براي تعيين تكيه  "تكيه فعل در زبان فارسي بررسي مجدد") در مقاله خود با عنوان 1374سامعي(
  :دهد فعل به دست مي

  شود. الف) در افعال مثبت تكيه اصلي فعل بر آخرين هجاي نخستين سازه واقع مي
  شود. ب) در افعال منفي تكيه اصلي فعل همواره بر تنها هجاي تكواژ منفي واقع مي

)؛ neŝast-amوقت نخستين سازه فعل نيستند ( نشستم  گيرند، چون هيچ ها تكيه نمي به اين ترتيب، شناسه
)؛ در صورتهاي ساده مثبت داراي neŝastشود (نشست  ساده فعل بر آخرين هجا واقع ميتكيه صورتهاي 

نشستم   گيرد(مي ها قرار مي فعل، تكيه اصلي بر تنها هجاي سازنده اين سازه ) و فاقد پيش-، ب-پيشوند (مي
mi - neŝastam  و بنشينbe- neŝinاصلي بر  فعل، تكيه )؛ در صورتهاي گروهي مثبت بدون پيشوند و پيش

)؛ و با وجود فعل معين neŝaste-budamگيرد(نشسته بودم  روي هجاي آخر صفت مفعولي قرار مي
)؛ xâham neŝastگيرد (خواهم نشست  مفعولي قرار مي ، تكيه اصلي بر هجاي پاياني صفت"خواستن"

) و در صورتهاي مثبت داراي neŝastanپذير هستند (نشستن  پذير در هجاي پاياني تكيه صورتهاي تصريف
. در صورتهاي منفي نيز foru raftan(گيرد (فرورفتن  فعل، تكيه اصلي بر هجاي پاياني پيش فعل قرار مي پيش

). هر چند بررسي سامعي در na-raftamگيرد (نرفتم  همواره تكيه اصلي بر روي تنها هجاي منفي قرار مي
  دهد چرا دستور زبان چنين رفتاري دارد.  ان نميمورد تكيه افعال جامع و بديع است، اما نش

ها و اشكال تفضيلي و عالي  ) جايگاه تكيه در اسمهاي ساده، اسمهاي مشتق، مصدر1376،1997ماهوتيان(
داند و تكيه فعلي را بعنوان استثنا براي  صفات و همچنين اسمها با وند جمع را داراي تكيه در پايان واژه مي

دهد. براي مثال،  ماهوتيان همچنين اطالعاتي مربوط به آهنگ تاكيدي و تكيه تقابلي مي شمارد. اين قاعده مي
كند كه عنصر تقابلي زير وبمي و شدتش باالتر از ديگر عناصري است كه به طور تقابلي به كار  او اظهار مي

  اند. نرفته
وزني، دو قاعده متفاوت  ) در توصيفي از تكيه در فارسي بر اساس چهارچوب واجشناسي1376،1997اميني(

كند. اين  هاي واژگاني پيشنهاد مي ساخت اليه واژگاني، قاعده پاياني چپ و قاعده پاياني راست، براي مقوله
هاي موجود  تواند براي ناهمخواني هاي واژگاني نمي ها و ديگر مقوله ها نشان داد كه حتي تمايز بين فعل تالش

  ارائه دهد.در الگوي تكيه افعال فارسي توضيحي 
ابتدا جايگاه الگو تكيه واژگاني را با توجه به جايگاه تكيه مقوالت دستوري مانند اسم، ) 1379وحيديان (

: تكيه در اسم روي هجاي آخر، در اعداد ترتيبي روي هجاي نمايد صفت، ضمير، حروف اضافه،... بررسي مي
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و صفات (مبهم، اشاره، پرسشي، عالي) روي دار روي هجاي اول و در گروههاي اسمي  آخر، در اعداد تنوين

هايي ضعيف شدن  او توجه خاصي به تغيير تكيه واژگاني در انواع جمله دارد و پديده هجاي آخر قرار دارد.
نمايد. او براي تكيه  بر، حذف تكيه، انتقال تكيه، افزوده شدن تكيه را بررسي مي تكيه، برجستگي هجاي هسته

هايي براي هر يك ار  كند و نمونه دهندگي، صرفي، تاكيدي و عاطفي را ذكر مي اينهاي تمايزدهندگي، تب نقش
دهد. او بحثي در مورد تاثيرات احتمالي الگو تكيه واژگاني عربي بر فارسي و همچنين  ها ارائه مي اين نقش

  هاي متفاوت زبان فارسي و ارتباط تكيه با وزن شعر دارد. تكيه واژگاني در لهجه
ي واژگاني  ) تكيه را عبارت از افزايش همزمان شدت و زيرتر شدن هجا مي داند و براي تكيه1384( 1الزار

هايي كه از  شمرد كه بدين صورت است: تكيه در اسمهاي بسيط روي هجاي آخر و در واژه قواعدي را برمي
چنين پسوند ترين) و هم –تر و  - ان) يا پسوند تفضيلي و عالي ( -ها و -( اسم و پسوند دستوري جمع

 –تر و  –گيرد. او بدين ترتيب وندهاي تصريفي  روي هجاي آخر پسوند قرار مي اند، اشتقاقي ساخته شده
است. او جايگاه تكيه را در اسمهاي مركب آخرين  اشتقاقي درنظر گرفته ها را مانند پسوندهاي –ترين و 

  داند. گيرند، هجاي اول مي هجاي جزء پاياني و در اسمها و گروههاي اسمي كه منادا قرار مي
) در يك تحقيق ميداني آهنگ تكيه تقابلي كلي و محدود را در زبان فارسي بررسي 1386،2007( 2اسكاربورو

اي،  هاي تكيه هاي مياني، گروه هاي آهنگين، گروه كند. او ساختار آهنگين زبان فارسي را مشتمل بر گروه مي
را به كار  )Scicon(راي نمايش نمودار زير وبمي نرم افزار سيكون نمايد. او ب سازي مي كلمات و هجاها مدل

و به طور اختياري با مكثي در پايان نشاندار  %Hيا  %Lهاي  هاي آهنگين با نواخت برده است. گروه 
آيد،  و نيز به اختيار كشش پاياني كه به دنبال مي -Hيا  -Lهاي مرزي  هاي مياني با نواخت شوند. گروه مي

اي  هاي تكيه (گروه Haو نواخت مرزي  *L+Hاي شامل تكيه زير وبمي  هاي تكيه شوند. گروه دار مي نشان
اي پاياني) است. او اعتقاد دارد كه به طور كلي كانون در گروه آهنگين  هاي تكيه (براي گروه  Laغيرپاياني) يا 
 *L+^Hو  L+H* ،L+H*L ر و بمي را داراست و سه تكيه زير و بمي جايگزين براي كانون:باالترين زي

)^H* گويد كه  تر است ولي مي كند. او اعتقاد دارد كه كانون بلندتر و كشيده به معناي خيلي باال) پيشنهاد مي
ها، سواالت  مايد كه خبرين گيري فونتيكي دقيق در اين مورد انجام نگرفته است. اسكاربورو مشاهده مي اندازه

                                                 
1  . Lazard 
2  . Scarborough 
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بري بعد از عنصر  نمايند و تكيه گذاري مي قطبي و سواالت با واژه پرسشي كانون را به طور يكساني نشانه
رسند اگرچه كانون نيستند  ها مثل كانون به نظر مي كند كه بعضي ساخت كانوني وجود دارد. او خاطر نشان مي

  در جمله زير: "know "مثل فعل 
madærbozorg mi-dun-e ke ananas-e res-id-e. 

grandmother DUR-know.PRES-3SG that pineapple-DEF reach-PAST-PART 
“Grandma knows that the pineapple is ripe.” 

شود. او اين  بري مي دارد و از هر چيزي بعد از آن تكيه *L+Hيك  ”mi-dun-e ke “knows thatدر مثال باال، 
  شوند. بيند كه بوسيله اعضاي گروه خاصي از افعال ايجاد مي را به عنوان كانون معنايي اجباري مي

، عوامل »هاي اكوستيكي تكيه در زبان فارسي بررسي همبسته«اي تحت عنوان  ) در مقاله1386موسوي (
افزار  پايه را براي تعدادي از واژگان چندهجايي زبان فارسي با استفاده از نرم فركانس، شدت و ديرش

پايه  فركانسدار در كشش و  است و با توجه به افزايش معني  گيري كرده ) اندازه)Praatپردازش گفتار پرات 
صلي در زبان ي ا هاي صوتشناختي مؤثر در ايجاد تكيه ها، اين دو عامل را همبسته در هجاهاي پاياني اسم

  كند. فارسي دانسته و جايگاه تكيه در اسم را هجاي پاياني معرفي مي
اند و اين نكته كه  شد اكثر مطالعات تكيه واژه را خارج از بافت مورد بررسي قرار داده همانطور كه مالحظه 

رار نگرفته است كه در گفتار الگو آهنگي كامالً متفاوتي داشته باشد مورد توجه ق واژه با قرار گرفتن در پاره
  گيرد. اين مقاله تاثيرات ديرشي حاصل از تاكيد(تكيه تقابلي/كانوني) با توجه به اين نكته مورد بررسي قرار مي

  روش تحقيق - 3
  نوع پژوهش - 1- 3

اين پژوهش از دو مرحله تشكيل شده است: مرحله اول كه شامل ضبط صداي گويشوران زبان فارسي است، 
شود و مرحله دوم كه توصيف آواشناختي تاثيرات ديرشي تكيه تقابلي  ي ميداني محسوب مي به نوعي مطالعه

 ي توصيفي و آزمايشگاهي است. گيرد، نوعي مطالعه در زبان فارسي را دربرمي

  جامعه آماري - 2- 3
سال بدست آمده  25- 30كرده بين سنين  ها از ضبط صداي پنج گويشور مرد تحصيل پيكره زباني آزمايش

ست كه به فارسي معيار صحبت مي كنند و در زمان آزمايش در حال تحصيل در دانشگاه فردوسي مشهد ا
باشند. براي هيچ يك از اين اشخاص مشكالت گفتاري و شنيداري گزارش نشده است. اين افراد  مي
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يت را دارد غيرزبانشناس بوده و از اهداف تحقيق اطالعي ندارند. صداي گويشوران مرد نسبت به زن اين مز

  شود. باشد و كار تقطيع آسانتر مي تر مي كه طيف صوتي صدايشان واضح
  ها مواد آزمايش - 3- 3

 ]âpâmâ[، آپاما ]bemâni[،  بماني ]mâjarâ[، ماجرا CVسه واژه كليدي كه هر كدام داراي سه هجاي 
  در جايگاه پاياني، ماقبل آخر و قبل ماقبل آخر قرار دارد.  ]mâ[اند كه هجاي هدف  انتخاب شده

گيرد كه با چهار حالت كانوني(تاكيدي) متفاوت (تكيه كانوني پيش از  اي حامل قرار مي اين واژگان در جمله
شوند. براي بدست  واژه كليدي، بعد از واژه كليدي، بر واژه كليدي و خنثي/بدون تكيه كانوني) توليد مي

هاي متفاوت آهنگي از سواالتي استفاده شده است. يعني اين سواالت از گويشوران پرسيده  اين حالتآوردن 
گفتارهاي استفاده شده در اين آزمايش با واژه ماجرا  اند. پاره اند و آنها جمالت مورد نظر را توليد نموده شده

  اند: بجاي ماجرا نيز توليد شدههاي بماني و آپاما  آيند كه اين جمالت با جايگزيني واژه در زير مي
  چه كسي واژه ماجرا را اشتباه خواند؟: تكيه كانوني پيش از واژه كليديالف) 

   ماجرا رااشتباه خواند. علي -    
   چه چيزي را علي اشتباه خواند؟: تكيه كانوني پس از واژه كليديب) 
   اشتباه خواند. ماجرا راعلي  -    
 خواند؟ علي ماجرا را چطور: ه كليديتكيه كانوني بر روي واژج) 

  خواند. اشتباه علي ماجرا را -     
  خنثي (بدون تكيه كانوني): د) 
  اشتباه خواند. علي ماجرا را -     

جمله توليد كرد و كل پيكره براي آزمايش  120تكرار، در مجموع  10× واژه كليدي  3× جمله  4هر گويشور 
  جمله شد. 600

  صداضبط و تحليل  - 4- 3
اي مارانتز  ضبط صدا در آزمايشگاه آواشناسي دانشگاه فردوسي مشهد با استفاده از دستگاه ضبط صداي حرفه

)Marantz PMD 671) بصورت منفرد  (Mono كيلو بايت بر ثانيه و فرمت  22.05) با سرعت نمونه برداري
wave  انجام شد. براي اين منظور جمالت آزمايش در برنامهMicrosoft PowerPoint 2007  تايپ شدند و
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كنندگان آزمايش براي ضبط ارائه شدند و از آنها خواسته شد  ثانيه يك جمله به شركت 10با فاصله زماني هر 
گفتارها را با سرعت عادي نه تند و نه كند توليد نمايند. زماني  شدند، پاره تا در جواب سواالتي كه پرسيده مي
  شد. آمد يا جمالت به صورت دلخواه نبودند، ضبط صدا تكرار مي كه اختاللي در ضبط صدا پيش مي

منتقل و در آنجا با بررسي شكل موج و باند پهن  Praat(جمالت ضبط شده به نرم افزار پردازش گفتار پرت (
و باريك طيف نگاشت با استفاده از كليدهاي اكوستيكي تقطيع شدند. براي تقطيع از راهنماي تقطيع تورك و 

در واژه كليدي و اجزاي تشكيل  ]mâ[گفتار ديرش هجاي  ) استفاده شده است. در هر پاره2006(ديگران 
اند. تقطيع جمالت بصورت دستي انجام گرفته است و  گيري شده اندازه ]â[و واكه  ]m[دهنده آن همخوان 

ه نوشته شده براي اين گيري با برنام گفتارهاي پيكره پس از اندازه هاي مورد آزمايش در همه پاره ديرش واحد
هاي آماري روي  تحليل SPSSمنظور در جداولي جداگانه براي دو آزمايش قرار داده شدند و توسط برنامه 

هايي كه توزيع نرمال نداشتند،  ويلك بررسي شد و داده-ها با آزمون شاپيرو ها انجام گرفت. توزيع داده داده
وجود داشته باشد. در زير يك نمونه از جمله تقطيع  ANOVAسازي شدند تا امكان استفاده از آزمون  نرمال

  شده نشان داده شده است.

  
  نتايج آزمايش - 4

اند؛ نخست تاثيرات جايگاه هجا و سپس جايگاه تكيه  هاي اصلي اين آزمايش گزارش شده در زير يافته
و جايگاه تكيه كانوني بر واكه،  اند. اثرات متقابل جايگاه هجا كانوني بر واكه، همخوان و ديرش هجا ارائه شده
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آيد. آمار توصيفي براي هر مقوله يعني جايگاه هجا، جايگاه كانوني و اثر  همخوان و ديرش هجا به دنبال مي

جايگاه  xجايگاه هجايي ) براي ANOVAمتقابل جايگاه هجايي و كانوني و نتايج تحليل واريانس مكرر (
  گزارش خواهند شد. 05/0ات در سطح معناداري اند. همه تاثير گزارش شدهتكيه كانوني 

  اثر جايگاه هجا بر ديرش زنجيري - 1- 4
باشد. ميانگين ديرش همخوان، واكه و هجا در سه  هاي ديرشي بر مواد زباني مي گيري نتايج بر اساس اندازه

  نشان داده شده است. 2جايگاه هجايي متمايز در شكل

 آخر 

  : ميانگين ديرش همخوان، واكه و هجا به ثانيه در جايگاه هجايي پاياني، ماقبل آخر و قبل ماقبل2شكل 
 ,M.=068(تري نسبت به همخوانها  ميانگين ديرشي طوالني )M. =105, SE. =0007(ها  به طور ميانگين واكه

SE. =0006(  دارند، ميانگين ديرش هجايي براي اين سري داده)M. =173, SE. =001(  بود. باالترين ميانگين
بود؛ هجاها در جايگاه ماقبل آخر با  )M. =181, SE. =002(ديرشي براي هجا در جايگاه قبل ماقبل آخر 

تري دارند؛ در حاليكه هجاها در جايگاه پاياني  ديرش پايين )M. =175, SE. =001(ميانگين ديرشي 
ها نيز الگوي يكسان با هجاها دارند،  را دارند. واكه  )M. =181, SE. =002(ترين ميانگين ديرشي  كوتاه
ها در  است، واكه  )M. =113, SE. =001(در جايگاه قبل ماقبل آخر داراي باالترين ميانگين ديرشي  ها  واكه

ها در  باشند، در حاليكه واكه تري مي پايين )M. =113, SE. =001(هجاهاي ماقبل آخر داراي ميانگين ديرشي 
دارند. همخوانها الگوي متفاوتي  )M. =098, SE. =001(ترين ميانگين ديرشي را  هجايي پاياني كوتاهجايگاه 
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باالتري نسبت به  )M. =071, SE. =0009(دهند: همخوانها در جايگاه ماقبل آخر ميانگين ديرشي  نشان مي
  دارند.  )M. =065, SE. =001(و پاياني   )M. =067, SE. =001(همخوانها در هجاهاي قبل ماقبل آخر 

جايگاه كانون بر ديرش واكه، همخوان و  x) دوجانبه براي جايگاه هجا ANOVAنتايج از تحليل واريانس (
  هجا با توجه به تاثير جايگاه هجا گزارش شدند و نشان دادند كه:

: ديرش همخوان )F)2, 575 = (15.735, p < .001(الف) تاثير معنادار جايگاه هجا بر ديرش همخوان 
متفاوت است زمانيكه همخوانها در جايگاه هجايي متفاوت يعني در هجاي پاياني، ماقبل آخر و قبل ماقبل 

  .باشند آخر مي
ديرش واكه  در جايگاههاي  ) F)2, 575 = (79.873 , p < .001: (ب)تاثير معنادار جايگاه هجا بر ديرش واكه
  آخر و قبل ماقبل آخر يكسان نبود.  هجايي متفاوت يعني هجاي پاياني، ماقبل

سازد كه هجاها  مي ). اين آشكار 2, 575 = (56.783, p < .001(F )ج) تاثير معنادار جايگاه هجا بر ديرش هجا
  هاي متفاوتي دارند. در جايگاه هجايي پاياني، ماقبل آخر و قبل ماقبل آخر ديرش

ها  هاي آشكاري بين همه گروه ا بر روي هجاها تفاوتبراي جايگاه هج ) post hoc tests(هاول - آزمون گيمز
)< .05 p جز براي هجاهاي قبل ماقبل آخر و ماقبل آخر آشكار ساخت. همچنين نشان داد كه ) در همه موارد

جز بين پاياني و  قبل ماقبل آخر وجود )، در همه موارد p 05. >(جايگاه هجا تاثيرات معناداري بر همخوانها 
آشكار ساخت. )p < .05( هاي معناداري بين همه موارد  ها تفاوت دارد. نهايتاً تاثيرات جايگاه بر ديرش واكه

  يعني هر سه جايگاه متفاوت هجايي از نظر ديرش با هم تفاوت معناداري دارند.
  تاثيرات جايگاه كانون بر ديرش زنجيري - 2- 4

باشند. تحليل آماري انجام شده است و  هاي ديرشي (به ثانيه) برروي مواد زباني مي گيري اساس اندازه نتايج بر
شود. ميانگين ديرش همخوان، واكه و هجا در چهار تكيه كانوني يعني قبل از واژه كليدي،  در زير گزارش مي

  :اند نشان داده شده 3بعد از واژه كليدي، بر واژه كليدي و خنثي در شكل
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:نمودار ميانگين ديرش به ثانيه براي همخوان، واكه و هجا در چهار تكيه كانوني يعني قبل از واژه 3شكل

  كليدي، بعد از واژه كليدي، بر واژه كليدي و حالت خنثي
تكيه كانوني قبل از واژه  توزيع ديرش همخوان، واكه و هجا را در چهار جايگاه كانوني يعني يعني 3شكل 

شده  ها و هجاهاي كانون دهد. همخوانها، واكه كليدي، بعد از واژه كليدي، بر واژه كليدي و خنثي را نشان مي
ها ديرش بيشتري نسبت به همخوانها در همه موارد  ترين ميانگين ديرشي را دارند. به خصوص، واكه طوالني
  دارند.

را داشتند، هجاها با تكيه كانوني )M. =207, SE. =001( ترين ميانگين ديرشي  هجاهاي با تكيه كانوني طوالني
به   )M. =165, SE. =002(و تكيه كانوني بعد از واژه كليدي   )M. =170, SE. =002(قبل از واژه كليدي 

را  )M. =151, SE. =001(ترتيب ديرش كمتري دارند. هجاهاي با تكيه كانوني خنثي كمترين ميانگين ديرش 
هاي با تكيه كانوني  دارند. توزيع ديرشي براي واكه و همخوانها با الگوي ديرشي هجاها يكسان است. واكه

 ,M=103( هاي با تكيه كانوني قبل از واژه كليدي ،واكه )M.=125, SE. =001(ترين ميانگين ديرشي  طوالني

SE. =001(  و تكيه كانوني بعد از واژه كليدي )M. =100, SE. =001( تري دارند.  ميانگين ديرشي پايين
دارند. همخوانهاي با تكيه  ار )M. . =092, SE. =001( ها با تكيه كانوني خنثي كمترين ميانگين ديرشي  واكه

را دارند. همخوانهاي با تكيه كانوني قبل از واژه  )M. =081, SE. =001(ترين ميانگين ديرشي  كانوني طوالني
ميانگين ديرشي  )M.=065, SE. =001( و تكيه كانوني بعد از واژه كليدي  )M. =067, SE =.001(كليدي 
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 )M.=058, SE. =001(تري دارند. همخوانها با تكيه كانوني خنثي داراي كمترين ميانگين ديرشي  پايين
  باشند. مي

 نشان داد:)  براي جايگاه كانون بر ديرش واكه، همخوان و هجا ANOVA( طرفه نتايج تحليل واريانس دو

: ديرش واكه  در )F)3, 575 = (215.725, p < .001( الف) تاثير معنادار جايگاه كانون بر كشش واكه 
هاي كانوني مختلف يعني تكيه كانوني قبل از واژه كليدي، بعد از واژه كليدي، بر واژه كليدي و خنثي  جايگاه

   يكسان نبود.
: ديرش همخوان در  )F)3, 575 = (100.953, p < .001( ب) تاثير معنادار جايگاه كانون بر ديرش همخوان 

هاي كانوني مختلف يعني تكيه كانوني قبل از واژه كليدي، بعد از واژه كليدي، بر واژه كليدي و خنثي  جايگاه
  يكسان نبود.

: ديرش هجا در ,F)3, 575 = (295.083(  p < .001ج) تاثير معنادار جايگاه كانون بر كشش هجا (
هاي كانوني مختلف يعني تكيه كانوني قبل از واژه كليدي، بعد از واژه كليدي، بر واژه كليدي و خنثي  جايگاه

  متفاوت بود.
داري بين  براي تاثيرات جايگاه تكيه كانوني بر ديرش هجا تفاوتهاي معنا )post hoc tests(هاول -آزمون گيمز

در همه موارد) جز بين تكيه كانوني قبل از واژه كليدي و بعد از واژه كليدي را آشكار  p < .05ها ( وههمه گر
در همه موارد) جز بين تكيه p < .05 هاي معناداري نشان داد ( نمود ؛ آزمون براي ديرش همخوان نيز تفاوت

 p < .05ها ( فاوت معناداري بين گروهكانوني قبل از واژه كليدي و بعد از واژه كليدي؛ و براي ديرش واكه ت
  ها) جز بين تكيه كانوني قبل از واژه كليدي و بعد از واژه كليدي آشكار نمود. براي همه گروه

 اثر متقابل جايگاه هجا و جايگاه تكيه كانوني - 3- 4

دوطرفه  ANOVAابتدا آمار توصيفي براي ديرش واكه، ديرش همخوان و ديرش كل هجا و سپس نتيجه 
 . گزارش خواهد شد.05اند. همه تاثيرات در سطح معناداري  ديرش هجا گزارش شده xبراي جايگاه كانون 
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ها و هجاها در جايگاه هجايي پاياني، ماقبل آخر و قبل  ها، همخوان : ديرش ميانگين به ثانيه براي واكه4شكل

ز واژه كليدي، بعد از واژه كليدي، بر واژه كليدي ماقبل آخر در چهار جايگاه كانوني يعني تكيه كانوني قبل ا
  و بدون تكيه

الگو ديرشي را براي ديرش واكه، همخوان و هجا تحت تاثيرات چهار جايگاه كانوني يعني قبل از  4شكل 
دهد.  واژه كليدي، بعد از واژه كليدي، بر واژه كليدي و بدون تكيه را در سه جايگاه هجايي متفاوت نشان مي

ها در جايگاه كانوني بر روي واژه  ها دارند. واكه ها ديرش بيشتري نسبت به همخوان ميانگين واكه به طور
ها و هجاها  كليدي و جايگاه هجايي قبل ماقبل آخر باالترين ميانگين ديرشي را دارند؛.اين الگو براي همخوان

تر از عبارت با  رسد طوالني نظر ميكند. ديرش واكه  در هجاهاي در جايگاه كانوني بر واژه به  نيز صدق مي
= M.=135, SE(ها در هجاهاي قبل ماقبل آخر تحت كانون  الگوهاي كانوني ديگر باشد، مخصوصاً واكه

 )M. =118, SE. =002(و جايگاه پاياني  )M. =124, SE. =001(ها در ماقبل آخر  تر از واكه طوالني )001.
ها  ترين واكه تري دارند. جالب است كه كوتاه ميانگين ديرشي پايين ها در هجاهاي با كانون خنثي باشند. واكه
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هاي هجاها در جايگاه  هايي با كانون خنثي قرار دارند، مخصوصاً واكه باشند كه در واژه مي  ها آنهايي در هجا
ا در هاي هجاه .در اين الگو واكه )M. =094, SE. =001(و جايگاه ماقبل آخر  )M. =085, SE. =001(پاياني

جايگاه كانوني پيش از واژه كليدي ميانگين ديرشي باالتري نسبت به جايگاه كانوني بعد از واژه كليدي دارند. 
  )1(پيوست

تر است تا در عبارت با الگوهاي كانوني  ها در هجاهاي تحت كانون طوالني ديرش همخوانها مشابه با واكه
تر از  طوالني )M.=083, SE. =001( قبل ماقبل آخر ها در هجاهاي تحت كانون  ديگر. مخصوصاً همخوان

باشند.  مي )M. =078, SE. =001(و پاياني  )M. =082, SE. =001(  ها در جايگاه ماقبل آخر همخوان
ترين در جايگاههاي هجايي  تري دارند كه كوتاه هاي با كانون خنثي ميانگين ديرشي پايين ها در هجا همخوان

  باشند. مختلف هم مي
باشد. مخصوصاً  تر از عبارات با ديگر الگوهاي كانوني مي هاي كانوني نسبتاً طوالني ها در واژه رش هجادي

هاي  تر از هجاها در جايگاه طوالني )M. = .218, SE. =001(ديرش هجاهاي قبل ماقبل آخر تحت كانون 
هجاها در جايگاه كانوني پيش باشند.  مي )M. =198, SE. =002( و پاياني )M. =206, SE. =001(ماقبل آخر 

از واژه كليدي و بعد از واژه كليدي مشابه با الگوي ديرشي واكه و همخوان به ترتيب ميانگين ديرشي كمتري 
تري دارند، مخصوصاً هجاها در جايگاه قبل ماقبل آخر  دارند. هجاها با كانون خنثي ميانگين ديرشي پايين

)M. =153, SE. =002(  و پاياني)M. =141, SE. =002(.  
جايگاه كانون بر ديرش همخوان، واكه و هجا  x براي جايگاه هجا )ANOVA(طرفه  نتايج تحليل واريانس دو

  نشان داد كه:
 )F)6, 575 = (3.386, p <.05:( الف) اثر متقابل معنادار بين جايگاه هجا و جايگاه كانون بر ديرش هجا 

هاي  اي كه به ديرش ه هجايي متفاوت با هم اثر متقابل دارند تا اندازهها در جايگا جايگاه كانون و اعمال واكه
  باشد.  انجامد. اما اندازه تاثير اين آزمون خيلي كم مي هجايي متفاوت مي

  . 6, 575 = (1.576(Fب) اثر متقابل معناداري بين جايگاه هجا و جايگاه كانون بر ديرش واكه وجود نداشت
 )6, 575 = (2.711, p < .05(F( جايگاه كانون) براي ديرش همخوان xجايگاه هجا ج). اثر متقابل معناداري (

اي كه به  ها در جايگاه هجايي متفاوت با هم اثر متقابل دارند تا اندازه  : جايگاه كانون و اعمال همخوان
نياز به تحليل  باشد، بنابراين انجامد. اندازه تاثير اين آزمون بسيار كم مي هاي همخواني متفاوت مي ديرش

  بيشتر دارد.
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  گيري نتيجه - 5

نتايج آزمايش نشان داد كه جايگاه هجا و جايگاه كانون به طور معناداري ديرش هجا را تحت تاثير قرار 
؛ 1980كوپر، -؛ كوپر و پاكسيا1976دهند كه اين نتايج با مشاهدات مطالعات قبلي در زبانهاي ديگر (كلت،  مي

 ) همخواني دارد.2001و ديگران،  ؛ بوتينيس1989بوتينيس، 

دار، داراي تاكيدهاي  گفتارهاي نشان دهد كه الگوي ديرشي در پاره مشاهدات و نتايح آزمون همچنبن نشان مي
باشد.  باشد و ديرش هجا در هجاهاي قبل ماقبل آخر بيشتر از ماقبل آخر و پاياني مي رو مي متفاوت، چپ

  شود.  تاثيرات كششي آغازين در واژگان ديده مي
تر از واژه  ي بعد از تكيه تقابلي ديرش پايين يه تقابلي بيشترين ديرش را داشتند و در واژهبا تك  هجاها در واژه

هاي كه بعد از تكيه تقابلي  بري تكيه تقابلي است كه واژه قبل از تكيه تقابلي بود كه اين بخاطر خاصيت تكيه
است كه اين مسئله براي زيرو گيرند ديرش كمتري دارند كه در مطاالت پيشين نشان داده شده  جمله قرار مي
هاي كانوني متفاوت ديرش به اين ترتيب  ). در جايگاه2007؛ اسكاربرو، 2003باشد (مهجاني،  بمي صادق مي

در واژه در حالت  >واژه پس از تكيه تقابليدر  >واژه قبل از تكيه تقابليدر  >باشد: تكيه تقابلي بر واژه مي
  نشان. بي

رو  رو و تاثيرات افزايش ديرشي چپ رد كه تكيه تقابلي تاثيرات كاهش ديرشي راستتوان استنباط ك اينطور مي
دارد. بخاطر اينكه مطالعات پيشين نشان داده بودند كه ديرش هجاي پاياني اسم بخاطر قرار گرفتن تكيه 

ي واژگاني بيشتر از هجاهاي ديگر است در حاليكه در اين آزمايش ديرش هجاي قبل ماقبل آخر كه آغاز
گيرند و  است بيشتر از همه بود و ديرش هجاي ماقبل آخر و پاياني از نظر ديرش به ترتيب بعد از آن قرار مي

ها دارد كه باعث آهنگ متفاوت آن  دهد كه تكيه تقابلي تاثيرات ديرشي متفاوتي بر ديرش واژه نشان مي
  باشد.  مي

هاي توليد و تشخيص گفتار قابل  باشد كه در سيستم ياي شدن آنها م از مزاياي اين نوع مطالعات امكان رايانه
 باشند. استفاده مي
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  هاي كانوني و سه جايگاه هجا  :. ميانگين ديرشي براي هجا، همخوان، واكه در چهار جايگاه1پيوست
ديرش 
 همخوان

ديرش  ديرش واكه
 هجا

 جايگاه كانون جايگاه هجا 

قبل از ماقبل ميانگين 0.179 0.112 0.067
 آخر

فبل از واژه
 كليدي

   خطاي معيار 0.002 0.001 0.002

  ماقبل آخر ميانگين 0.169 0.1 0.069

   خطاي معيار 0.002 0.001 0.001

  پاياني ميانگين 0.162 0.097 0.065

   خطاي معيار 0.002 0.002 0.001

قبل از ماقبل ميانگين 0.218 0.135 0.083
 آخر

بر روي واژه
 كليدي 

   خطاي معيار 0.001 0.001 0.001

  ماقبل آخر ميانگين 0.206 0.124 0.082

   خطاي معيار 0.001 0.001 0.001

  پاياني ميانگين 0.198 0.118 0.078

   خطاي معيار 0.002 0.002 0.001

قبل از ماقبل ميانگين 0.172 0.108 0.064
 آخر

بعد از واژه
 كليدي

   خطاي معيار 0.002 0.001 0.001

  ماقبل آخر ميانگين 0.168 0.097 0.07

   خطاي معيار 0.002 0.001 0.001

  پاياني ميانگين 0.155 0.093 0.062

   خطاي معيار 0.002 0.002 0.001
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قبل از ماقبل ميانگين 0.153 0.098 0.055

 آخر

 خنثي

   خطاي معيار 0.002 0.002 0.001

  ماقبل آخر ميانگين 0.159 0.094 0.065

   خطاي معيار 0.002 0.001 0.001

  پاياني ميانگين 0.141 0.085 0.055

   خطاي معيار 0.002 0.001 0.001
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