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 چکیده
در ارتباط با شدگی رکزیپراکندگی شنیداری درک گفتار و م های دو دیدگاهبینی، پیشتحقیقدر این 

شدگی قائل به دیدگاه مرکزی. محک آزمون گذاشته می شوند کیفیت واکه در زبان فارسی به تغییر

تر شود، هر قدر دیرش یک واکه کوتاه ه،بر اساس این دیدگا. همبستگی بین دیرش و کیفیت واکه است

 در. شودای نزدیکتر میکیفیت آن کاهش یافته و واکه از نواحی کناری به نواحی مرکزی فضای واکه

همبستگی معنادار وجود  بین دیرش و کیفیت واکهپراکندگی شنیداری مدعی است که  دیدگاهمقابل، 

 شدت تغییرات ای و نوایی مختلف،های زنجیرهتها در بافندارد و حتی در صورت کاهش دیرش واکه

ها با واکهمالحظه قابلهمپوشی موجب ست که ای نیگیری تغییرات به گونهکم و جهتها واکه کیفی

 ، به عنوان یک جایگاه نوایی ضعیف،های فارسی در موضع فاقد تکیهتغییرات کیفیت واکه .شودیکدیگر 

 نتایج نشان داد. مورد بررسی قرار گرفت F2و  F1های انس سازهبا بررسی الگوی تغییرات دیرش و فرک

شدگی بین کاهش دیرش و کاهش کیفیت واکه در زبان مرکزی های دیدگاهبینیکه بر خالف پیش

به طور معنادری ها در موضع فاقد تکیه با وجودی که دیرش واکه. همبستگی قوی وجود ندارد فارسی

به  ،های این دیدگاهبینیها، بر خالف پیشها اغلب ثابت است و واکهیابد ولی کیفیت واکهکاهش می

قابل، نتایج به دست آمده با دیدگاه در م. دنشومیای متمایل نسمت نواحی مرکزی فضای واکه

ها در کند تغییرات کیفیت واکهبینی میپیش دیدگاه همانگونه که این. دارد پراکندگی شنیداری مطابقت

زبان فارسی به لحاظ  ،بر این اساس .ای استها در فضای واکهاولیه واکه ود به جایگاهزبان فارسی محد

 .ود نداردای وجهایی است که در آنها فرایند کاهش واکهتکیه واژگانی جزء زبانواجی رده شناسی الگوی 
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 شدگی، پراکندگی شنیداریای، تکیه، مرکزیواکهکیفیت واکه، فضای : یکلیدهای واژه

 مقدمه - 

بر اساس سه ارزش سطح شامل شش واکه ساده است که  ای زبان فارسینظام واکه

ر پارامتر سطح از نظ. شوندپسین از یکدیگر متمایز می-پیشین ارتفاع زبان و دو ارزش

و افتاده (  ،)، نیمه افراشته ( ،)ها به سه سطح افراشته ارتفاع زبان، واکه

( ، ) ها به دو طبقه پیشین پسین، واکه-پارامتر پیشین نظرو از( ، ، ) و

از طریق ها در فضای آکوستیکی این واکه. شوندبندی میدسته(  ، ،)پسین 

همبسته  F1فرکانس . از یکدیگر متمایز می شوند F2و  F1های فرکانس سازه

پسین بودن -پیشینتیکی همبسته آکوس F2آکوستیکی سطح ارتفاع زبان و فرکانس 

 .است

دستخوش ای و نوایی مختلف های زنجیرهها در بافتمانند همخوانها نیز هواکه

شدگی و لبیکشیدگی  ،شدگیاز جمله این تغییرات، خیشومی. ندشوتغییر آوایی می

تغییر . ها، تغییر کیفیت آنها استاز مهمترین تغییرات آوایی واکهدیگر ی یکاما . است

و جابجایی واکه در فضای  هاسازه فرکانسی به معنای تغییر ساخت ،یک واکه کیفیت

های گویایی به هدف تولیدی که اندام دهداین وضعیت زمانی روی می. ای استواکه

: 1880، 3و گنگ 1؛ موشامر135: 1889، 6فلمینگ) رسندمورد نظر برای تولید واکه نمی

660.) 

ای در زبان فارسی نشان داده ه از تغییرات واکهگرایانهای سنتی و برداشتتوصیف

همچون بافت فاقد تکیه یا های نوایی ها در زبان فارسی در برخی بافتاست که واکه

سازی یا به صورت تغییر الگوی دیرش، واک یابند که این کاهشکاهش میگفتار سریع 

کرده است که  اشاره( 6411)ثمره (. 6441، 9؛ الزار6411ثمره، ) واکه است کیفیت

تا کاهش  کیفیت واکه در زبان فارسی در بافت فاقد تکیه به درجات مختلف از واکرفتگی

ه در زبان نشان داده است که کیفیت واک( 6441)الزار . کنددامنه یا دیرش تغییر می

ای بسته به عواملی مانند یابد و میزان کاهش واکهای کاهش میفارسی در گفتار محاوره
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نکته . مجاور متغیر است اکه در سطح کلمه، ساخت هجایی و بافت همخوانیِجایگاه و

 را زبان فارسی(  ، ،)و بلند (  ، ،)های کوتاه مهمتر این که وی واکه

های بلند، کیفیتی ثابت و غیر قابل از یکدیگر متمایز و چنین بحث کرده است که واکه

های کوتاه، کیفیتی ناپایدار ای مقاوم هستند ولی واکهواکهتغییر داشته و در برابر کاهش 

برخی  (.61: 6441الزار، )و تغییرپذیر داشته و در این فرایند شرکت فعّال دارند 

ای بررسی کرده هماهنگی واکه الگوهای چارچوبرا در  هاکیفی واکهتغییرات  مطالعات،

گاهی الگوی تغییرات مایشبا بررسی آز( 6304)خان جنسنگ تجن و بیشیخ. اند

به این نتیجه رسیدند که کیفیت واکه  در مجاورت واکه  های واکه فرکانسی سازه

 ای با واکه ای به صورت مقولهتحت تأثیر فرایند هماهنگی واکه  مجاور همگون

بر ای را در زبان فارسی الگوهای هماهنگی واکه برخی( 6341)خان جنبی. شودمی

ای زبان فارسی، تبیین کرده و نشان ها در فضای واکهاس فاصله آکوستیکی بین واکهاس

ای کمتر باشد، اکه در فضای واکهداده است که هر قدر فاصله آکوستیکی بین دو و

 .احتمال وقوع الگوهای هماهنگی بین آنها بیشتر است

به عنوان یک  ،ایمستقل از بافت هماهنگی واکه ،ای در زبان فارسیکاهش واکه

در یک مطالعه ( 6341)مدرسی قوامی  .نیز مورد بررسی قرار گرفته است پدیده آوایی

در هجای را های سادۀ فارسی  های کیفی واکه تأثیر تکیه بر دیرش و ویژگیآزمایشگاهی، 

که دیرش  ه استنشان دادکرده و  شناختی بررسی تکیۀ به لحاظ صوت بر و بی تکیه بازِ

تر  تر و مرکزیتنها کوچکای نه یابد، اما فضای واکه هش میتکیه کا بی بازِواکه در هجای 

نگارنده در همچنین،  .شودمیتر نیز  بر گسترده ه حالت تکیهشود، بلکه نسبت ب نمی

ای در زبان فارسی با بررسی آوایی کاهش واکه( 6349صادقی، )مشاهدات اولیه خود 

 6کندگی شنیداری گفتارپرا زبان فارسی با دیدگاهای در ش واکههای کاهدادهدریافت که 

بررسی الگوی تغییرات نتایج حاصل از . مطابقت دارند 1شدگیمرکزی بیش از دیدگاه

 یها در موضع فاقد تکیه نشان داد تغییرات فرکانسواکه F2و  F1های فرکانس سازه

رات فرکانسی کمی ها تغییبیشتر واکه. ها تا حد زیادی وابسته به نوع واکه استسازه

ای متمایل با تغییر الگوی تکیه به سمت نواحی مرکزی فضای واکه دارند و تنها واکه 

ها نسبت به بافت همخوانی مقاوم نین، نشان داده شد که کیفیت واکههمچ. شودمی
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بینی بان فارسی پیشها در زکاهش بافتی در مورد تغییرات کاهشی واکه دیدگاهاست و 

و ارائه  جدیدهای و فرضیهبا طرح سواالت  در تحقیق حاضر دهددست نمیدرستی به 

شدگی و پراکندگی شنیداری گفتار مرکزی های دو دیدگاهبینیپیشتر، های تازهتحلیل

هدف از انجام . کنیمبررسی می را در ارتباط با تغییرات کیفیت واکه در زبان فارسی

فارسی در چارچوب دو دیدگاه ها در زبان تبیین تغییرات کاهشی واکه ،پژوهش حاضر

-مرکزی بر اساس دیدگاهبه طور کلی . شدگی و پراکندگی شنیداری گفتار استمرکزی

به ها در زبان فارسی در بافت فاقد تکیه کیفیت واکه فرض بر آن است که ،شدگی

تغییر کند و این ای تغییر میمالحظهها به طور قابلصورت تابعی از کاهش دیرش واکه

به  در مقابل با توجه. شودمیای به سمت نواحی مرکزی باعث کوچکتر شدن فضای واکه

حتی با وجود کاهش انتظار داریم  ،پراکندگی شنیداری گفتارهای دیدگاه بینیپیش

در  .داشته باشد ایمالحظهفاقد تکیه، کیفیت آنها ثبات قابلها در جایگاه دیرش واکه

در هجاهای فاقد  هاتغییرات آوایی کیفیت واکهآزمایشگاهی  تحقیق حاضر با مطالعه

پراکندگی شنیداری شدگی و های دو دیدگاه مرکزیبینیپیشتکیه در زبان فارسی 

در ادامه دو بخش دیگر  .گذاریمبه محک آزمایش میای گفتار را در رابطه کاهش واکه

پراکندگی شنیداری گفتار  شدگی ودو نظریه مرکزی هایبتدا دیدگاها. شودارائه می

. د گرفتنقرار خواهای و کاهش کیفیت واکه مورد بررسی ساختار فضای واکه درباره

به شیوه آزمایشگاهی تکیه  بر و بدونهای فارسی در دو موضع تکیهکیفیت واکه ،سپس

های مورد دیدگاه هایبینیپیشبا توجه به ها تغییرات کیفی واکه ه وبا یکدیگر مقایس

 .مورد بحث قرار خواهند گرفت رنظ

  

 شدگیو نظریه مرکزی نظریه پراکندگی شنیداری: مالحظات نظری -6

 متفاوت دربارهدو دیدگاه نظری  ،شدگیمرکزی شنیداری درک گفتار ونظریه پراکندگی 

کند ادعا می کندگی شنیدارینظریه پرا. هستند ایفضای واکه درها توزیع واکهالگوی 

به این  گیرداصل تقابل شنیداری بیشینه شکل میزبان بشری بر مبنای  که نظام واجی

گیرد که تقابل صورت میای فضای آوایی یک زبان به گونه توزیع واجها در معنی که

، 1مو لیندبال 6کرنتسلیلین) شنیداری آنها با یکدیگر به حداکثر میزان ممکن برسد
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اساس این  بر. (985: 6404م، ؛ لیندبال680: 6404، 6م و انگسترند؛ لیندبال098: 6411

های بشری تمایل دارند از سطح تمامی فضای آکوستکی زبان ایهای واکهنظامنظریه، 

باره نحوه انتخاب این نظریه در. موجود برای ایجاد تمایز شنیداری بیشینه استفاده کنند

ای واکههای سهنظام. های درستی به دست داده استبینیپیش اغلبای های واکهمدخل

، های ای از واکهواکههای پنجشوند؛ نظامساخته می و   ،های معموالً از واکه

 ، ، وکلی ابعاد در این نظریه،  .(6445، 1بردلو) غیره شوند وتشکیل می

یز به همین ها نواکهتوزیع . ای بستگی دادها در مدخل واکهای به تعداد واکهفضای واکه

بردلو، ) شودمشخص می ایها یا میزان تراکم فضای واکهاد واکهدتعبا توجه به ترتیب 

و ( های زیادبا تعداد واکه)ای بزرگ و متراکم اکهو بین فضاهای ،به عالوه. (6445

مند وجود دارد به یک رابطه نظام( های کمبا تعداد واکه)ای کوچک و باز فضاهای واکه

 شوندکوچکتر ساخته میفضاهای بزرگتر از طریق گسترش فضاهای که این معنی 

 فرض اساسی .(6461: 6445بردلو،  ؛6411 ،کرنتس و لندبالملیلین ؛6403، 3تدیسن)

میزان  این است کهها در ارتباط با تغییرات آوایی واکهنظریه پراکندگی شنیداری 

به حدی نیست که  ایضای واکهر فها دجابجایی واکه محدود است و ایواکه تغییرات

در حقیقت به معنی آن است این . شود ها با یکدیگری قابل مالحظه واکهباعث همپوش

، 9کیتینگ) کنندای استفاده میای خود از فضای واکهها به اندازه مدخل واکهکه زبان

 بینی دیدگاه پراکندگیبر این اساس، پیش .(664: 1880؛ موشامر و گنگ، 643: 6409

ها در زبان فارسی زمانی معتبر خواهد بود که شنیداری در ارتباط با تغییرات کیفی واکه

بر تفاوت ها در بافت فاقد تکیه نسبت به بافت تکیههای فرکانسی واکهتغییرات سازه

های این دیدگاه انتظار داریم بینیبه عالوه، بر مبنای پیش. معناداری نداشته باشند

تغییرات  حتی در صورتها مستقل از تغییرات کیفی آنها باشد و هتغییرات دیرشی واک

ای داشته مالحظهها، ثبات قابلها در بافت فاقد تکیه، الگوی فرکانسی سازهدیرشی واکه

کند ابعاد کلی دارد که ادعا می شدگی قرارمرکزی این نظریه، دیدگاه در مقابلِ. باشند

به ها ، با گرایش واکههای آواییعیف یا برخی بافتیی ضهای نواای در جایگاهفضای واکه

: 1880موشامر و گنگ، ) شودای کوجکتر میر قابل مالحظهبه طو سمت نواحی مرکزی
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در تابعی از کاهش دیرش واکه  ای راکاهش فعالیت یک الگوی واکه این دیدگاه، .(660

رش یک واکه وقتی دی ر این اساسب .(6411، لندبالم) داندمیهای نوایی ضعیف جایگاه

تکیه یا افزایش سرعت گفتار و غیره کاهش  نوایی مختلف از جمله نبودِ در اثر عوامل

ای مورد های گویایی با توجه به محدودیت زمانی ایجاد شده، به هدف واکهیابد، انداممی

 گیردرسند و به این ترتیب کیفیت واکه از هدف تولیدی اصلی خود فاصله مینظر نمی

این . (660: 1880موشامر و گنگ، ؛ 6400م و مون، ؛ لیندبال6111: 6413م، الیندبل)

ها صرف نظر از اندازه کندگی شنیداری، مدعی است که زباندیدگاه، بر خالف نظریه پرا

. استفاده کنندآکوستیکی موجود توانند از سطح تمامی فضای ای خود میمدخل واکه

ها به درجات واکه اف یک واکه نیست واطر محدود به فضایی کوچک در تغییرات،

 یابندای گرایش میمختلف از هدف اصلی خود دور و به سوی نواحی مرکزی فضای واکه

ها مالحظه واکهشدگی، همپوشی قابلپیامد این مرکزی. (660: 1880موشامر و گنگ، )

بردلو، ) شنیداری آنها با یکدیگر است-ای و کاهش تقابل آکوستیکیدر فضای واکه

 .(69: 6414، 9دالتره ؛31: 6444، 3و کاتساتی 1، باتینیس6فوراکیس؛ 6461: 6445

شدگی انتظار داریم با کاهش دیرش دیدگاه مرکزیهای بینیبنابراین با توجه به پیش

تغییرات دیرشی و فرکانسی بین  یعنی ؛ها، کیفیت آنها نیز دستخوش تغییر شودواکه

کند که بینی میپیش این دیدگاهبه عالوه،  .داشته باشد همبستگی قوی وجود هاواکه

-ای با کاهش سطح ارتفاع واکهفضای واکهای زیاد است طوری که شدت تغییرات واکه

ها ها از کنارهو همچنین گرایش واکه های افتادههای افراشته و افزایش سطخ ارتفاع واکه

 .شودتر میای کوچکبه طور قابل مالحظه ،به سمت نواحی مرکزی

 

 آزمایش تولیدی -3

 داده ها و روش انجام آزمایش  -3

 به عنوان TVTآوایی  شامل توالی CV(C).CVCدو گروه کلمه با ساخت هجاییِ 

، یا  ای های تیغهیکی از انسدادی Tهای آزمایش انتخاب شدند به طوری که داده

                                                           
1. Fourakis, M. 

2. Botinis, A. 

3. Katsati, M. 

4. Delattere, P. 
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یکی از شش واکه زبان فارسی  Vو  و  کامی -و لثوی و  های لثوی سایشی

 ، ، ، ،  و مطالعه های این کلمات بخشی از داده. شدندرا شامل می

 در گروه اول. ای در زبان فارسی بودندآزمایشگاهی قبلی نگارنده درباره کاهش واکه

 برو جایگاه تکیه( هجای دوم)در هجای پایانی  هدفهای آواییِ ، توالیکلمات

(CV(C).CVC) رشید»، مانند»   اسید»و»   در گروه دوم در و

 «تسمه»و   «زیستن» ، مانند (CVC.CVC)هجای اول و جایگاه فاقد تکیه

 به ازای هر یک از شش واکه زبان فارسی در هر گروه دو کلمه . قرار داشتند

کلمات، سپس . ت طبیعی زبان فارسی بودندشده همگی کلماکلماتِ انتخاب. انتخاب شد

قرار داده شده و جمالت حاصل بر روی صفحه « گفت............ او »درون جمله حاملِ 

گویشورِ مرد  68از . ها نمایش داده شدنمایشگر کامپیوتر به خط فارسی برای آزمودنی

به این . ندبار تولید کن 1خواسته شد جمالت را هر کدام سال  10-64با دامنه سنی 

( کلمه) 1 ×( تکیه) 1 ×( واکه) 1)داده بود  908های آزمایش، ترتیب، تعداد کلِ داده

با  SM58مدل  6ها با استفاده از میکروفون شورداده((. تکرار) 1 ×( گویشور) 68 ×

 5.1 3مدل ساند بالستر 1هرتز بر روی کارت صوتی کریتیو 65888تا  58پاسخ بسامدی 

X-Fi بط شدنددر یک اتاق آرام ضر شخصی یک کامپیوت . 

 

 گیریاندازه 3-6

-هرتز و فیلتر پایین 66858برداریهای آزمایش، از نرخ نمونهبرای ضبط دیجیتالی داده

 5تجزیه و تحلیل عالمت آوایی توسط نرم افزار پِرَت. کیلوهرتز استفاده شد 90/9گذرِ

های اول و و فرکانسقادیر دیرش م. انجام شد( 1868، 1و وینینک 1بورزما) 521261مدل 

دیرش واکه از اولین تناوب چاکنایی پس از . گیری شدندهای هدف اندازهو دومِ واکه

                                                           
1. Shure 

2. Creative 

3. Sound blaster 

4. Low-pass filter 

5.Praat 

6. Boresma, P.  

7. Weenink, D. 
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. رهش همخوان آغازی تا پایان ارتعاش تارآواها پیش از همخوان گرفتهِ بعد محاسبه شد

 برای 
 

 

زبان ( پایین)کوتاه و ( باال)های بلند واکه( هرتز) F2-F1مقادیر اختالف فرکانس : 6شکل 

 (  مربع)و بدون تکیه ( دایره)بر های تکیهفارسی به صورت تابعی از دیرش واکه برای واکه
، (ایکاهش واکه)ها ها جهت تعیین تغییراتِ کیفیتِ واکهگیریِ فرکانس سازهاندازه

-میلی 15با طول پنجرهِ ( سی با ده فیلترپیال) 1سیپیال 6ضریب 68سیگنال آوایی به 

ها تجزیه شد که با ترکیب این ضرایب به ثانیه بین پنجرهمیلی 5ثانیه و گام زمانیِ 

گیریِ فرکانس معیار اندازه. قله طیفی به دست آمد 5های بازخوانیِ مرکب صورت جفت

در نظر گرفته  F1، لحظه به حداکثر رسیدن فرکانس (و همچنین شدت انرژی)ها سازه

ترین همسازِ هر سی، قویپیها بر روی منحنیِ الفرکانس سازه گیریپس از اندازه. شد

گیری شد و اگر بین دو تعیین و اندازه 3سازه، بر روی طیفِ فرکانسی تبدیل فوریه

سی و اگر فاصله زیادتر پیهمساز، فاصله وجود داشت، ضرایب ال ±6محاسبه به اندازه 

 .قرار گرفتندبود، مقادیر تبدیل فوریه، معیار محاسبه آماری 

                                                           
1 .coeficient 

2 .LPC (linear predictive coding) 

3 .Fast Fourier Transform 
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دو گروه مستقل استفاده  tها از دو آزمون آماری رگرسیون و برای تحلیل آماری داده

ای و های سازهرگرسیون برای تعیین همستگی بین دو متغیر فرکانستحلیل آزمون . شد

برای تعیین معنادار بودن اثر تکیه بر تغییرات فرکانسی سازه ها  tدیرش واکه و آزمون 

 .  ده قرار گرفتمورد استفا

 

 نتایج - 3-3

 اثر دیرش واکه -  -3-3

 های مختلف نشان داده است که بینای در زبانلعات انجام شده بر روی کاهش واکهمطا

تر هر قدر دیرش واکه کوتاه: ود داردداری وجدیرش و کیفیت واکه همبستگی معنی

ای دورتر فضای واکه از جایگاه صلی خود در تر شده و واکهشود، کیفیت واکه ضعیف

، برای انگلیسی؛ موشامر و 6400؛ لیندبالم و مون، 6111: 6413لیندبالم، )شود می

اگر این فرض درست (. ، برای سوئدی6401، 6، برای آلمانی؛ نورد660: 1880گنگ، 

به طور  F2 و F1های دیرش واکه، فرکانس( یا افزایش)ش باشد، انتظار داریم با کاه

این پارامتر ( )هرتز) F2-F1مقادیر اختالف فرکانس  6شکل . یر کندداری تغیمعنی

و کوتاه ( باال)های بلند واکه( شده استهمبسته آکوستیکی کیفیت واکه در نظر گرفته 

و ( یرهدا)بر های تکیهرت تابعی از دیرش واکه برای واکهزبان فارسی را به صو( پایین)

شود میزان همبستگی دو عامل مشاهده می چنانکه. دهدنشان می( مربع)بدون تکیه 

F2-F1 تفاوت استهای مختلف بسته به نوع واکه و الگوی تکیه مو دیرش برای واکه .

بر و بدون ضریب همبستگی در هر دو موضع تکیهمقادیر  و   ، هایبرای واکه

ک از این ست آمده برای هیچ یضرایب به د. ای پایین استمالحظهتکیه به طور قابل

برای  ρ=61/8بر و برای تکیه  ،63/8=ρ) دار نبودمعنی α =886/8 ها در سطحواکه

  ،811/8=ρبرای بدون تکیه؛  ρ=831/8بر و برای تکیه  ،90/8=ρبدون تکیه؛ 

همبستگی ضرایب  و  های برای واکه. (برای بدون تکیه ρ=850/8بر و برای تکیه

برای   ،886/8>ρ)نسبتاً باال و در موضع بدون تکیه پایین است بر در موضع تکیه

برای بدون  ρ=66/8بر و برای تکیه ، 886/8>ρبرای بدون تکیه؛ ρ=13/8بر و تکیه

موضع بدون تکیه تقریباً باال و برای بالعکس، مقدار ضریب برای  ،و برای واکه  (تکیه

                                                           
1. Nord, L. 
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با (. برای بدون تکیه ρ<886/8بر و برای تکیه ، 66/8=ρ)بر پایین است موضع تکیه

داری را در یکی از دو ضرایب همبستگی معنی و   ، هایوجودی که واکه

ها از هدهند، شیب خطوط رگرسیون برای این واکبر یا بدون تکیه نشان میموضع تکیه

یعنی  ،شیب رگرسیون منفی است و   برای. کندالگوی یکسانی پیروی نمی

ولی برای . با افزایش دیرش واکه کاهش یافته است F2-F1مقادیر اختالف فرکانس 

به  .نیز بیشتر شده است F2-F1مثبت است یعنی با افزایش دیرش، مقادیر   واکه

دهد که بین دو عامل دیرش و کیفیت واکه در زبان فارسی طور کلی این نتایج نشان می

ن رابطه وابسته به واکه یا الکوی تکیه است و قادر نیست ای. همبستگی قوی وجود ندارد

ای زبان فارسی را توصیف به طور منظم و مستقل از نوع واکه یا الگوی تکیه، نظام واکه

 ی، عاملی بر خالف انکلیسی، آلمانی و سوئدیبنابراین دیرش واکه در زبان فارس. کند

 .بینی کیفیت واکه نیستقوی و معتبر برای پیش

اول این که . رسدابطه با این شکل ضروری به نظر میچند نکته دیگر در ر ذکر

دو ناحیه نسبتاً مجزا  در Xبر و بدون تکیه بر روی محور های تکیهواکه F2-F1مقادیر 

های بدون احی با دیرش بیشتر و مقادیر واکهبر در نوهای تکیهمقادیر واکه. اندتوزیع شده

این واقعیت بیانگر اثر تکیه بر دیرش واکه . اندتر ظاهر شدهدر نواحی با دیرش کم تکیه

دو گروه مستقل  tهای آماری نتایج آزمون. اهدات را تأیید کردنتایج آماری این مش. است

بر و بدون تکیه با یکدیگر ها در دو موضع تکیهن داد که اختالف دیرش تمامی واکهنشا

دوم آن که الگوی توزیع مقادیر بر روی . (ρ<886/8ها، تمامی مقایسه)دار است معنی

برای واکه . بر و بدون تکیه بسته به نوع واکه متفاوت استهای تکیهبرای واکه yمحور 

  و تا حدودی واکه  مقادیر اختالف فرکانسF2-F1 های بدون تکیه برای واکه

ای را بر مالحظهقابلها، تکیه اثر ولی برای دیگر واکه. بر استهای تکیهبیشتر از واکه

های دیرش واکه ،وم آن که مطابق انتظارس .دهدگوی توزیع مقادیر نشان نمیروی ال

ای مالحظهبه طور قابلهای بلند از واکه بر و بدون تکیهدر هر دو موضع تکیه کوتاه

قل نشان داد که اختالف دیرش دو گروه مست tهای آماری نتایج آزمون. بیشتر است

با این . دار استمعنی ρ<886/8 ها در سطحکوتاه و بلند در تمامی مقایسه ایهواکه

ی کوتاه و بلند هامالحظه و منظمی را بین واکهتفاوت قابل F2-F1، توزیع مقادیر وجود

 .   بررسی خواهیم کرد نتایج را بیشتردر بخش بعد این . دهدنشان نمی
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 اثر تکیه - 3-3-6

ها وابسته به الگوی توزیع فرکانس شان داد که اثر تکیه برن( 6شکل )مشاهدات اولیه 

 .دهیمرا به تفصیل مورد بررسی قرار می در این بخش اثر این عامل. واکه است

 
زبان فارسی در دو ( پایین)و کوتاه ( باال)های بلند واکه F1× F2های مقادیر فرکانس: 1شکل 

 بر و بدون تکیهموضع تکیه

 

( پایین)و کوتاه ( باال)های بلند واکهF2 (F1× F2 )و  F1های انسمقادیر فرک 1شکل 

دهد هر واکه به طور جداگانه نشان می فارسی را به صورت تابعی از الگوی تکیه برای

. (انددون تکیه با عالمت مربع مشخص شدهبر با عالمت دایره و موضع بموضع تکیه)

-115 ناحیه فرکانسی) F1 ترِی پایینهاتجمع مقادیر بر روی فرکانس برای واکه 

بر بیشتر است که نشان ن تکیه به طور نسبی از موضع تکیهدر موضع بدو( هرتز 315

تفاع بدنه زبان تا این واکه در موضع بدون تکیه در اثر افزایش سطح ار F1دهد می
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دهد هر چند به تفاوت چندان محسوسی را نشان نمی F2 . یابدحدودی کاهش می

در ( هرتز 1188-1388) F2ترِ یینهای پارسد توزیع مقادیر بر روی فرکانس ظر مین

دو  tهای آماری نتایج آزمون. بر بیشتر استبدون تکیه تا حدودی از موضع تکیهموضع 

برای این واکه در موضع  F2و  F1های تقل نشان داد اختالف فرکانس سازهگروه مس

(. =F2 ،(11/8=ρ)19/6t؛ =F1، (81/8=ρ)91/1t)دار نیست بر و بدون تکیه معنیتکیه

  نیز همانند[i] تر های پایینتجمع بیشتری را بر روی فرکانسF1  در موضع بدون

بیشتر . رسدچندان محسوس به نظر نمی F2دهد و تفاوت مقادیر از نظر تکیه نشان می

-438بر روی نواحی فرکانسی  بر و بدون تکیهاین واکه در هر دو موضع تکیه F2مقادیر 

داد که دو گروه مستقل نشان  tهای آماری نتایج آزمون. اندرتز تجمع یافتهه 6888

 ،F1)دار نیست برای این واکه معنی F2 و  F1های تغییرات هیچ یک از فرکانس

(861/8=ρ)13/1t= ؛F2 ،(10/8=ρ)33/6-t=.) های همین الگو برای واکه و 

-558های بر بر روی فرکانسدر موضع تکیه F1مقادیر  برای . شده استنیز تکرار 

اند در حالی که تجمع مقادیر برای موضع بدون تکیه بر روی هرتز تجمع یافته 158

بر و بدون تکیه موضع تکیهدر هر دو  F2 . هرتز است 558-958محدوده فرکانسی 

رچند توزیع مقادیر بر روی اند ههرتز توزیع شده 6688-6898های بر روی فرکانس

. بر استضع بدون تکیه بیشتر از موضع تکیههرتز برای مو 6888تر از های پایینفرکانس

در موضع بدون تکیه با افزایش سطح ارتفاع بدنه  F1  دهداین مشاهدات نشان می

-یمحسوسی ندارد هر چند به نظر م تتغییرا F2یابد ولی ن تا حدودی کاهش میزبا

یابد تا حدودی کاهش می در موضع بدون تکیه با عقب کشیدن بدنه زبان F2رسد گاه 

توان آن را به فردی یا بینافردی است و نمی-درونولی این کاهش، ناشی از تغییرات 

بر در موضع تکیه F1نیز تجمع مقادیر  برای . طور مستقیم به عامل تکیه نسبت داد

تکیه بیشتر هرتز است در حالی که در موضع بدون  588-988های بر روی فرکانس

تفاوت  F2توزیع مقادیر . اندهرتز توزیع شده 988 -358های مقادیر بر روی فرکانس

پراکندگی مقادیر . دهدبر و بدون تکیه نشان نمیای را بین دو موضع تکیهمالحظهقابل

F2  ً( هرتز 6888-088های هرتز، بین فرکانس 188حدود )زیاد در هر دو موضع نسبتا

ر را به نفع یکی از تجمع مقادی F2است و هیچ ناحیه یا محدوده مشخصی از فرکانس 

دو گروه مستقل  tهای آماری نتایج آزمون. دهدبر یا بدون تکیه نشان نمیدو موضع تکیه
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بر و بدون در موضع تکیه و برای هر دو واکه  F1نشان داد اختالف فرکانس 

ولی  (= ،(886/8>ρ)15/9t؛ =، (886/8>ρ)91/9t)دار است نیتکیه مع

 ،)دار نیست برای هیج یک از این دو واکه معنی F2اختالف فرکانس 

(16/8=ρ)30/8t= ؛ ،(59/8=ρ)13/8t=) . 

ها تا حدودی نسبت به سایر واکه و های کهالگوی توزیع مقادیر برای وا

-در دو موضع تکیه F2و  F1های دو واکه، توزیع مقادیر فرکانسهر برای . متفاوت است

 F1تجمع مقادیر  برای . بر و بدون تکیه در نواحی نسبتاً مجزا صورت گرفته است

بر بر روی ضع تکیههرتز و در مو 138-558های در موضع بدون تکیه بر روی فرکانس

بر بر روی ر موضع تکیهاین واکه د F2مقادیر . هرتز است 158-158های فرکانس

-6558های در موضع بدون تکیه بر روی فرکانسهرتز و  6958-6388های فرکانس

است با  نیز شبیه به  الگوی توزیع مقادیر برای واکه . اندهرتز توزیع شده 6188

در حالی که مقادیر . است بیشتر از  برای  F2این تفاوت که همپوشی مقادیر 

F2  هرتز با  6158-6158بر و بدون تکیه در محدوده فرکانسی دو موضع تکیه در

بسیار کم است و مقادیر  برای واکه  F2یکدیگر همپوشی دارند، همپوشی مقادیر 

F2 بر این . اندنواحی مجزا توزیع شده بر و بدون تکیه تقریباً دراین واکه در موضع تکیه

افزایش سطح  ها در موضع بدون تکیه باسایر واکه مانند و های واکه F1اساس 

ها متمایز را از دیگر واکه( به ویژه )اما آنچه این دو واکه . یابدارتفاع زبان کاهش می

 tهای آماری ج آزموننتای. آنها در موضع بدون تکیه است F2کند، افزایش فرکانس می

بر و بدون در موضع تکیه F2و  F1های تقل نشان داد اختالف فرکانس سازهدو گروه مس

؛ =: F1، (886/8>ρ)66/5tبرای )دار است معنی و تکیه برای هر دو واکه 

F2 ،(886/8>ρ)14/1-t= برای ، :F1، (886/8>ρ)55/3t= ؛F2 ،

(886/8>ρ)30/1-t=) .  

 

 های فارسی فضای آکوستیکی واکه 3-3-3

های واکه F1× F2های توزیع ترکیبی فرکانسقایسه الگوی در این بخش با بررسی و م

ضای ها را در فتکیه، تغییرات آوایی کیفیت واکه بر و بدونفارسی در دو موضع تکیه

در  های فارسی رافضای آکوستیکی واکه 3شکل . دهیمآکوستیکی مورد بررسی قرار می
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نه تغییرات میانگین و متوسط دامبه صورت تابعی از  بر و بدون تکیهدو موضع تکیه

برای هر واکه با عالمت  F1× F2میانگین مقادیر ) دهدنشان می F2و  F1 هایفرکانس

با شکل بیضی مشخص  F1× F2آوایی مربوط به آن واکه و متوسط دامنه تغییرات 

ای زبان ها، ابتدا ساختار فضای واکهز بحث درباره تغییرات کیفیت واکهپیش ا. (اندشده

ها بر به عنوان جایگاه اصلی تظاهر آوایی واکهگرفتن موضع تکیه را با در نظر سیفار

بر در هر دو بُعد ها در موضع تکیهشود توزیع واکهچنانکه مالحظه می. کنیمبررسی می

در بُعد عمودی، . ای، یک فضای نامتقارن استفضای واکه( F2)و افقی ( F1)عمودی 

. ای با یکدیگر یکسان نیستای واکهها در بخش پیشین و پسین فضسطح ارتفاع واکه

های رسند ولی سطح ارتفاع واکهسطح به نظر میتقریباً هم  و های  اگرچه واکه

 در بُعد افقی نیز . بیشتر است  و  های پیشینبه مراتب از واکه و  پسین 

 
ن تکیه به صورت تابعی از بر و بدوهای فارسی در دو موضع تکیهفضای آکوستیکی واکه: 3شکل 

برای هر  F1× F2میانگین مقادیر . F2و  F1های میانگین و متوسط دامنه تغییرات فرکانس

با شکل بیضی  F1× F2واکه با عالمت آوایی مربوط به آن واکه و متوسط دامنه تغییرات 

 .اندمشخص شده
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-زبان به طور قابلای بسته به سطح ارتفاع فاصله بین بخش پیشین و پسین فضای واکه

ها ای با یکدیگر متفاوت است به این صورت که با کاهش ارتفاع زبان فاصله واکهمالحظه

 با و  فاصله : ای کوچکتر شده استبه یکدیگر نزدیکتر و در نتیجه فضای واکه

 با  فاصله . ای کمتر استمالحظهبه طور قابل با  و  با  یکدیگر از 

های فیزیولوژیکی دستگاه گفتار در این گرچه محدودیت. کمتر است با  نیز از 

های فارسی به صورت دهنده گرایش واکهها نشانفاصلهمسئله نقش دارند، ولی میزان 

. تر فضای واکه ای استخاص به سمت نواحی مرکزی در سطوح پایین-یک ویژگی زبان

اگرچه این واکه، . ای داردمالحظهای فاصله قابلاکهاز ناحیه پیشین فضای و واکه 

را به طور کامل ندارد، ولی، به هر حال، به (  =6588F2)ویژگی یک واکه مرکزی نمونه 

این ویژگی در مورد واکه . ای نزدیکتر از ناحیه پیشین استناحیه مرکزی فضای واکه

 ای قرار گرفته استضای واکهاین واکه تقریباً در مرکز سطح افقی ف. مشهودتر است .

در فضای آکوستیکی بیش از آنکه یک واکه  و تاحدودی واکه  بنابراین واکه 

ویژگی پیشین به این دو  نسبت دادنهرچند  ،پیشین باشند، یک واکه مرکزی هستند

 و  های پسینِ جی جهت متمایز کردن آنها از واکهواکه به عنوان یک ویژگی وا

تواند نمی (ایزدهنده در ناحیه پیشین فضای واکههای تمایوجه به نبود واکهبا ت)

به نواحی مرکزی در ناحیه پسین هم اتفاق افتاده است با ها واکهگرایش . نادرست باشد

را تحت تأثیر قرار داده است ضمن آن   ت که این گرایش تنها واکه افتادهاین تفاو

به  ( و)  مت نواحی مرکزی از واکه پیشینکه میزان گرایش این واکه به س

 .        ای قرار دارددر محدوده ناحیه پسین فضای واکه مراتب کمتر است و این واکه همچنان

مطابق انتظار، سه واکه . پردازیمها در موضع بدون تکیه میحال به تغییرات کاهشی واکه

 ،  و گرچه . دهندبر نشان نمیتکیه رات چندانی را نسبت به موضعتغیی

دودی باالتر تا ح F1با افزایش نسبی در موضع بدون تکیه سطح ارتفاع هر سه واکه 

ی امالحظههمپوشی قابلخود بر تکیه هایهمچنان با گونه هااین واکه آمده است، ولی

آنهم ای، ها محدود به سطح عمودی فضای واکهبنابراین تغییرات کیفی این واکه. دارند

ها تمایلی به جابجایی در سطح افقی و گرایش هیچ یک از این واکه. ن ناچیز استبه میزا

 . دهدای نشان نمیبه سمت نواحی مرکزی فضای واکه
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ای و سطح عمودی فضای واکه F1تر تغییرات در فرکانس شینیز ب  برای واکه

به  و   ،های واکهاز  برای این واکه F1البته میزان تغییرات . اتفاق افتاده است

ز یکدیگر در سطح ا  هایفاصله قابل توجه بیضی .ای بیشتر استمالحظهطور قابل

ز تغییراتی دارد نی F2 . دهدان میای این واقعیت را به خوبی نشعمودی فضای واکه

این  دهد کهای نشان میها در سطح افقی فضای واکهبیضی مالحظهولی همپوشی قابل

را به ترتیب  [ə]واکه مرکزی  F2و  F1های اگر فرکانس. رات بسیار ناچیز استتغیی

حدود ) F1مالحظه با افزایش قابل ، واکه ر نظر بگیریمهزتز د 6588و  588برابر با 

 [ə]ای به واکه مرکزی در بُعد عمودی فضای واکه ،در موضع بدون تکیه( هرتز 638

که همچنان در ، این واF2ولی با توجه به عدم افزایش فرکانس  ،کامالً نزدیک شده است

 . مانده استای باقی بخش عقبی فضای واکه

ای تا حدودی در فضای واکه F1ها با افزایش یز همانند دیگر واکهن و   هایواکه

 از واکهبیشتر و  و   ،های ها از واکهاین واکه F1میزان افزایش . اندباالتر آمده

 نکته مهم در مورد . کمتر است، مالحظه افزایش قابلF2 ( هرتز 188حدود )

نیز  F2 . ای استزی سطح افقی فضای واکهاین واکه و جابجایی آن به نواحی مرک

ضمن آن که این افزایش با توجه  ،کمتر است افزایش یافته ولی میزان افزایش آن از 

 . ای، این واکه را از نواحی مرکزی دورتر کرده استی واکهدر فضا به جایگاه 

ها در تمامی واکه F1توان گفت که فرکانس میبه طور خالصه  با توجه به این نتایج

-های افراشته و نمیهیابد که شدت این کاهش برای واکهموضع بدون تکیه کاهش می

-باعث می این کاهش .زیاد است ،ویژه واکه به ،های افتادهافراشته، کم و برای واکه

تکیه تا حدودی نسبت به موضع  ای در موضع بدونکه سطح ارتفاع فضای واکه شود

های واکه)ها بیشتر واکهدر  تکیه ر موضع بدوننیز د F2فرکانس . بر افزایش یابدتکیه

 ، ،  و)  های در واکهفقط و تغییرات محسوسی ندارد  و  تا حد

 . یابدمتوسط افزایش می

 

   گیریو نتیجه بحث -4

ین بر اساس ا. مطابقت ندارد شدگیمرکزی های دیدگاهبینیبا پیش نتایج به دست آمده

 )تابع کاهش دیرش واکه است های نوایی ضعیف، ای در بافتدیدگاه، کاهش واکه



 66 /یک مطالعه موردی بر روی گویشوران مرد ؟ای پایدار یا تغییرپذیرمقوله: کیفیت واکه در زبان فارسی

 

مدت  نبودِ دیرش وهش در بافت فاقد تکیه به علت کا هاواکه(. 6400، و مون لیندبالم

شود فضای این نارسایی تولیدی باعث می. رسندنمی افی به اهداف تولیدی خودزمان ک

بنابراین این  .چکتر شودای کومالحظهتر به طور قابلگرایش به نواحی مرکزیبا  ایواکه

حظه در حوزه مالکه کاهش دیرش باعث تغییرات قابل کندبینی میدیدگاه پیش

های این بینینتایج به دست آمده، بر خالف پیش. شودها میل واکهفرکانس سیگنا

-لزوماً باعث تغییر الگوی سازهدیدگاه، نشان داد که کاهش دیرش واکه در زبان فارسی 

بین دو نتایج آزمون تحلیل رگرسیون نشان داد به طور خاص، . شودمیهای فرکانسی ن

توان نمی وجود ندارد و دارتگی معنیواکه در زبان فارسی همبسعامل دیرش و کیفیت 

این  .کردبینی در زبان فارسی پیشرا  آن یالگوی کیف ،یک واکه دیرش بر مبنای میزان

؛ لیندبالم و 6111: 6413لیندبالم، )های به دست آمده برای زبان انگلیسی نتایج با یافته

مطابقت ( 6401نورد، )و سوئدی ( 660: 1880موشامر و گنگ، ) ، آلمانی(6400مون، 

نشان داده است که بین دیرش و کیفیت ها نتایج به دست آمده برای این زبان. ندارد

تر هر قدر دیرش واکه کوتاه ود دارد به این صورت کهوج ایمالحظهقابل واکه همبستگی

-فضای واکه به سمت مرکزصلی خود اتر شده و واکه از جایگاه شود، کیفیت واکه ضعیف

-جهتبینی درستی از پیش شدگیدیدگاه مرکزی ،از سوی دیگر .گیردمی ای فاصله

ای است ، تنها واکه .ددهنمیبه دست  زبان فارسیدر  تغییرات کیفیت واکهگیری 

ه سمت نواحی مرکزی متمایل ای بودی و هم در بُعد افقی فضای واکهکه هم در بُعد عم

 نسبی با کاهش و  به جزء ها اکهتمامی وای، در بُعد عمودیِ فضای واکه. شودمی

F1 ای فاصله بیشتری از مرکز فضای واکه (هرچند کم) تا حدیسطح ارتفاع بدنه زبان  و

یا تغییرات محسوسی در فرکانس  ها به جزء نیز تمامی واکهدر بُعد افقی،  .گیرندمی

F2 ندارند ( مانند ، ،  و)  تغییرات یاF2  جهت عکسِ مرکز فضای آنها در

های اساس، نتایج به دست آمده، یافته بر این (.واکه ) گیردای صورت میواکه

( 6341)مدرسی قوامی . کندرا تأیید می( 6349)و صادقی ( 6341)مدرسی قوامی 

یاید به طور معناداری کاهش می در جایگاه بدون تکیهها دیرش واکهنشان داده است که 

نشان داده است که ( 6349)صادقی . دشو تر نمی مرکزی یاتر کوچک ،ای فضای واکهولی 

ها در زبان فارسی کم و برای بیشتر واکه F2و  F1های تغییرات فرکانس میزان

ای متمایل به سمت مرکز فضای واکهغیرمعنادار است ضمن آن که جهت تغییرات نیز 
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ای در زبان های کاهش واکههمچنین نشان داده است که داده( 6349)صادقی  .نیست

-معنای کاهش قابلکاهش بافتی به . کنداز دیدگاه کاهش بافتی تبعیت نمی فارسی

مالحظه کیفیت واکه در موضع بدون تکیه در اثر هم تولیدی واکه با همخوان مجاور 

های کوتاه و تفاوت منظم و منسجمی را بین واکه ،نتایج به دست آمده ،به عالوه .است

واکه  به طور مثال، در حالی که. دهدنشان نمی ی تغییرات کیفیرسی از نظر الگوبلند فا

ع بدون تکیه در موض  F2وF1 هایفرکانسبا تغییر مقادیر  و تا حدودی  کوتاه 

را نشان  جابجایی محسوسی واکه کوتاه  شوند،ای جابجا میتا حدی در فضای واکه

یی عمودی را در بین تمامی بیشترین جابجا  ندواکه بل در حالی کهیا  دهد؛نمی

این . اندها جابجا شدهکمتر از سایر واکه، و   ها دارد دو واکه بلند دیگر، یعنیواکه

ی بلند در مقابل هاالزار مبنی بر پایداری کیفی واکهدهد فرض واقعیت نشان می

تغییر کیفیت رسد نظر می بلکه به. فرض معتبری نیست های کوتاهتغییرپذیری واکه

اکه در فضای به جایگاه و ،واکه در زبان فارسی بیش از آن که به دیرش واکه وابسته باشد

و افزایش  F1کاهش بیشترین میزان  و   های افتادهواکه. ای وابسته استواکه

ای واکه تنها به عالوه واکه . ها دارندرا در بین تمامی واکه سطح ارتفاع بدنه زبان

-واکه نمیه. شودای متمایل میبه مرکز فضای واکه F2مالحظه ست که با افزایش قابلا

ای تا حدی در فضای واکه  F2وF1 هاینیز با تغییرات نسبی فرکانس افراشته 

افقی  در هیچ یک از دو بُعد عمودی و و  های افراشتهشود ولی واکهجابجا می

 قابل، نتایج به دست آمده با دیدگاهدر م .ی محسوسی ندارندای جابجایفضای واکه

-پیش همانگونه که این دیدگاه. داردمطابقت بیشتری  پراکندگی شنیداری درک گفتار

ه در زبان فارسی برای بیشتر ای در جایگاه بدون تکیکند، تغییرات کاهش واکهبینی می

بیشتر از  (و تا حدودی واکه ) و  های گرچه واکه ،به عالوه. ها کم استواکه

اند ولی این جابجایی باعث همپوشی این ای جابجا شدههای دیگر در فضای واکهواکه

های دیگر ها همچنان فاصله خود را با واکههای دیگر نشده و این واکهها با واکههواک

کیه به طور موضع بدون ت ها دربا وجودی که دیرش واکه، از سوی دیگر. اندحفظ کرده

، بر خالف این موضعدر  ایابعاد کلی فضای واکهای کمتر شده است، قابل مالحظه

ها فاصله آکوستیکی واکهشدگی، کوچکتر نشده است؛ بالعکس، مرکزی بینی دیدگاهپیش

این واقعیت در هر دو بُعد عمودی و . با تغییر الگوی تکیه در اغلب موارد حفظ شده است
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دهد که این نتایج در حقیقت نشان می(. 3شکل)ی اتفاق افتاده است اافقی فضای واکه

در  ،ای زبان فارسی، مطابق با نظریه پراکندگی شنیداریهر گونه تغییر در فضای واکه

های کاهش ه طور خالصه، دادهب .شودها از یکدیگر انجام میجهت حفظ فواصل واکه

تولید اهداف  های گویایی برایاندام د که فعالیتدهای در این تحقیق نشان میواکه

ای به بیان دیگر، شدت کاهش واکه. ندای در بافت بدون تکیه کاهش معناداری ندارواکه

ها لیدی واکهای نیست که موجب نارسایی تون فارسی به لحاظ آوایی به اندازهدر زبا

ای وجود کهدر زبان فارسی، فرایند کاهش واتعبیر واجی این نتایج آن است که . شود

در زبان فارسی به  (بدون تکیه /تکیه بر) الگوی تکیه واژگانی گانهدو تقابلیعنی  .ندارد

شناسی ساخت این رو، زبان فارسی، از نظر رده از. دشوها منجر نمیتغییرات کیفی واکه

 و هلندی انگلیسی هایزبان اسپانیایی و متفاوت با زبانمشابه ای، یههای تکعروضی زبان

تمایز بین سطوح در زبان اسپانیایی، . (1885، 1کاتلر؛ 6444، 6در هالستفن ) ستا

، با تغییر (تکیه اصلی، تکیه دومین و بدون تکیهگانه تمایز سه)مختلف تکیه واژگانی 

که  یهایواکهو هلندی،  انگلیسی هایدر زباندر مقابل،  .ستها همراه نیکیفیت واکه

تکیه مانند تکیه دومین و  بسته به نوع)د به درجات مختلف کننتکیه اصلی را جذب نمی

   .شوندای میدچار کاهش واکه( بدون تکیه
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