
 

 

 1395، ة٧ار ك جاةـحاف 6ق١ارة ، 4ؿاؿ ػلن ظثبى؛ 

 ظثبى زض/G/ تَل٘س ّورَاى هالظٕ  َ٘ٓق ٖقٌبذت صَت ٖثطضؾ

 فبضؾٖ هؼ٘بض

 هطٗن ضضبآؾب
 ی دا٣كگاق ّال٥٠ ًتاًتائی، ج٧ؼاف، ایؼافق٤اؿ زةافکارق٤اؿی ارقغ 

 #04/05/1395؛ جاریط پػیؼش: 02/11/1394$جاریط دریاٗث: 

 چک٘سُ

 ی/ در ٗارؿػG/ ی١٦عػ٨اف ٠ػالز یغج٨ٝ ی٨ةؿؼ ق در ةـیاری از ٤٠اةِ آكاق٤اؿی زةاف ٗارؿی، ةؼ

١٦عػ٨اف در  ی٢ا یغج٨ٝ ی٨ةق یق٤اظحم٨ت ی٠ٛا٥ٝ، ة٥ ةؼرؿ ی٢اج٘اؽ ٣ُؼ كز٨د ٣غارد. در ا یار٠ْ

ای، آٔػازی، پایػا٣ی ك در ظ٨قػة كاکػ٦٥ػای آكایػی ٠یػافدر ةاٗػث یار،٠ْ یا٠ضاكرق یزةاف ٗارؿ

$پ٤ر زف ك پ٤ر ٠ػؼد# یار ٠ْ یٗارؿ یة٠٨ گ٨یك٨ر٦ای گ٘حاری دق ٥٣٨١٣ پؼداظح٥ قغ ك ا٣ی١٦ع٨

 یػًٙؼ از ،ؿػاؿ 30-20در ٠ضغكدقْ ؿػ٤ی  ك ق٤اؿیزةاف ةغكف آق٤ایی ةا ،کؼدقاز ًت٥ْٛ جضنیٜ

>، ٣اؿػ٨دق Gدار =ا٣ـػغادی كاؾ ة٦ا، ؿ٥ گ٣٨جضٞیٜیر قغ. ًتٙ ٣حا یٜاٗؽار پؼت وتي ك جض٣ٞؼـ

=ʁدار => ك ؿایكی كاؾγکػ٥ كاج ق٤اؿایی قغ٣غ  ی٢ا یغج٨ٝ ی٨ةق یامٞی ٦اگ٥٣٨> ة٥ ٨٤ّاف كاج

ؿایكػی آكای  ،یٗػًؼ از .غگیؼ٣ػ٦ا در ج٤اكب آزاد ةا یکغیگؼ ٚؼار ٠ی٦ا در اکذؼ ةاٗثگ٥٣٨ای٢ كاج

ای مػ٨رت گ٣٨ػ٦٥ای ظامی، ة٥ اف، در كإقگ٨یك٨رای ةؼظی ٣یؽ در گ٘حار ٠ضاكرق> xكاؾ =ةی

 ةگ٣٨ػک٥  د٦غی٣كاف ٠ یق٨ا٦غ آ٠ار .گیؼد٦ای دیگؼ ٚؼار ٠یاز ای٢ كاج در ج٤اكب آزاد ةا گ٥٣٨

٠ٛایـػ٥  ك ج٨٤ع ةاٗحی ةیكحؼی در ییجُا٦ؼ آكا ی٦ای ٠ػک٨ر داراةاٗث > درGدار =ا٣ـغادی كاؾ

 ی١٦ع٨اف در ٗارؿػ ی٢ا ی٤غةك ١٣ا یٔاٝب كاز ةٝػا گ٣٨ ٦ای ای٢ ١٦ع٨اف ة٨دق كگ٥٣٨ؿایؼ كاج ةا

 .ةاقغی٠ /G/ دارا٣ـغادی كاؾ ةگ٣٨ یار،٠ْ

زةػاف  ٔاٝػب كازػی، ةی، گ٣٨ػؿػق٤اج٨ٝیغ، مػ٨ت ةقی٨ ،/G/ ٠الزی ١٦ع٨اف ّب: کل٘سٍاغُ

 ٗارؿی ٠ْیار

                                                           
 E-mail: m_rezaasa@yahoo.com 
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 . هقسه1ِ

 چؼا ،اؿث ٦ای زةاف ٗارؿی ٠ْیار١٦ع٨افةؼا٣گیؽجؼی٢  یکی از ةضخ /G/ ١٦ع٨اف

كاکػی آف داری ك ةیك صحی كاؾ زایگاق ج٨ٝیغ، ةقی٨ ةؼ ؿؼ ةـیاری اظحالؼ ٣ُؼک٥ 

دؿحی درظن٨ص آف ارائػ٥ ٣كػغق یک ٚاًِ ك  ك جاک٨٤ف ج٨میٖ ركق٢، كز٨د دارد

ج٤ػ٨ع ةػاٗحی ٗػؼاكاف آف ٣یؽ ای٢ كاج ك جاریعی  ةج٨اف ؿاةٛاؿث. دٝیٜ ای٢ ا٠ؼ را ٠ی

ای . پژك٦ف صاوؼ، ة٥ ةؼرؿی قی٨ة ج٨ٝیغ ای٢ ١٦عػ٨اف در ٗارؿػی ٠ضػاكرقدا٣ـث

٦ای قی٨ة ج٨ٝیػغ آف را گ٥٣٨كاج پؼداظح٥ ك در راؿحای ای٢ ا٠ؼ، ج٨زیِ ٗؼاكا٣ی ٠1ْیار

 د٦غ.٨٠رد ٠ٌا٥ْٝ ٚؼار ٠ی

 م٨رت یػک ١٦عػ٨اف ة٥ ١ّغجا٠ًْیار،  در ٣ُاـ كازی زةاف ٗارؿی /G/١٦ع٨اف 

آكاق٤اؿاف ةـیاری ؿػْی در ج٨مػیٖ اؿث.  قغقج٨میٖ  2داركاؾ ٠الزی ا٣ـغادی

٦ػای آكایػی ٠عحٞػٖ ایػ٢ كاج در ٠ضػیي ٦ػایكیژگی١٦ع٨اف ك ةؼرؿی ای٢ دٚیٙ 

اّٟ از ٨ّا٠ػٜ ة٥ ٨ّا٠ٜ ٠عحٞ٘ی ا ج٨ز٥ ای ای٢ كاج را ةگ٥٣٨ك جٕییؼات كاج ا٣غداقح٥

ةاٗث ق٤اظحی $# ك ٨ّا٠ٜ كاجرؿ١ی ك ٔیؼرؿ١یگ٣٨ة  ،ٗؼدیق٤اظحی $گ٣٨ة گ٨یف

 ا٣غ.ای٢ ١٦ع٨اف# ٨٠رد ةؼرؿی ٚؼار دادقآكایی 

 ق٤اؿػاف ٠ٌػؼح ایؼا٣ػی كپژك٦ف کػ٥ ةػ٥ ةؼرؿػی آرای زةػاف ای٢ ةعكی از در

پؼداظح٥ قغق اؿث، ای٢ كاج در زةاف ٗارؿی ٠ْیار قی٨ة ج٨ٝیغ  درظن٨صٔیؼایؼا٣ی 

 ق٤اؿػػاف ایؼا٣ػػی از ز١ٞػػ٥زةػػاف از آكاق٤اؿػػاف ك ارییکػػ٥ ةـػػ قػػ٨د٠ػػی٠كػػا٦غق 

ف ٠ا٨٦جیػا ،#1375/1996$ ییػار ٠ض١ػغ ،#1374کٞتاؿی $، #1364$ الديايةمشكو

ی مػػادٚ، #1384ظػػاف $زػػ٢ةػػی #،1378د١ػػؼق $، #1377ؿػػی٤حا $ #،$1376/1997

 ٠الزی ٗارؿی ١٦ع٨اف #1386ظا٣ٞؼی $ك  #1385$ ایا٠ت٨زؼد زّ٘ؼا٨ٞ٣ کک #،$1385

/G/  ٔیؼایؼا٣ػی در آكاق٤اؿػاف ا٣ػغ. ی دا٣ـػح٥ا٣ـػغاد، ج٨ٝیػغی ٝضػاظ ةػ٥ ١ّغجاًرا
                                                           
1
 standard conversational Persian 

2
 voiced uvular plosive 
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ظن٨ص قی٨ة ج٨ٝیغ ای٢ ١٦ع٨اف در زةاف ٗارؿی ٠ْیػار ٠ْامػؼ اظػحالؼ ٣ُؼ٦ػای 

 /q/ج١ایؽی ٠یاف  #1939$ 3کؼا٠ـکی ك #1936$ ٠2ار ،#1931$ 1زیادی دار٣غ. ی٤ـ٢

را ةـػح٥ ةػ٥ ةاٗػث،  /G/# ١٦عػ٨اف 1952ك ١٦کاراف $ 4ؿ٨ک٨ٝ٨ا ٚائٜ ٣یـح٤غ، /γ/ك 

 ٣8ای# آف را ا٣ـغادی، 1953$ 7دا٤٣غ. ١٦چ٤ی٢ ١ٝتح٨ف٠ی  6ك/یا ا٣ـایكی 5ؿایكی

آف را ةـح٥ ة٥ ةاٗث، ا٣ـغادی ك/یا  #1964$ 10راؿح٨رگ٨اِكاك  #1957$ 9ر#، الزا$1955

 ٠14ػیؾ، #1999$ 13جؼ٣ػؽ ك 12، ٠سیػغی#1960$ 11ؿػیک٨ؼپػیؿایكی ظ٨ا٣ػغق ك 

ای٢ درصاٝی  ا٣غ.کؼدق ٠ْؼٗیكی یؿا آف را ١٦ع٨ا٣ی# 2009$ 15كی٤غ٨ٗر# ك $2003

جؼ، ای٢ ١٦ع٨اف را در ٗارؿی ٠ْیار ةـح٥ ةػ٥ ةاٗػث # پیف1979اؿث ک٥ كی٤غ٨ٗر $

 آكایی آف ا٣ـغادی، ؿایكی ك ا٣ـایكی ج٨میٖ کؼدق ة٨د.

قی٨ة  درظن٨ص راةؼدق ٣اـق٤اؿاف اةحغا آرای زةاف ٦ای ةْغی پژك٦ف،ةعفدر 

-ج٨ٝیػغ كاج ةق٤اظحی قی٨ؿیؾ ة٥ ةؼرؿی م٨ت گػرا٣یٟ،ای٢ كاج از ٣ُؼ ٠ی ٨ٝیغج

ك  پػؼدازی٠ٟػی ای ٠ْیػار٠ضػاكرق زةاف ٗارؿی در ،١٠ک٦٢ای در ةاٗث آف٦ای گ٥٣٨

٣ـػتث ةػ٥  ای را ک٥ جُا٦ؼ آكایػی ةیكػحؼیگ٥٣٨كاج، 16صـب ٠ْیار ٗؼاكا٣ی ك٨ٚعةؼ

                                                           
1
 F. Jensen 

2
 N. Y. Maar 

3
 J. Kramsky 

4
 V. S. Sokolova. 

5
 fricative  

6
 affricate 

7
 A. k. S. Lambton 

8
 R. Nye 

9
 G. Lazard 

10
 V. S. Rastorgueva 

11
 L. S. Peisikov 

12
 M. R. Majidi 

13
 E. Ternes 

14
 J. Mace 

15
 G. Windfuhr 

16
 frequency of occurance 
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 در گ٣٨ة زةا٣ی ٠ػک٨ر ای٢ كاج ة١٣ای٤غ ك 1امٞی گ٣٨ة ٨٤ّاف ة٥ ٦ا دارد،گ٥٣٨ؿایؼ كاج

 ک٤یٟ.٠ْؼٗی ٠ی

 هطبلؼبت پ٘ك٘ي. 2

٦ػا ٦ػا ك ةاٗػث كٚػ٨ع آفگ٥٣٨/، كاجG/ كاج ٠ٌاْٝة قی٨ة ج٨ٝیغ٤٠اةِ ٠حْغدی ة٥ 

در ای٢ ةعف، ٠ٌاْٝات پیكػی٢ را در دك زیػؼةعف ٠ٌاْٝػات ٠ضٛٛػاف  .ا٣غپؼداظح٥

 ک٤یٟ.ایؼا٣ی ك ٔیؼایؼا٣ی ٠ؼكر ٠ی

 . هطبلؼبت هحققبى اٗطا2-1ًٖ

را در زةاف ٗارؿی ٠ْیػار  /G/كاج ٠الزی  امٞی گ٣٨ة# 1375/1996ار٠ض١غی $ی

ك  اؿػث١٣ػایف دادق  /q/مػ٨رت  ك آف را ةػ٥ دا٣ـح٥ داركاؾ ا٣ـغادی، گ٣٨ة ٠ْامؼ

> کػ٥ در ٠ضػیي γ= داریكی كاؾاآكای ؿ گ٥٣٨ ٠حن٨ر اؿث:ةؼای آف صغاٜٚ دك كاج

٦ػای کػ٥ در ؿػایؼ ٠ضػیي >q= دارا٣ـغادی كاؾآكای ق٨د ك َا٦ؼ ٠ی ایكاک٠٥یاف

ج٨ا٤٣ػغ در ؿػایؼ گ٥٣٨ ٠یای٢ دك كاج ای٢، از ٣ُؼ اك ةا كز٨د .ک٤غپیغا ٠یكازی ٨١٣د 

را  >Qʱ= كاؾا٣ـػغادی ةػی ةكی گ٣٨. ةا یکغیگؼ ٚؼار گیؼ٣غ ٦2ا در ج٤اكب آزادزایگاق

٦ػای ز٤ػ٨ةی ایػؼاف گػ٨یف از ؼظػیة در، ق٨د٠ی ادا 3م٨رت د٠كیة٥  ک٥ ٨١ْ٠الً

 #.Yarmohammadi, 1996: 52$ دا٣غ٠حغاكؿ ٠ی

 كاجةػ٥ مػ٨رت ةـػث ١٣ػایف دادق ك /q/را ةا ١٣ػاد  كاجای٢ # ٣یؽ 1377$ ؿی٤حا

درزایگاق آٔازی ك پایا٣ی كإق، آف را  .ةؼ ٠ْؼٗی کؼدق اؿث٠الزی ك كاؾ $ا٣ـغادی#،

ةا ایػ٢ ج٨وػیش  ،اؿث دار# دا٣ـح٥ةؼ$كاؾدر ةی٢ دك كاک٥، كاؾ ك 4رٗح٥جا صغی كاؾ

ةػ٥ ٣ػ٨ع  ک٤ػغ كظامیث ةـحی ة٨دف آف کا٦ف پیغا ٠ی ،ایكاک٥ک٥ در زایگاق ٠یاف

                                                           
1
 basic variant 

2
 free alternation 

3
 aspirated 

4
 devoiced 
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دیگؼی از ای٢ كاج در ٣ُؼ گؼٗح٥  ةرا گ٣٨ /x/ >آكای= كی كاج .یاةغ٠یؿایكی گؼایف 

١٦چ٤ی٢ ٨٣ع ؿایكػی  اك گؼدد.كاؾ َا٦ؼ ٠ی١٦ع٨اف ةی اؿث ک٥ در ةاٗث پیف از

$ؿػی٤حا،  ق٤اؿایی کؼدق اؿث یکؼ٠ا٣ افگ٨یك٨ر / را در گ٘حارγای٢ ١٦ع٨اف ی٤ْی /

1377 :71-72.# 

٣كػاف دادق ك آف را ةػ٥ مػ٨رت  /q/ # ٣یؽ ای٢ ١٦عػ٨اف را ةػا ١٣ػاد1378د١ؼق $

دار، ا٣٘سػاری، د٦ػا٣ی، ٠ػالزی ك دارای قػف  ، كاؾ1ؿ٨، ٣ؼـ ١٦ع٨ا٣ی قكی، ةؼكف

داری# ج٨میٖ کؼدق اؿث ک٥ ّتارج٤ػغ از:  ٧٠ٟ $١ّغجاً ة٥ ٝضاظ اٝگ٨ی كاؾ ةگ٣٨ كاج

ك  [ˉq]، ةغكف آ٠ادگی [ q]، گؼد [˳q]رٗح٥  ، كاؾ[˚q]رٗح٥  كاؾ ، ٣یٟ[[qدار  كاؾ ةگ٣٨

دار كاج ٠ػالزی ؿایكػی  ز٘ػث كاؾ ،#. از ٣ُؼ اك49: 1378$د١ؼق،   [ˍq]ا٣ساـةغكف 

/x/ ی٤ْی كاج ،/γ/، گ٧گاق در ٗارؿی ج٧ؼا٣ی، ة٥ زای كاج/q/   در ک١ٞاجی ٣ُیؼ آٚػا ك

را دارای زایگػاق  /γ/ك /q/ قػ٨د. كی دك كاج ٚؼةاف درصاٝث ٣غا یا اوػا٥ٗ قػ٤یغق ٠ی

ج٨ٝیغ یکـاف $٠الزی# كٝی ٣ض٨ة ج٨ٝیغ ٠ح٘اكت دا٣ـح٥ اؿث، ة٥ ای٢ م٨رت ک٥ اكٝی 

 .#62: 1387را ا٣ـغادی ك دك٠ی را ؿایكی ٣ا٠یغق اؿث $د١ؼق، 

ك  جؼ٣ػؽة ای ک٥ ة٥ ٣ٛػغ ك جنػضیش ٠ٛاٝػ# در ٠ٛا1385٥ٝکا٠ت٨زیا $کؼد زّ٘ؼا٨ٞ٣ 

در ظنػ٨ص ٣ُػاـ آكایػی ك كازػی # Ternes & Majidi, 1999: 124-125$ ٠سیػغی

كازػی  ٣كػاف دادق ك آف را /G/ةػا ١٣ػاد  ایػ٢ كاج را اؿػث، ٗارؿی ٠ْیػار پؼداظحػ٥

ظ٨ا٣ػغ $کػؼد زّ٘ؼا٣ٞػ٨ آف ٠ػی ةگ٣٨را كاج> γدار دا٣ـح٥ ك =٠الزی ك كاؾ ا٣ـغادی،

 .#6: 1385کا٠ت٨زیا، 

 /G/# ٣یؽ ة٥ جضٞیٜ آ٠اری ك٨ٚع ١٦ع٨اف ٠ػالزی 1388ظاف ك ٨٣رةعف $ز٢ةی

ای٢ ١٦عػ٨اف ٦ا، ا٣غ. ًتٙ جضٞیٜ آفای پؼداظح٥كاک٥در ةاٗث آٔاز كإق ك ةاٗث ٠یاف

                                                           
1
 pulmonic, egressive, lax 
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-ا٣ـغادی اؿث. در زایگاق ٠یاف درمغ ٨٠ارد 95كإق، در ةیف از  در زایگاق آٔازی٢

 1درمغ ٨٠ارد ة٥ م٨رت ٣اؿ٨دق 45/45درمغ، ا٣ـغادی ك در  7/19ای، ج٧٤ا در كاک٥

 #.14ػ10: 1388ظاف ك ٨٣رةعف،  ز٢ ةیاؿث $ درمغ ؿایكی 85/34ك 

#، کٞتاؿػی 1364اٝػغی٤ی $ۃ٠كػک٨از ز١ٞػ٥ ق٤اؿاف ایؼا٣ی زةافؿایؼ از  ق١اری

 # ك1385 $ مػػادٚی، #1384ظػػاف $زػػ٢ةػػی#، 1376/1997$٠ا٨٦جیػػاف ، $1374#

/ رادر Gقح٥ ك ١٦عػ٨اف/دا ةؼدق ٣اـ ق٤اؿافزةاف دیغگا٦ی ١٦ـ٨ ةا #1386ظا٣ٞؼی $

ةؼؿػؼ # 1386ظا٣ٞؼی $ ج٧٤ا ،٠یاف ای٢دا٤٣غ. در ٠ی دارا٣ـغادی كاؾ، ٗارؿی ٠ْیار

 دا٣غ.ی٠ كاؾرا ا٣ـغادی ةی ك آف دداری ای٢ كاج ةا ؿایؼی٢ اظحالؼ ٣ُؼ داركاؾ

 . هطبلؼبت هحققبى غ٘طاٗطا2-2ًٖ

دیغگا٦ی در ٗارؿی ٠ْیار  /G/در ٨٠رد قی٨ة ج٨ٝیغ ١٦ع٨اف ٠الزی # 1936$ ٠ار

ّػغـ  # ٠ت٤ػی ةػؼ1931$ی٤ـػ٢ # ك 1939$ ز٠اف کؼا٠ـکی رایر در ٠كاة٥ دیغگاق

 #.138: 1979دارد $كی٤غ٨ٗر،  ٠2حُا٦ؼا٥٣گ٘حار / ٠گؼ در γ/ك /٠qیاف  / كز٨د ج١ایؽ

در ةػؼای ایػ٢ كاج  Sokolova & et al., 1952: 177-178#$ ؿػ٨ک٨ٝ٨ا ك ١٦کػاراف

 :ة٥ قؼح زیؼ٣غک٥ غ ا٣جْؼیٖ کؼدق ةاٗث ك٨ٚع ٗارؿی ٠ْیار چ٧ار

ک٥ در آٔاز دارای ا٣ـغاد  اؿث 3رٗح٥كاؾة٥ م٨رت ا٣ـایكی ٣یٟ ؛ةْغ از ٠کخ. 1

 اؿػث ك٠حٕیػؼ  آفدار اؿث ك ٠یؽاف ؿػایف كاؾ 4دارای ر٦فف كاؾ ك پؾ از آةی

 ؿایكی م٨رت ٣یػیؼد. امال١٠ًک٢ اؿث 

مػ٨رت ؿایكػی یػا  ٦ای ٠ح٘اكت، ة٥ة٥ ةؼآكایی ةـح٥ ؛ایكاک٥در ٠ضیي ٠یاف. 2

 ق٨د.ی٠ دار ج٨ٝیغا٣ـایكی كاؾ
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دار ة٥ م٨رت ؿایكی یػا ا٣ـایكػی كاؾ ؛/r/ك / ٦lای جٛؼیتی /ٚتٜ از ١٦ع٨اف. 3

 ق٨د.جٍٞ٘ ٠ی

پػیف از  در ای٢ صاٝػث ک٥ ق٨دم٨رت ا٣ـایكی ج٨ٝیغ ٠یة٥ ؛٦ادر ؿایؼ ةاٗث. 4

 →/ vaqtدر ٠ػ٨اردی ٠ا٤٣ػغ / ق٨د.رٗح٥ ٠یكاؾ كاؾ،ةی ٦ایؿایكی ٦ا كا٣ـغادی

/vaxt/ ٣یؽ اؿحذ٤اء كز٨د دارد. 

ة٥ مػ٨رت  qafك  ٦γ einای اٝ٘تایی را ةا ٣اـ >q=ك  >γ=# دك آكای ١ٝ1953تح٨ف $

اؿػث. كی كاؾ ةـح٥ ة٥ ةاٗػث آكایػی ج٨مػیٖ کػؼدق دار یا ةیا٣ـغادی ٠الزی كاؾ

ق٣٨غ اف از یکغیگؼ ٠ح١ایؽ ١٣یگ٨یك٨راٗؽایغ ک٥ غ ك ؽ در گ٘حار أٞب ١٦چ٤ی٢ ٠ی

ق٣٨غ، ٠گؼ ةػی٢ دك كاکػة كاؾ جٍٞ٘ ٠یك ٦ؼ دك  ة٥ م٨رت یک ا٣ـغادی ٠الزی ةی

قػ٣٨غ. دار جٞ٘ػٍ ٠ػیپـی٢ ک٥ در ای٢ ةاٗث ٨١ْ٠الً ة٥ م٨رت ا٣ـغادی ٠الزی كاؾ

ةغی٢ جؼجیب، كی ای٢ دك ١٦ع٨اف را در زةاف ٗارؿی ٠ْیار، ا٣ـغادی ظ٨ا٣غق ك ج٧٤ػا 

 #. Lambton, 1953: xvاؿث $كاکی ةاٗحی دا٣ـح٥ داری ك ةیج١ایؽ آ٧٣ا را در كاؾ

ای از جضٞیٜ ؿ٨ک٨ٝ٨ا ك ١٦کػاراف ة٥ ٨ًر ٚاةٜ ٠الص٥ُ Nye, 1955#$ جضٞیٜ ٣ای

 ای٢ كاج؛  غگاق كیةؼ اؿاس دی ٠ح٘اكت اؿث.# $1952

 ا٣ـػغادی٦ػا، دار ك ظیكػ٠٨یكاؾ ٦ایاز ا٣ـغادی ك پیف ٢در زایگاق آٔازی. 1

 .دار اؿثكاؾ ،1کا٠ی٣ؼـپؾ

 اؿث. ٦ا ؿایكیدر ؿایؼ زایگاق. 2

قػ٨د ٠یكاؾ ؿایكی ةیة٥ كاؾ جتغیٜ ٚتٜ از ١٦ع٨اف ةی در گ٘حار ّا٠یا٥٣،. 3

$Nye, 1955: 10 .#كاج ةػ٥ ١٦عػ٨ا٣ی ٣ػؼـ در زایگػاق  كی ١٦چ٤ی٢ جتغیٜ ای٢

جؼ پیفای٢ در صاٝی اؿث ک٥ . Nye, 1955: 76#$اؿث  قپایا٣ی را ٣یؽ ٠ٌؼح کؼد
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ةػ٥  ا٣غ ک٥ ای٢ كاج در زایگاق پایا٣یذکؼ کؼدق #178 :1952$ك ١٦کاراف  ؿ٨ک٨ٝ٨ا

 ق٨د.٠ی كاؾ جتغیٜةی ةا ر٦ف ١٦1ع٨اف چاک٤ایی

ایػ٢ كاج در زةػاف ج٨ٝیػغ  ةةػ٥ قػی٨# دارای ٨٠وِ ٠كعنی ٣ـتث 1384$ الزار

را ا٣ـػغادی  آف ،٦ای آكایی ك كازی ٠عحٖٞة٥ ٨٠ْٚیث ك ةـح٥ ٣یـث ٗارؿی ٠ْیار

أٞب ة٥ م٨رت  ای،كاک٥دا٣غ. كی جٍٞ٘ ای٢ ١٦ع٨اف را در ٠ضیي ٠یافیا ؿایكی ٠ی

 دا٣ػغ.٠ػی داركاؾ 2ا٣ـغادیدار ك گا٦ی ٦ٟ ة٥ م٨رت ا٣ـغادی یا ٣ی٥١ؿایكی كاؾ

دار ٣یؽ ١٦ی٢ در ٨٠وِ پایا٣ی ك پیف از ١٦ع٨اف كاؾ ای٢ ١٦ع٨افكی ٠ْحٛغ اؿث 

در ةیكػحؼ ٠ػ٨ارد  ،ةاقػغ 3ك ٣یؽ ٤٦گػا٠ی کػ٥ ٠كػغد كإقدر آٔاز  ك را دارد كوْیث

 4کا٠ی/ ٣ؼـqكی ١٦چ٤ی٢ جٍٞ٘ /. #6: 1384الزار، جؼز١ة ةضؼی٤ی، $ اؿث ا٣ـغادی

كاؾ / ؿایكی ةیxدا٣غ ک٥ ةغی٢ جؼجیب از /رٗح٥ ٠یكاؾ كاؾ راپیف از ١٦ع٨اف ةی

: 1384الزار، جؼز١ة ةضؼی٤ی، آ٠یؽد $/ در ٠یxكٝی در گ٘حار گاق ةا / ،٠ح١ایؽ گؼدیغق

33#. 

ةـح٥ ة٥ ٠ضیي ٣یؽ ٠ا٤٣غ الزار زایگاق ج٨ٝیغ ای٢ ١٦ع٨اف را # 1964راؿح٨رگ٨اِكا $

 دا٣غ.ا٣ـغادی ٠ی ؿایكی یا، آكایی آف

-ك كاج /G/١٦ع٨اف ٠ػالزی ةاٗث ك٨ٚع # در ٨٠رد قی٨ة ج٨ٝیغ ك 1979$ كی٤غ٨ٗر

 ٨٣یـغ:در زةاف ٗارؿی ٠ْیار ٠ی ٦ایف گ٥٣٨

ج١ایػٜ ةػ٥  ١ّػغجاً ،كإق پیف از كاک٥ ای٢ ١٦ع٨اف در ةاٗث آٔاز» 

در زایگاق پایا٣ی  ك دار ةا ر٦ف ؿایكی داردج٨ٝیغ ا٣ـغادی كاؾ ةقی٨

ك٨ٚع یکـاف َا٦ؼ  ٗؼاكا٣یؿایكی ةا یا ك رٗح٥ ة٥ م٨رت ا٣ـغادی كاؾ
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-٦ای ١٦ع٨ا٣ی در كیژگػی كاؾای٢ كاج ١٦چ٤ی٢ در ظ٨ق٥. گؼدد٠ی

در اکذؼ ٨٠ارد ای٢ كاج ج١ایٜ  گؼدد.٠ی 1قغگیداری ظ٨د دچار ظ٤ذی

 جػ٨اف دررا ٠ػی / را دارد ک٥ ٣ُیؼ آف١٦tع٨اف / رٗحگی ٚتٜ ازة٥ كاؾ

 #:Windfuhr, 1979: 682« $٠ذاؿ زیؼ یاٗث

1) eqtesa:d→ extesa:d 

 /x/ّیػار ایػ٢ كاج ةػ٥ كاج  ٠ػا قػا٦غ جتػغیٜ ج١اـ «كٚث»از ٣ُؼ كی، در ک١ٞة 

٦2ـحیٟ. كی ّٞث ای٢ ا٠ؼ را ٣حیسة اصح١اٝی ج٨ؿْة ٣ٛكی
vaqti:   یػک ةػ٥ ٤ْ٠ػای

دا٣غ.  در صاٝث صؼؼ رةي ٠ی ٤٦گا٠ی ک٥ة٥ ٤ْ٠ای  :vaxtiدر صاٝث ٚیغی ة٥ ز٠ا٣ی 

دار  ای ایػ٢ كاج ةػ٥ مػ٨رت ؿایكػی كاؾ كاک٥ اٗؽایغ، در ةاٗث ٠یاف كی ١٦چ٤ی٢ ٠ی

ک٤ػػغ  ص٘ػػٍ ٠ی /x/یاةػػغ ك ایػػ٢ در صػػاٝی اؿػػث کػػ٥ جٛاةػػٜ ظػػ٨د را ةػػا  ١٣ػػ٨د ٠ی

$Windfuhr, 1979: 682.# 

ك  ٠4سیػغی#، 1960$3ؿػیک٨ؼپی ٠ا٤٣غ ٔیؼایؼا٣ی دیگؼق٤اؿاف زةاف از ق١اری

ة٥ مػ٨رت  را در ٗارؿی ٠ْیار /G/١٦ع٨اف ٠الزی  #2003$ ٠6یؾك  #1999$ 5جؼ٣ؽ

 .ا٣غٖ کؼدقیكی ج٨میؿا

 قٌبؾٖ . ضٍـ3

٦ػای كازػی ٠عحٞػٖ ك در در ٠ضیي/G/ ٦ای ١٦ع٨اف گ٥٣٨در ای٢ پژك٦ف، كاج

گ٘حار ًی یک آز٠ایف ج٨ٝیغی ك در ٚاٝػب آٔاز ك در ٨٠اردی پایاف پارق 7ةاٗث ٨٣ایی

                                                           
1
 neutralization 

2
 functional developement 

3
 Peisikov 

4
 Majidi 

5
 Ternes 

6
 Mace 

7
 prosodic context 



 1395جاةـحاف ، ة٧ار ك 6، ق١ارة 4ؿاؿ ػلن ظثبى؛   110

 

٨٠رد ةؼرؿی ٚؼار گؼٗث. در ای٢ آز٠ایف، ٨٠ارد ك٨ٚع ٦ػؼ  1آز٠ایكگا٦ی ق٤اؿیكاج

 ٦10ػای آكایػی گ٥٣٨، ق٤اؿایی ك ٗؼاكا٣ی آف ٠ضاؿت٥ قغ. ةغی٢ ٤٠ُػ٨ر، ٣٨١٣ػ٥كاج

کؼدق $٠ٌِٛ ٠ؼد# از ًتٛة جضنیٜ 5زف ك  5ای ٠ْیار $ة٠٨ی ٗارؿی ٠ضاكرق گ٨یك٨ر

ضیٌػػی آراـ كاٚػػِ در ؿػػاؿ در ٠ 30جػػا  20کارق٤اؿػػی ارقػػغ# در ٠ضػػغكدة ؿػػ٤ی

 2ؿؼای کحاةعا٣ة ٠ٞی ایؼاف ةا اؿح٘ادق از رایا٣ػة قعنػی ك ٠یکؼكٗػ٨ف ٤ٝػغرپژك٦ف

-ة٥ م٨رت ٣٨٠ػ٨ ةػا ٣ؼظ٣٨١٤ػ٥ 5.3.56 ٣ـعة 3اٗؽار پؼتاز ًؼیٙ ٣ؼـ LD-٠63غؿ 

گ٘حػار پػارق 17اف ظ٨اؿح٥ قغ گ٨یك٨ر٦ؼجؽ وتي ك جضٞیٜ قغ. از  22050ةؼداری 

٨ٗامٜ ز٠ا٣ی ک٨جػاق ك ةػا ؿػؼّث ٠ح٨ؿػي دك ةػار جکػؼار كإة ٦غؼ را ةا  17صاكی 

٦ػای كازػی ٠ػؤدؼ، یػک كإة اکذػؼاً دك٦سػایی ك در ١٣ای٤غ. ة٥ ازای ٦ؼ یک از ةاٗث

 ٣٨١٣17ػة آكایػی $ 340جؼجیػب ٦سایی ا٣حعاب قغ. ةػغی٦٢سایی ك ؿ٨٠٥اردی جک

٦ػای # گؼدآكری ك ةؼرؿػی قػغ. ةاٗػثگ٨یك٨ر 10× د٥ْٗ جکؼار  2× كإق  1× ةاٗث 

گ٘حار $در ٦ای ٨٣ایی آٔاز ك پایاف پارق٦ای ٠عحٖٞ، در ةاٗثگ٥٣٨ كازی ٠ؤدؼ در ك٨ٚع

 قؼح زیؼ٣غ:ؿٌش ٨٣ایی گؼكق آ٤٦گ# ة٥ 

 گ٘حارآٔاز كإق در اةحغای پارق .1

 گ٘حارپایاف كإق ةْغ از كاک٥ ك ٚتٜ از ؿک٨ت، در پایاف پارق .2

 گ٘حاردار، در پایاف پارقكاؾكاؾ ك پایاف كإق ةْغ از ١٦ع٨اف ةی .4ك  3

 گ٘حارةی٢ دك كاک٥ در اةحغای پارق .5

 گ٘حاردار، در ٠یاف كإق ك در اةحغای پارق. ٚتٜ از ١٦ع٨اف كاؾ6

 گ٘حاركاؾ، در ٠یاف كإق ك در اةحغای پارق١٦ع٨اف ةیاز . ٚتٜ 7

در ةاٗث ٣ض٨ی ٚیغی ك رةٌی در اةحغای  كٚحیدر كإة  /t/. ٚتٜ از ١٦ع٨اف 9ك  8

 گ٘حارپارق
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 گ٘حاردار، در ٠یاف كإق ك در اةحغای پارق. ةْغ از ١٦ع٨اف كاؾ10

 گ٘حاركاؾ، در ٠یاف كإق ك در اةحغای پارق. ةْغ از ١٦ع٨اف ةی11

 گ٘حاردر اةحغای پارق /G/. در ٠ساكرت ١٦ع٨اف 12

 گ٘حارارقدار در اةحغای پ٦ای كاؾ. ةی٢ ١٦ع٨اف13

 گ٘حاردر اةحغای پارق /r/ك  /l/٦ای جٛؼیتی . ٚتٜ از ١٦ع٨اف15ك  14

 گ٘حار/  در اةحغای پارقn. ٚتٜ از ١٦ع٨اف ظیك٠٨ی /16

-در اةحغای پارق /aGiG// در ز٣سیؼة كازی i/ ك پیف از كاکة /a. پؾ از كاکة /17

 گ٘حار.

كٚػ٨ع ةیكػحؼی در  ٦ػایق٨د، در ای٢ پژك٦ف، ةاٗػث٨ًر ک٥ ٠الص٥ُ ٠ی١٦اف

اؿػث. ظنػ٨ص ٝضػاظ قػغق ٦ای ؿایؼ ٠ضٛٛاف ایؼا٣ػی در ایػ٢ ٠ٛایـ٥ ةا پژك٦ف

گیػؼی جؼی ةػ٥ ٝضػاظ ا٣ػغازق١٦چ٤ی٢ در ای٢ پژك٦ف ؿْی ةؼ ارائة ج٨می٘ات دٚیٙ

ة٨دق اؿث.  4ةا اؿح٘ادق از قکٜ ٨٠زی 3ك ٥ٗ٨٣ 2در ا٣٘سار ر٦ف ٠1ؼکؽ جس١ِ ا٣ؼٕی

٠ح٤ػاَؼ ةػا ٠ؼصٞػة ا٣٘سػار، ر٦ػف ك  6ک٥ از ٨٠ج م٨جی 5در ای٢ ركش، ًتٙ ةؼقی

اكٝی٢ ك آظػؼی٢  8گؼٗح٥ قغق اؿث، ةا در ٣ُؼ گؼٗح٢ ةـا٠غ ٣7گاقثؿایف در ًیٖ

ةـػا٠غ  گیػؼیا٣ؼٕی، ٠ضغكدة ج١ؼکؽ ا٣ؼٕی ٠ضاؿت٥ قغ. ١٦چ٤ی٢ ةؼای ا٣ػغازق 9ٚٞة

 داری آف ٣یػؽ از قػکٜة٥ ٨ُ٤٠ر جكػعیل اٝگػ٨ی كاؾ 11در ز٠اف ةـث 10ؿازة اكؿ
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٣گاقػث ك ةـػا٠غ دك٠ػی٢ ٚٞػة ا٣ػؼٕی ٨٠زی ٠ح٤اَؼ ةا ٠ؼصٞة ةـث ةؼ ركی ًیػٖ

 اؿح٘ادق قغ.

ا٣ػغ، ٦ایی ک٥ ةؼ ٠ت٤ای قػ٨ا٦غ قػ٤یغاری مػ٨رت گؼٗحػ٥در ةـیاری از پژك٦ف

٦ػا ٦ػای ایػ٢ ١٦عػ٨اف از ٣ُػؼ قػی٨ة ج٨ٝیػغ آفگ٥٣٨در ج٨میٖ كاج قا٦غ ٣ارؿایی

-# ك ةی1377گؼٗح٥ از ؿ٨ی ؿی٤حا $ق٤اظحی م٨رت ٦ای م٨ت٦ـحیٟ. در پژك٦ف

٦ای ك٨ٚع ایػ٢ ١٦عػ٨اف ٠ضػغكد ةػ٥ آٔػاز ك # ٣یؽ ةاٗث1388ظاف ك ٨٣رةعف $ز٢

دار اؿث. ٣گار٣غق ةا ةؼرؿػی ٦ای كاؾای ك ةی٢ ١٦ع٨افكاک٥پایاف كإق، ٠ضیي ٠یاف

٦ای ٠ؤدؼ ٠ٌؼح قػغق در ٤٠ػاةِ ایؼا٣ػی ك ق٤اظحی ای٢ ١٦ع٨اف در اکذؼ ةاٗثم٨ت

 ٦ا داقح٥ اؿث. ؿْی در رِٗ ای٢ کاؿحی ٔیؼایؼا٣ی

 /G/ّورَاى  ّبٕگًَِٖ ٍاجقٌبذتصَتّبٕ ثؿتِ. ّن4

٦ػای / ةـح٥ ة٥ ٠ضیي آكایی ك ةاٗث ٨٣ایی ةاز١٣ػایی١٦Gع٨اف ا٣ـغادی ٠الزی /

٦ای ای٢ ١٦ع٨اف ةؼ اؿاس كوْیث ٚؼارگػؼٗح٢ ا٣ػغاـ گ٥٣٨آكایی ٠ح٘اكجی دارد. كاج

ج٨ا٣ػغ ةػ٥ مػ٨رت ق٣٨غ. ای٢ كوْیث ٠ػیج٨ٝیغ ٠ی ٣2ـتث ة٥ ٠الز 1ْٗاؿ پؾ زةاف

ایساد ةـث کا٠ٜ در ا٣ح٧ای ص٘ؼة د٦اف در ٠ضٜ ٠الز، ایساد گؼٗحگػی در ٣ؽدیکػی 

پؾ زةاف ة٥ ٠الز ك یا ٧٣ایحاً ٣ؽدیکی پؾ زةاف ةػ٥ ٠ػالز جػا صػغی کػ٥ د٦ػاف را در 

در دك صاٝث اكؿ، قا٦غ ٚؼار د٦غ، ةاقغ.  /j/كوْیحی قتی٥ ة٥ ج٨ٝیغ ١٦ع٨اف جٛؼیتی 

٠ح٨اٝی در ز٨ٞ ك ّٛب ةـث یا گؼٗحگی ٦ـحیٟ ک٥ ٨ًؿ ص٘ػؼة  3دك ص٘ؼة ةازظ٨ا٣ی

 .ةاقغ٦ا ة٥ ٠ؼاجب ةیكحؼ از ص٘ؼة پـی٢ ٠یپیكی٢ آف

ؿػ٨ از ة٤ا ةؼ كوْیث پؾ زةاف ٣ـتث ة٥ ٠الز ك چگ٣٨گی ّت٨ر ٨٦ای قكی ةؼكف

گ٣٨ػة امػٞی ایػ٢ ١٦عػ٨اف صغ ٗامٜ آف دك ا٣غاـ، د٦اف در كوْیث ج٨ٝیغ ؿ٥ كاج
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دار گیؼد کػ٥ ّتارج٤ػغ از: گ٣٨ػة ا٣ـػغادی كاؾ٠الزی در زةاف ٗارؿی ٠ْیار ٚؼار ٠ی

=G<دار ؾ، ؿایكی كا=γ<  ك ٣اؿ٨دق=ʁ<دار ایػ٢ ١٦عػ٨اف در . ج٨ٝیغ ا٣ـػغادی كاؾ

دار قػغة كاؾ١٦ؼاق اؿث ك ٝػا گ٣٨ة ا٣ـایكػی 1قغق٦ا ةا ر٦ف ا٣ـایكیةؼظی ةاٗث

کػا٠ی ؿایكػی اؿث. آكای ٣ؼـدار ةؼق١ؼدق قغق ف کٞی ا٣ـغادی كاؾ٣یؽ ذیٜ ٨٤ّا

ای زةاف ٗارؿی ٠ْیار، ة٥ ٤ّػ٨اف ٣یؽ در ج٨ٝیغ چ٤غ كإق در گ٣٨ة ٠ضاكرق >x=كاؾ ةی

٦ای گیؼد. در زیؼةعف٦ا ٚؼار ٠یدر ج٤اكب آزاد ةا ؿایؼ گ٥٣٨ /G/ای از ١٦ع٨اف گ٥٣٨

 ق٨د.٦ا جكؼیش ٠یق٤اظحی ای٢ گ٥٣٨ م٨ت ٦2ایةـح٥ةْغی ٦ٟ

 [G]زاض قٌبذتٖ گًَٔ اًؿسازٕ ٍاکّبٕ صَتثؿتِ. ّن4-1

دار ای٢ ١٦ع٨اف، ة٥ ٤ّػ٨اف ٠ذػاؿ در جػ٨اٝی آكایػی در ج٨ٝیغ گ٣٨ة ا٣ـغادی كاؾ

=Gal ک٥ ج٨ؿي یػک  ٤٠ٜٛ کتاب ج٨ صیا٥ًگ٘حار كاِٚ در اةحغای پارق ٤٠ٜٛ> از كإة

ق٨د، قػا٦غ # ٠كا٦غق ٠ی1در قکٜ $گ٥٣٨ ک٥ اؿث، ١٦اف٠ؼد ج٨ٝیغ قغق  گ٨یك٨ر

٣گاقػث ك ٦ؼجؽ در ٚـػ١ث پایػة ًیػٖ 630 4دا٣ی٥ ك ٨٣ار كاؾ025/0 3كٚ٘ة ا٣ـغاد

. ٦ؼجػؽ ٦ـػحیٟ 3500جا  1200كدة ةـا٠غی جس١ِ ا٣ؼٕی ا٣٘سار ر٦ف آف در ٠ضغ

داری ای٢ گ٥٣٨، در مػ٨رت ّػغـ كزػ٨د قایاف ذکؼ اؿث در جكعیل ٠كعنة كاؾ

ٝضػاظ  025/0ک١حػؼ از  ٤5اظحی زاك $ز٠ػاف آٔػاز كاؾ#قػةـحة مػ٨ت٨٣ار كاؾ، ٦ٟ

 گؼدد. ٠ی
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 [manGal] ٣گاقث رقحة آكاییًیٖ (1قکل )

# ای٢ ١٦ع٨اف در 1979# ك كی٤غ٨ٗر $٦1952ای ؿ٨ک٨ٝ٨ا ك ١٦کاراف $ًتٙ یاٗح٥

# دیػغق 2ًػ٨ر کػ٥ در قػکٜ $قغق ٣یؽ دارد. ١٦اف٦ای ظامی ر٦ف ا٣ـایكیةاٗث

از  >ba:G= قغة ای٢ ١٦ع٨اف ة٥ ٨٤ّاف ٠ذاؿ در ج٨اٝی آكایی ق٨د، گ٣٨ة ا٣ـایكی٠ی

 گ٨یك٨رج٨ٝیغ قغق ج٨ؿي یک  ٢٠ ٨٤٦ز ٣ؼٗحٟ ةاغگ٘حار كاِٚ در ا٣ح٧ای پارق ةاغكإة 

ةاقغ. ا٣٘سار ر٦ف آف ٦ؼجؽ ٠ی 416دا٣ی٥ ك ٨٣ار كاؾ  ٠09/0ؼد، دارای كٚ٘ة ا٣ـغاد 

كاؾ ٦ـػحیٟ کػ٥ چ٤غاف ٠ك٨٧د ٣یـث ك پؾ از كٚ٘ة ؿک٨ت قا٦غ ٨٣ٗة ؿایف ةی

ةاقػغ. ًػ٨ؿ ٦ؼجػؽ ٠ػی 3360ك  ٦1150ػای ٠ؼکؽ جس١ِ ا٣ؼٕی ای٢ ٥ٗ٨٣ در ةـا٠غ

 دا٣ی٥ اؿث.052/0ر٦ف آف ٣یؽ 
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 >ba:G= ٣گاقث رقحة آكایی ًیٖ (2قکل )

 [γ]زاض قٌبذتٖ گًَٔ ؾبٗكٖ ٍاکّبٕ صَتثؿتِ. ّن4-2

از كإة  >morγ= # در ج٨اٝی آكایی 3دار ای٢ ١٦ع٨اف در قکٜ $گ٣٨ة ؿایكی كاؾ

کػ٥ ج٨ؿػي یػک  داری ٠ػاؿ پػغرةؽرٖ ٤٠ػ٥ای٢ ٠ؼغ گ٘حاردر اةحغای پارق داری٠ؼغ

 1ایق٨د. ای٢ گ٥٣٨ ةا ا٣ؼٕی ٨٣ٗة پؼاک٤ػغق٠ؼد ج٨ٝیغ قغق اؿث، ٠كا٦غق ٠ی گ٨یك٨ر

٦ؼجؽ ة٥ م٨رت ؿایكػی  ٦920ؼجؽ ك ٨٣ار كاؾ  4000جا  ٦2800ای ةاالی در ةـا٠غ

 دار جضٛٙ یاٗح٥ اؿث.كاؾ
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 >morγdari:=٣گاقث رقحة آكایی ًیٖ (3قکل )

 [ʁ]قٌبذتٖ گًَٔ ًبؾَزُ ّبٕ صَتثؿتِ. ّن4-3

، ٚـ١ث پؾ زةاف ةؼظاؿح٥ ك ة٥ ٠ػالز ٣ؽدیػک >ʁ=در گ٣٨ة ٣اؿ٨دة ای٢ ١٦ع٨اف 

گیؼد. ة٤اةؼای٢، اظحالؼ ٗكار ٦ػ٨ای كٝی در كوْیث ا٣ـغاد کا٠ٜ ٚؼار ١٣یق٨د، ٠ی

ای جْغیٜ قغق ك اظػحالؼ ٗكػار  ٨ًر ٚاةٜ ٠الص٥ُة٥  2ك ٗؼكچاک٤ایی 1ایٗؼاص٤سؼق

قػ٤اظحی ایػ٢ كوػْیث، اؿث. پیا٠غ مػ٨ت /j/٨٦ا جٛؼیتاً ة٥ ا٣غازة ١٦ع٨اف جٛؼیتی 

٣گاقػث ١٦عػ٨اف #، ًیػ4ٖاؿث. قکٜ $ 4ك پی٨ؿحة ًی٘ی 3ایصى٨ر ؿاظحار ؿازق

=ʁ<  را در ج٨اٝی آكایی=:ʁi<  دٚیٛػاً ١٦ی٤ػ٨ ٠ػی گ٘حػاردر اةحغای پارق دٚیٛاًاز كإة-

-د٦غ. ج٘اكت ای٢ گ٥٣٨ ةا ؿایؼ گ٠٥٣٨ؼد ٣كاف ٠ی گ٨یك٨راز گ٘حار یک  ظ٨اؿحٟ ةگٟ

٨ًر کػ٥ در ایػ٢ قػکٜ ١٦اف ای در آف اؿث.٦ای ای٢ ١٦ع٨اف، صى٨ر ا٣ؼٕی ؿازق
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٦ای ای٢ ١٦ع٨اف ٣ـتث ة٥ كاکة ٠ساكر ک١حػؼ ةػ٨دق ك ق٨د، ا٣ؼٕی ؿازق٠كا٦غق ٠ی

 ک١ی دارد. 1قغت

 

 [daʁi:Gan] ٣گاقث رقحة آكاییًیٖ (4قکل )

ای ٣یػؽ در گ٘حػار ٠ضػاكرق >x=كاؾ ةؼدق، آكای ؿایكی ةػی٦ای ٣اـّالكق ةؼ گ٥٣٨

كاؾ در آكایػی ٠سػاكر ١٦عػ٨اف ةػی ٦ای ظامی $در ةاٗثكإق اف درگ٨یك٨رةؼظی 

در ج٤ػاكب آزاد ةػا  /G/ای از ١٦عػ٨اف # ة٥ ٨٤ّاف گ٥٣٨كٚث٠یاف كإق ك ٨٣ّاً در كإة 

ق٨د، در ٨٠اردی # ٠كا٦غق ٠ی٨ً5ر ک٥ در قکٜ $گیؼد. ١٦اف٦ا ٚؼار ٠یؿایؼ گ٥٣٨

ج٨ٝیغ قغق  گ٘حار ةٛچة م٨رجی رك ةیارپارقدر اةحغای  ةٛچ٥از كإة  >box=٠ذٜ ج٨اٝی 

٨١٣د یاٗح٥ ك در  >x=كاؾ زف، ای٢ ١٦ع٨اف ة٥ م٨رت ؿایكی ةی گ٨یك٨رج٨ؿي یک 

 2ج٨اف ١٦گ٣٨یٚؼار دارد. دٝیٜ ای٢ ا٠ؼ را ٠ی >γ=دار ج٤اكب آزاد ةا گ٣٨ة ؿایكی كاؾ

 كاؾ ٠ساكر دا٣ـث.ةی ای٢ ١٦ع٨اف ةا ١٦ع٨اف
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 [boxʧe] ٣گاقث رقحة آكاییًیٖ (5قکل )

=x < ك=γ< ٦ای كاکة ٠سػاكر ظػ٨د دارای ١ّٞکػؼدی در ایساد جٕییؼ ةؼ ركی ؿازق

-ةاّخ ج١ایؽ آقکار دك گ٣٨ة ٠ػک٨ر ةؼ ركی ًیػٖةاق٤غ. آ٣چ٥ ک٥ جٛؼیتاً یکـاف ٠ی

ای ةیكحؼ ق٨د، كز٨د یا ّغـ كز٨د ٨٣ار كاؾ در ٚـ١ث پای٥ ك ا٣ؼٕی ٣٥ٗ٨٣گاقث ٠ی

-ةـػح٥اؿث. ّالكق ةؼ ٦ٟ >x=کا٠ی زیاد در ج٨ٝیغ آكای ؿایكی ٣ؼـ ١٦1ؼاق ةا دیؼش

تٜ از قغق از یک ؿؼ ٣ط م٨جی دیگؼ، ی٤ْی دیؼش كاکة ٚق٤اظحی ٠ٌؼح ٦ای م٨ت

جؼجیػب کػ٥ قػ٨د. ةػغی١٦٢ع٨اف ؿایكی ٣یؽ ةؼای ج١ایؽ ای٢ دك گ٥٣٨ اؿػح٘ادق ٠ػی

ظػاف، زػ٢كاؾ آف اؿػث $ةػیدار ةیكحؼ از ٨٣ع ةػیدیؼش كاکة ٚتٜ از ؿایكی كاؾ

1392 :290.# 

# ٦ٟ در ج٤اكب آزاد ةا ا٣ـغادی كٚثگا٦ی $ة٥ ظن٨ص در كإة  >x=آكای ؿایكی 

ج٨اف ٣اقی ٝضاظ ج٨ٝیغی ٠یگیؼد. دٝیٜ ج٤اكب ای٢ دك گ٥٣٨ را ة٥ ٚؼار٠ی >G=٠الزی 

کا٠ی ة٥ گ٣٨ة ا٣ـػغادی گاق آكای ؿایكی ٣ؼـكاج ك ٣ؽدیکی 2قغگیاز ٗؼای٤غ ؿایكی

، ٠3الزی دا٣ـث. اٝتح٥ از ای٢ كاْٚیث م٨جی ٣یؽ ٣تایغ ٔاٜٗ قغ ک٥ در گ٘حار پی٨ؿح٥
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ق٨د جا جٍٞ٘ ٣غار٣غ ك ای٢ ٨٠زب ٠ی٦ا دٚث کاٗی ا٦ٜ زةاف در ج٨ٝیغ ةـث ا٣٘ساری

٦ػا ةاّػخ ٦ا ٠یٜ ک٤غ. ای٢ ّغـ دٚث در ج٨ٝیغ ا٣٘ساری٦ا ة٥ ؿ١ث ؿایكیا٣٘ساری

٦ا ٦ا ك ؿایكیق٨د ق٣٨٤غگاف در رك٣غ جض٨الت آكایی، اة٧اـ ج٨ٝیغی ةی٢ ا٣٘ساری٠ی

را ةػ٥ ٦ػا ای، ا٣٘سػاری٠ضاكرق ٦ا در جٍٞ٘ ة٥ کار گیؼ٣غ ك در گ٘حاررا ة٥ ٣ِ٘ ؿایكی

 #.     288: 1392ظاف، ز٢ؿایكی جتغیٜ ک٤٤غ $ةی

٦ا از ٦ٟ زغا قغق ك در صاٝث ظ٤ذػی ٝب >x=كاؾ در ج٨ٝیغ ١٦ع٨اف ؿایكی ةی

٦ػای پػایی٢ ٚػؼار دارد ك گیؼ٣غ. در ای٢ صاٝث، ٨٣ؾ زةػاف در پػایی٢ د٣ػغافٚؼار ٠ی

 -ریچة صٞٛیگیؼد، دکاـ ٚؼار ٠یٚـ١ث پؾ زةاف ةؼظاؿح٥ ك در ٗامٞة ک١ی از ٣ؼـ

ق٨د. ة٥ ٨ًر کٞی، در ج٨ٝیػغ ةـح٥ ك زؼیاف ٨٦ا از ٠سؼای ج٤گ ج٨ٝیغ ٠ی 1کا٠ی٣ؼـ

جػؼ کا٠ی، ٠الزی ك صٞٛی ک٥ ٨ًؿ ص٘ػؼة پیكػی٢ ًػ٨ال٣ی٣ؼـ ٦ای ؿایكی١٦ع٨اف

جؼ ًیٖ در ٠ضغكدة دك ؿازة اكؿ اؿػث. در اؿث، ج١ؼکؽ ا٣ؼٕی در ةـا٠غ٦ای پایی٢

ٕی در ٠ضغكدة ؿػازة دكـ كاکػة ٠سػاكر اؿػث. در ، ج١ؼکؽ ا٣ؼ>x=کا٠ی ؿایكی ٣ؼـ

ای ٨٣ٗػ٥ ٦ؼجؽ ك ا٣ػؼٕی 1000#، ای٢ ج١ؼکؽ ا٣ؼٕی در ٠ضغكدة ٣5گاقث قکٜ $ًیٖ

٦ؼجؽ اؿث ك در ةـػا٠غ٦ای ةػاالجؼ، ا٣ػؼٕی ک١حػؼی  5000جا  ٦3000ای در ةـا٠غ

دارد. پایی٢ ة٨دف ةـا٠غ قؼكع ٥ٗ٨٣ در ای٢ ١٦ع٨اف ةػ٥ دٝیػٜ ٨ًیػٜ ةػ٨دف ًػ٨ؿ 

 #.220: 1391، صـی٤ی ةاالـ٣ژاد ك پیكی٢ اؿث $ّٞیص٘ؼة 

 ّب. تحل٘ل زاز5ُ

٦ػای ٦ػغؼ ك ٗؼاكا٣ػی ةاٗث ٨٠رد ةؼرؿی در ایػ٢ پػژك٦ف، كإق 17ةا ج٨ز٥ ة٥ 

٦ا ةػ٥ قػؼح زػغكؿ در ای٢ ةاٗث /G/٦ای ٠عحٖٞ ١٦ع٨اف ٠الزی ٠ٌٞٙ ك٨ٚع گ٥٣٨

ی٨ؿػث ٚاةػٜ ٠كػا٦غق ٦ا ٣یؽ در ةعف پگ٘حار٦ای صاكی ای٢ كإقةاقغ. پارق# ٠ی$1

                                                           
1 velopharyngeal valve 
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-ک٥ ٨٣ع كاک٥ در قی٨ة ج٨ٝیغ ای٢ ١٦عػ٨اف ةػیاؿث. الزـ ة٥ ذکؼ اؿث ة٥ دٝیٜ ای٢

 ٦ا ةـ٤غق قغق اؿث.جأدیؼ اؿث، ج٧٤ا ة٥ یک ٥٣٨١٣ كاک٥ در ای٢ ةاٗث

 /G/٦ای ٠عحٖٞ ١٦ع٨اف ٠الزی ٗؼاكا٣ی ٠ٌٞٙ ك٨ٚع گ٥٣٨ (1جسٍل )

 ثبفت
 ٍاغٓ
 ّسف

اًؿسازٕ 
 زاضٍاک

[G] 

 ؾبٗكٖ
 زاضٍاک

[γ] 

 ؾبٗكٖ
 ٍاکثٖ
[x] 

 ًبؾَزُ
[ʁ] 

 

 ثسٍى
 اًجبم

هَاضز 
 زٗگط

 0 0 0 0 0 20 ٚاٝی گ٘حارآٔاز كإق در اةحغای پارق

 1 2 0 0 0 17 ةاغ پایاف كإق ةْغ از كاک٥

پایاف كإق ةْغ از ١٦ع٨اف 
 كاؾةی

 1 6 0 2 0 11 ٠كٙ

-پایاف كإق ةْغ از ١٦ع٨اف 

 داركاؾ
 0 1 0 2 4 13 ًتٙ

 0 0 10 1 4 5 ّاٜٚ دك كاک٥ ةی٢
دار، در ٚتٜ از ١٦ع٨اف كاؾ

 ٠یاف كإق
 0 0 12 2 1 5 ّٛغ

كاؾ، در ٚتٜ ١٦ع٨اف ةی
 ٠یاف كإق

 0 1 0 7 10 2 ةٛچ٥

، ةاٗث كٚحیدركإة  /t/ازٚتٜ
 ك رةٌی ٣ض٨ی ٚیغی

 0 0 10 26 2 2 كٚحی

دار، در ةْغ از ١٦ع٨اف كاؾ
 ٠یاف كإق

 0 0 11 0 3 6 ةؽٔا٥ٝ

كاؾ، در ةْغ از ١٦ع٨اف ةی
 ٠یاف كإق

 2 0 0 8 2 8 آقٕاؿ

 . 0 3 0 0 17 دّٚث /G/در ٠ساكرت ١٦ع٨اف 
 2 0 2 4 9 3 داری٠ؼغ دار٦ای كاؾةی٢ ١٦ع٨اف

 0 0 12 2 0 6 ّٛؼب /r/جٛؼیتی  ٚتٜ از ١٦ع٨اف

 2 0 11 1 2 4 أٞب /l/ جٛؼیتی  ٚتٜ از ١٦ع٨اف

ٚتٜ از ١٦ع٨اف ظیك٠٨ی 
/n/ 

ٜٛ٤٠ 14 2 0 4 0 0 

 4 0 12 1 0 3 دٚیٛاً /aGiG/در ز٣سیؼة كازی 

-گ٥٣٨ای درمغ ٗؼاكا٣ی ٣ـتی ك٨ٚع ای٢ كاجًتٙ آ٠ار ٗؼاكا٣ی ٠ٌٞٙ، ٨١٣دار ٠ی٥ٞ

 ةاقغ:٦ا ةغی٢ قکٜ ٠ی
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 ٦ای ٨٠رد ةؼرؿی/ در ةاٗث٦Gای /گ٥٣٨ای درمغ ٗؼاكا٣ی ٣ـتی كاج٨١٣دار ٠ی٥ٞ (1نمودار )

٦ػای زػغكؿ ٗؼاكا٣ػی ٠ٌٞػٙ ك گؼٗح٥ ةا ج٨زػ٥ ةػ٥ دادق٦ای م٨رت٣حایر جضٞیٜ

ةاٗث ٨٠رد ةؼرؿػی ةػ٥ قػؼح زیػؼ  ٦17ا در ٨١٣دار درمغ ٗؼاكا٣ی ٣ـتی ك٨ٚع گ٥٣٨

 اؿث:

 100٪در  / G/گ٘حار: در زایگاق آٔازی٢ كإق ١٦عػ٨اف. آٔاز كإق در اةحغای پارق1

دا٣ی٥ ٠كػا٦غق  025/0از  ةا ر٦ف ؿایكی ك زاك ک١حؼ >G=٨٠ارد ة٥ م٨رت ا٣ـغادی 

دار ك ٣اؿػ٨دق در ایػ٢ ٦ا از ز١ٞػ٥ ؿایكػی كاؾقغ. ٦یچ ٨٠ردی از ك٨ٚع ؿایؼ گ٥٣٨

 زایگاق ٠كا٦غق ٣كغ.          

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 آٔاز كإق
 پایاف كإق ةْغ از كاک٥

 پایاف كإق ةْغ از ١٦ع٨اف كاکغار
 پایاف كإق ةْغ از ١٦ع٨اف ةی كاؾ

 ٠یاف دك كاک٥
 ٠یاف كإق ٚتٜ از ١٦ع٨اف كاکغار   
  ٠یاف كإق ٚتٜ از ١٦ع٨اف ةی كاؾ

 در كإة كٚحی/ t/ ٚتٜ از ١٦ع٨اف
 ٠یاف كإق ةْغ از ١٦ع٨اف كاکغار

 ٠یاف كإق ةْغ از ١٦ع٨اف ةی كاؾ
 /G/در ٠ساكرت ١٦ع٨اف 

 ةی٢ ١٦ع٨ا٧٣ای كاکغار
 /r/ٚتٜ از ١٦ع٨اف 

 /l/ٚتٜ از ١٦ع٨اف 

 /n/ٚتٜ از ١٦ع٨اف 

 /aGiG/در ز٣سیؼة كازی 

[ʁ
] 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

         

                      

                               

                               

            

                                 

                               

               t /            

                              

                              

                  G/

                    

               r/

               l/

               n/

                aGiG/

[ʁ]

[X]

[γ]

[G]
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گ٘حػار: در ایػ٢ زایگػاق، . پایاف كإق ةْغ از كاک٥ ك ٚتٜ از ؿک٨ت، در پایاف پارق2

دارای ٨٣ار كاؾ ج٨ٝیغ قػغ. در  >G=٨٠ارد ة٥ م٨رت ا٣ـغادی  85٪در  /G/١٦ع٨اف 

ای٢ ٠یاف، ج٧٤ا دك ٨٠رد ة٥ م٨رت ا٣ـایكی ک٥ ظ٨د در كاِٚ ٨٣ّی از گ٣٨ة ا٣ـغادی 

٨٠ارد ایػ٢ ١٦عػ٨اف ةػ٥ مػ٨رت  5٪در ١٦ؼاق ةا ر٦ف ؿایكی اؿث، ٠كا٦غق قغ. 

در ١٦گ٣٨ی ةا كاکة ٚتٜ ج٨اف را ٠ی ادا قغ ک٥ دٝیٜ آف >h= آكای ؿایكی چاک٤ایی 

٨٠ارد ٣یؽ ج٨ٝیغی م٨رت ٣گؼٗػث.  10٪در دا٣ـث.  >1+پی٨ؿح٥= ٠كعنةاز ظ٨د در 

 ٦ا ٠كا٦غق ٣كغ.                 در ای٢ زایگاق ٨٠ردی از ك٨ٚع ؿایؼگ٥٣٨

گ٘حػار: در دار، در پایاف پػارقكاؾ ك كاؾ٦ای ةی. پایاف كإق ةْغ از ١٦ع٨اف4ك  3

اف ةْغ از ظ٨د ١ّٜ کػؼدق ك داری ١٦ع٨ای٢ زایگاق، ای٢ كاج، ٠ـحٜٛ از اٝگ٨ی كاؾ

ةا ر٦ف ؿایكی ١٦ؼاق ك/یا ٗاٚغ  >G=دار ةا ٗؼاكا٣ی ةیكحؼی ة٥ م٨رت ا٣ـغادی كاؾ

٠كا٦غق قغ. ةْػغ  >x=كاؾ ٨٣ار كاؾ ك ةا ٗؼاكا٣ی ک١حؼی ة٥ م٨رت آكای ؿایكی ةی

ة٥ مػ٨رت ا٣ـػغادی  55٪٦ا در كاؾ٨٠ارد ك ةْغ از ةی 65٪دار در از ١٦ع٨اف كاؾ

٨٠ارد ةػ٥ مػ٨رت  10٪٦ا در ر٦ف ؿایكی ج٨ٝیغ قغ. در ٦ؼکغاـ از ةاٗث دار ةاكاؾ

٠ػ٨ارد ةػ٥ مػ٨رت  5٪كاؾ، در كاؾ ادا قغ. در ةاٗث پؾ از ١٦ع٨اف ةیؿایكی ةی

٨٠ارد ج٨ٝیغی م٨رت ٣گؼٗث. ایػ٢  30٪ج٨ٝیغ قغ ك در  >h=آكای ؿایكی چاک٤ایی 

م٨رت ؿایكػی ارد ة٨٠٥ 20٪دار در درصاٝی اؿث ک٥ در ةاٗث ةْغ از ١٦ع٨اف كاؾ

٨٠ارد ادا ٣كغ. در ای٢ ةاٗث ٠ػ٨ردی از ج٨ٝیػغ گ٣٨ػة  5٪ج٨ٝیغ قغ ك در  >γ=دار كاؾ

 یاٗث ٣كغ. >ʁ=٣اؿ٨دق 

درظن٨ص ةاٗث پایاف كإق، در جْارض ةا  4ك  3قایاف ذکؼ اؿث ک٥ ٣حایر ٨٠ارد 

ٔاٝب دار ة٥ ٨٤ّاف گ٣٨ة ٠ت٤ی ةؼ ٠ْؼٗی گ٣٨ة ؿایكی كاؾ #1960$ؿیک٨ؼ پییاٗحة 

گ٥٣٨ ةا ؿعحی ک١حؼ ك ةا از دؿػث دادف  ای٢ ،ای٢ كاج در ای٢ ةاٗث اؿث. از ٣ُؼ كی

 گؼدد.كاؾ در پایاف كإق َا٦ؼ ٠ی

                                                           
1
 continuant  
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٨٠ارد  50٪/، در Gگ٘حار: در ای٢ ةاٗث، كاج /ای در اةحغای پارقكاک٠٥یاف. ةاٗث 5

در قػغ. دار ج٨ٝیػغ ٨٠ارد ة٥ مػ٨رت ؿایكػی كاؾ 20٪ك در >ʁ= ة٥ م٨رت ٣اؿ٨دق 

اف زف ج٨ٝیغ قػغق گ٨یك٨ردار ك ج٧٤ا ج٨ؿي ٨٠ارد ٣یؽ ة٥ م٨رت ا٣ـغادی كاؾ ٪25

ج٨اف كاِٚ قػغف كإة ٦ػغؼ در اةحػغای اؿث. ة٥ اّحٛاد ٣گار٣غق، دٝیٜ ای٢ ا٠ؼ را ٠ی

اف زف ةػؼ ادای گ٨یكػ٨رك ١٦چ٤ی٢ جأکیػغ  1ةؼ كإة كازی٨٠وِ جکی٥گ٘حار، در پارق

ةاٚی ٨٠ارد در ای٢ زایگاق ة٥ م٨رت ؿایكػی  5٪کا٠ٜ آف دا٣ـث. ای٢ ١٦ع٨اف در 

 جضٛٙ یاٗث. >x=كاؾ ةی

گ٘حار: در ای٢ زایگػاق، دار، در ٠یاف كإق ك در اةحغای پارق. ٚتٜ از ١٦ع٨اف كاؾ6

٨٠ارد ةػ٥ مػ٨رت  ٪٨٠25ارد ة٥ م٨رت ٣اؿ٨دق ج٨ٝیغ قغ. در  60٪در  ای٢ ١٦ع٨اف

 ٪5ك در  >x=كاؾ ؿایكی ةی ٨٠ارد ة٥ م٨رت آكای 10٪، در >G=دار ا٣ـغادی كاؾ

 ج٨ٝیغ قغ. >γ=دار ةٛی٥ ة٥ م٨رت ؿایكی كاؾ

گ٘حار: در ای٢ زایگػاق، كاؾ، در ٠یاف كإق ك در اةحغای پارق١٦ع٨اف ةیاز . ٚتٜ 7

٣یؽ ةػا  >x=كاؾ یاٗث قغ. آكای ؿایكی ةی >γ=دار ٨٠ارد گ٣٨ة ؿایكی كاؾ 50٪در 

٠ػ٨ارد ةػ٥ مػ٨رت ا٣ـػغادی  10٪٠كا٦غق قغ. در ؿایؼ ٨٠ارد ٣یػؽ در  35٪ٗؼاكا٣ی

گ٣٨ػة  ،٨٠ارد ج٨ٝیغی م٨رت ٣گؼٗث. در ایػ٢ ةاٗػث 5٪ج٨ٝیغ قغ ك در  >G=دار كاؾ

# گ٣٨ػة ٨ً1377ر ک٥ ٚتالً اقارق قغ، ؿی٤حا $ ٦ؼگؽ ٠كا٦غق ٣كغ. ١٦اف >ʁ=٣اؿ٨دق 

دا٣ـح٥ ة٨د کػ٥ ٣حػایر ٗػ٨ؽ ةػا كاؾ ٔاٝب ای٢ ١٦ع٨اف در ای٢ زایگاق را ؿایكی ةی

 ٦ای كی در جْارض اؿث.یاٗح٥

در ةاٗث ٣ض٨ی ٚیغی ك رةٌی در اةحغای  كٚحیدر كإة  /t/. ٚتٜ از ١٦ع٨اف 9ك  8

در دك ةاٗػث ٣ضػ٨ی ٚیػغی ك  كٚحیة / در كاGٕگ٘حار: در ای٢ زایگاق، ١٦ع٨اف /پارق

                                                           
1
 phonological word 
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٦ا ٗح٢ ٠س٨١ع دادقرةٌی ة٥ م٨رت ٠سؽا ٨٠رد جضٞیٜ ٚؼار گؼٗث. پؾ از در ٣ُؼ گؼ

 در ای٢ دك ةاٗث، ٣حایر ة٥ دؿث آ٠غق ة٥ قؼح زیؼ اؿث:

جُػا٦ؼ آكایػی  >x=كاؾ ٨٠ارد ة٥ م٨رت آكای ؿایكی ةػی 65٪ای٢ ١٦ع٨اف در 

٠ػ٨ارد ةػ٥  25٪در صاٝػث رةٌػی#؛ در  5/37٪در صاٝػث ٚیػغی ك  5/27٪داقث $

٠ػ٨ارد ةػ٥  5٪در صاٝػث رةٌػی#؛ در  ٪10در صاٝث ٚیغی ك  15٪م٨رت ٣اؿ٨دق $

ةاٚی ة٥  5٪# ك در 5/2٪٦ای ٣ض٨ی $٦ؼ کغاـ از ةاٗث >G= دار م٨رت ا٣ـغادی كاؾ

 ك ج٧٤ا در ةاٗث ٚیغی یاٗث قغ. > γ=دارم٨رت ؿایكی كاؾ

٠ػ٨رد ٦ای ای٢ ١٦ع٨اف در ةاٗث ٠ػػک٨ر ةػیقایغ از ٣ُؼ ظ٨ا٤٣غق ةؼرؿی كیژگی

-ج٨ز٥ ةػ٥ ةؼرؿػی آرای زةػاف١٦ی٨قی داقح٥ ةاقغ. ا٠ا ٣گار٣غق ةا  6ة٨دق ك ةا ٨٠رد 

# 1979ك كی٤ػغ٨ٗر $ #1964كا $اِؿػحارگ٨ار #،1952ق٤اؿاف ٔؼةی ١٦چ٨ف ؿ٨ک٨ٝ٨ا $

جؼ ٠ٌؼح ٨ًر ک٥ پیف در ظن٨ص ای٢ ةاٗث، ةؼرؿی آف را صائؽ ا١٦یث یاٗث. ١٦اف

را ٣حیسة ج٨ؿػْة  >x=كاؾ / ة٥ ؿایكی ةیG# جتغیٜ ١٦ع٨اف /1979قغ، كی٤غ٨ٗر $

دا٣غ ك ةؼای آف ج٨زی٥ ٣ضػ٨ی ارائػ٥ ٝث ٚیغی ة٥ صؼؼ رةي ٠ی٣ٛكی ای٢ كإق از صا

٦ػا در ایػ٢ دك صاٝػث، قػا٦غ ج٘ػاكت ک٤غ. ای٢ در صاٝی اؿث ک٥ ةا ةؼرؿی دادق٠ی

گیؼی ٠یاف آف دك ٣یـحیٟ ك در ٦ؼ دك ةاٗث، ةیكحؼی٢ ٗؼاكا٣ی ٠حْٞٙ ةػ٥ آكای چكٟ

ایػ٢ ١٦عػ٨اف ةػا جػ٨اف ٠سػاكرت ةاقغ. دٝیٜ ای٢ ا٠ؼ را ٠ی٠ی >x=كاؾ ؿایكی ةی

ظ٨د را از دؿث دادق ك ةا ٠ا٦یػث  كاؾ دا٣ـح٥ ک٥ در ادؼ ١٦گ٣٨ی، كاؾةی ١٦ع٨اف

 ق٨د.٠یجٍٞ٘  >x=ٗیؽیکی 

گ٘حػار: ةیكػحؼی٢ دار، در ٠یػاف كإق ك در اةحػغای پػارق. ةْغ از ١٦عػ٨اف كاؾ10

آف، اؿػث. پػؾ از  55٪ةػا ٣ػؼخ  > ʁ=ة٥ گ٣٨ة ٣اؿ٨دق ٗؼاكا٣ی در ای٢ زایگاق، ٠حْٞٙ

از کٜ ٗؼاكا٣ػی را  γ]] ،٪15دار ك گ٣٨ة ؿایكی كاؾ G< ،٪30=دارگ٣٨ة ا٣ـغادی كاؾ

 ة٥ ظ٨د اظحناص داد٣غ.
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گ٘حار: در ای٢ زایگاق، كاؾ، در ٠یاف كإق ك در اةحغای پارق. ةْغ از ١٦ع٨اف ةی11

دارای  >x=كاؾ ك آكای ؿایكػی ةػی > G=دار/، در گ٣٨ػة ا٣ـػغادی كاؾ١٦Gع٨اف /

-ؿایكػی كاؾ٨٠ارد ةػ٥ مػ٨رت  10٪اؿث. ای٢ ١٦ع٨اف در  40٪ٗؼاكا٣ی یکـاف 

از کػٜ ٗؼاكا٣ػی را ةػ٥ ظػ٨د  10٪٣یؽ  >h=ؿایكی چاک٤ایی جٍٞ٘ قغ. آكای  > γ=دار

 اظحناص داد. در ای٢ زایگاق ٦یچ ٨٠ردی از گ٣٨ة ٣اؿ٨دق یاٗث ٣كغ.

گ٘حار: در ای٢ زایگاق، جُا٦ؼ آكایػی در اةحغای پارق /G/. در ٠ساكرت ١٦ع٨اف 12

/G/  دار٨٠ارد ة٥ مػ٨رت ا٣ـػغادی كاؾ 85٪در=G <  ٠ػ٨ارد ةػ٥ مػ٨رت 15٪ك در

اؿث. ٦یچ ٨٠ردی از گ٣٨ة ؿایكی در ای٢ ةاٗث یاٗث ٣كغ. ایػ٢ ٣حػایر،  >ʁ=٣اؿ٨دق 

# در ظن٨ص ا٣ـغادی ة٨دف ای٢ ١٦ع٨اف در صاٝث ٠كػغد ٠1957ؤیغ یاٗحة الزار $

 اؿث.

گ٘حػار: ةیكػؼی٢ ٗؼاكا٣ػی در ایػ٢ دار در اةحغای پػارق٦ای كاؾ١٦ع٨اف. ةی٢ 13

اؿػث. پػؾ از آف آكای  45٪ةػا ٣ػؼخ  >γ=دار زایگاق، ٠حْٞٙ ة٥ گ٣٨ة ؿایكػی كاؾ

ك  15٪ةا ٗؼاكا٣ػی  > G=دار، گ٣٨ة ا٣ـغادی كاؾ20٪ةا ٗؼاكا٣ی  >x=كاؾ ؿایكی ةی

٠ػ٨ارد ٣یػؽ آكای ؿایكػی  10٪٠كػا٦غق قػغ. در  10٪ةػا ٣ػؼخ  >ʁ=گ٣٨ة ٣اؿػ٨دق 

# در ظنػ٨ص ٠ْؼٗػی 1377یاٗث قغ. ای٢ ٣حایر ٠ؤیغ ادّای ؿی٤حا $ >h=چاک٤ایی 

 ةاقغ.در ای٢ ةاٗث ٠ی /G/دار ة٥ ٨٤ّاف گ٣٨ة ٔاٝب كازی گ٣٨ة ؿایكی كاؾ

گ٘حار: اٝگ٨ی ٗؼاكا٣ػی  در اةحغای پارق /r/ك  /l/٦ای جٛؼیتی  . ٚتٜ از ١٦ع٨اف15ك  14

یتاً قتی٥ ة٥ یکغیگؼ اؿػث. ةػا ایػ٢ ج٘ػاكت کػ٥ در ةاٗػث پػیف از ای٢ دك ةاٗث جٛؼ

٠ػػ٨ارد، آكای  10٪ك در  [γ]دار  ؿایكػػی كاؾ ة٠ػػ٨ارد، گ٣٨ػػ 10٪در  /l/١٦عػػ٨اف 

٣اؿػ٨دق، ةیكػحؼی٢ ٗؼاكا٣ػی  ة٠كا٦غق قغ. در ؿایؼ ٨٠ارد، گ٣٨ [h]ؿایكی چاک٤ایی 

 ةك پػؾ از آف گ٣٨ػ# را داقػح٥ /l/در ةاٗث ٚتػٜ از  55٪ك  /r/در ةاٗث ٚتٜ از $٪60

# ك در آظػؼ /l/در ةاٗػث  20٪ك  /r/در ةاٗث  30٪ةا ٗؼاكا٣ی $ [G] دار ا٣ـغادی كاؾ

  # ٚػؼار دارد. ١٦ػاف/l/در ةاٗػث  5٪ك  /r/در ةاٗػث  $٪10 [x]كاؾ  آكای ؿایكی ةی
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# جٍٞ٘ ای٢ ١٦ع٨اف را پیف 1952گ٥٣٨ ک٥ پیكحؼ ٠ٌؼح قغ، ؿ٨ک٨ٝ٨ا ك ١٦کاراف $

صػاؿ  ،دا٣ـػح٤غ دار ٠ی جٛؼیتی ة٥ م٨رت ؿایكی یػا ا٣ـایكػی كاؾ٦ای  از ١٦ع٨اف

 ٥ م٨رت ٣اؿ٨دق اؿث.ج٨ٝیغ ٔاٝب ای٢ ١٦ع٨اف ة ةقی٨ آ٣ک٥ ٣حایر ةاال، صاکی از

گ٘حار: در ای٢ زایگاق، ١٦ع٨اف /  در اةحغای پارقn. ٚتٜ از ١٦ع٨اف ظیك٠٨ی /16

/G/ دارم٨رت ا٣ـػغادی كاؾ ٨٠ارد ة٥ 70٪، در=G < ةػ٥ مػ٨رت ٣اؿػ٨دق  20٪، در 

=ʁ< دار ٨٠ارد ة٥ م٨رت ؿایكی كاؾ 10٪ك در=γ<  ،پییاٗث قغ. قایاف ذکؼ اؿث-

دار را در ایػ٢ ةا ارائة جضٞیٞی آكاق٤اظحی، ٨١٣د گ٣٨ة ا٣ـغادی كاؾ #1960ؿیک٨ؼ $

 دا٣غ.زةا٣ی ٠یظیك٠٨ی پؾ [η]ةاٗث ٣اقی از جأدیؼ آكای 

گ٘حػار: در در اةحػغای پػارق /aGiG/در ز٣سیؼة كازی /i/  ك/a/ ٦ای. ٠یاف كاک17٥

٦ای صاكی ای٢ ةاٗث، ٣ُیؼ رٚیٙ، دٚیٙ، در كإق /G/گ٘حار ّادی ك ركز٠ؼق، ١٦ع٨اف 

ك یػا ةػا > j= ّٛیٙ، قٛی٥ٛ ك ٠ا٤٣غ آ٧٣ا ة٥ ٝضاظ ق٤یغاری ةػ٥ مػ٨رت آكای ٣اؿػ٨دق

اؿػث کػ٥ جضٞیػٜ ق٨د. ای٢ در صاٝی ٠ا٦یحی ٣ؽدیک ة٥ ای٢ آكا ة٥ کؼّات ق٤یغق ٠ی

 20٪د٦غ ک٥ ج٧٤ا در ٦ای پژك٦ف صاوؼ در ای٢ ةاٗث ٣كاف ٠یق٤اظحی دادقم٨ت

ق٨د. ةیكحؼی٢ ٗؼاكا٣ی در ای٢ زایگاق ٠حْٞٙ ة٥ ادا ٠ی >j=از کٜ ٨٠ارد، آكای ٣اؿ٨دة 

ك در  15٪ةا ٗؼاكا٣ی  >G=دار ، پؾ از آف ا٣ـغادی كاؾ60٪ةا ٣ؼخ  >ʁ=گ٣٨ة ٣اؿ٨دق 

 اؿث. 5٪ةا ٣ؼخ  >x=كاؾ یآظؼ آكای ؿایكی ة

 گ٘طٕ. ًت٘ج6ِ

-٣٨١٣ة آكایی ٨٠رد ةؼرؿی در پژك٦ف صاوؼ، ٠ػی 340ةا در ٣ُؼ گؼٗح٢ ج١ا٠ی 

دارای ةیكػحؼی٢  40ةػا ٣ػؼخ  " >G=دار ای٢ ١٦ع٨اف كاؾ ج٨اف گ٘ث گ٣٨ة ا٣ـغادی

 58/25ةا ٗؼاكا٣ػی " >ʁ=جُا٦ؼ آكایی ك ٗؼاكا٣ی ك٨ٚع ة٨دق ك پؾ از آف گ٣٨ة ٣اؿ٨دق 

ك  47/16ةػا ٣ػؼخ " >x=٦ػای ؿایكػی ةػی كاؾ گیؼد. گ٣٨ػ٥در زایگاق دكـ ٚؼار ٠ی

٣یؽ ة٥ جؼجیب در زایگاق ؿ٨ـ ك چ٧ارـ ٚػؼار  47/11ةا ٗؼاكا٣ی " >γ=دار ؿایكی كاؾ
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> ك hاز کٜ ٠ػ٨ارد، آكای ؿایكػی چاک٤ػایی = 52/3اؿث ک٥ در " دار٣غ. قایاف ذکؼ

مػ٨رت ٣گؼٗػث. ًتػٙ  از ٨٠ارد ٣یػؽ ج٨ٝیػغی ٠94/2كا٦غق قغ ك در " >j=جٛؼیتی 

قی٨ة ج٨ٝیغ ا٣ـغادی را قی٨ة ٔاٝػب  ق٨ا٦غ ٨ٗؽ ك ةؼصـب ٠ْیار ٗؼاكا٣ی ك٨ٚع، ةایغ

در زةػاف ٗارؿػی  /G/را گ٣٨ة امٞی ١٦عػ٨اف ٠ػالزی  >G=دار ك گ٣٨ة ا٣ـغادی كاؾ

 ای ٠ْیار ةغا٣یٟ.٠ضاكرق
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