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تقسيم شده ارتباط شيب رسای در مزز هجا بسعامد در اژ عا معورد
بزرس زار زفته است از آیجا که ب یشای یک ساختار باعع افعزای

بسامد آ بهصورت همزمای

درزمای م

زدد ،م توا ميزا ب یشای

یک ساختار را از بسامد آ دریافت یتایج بهدستآمده یشا م دهعد کعه
افتا بود شيب رسای در خوشهها د همخوای در مزز هجاها

CVC

در زبا فارس بهصورت مقولها عمل یکزده ساختارها را بعه د طبقع
خوشساخت غيزخعوشسعاخت تقسعيم یمع کنعد هعمچنعين در سعط
اژ ا بسامد خوشه ها د همخوای با کعاه

 )4-افزای

م یابد دليل افعزای

شعيب رسعای (از  4بعه

بسعامد تمایعل بيشعتز همخعوا هعا بعا

رسای پایين مایند ایفجار ها ایسایش ها به حضور در جایگعاه آغعازه

عدم تمایل آیها به حضور در جایگاه پایایه م باشد همچنين همخوا ها

رساتز مایند سایش ها ،خيشوم ها ر ا ها تمایل بيشتز بعه حضعور در

جایگاه پایایه یسبت به جایگاه آغازه دارید بسامد احد (بسامد در پيکزه)

ساختارهای که از همخوا هعا یارسعا ایفجعار اسعتفاده مع کننعد در

مقایسه با ساختارهای که از سایز همخوا ها اسعتفاده مع کننعد ،بعهشعدت
م یابد استفاده از بسامد یزمال (معيار اطالعات مشتزک یقطعها )

کاه

یشا م دهد که تمایل به همرخداد در خوشهها با شيب رسای افتعا

بيشتز از خوشههای بعا شعيب رسعای خيعزا یبعوده حضعور عز ههعا
مختل

م

رسای در پایایه آغازه در مزز هجا مستقل از یکعدیگز صعورت

يزد با توجه به تمایل همخوا ها یارسا به حضور در جایگاه آغعازه

تمایل همخوا ها رسا به حضعور در جایگعاه پایایعه یقع

تمایل در شکل يز الگوها معزز هجعا ،توصعي

مهعم ایعن

مبتنع بعز آ اشناسع

ادراک این پدیعدة اج شعناخت (یظزیع جعواز ادراکع ) ابعل بعولتعز از
توصي

این پدیده با استفاده از محد دیتها

اجشناخت م باشد

واژههای کلیدی :ایو اتصال هجا ،رسای  ،مزز هجا  ،CVCخوشع
د همخوای  ،رسای افتا  ،رسای خيزا
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 .1مقدمه

رسای از سزیخها شناخت

1

در تشخيص آ اها زبا است از یظز توليعد یشعایگز بعاز

بو د بيشتز دها  ،از یظعز شعنيدار یشعایگز شعدت بيشعتز صعوت از یظعز صعوتشعناخت
یشایگز دامن بيشتز سيگنال صوت است رسای هز آ ا یاظز بز بلند یسب آ در مقایسه بعا
دیگز آ اهاست (لدفو د

2

جایسو  )245 :2011 ،3رسای مقولعها یسعب اسعت بعه ایعن

معن که ميزا رسعای یعک آ ا یسعبت بعه آ ا دیگعز سعنجيده مع شعود بعز اسعا

آ

آ اها هز زبا را بهصورت سلسلهمزاتبع دسعتهبنعد مع کننعد یسعبت رسعای آ اهعا در
زبا ها مختل

ایدک متييز است م توا سلسلهمزاتب آ اها را از یظز ميزا رسای در

مورد هم زبا ها با تيييزات ایدک جار دایست در جد ل  ،1آ اهعا از یظزسلسعلهمزاتعب
رسای یشا داده شدهاید (بورکوئست

4

پاین )1993 ،5هما طعور کعه در جعد ل  1دیعده

م شود ،اکهها باز بيشعتزین همخعوا هعا ایفجعار بع

اک دارا کمتعزین رسعای

هستند (هما )246 :
در مناب  ،رسای
تفا ت در این تعاری

یق ها آ بهصورتها مختلف تعزیع
اعتقاد یا عدم اعتقاد به یق

یک مشخصه مميز باشد باع

شعده اسعت مهعمتعزین

مميز بزا رسای اسعت ا عز رسعای

تمایز اج شود ،باید مایند سایز مشخصهها مميعز ماینعد

اکدار  ،فزمایتها ،یحوة توليد

دارا مابهازا توليد -آ ایع باشعد در بزخع از

مناب (کلمنتس )1990 ،6رسای را مجموعها از مشخصات آکوسعتيک معزفع کعزدهایعد
در بزخ دیگز از مناب (هزیس )2005 ،7رسای بهعنوا سيگنال حامل رسایندة پيام زبای
شناخته شده از خود پيام که دارا مشخصات اج

مميز است ،مجزا م

زدد

1

cognitive cues
Ladefoged
3
Johnson
4
Burquest
5
Payne
6
Clements
7
Harris
2
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جدول  .1طبقات مختلف رسایی در واجهای زبان
اکهها باز افتاده
اکهها

][a

ميای

][e o

اکهها افزاشت بسته

][i u

زیش ها

][r

کنار ها

][l

خيشوم ها

][m n

سایش ها

اکدار

][z v ð

سایش ها ب اک

][s f θ

ایفجار ها

بيشتزین رسای

اکدار

][b d ɡ

ایفجار ها ب اک

][p t k

کمتزین رسای

هما طور که در جد ل  1دیده م شود ،اکهها باز بيشتزین همخوا ها ایفجعار
ب

اک دارا کمتزین رسای هستند (هما )246 :
در مناب  ،رسای

تفا ت در این تعاری

یق ها آ به صورتها مختلف تعزی
اعتقاد یا عدم اعتقاد به یق

یک مشخصه مميز باشد باع

شعده اسعت مهعمتعزین

مميز بزا رسای اسعت ا عز رسعای

تمایز اج شود ،باید مایند سایز مشخصهها مميعز ماینعد

اکدار  ،فزمایتها ،یحوة توليد

دارا مابهازا توليد -آ ایع باشعد در بزخع از

مناب (کلمنتس )1990 ،رسای را مجموعها از مشخصات آکوستيک معزف کزدهایعد در
بزخ دیگز از مناب (هزیس )2005 ،رسای بهعنوا سعيگنال حامعل رسعایندة پيعام زبعای
شناخته شده از خود پيام که دارا مشخصات اج
 .2قانون اتصال هجا 1و اصل رسایی
اصل رسای

مميز است ،مجزا م

زدد

اصل بيشينگ آغازه به بزرس ميزا رسعای دیبالع اجهعا در در

سعاخت

هجای م پزدازید بزرس ميزا رسای آ اها در مزز اتصال هجاهعا یشعا مع دهعد کعه در
Syllable Contact Law

1
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بسيار از زبا ها تمایل به ذر از یک پایای رساتز درهجا ا ل به یک آغعازة یارسعاتز در
هجا د م بيشتز است به عبارت دیگز ،ميزا رسای همخوا ها در معزز ایعن بيعل هجاهعا
افتا است در یِما ( )1988تمایل بسيار زیاد در زبا ها مختلع
این ایو
به اکهافزای

زارش شده است در موارد که شيب رسای خيزا

در جهعت پيعز

از

جود دارد ،تمایل زبا هعا

زارش شده است تبعدیل ’ ‘thatwayبعه ’ ‘that-a-wayدر زبعا ایگليسع

یععک یمویععه از اکععهافزایع در جهععت ایطبععار بيشععتز بععا ایععن ععایو از طزیععح حععذف بافععت
د همخوای در موارد یقض آ م باشد بزرسع فزاینعد اکعهافزایع در ارتبعاط بعا اصعول
حاکم بز رسای در مزز هجا در زبا فارس مورد توجه محققين این حوزه است در یظزیع
بهينگ  ،این ایو بهصورت یک یا چند محد دیت تعزی

م شعود تفعا ت رسعای ميعا

پایایه آغازه در توال  t.wبيشتزین فاصل خيزا رسای یعن 7

در تعوال  w.tبيشعتزین

فاصل افتا رسای یعن  -7متييز است هز فاصل رسای بهعنوا یک محعد دیت تعزیع
م شود ( وشکو ا )2004 ،عالمت * به معن یقيض یک محد دیت است؛ بهعنعوا ماعال
محد دیت  *Dist+7به این معن است که ميزا رسای پي هسته در هجا د م  7سط با
ميزا رسای پسهسته در هجا ا ل فاصله دارد ایعن فاصعله خيعزا
است؛ به همين دليل عالمت * در کنار آ زار م

بعه شعدت یشعا دار

يزد تا عدم تمایل زبا به ایعن فاصعله را

یشا داده بز فقدا آ بهعنوا یک محد دیت با ا لویت باال تأکيد کنعد بعهعنعوا ماعال
محد دیتهعا  *Dist+7تعا  *Dist-7تعزیع
م

مع شعوید بعهصعورت زیعز ا لویعتبنعد

زدید:

شکل  .1میزان تفاوت رسایی مجاز در زبانهای مختلف (گوشکووا .)2004 ،در این زبانها
میزان تفاوت رسایی در مرز هجا بهصورت مقولهای عمل کرده و سااختار را باه دو مقولاة

بینشان و نشاندار تقسیم میکند.
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در شکل  1ميزا اختالف مُجاز رسای در چند زبا مشاهده م
زبا زا

زدد بهعنوا ماعال در

الگو رسای خيزا مجاز یيست اما الگعو رسعای  flatیعا همع حالعتهعا

افتا مجاز است در زبا ز يز  ،شيب افتا بود رسای باید حتمعا از  -3بيشعتز باشعد ،در
غيز اینصورت ساختار یشا دار خواهد بود ( وشکو ا)2004 ،
 .1 .2فرایندهای تغییر ،حذف ،واج افزایی و قلب در خوشههاای همخاوانی
مرز هجای زبان فارسی

در بسععيار از خوشععههععا همخععوای کععه از یقطععهیظععز اصععل رسععای در مععزز هجععا کمتععز
خوشساخت هستند (بهعنوا ماال دارا شيب رسای خيعزا  4هسعتند) ،تيييعزات اجع
مایند تيييز ،حذف ،اجافزای

لب رخ م دهد تا دیبال اج خوشساختتز زدد ایعن

تيييزات به د صورت همزمای

درزمای در ساخت زبا تيييزات ایجعاد مع کننعد تيييعز

همزمای در بين بزخع طبقعات اجتمعاع (کشعا رز )2000 ،رخ مع دهعد بزخع از ایعن
تيييزات پس از فزا يز شد  ،در طول زما جایگزین ساخت یشا دارتز م

زدید تيييزات

درزمای در هجا زبا فارسع توسع احمعدخای ( )2010مطالععه شعده اسعت جعد ل 2
اژههای با ساختار  CVC-CVCیشا مع دهعد

ماالهای از این تيييزات را در مزز هجا

تفا ت ميزا رسای در مزز این هجاها  4خيزا م باشد
جدول  .2تغییر واجی در مرز هجا بهمنظور تولید صورتهای
بینشانتر و خوشساختتر الگوی رسایی
فاصل رسای

اژة فارس معيار

اژة آ ایویس شده

اعالم

? ɜ?.lɑm

4

ز در

zud.ræs

4

zur.ræs

کبزیت

kɜb.rit

4

kɜr.bit

لب

دادیار

dɑd.yɑr

4

dɑ.de.yɑr

اکهافزای

در مزز هجا

فاصل رسای

اژة جدید

یوع تيييز

? ɜ.lɑm

حذف

1

تيييز

0
-4
1

جدید
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این تيييزات یشایگز جود دليل آ اشناخت بزا تيييزات اج است به ایعن معنع کعه
ب یشای توليد /درک ایگيزة تيييز در یظام آ ای زبعا مع باشعد یعافتن علعت د يعح ایعن
تيييزات یياز به بزرس بيشتز دارد
 .3دادهها و روششناسی پژوهش حاضر

با استفاده از پيکزة اژ ا زایا زبا فارس (اسالم

همکارا  )1383 ،کعه دارا بعي

از  54000اژة زبا فارس است ،ساختار هجعای معورد یظعز بعا اسعتفاده از زیجيعزة اجع
موجود استخزاج شد با توجه به این که ساختار هجای زبا فارس فا عد خوشع همخعوای
در آغازه اسعت
بهصورت طع

جعود یعک همخعوا در آغعازة هجعا الزامع مع باشعد ،لعذا هجاسعاز
به شکل ساده ایجام م

آغاز م شود تا بل از ا لين همخوا پي

يزد هز هجعا از ا لعين همخعوا پعي

از اکعه

از اک بعد در اژه ادامه م یابعد بعهعنعوا

ماال ا ز زیجيعزة اجع فزضع  /CVCCVCVCCVCV/را در یظعز بگيعزیم ،باتوجعه بعه
ساختار هجای زبا فارس  ،هجاساز آ بعهصعورت طعع /CVC.CV.CVC.CV.CV/

خواهد بود اژهها دارا ساختار هجای  CVC.CVCاستخزاج شد فاصل رسعای بعين
پععسهسععته هجععا ا ل پععي هسععته هجععا د م محاسععبه زدیععد دليععل ایتخععاخ سععاختار
 CVC.CVCحذف اثز خوش همخوای در هجا  CVCCبز الگو تيييز رسای بود چعزا
که بهعنوا ماال در  CVC1C2.C3Vممکن است مشخصات اج همخوا  C1بز الگو
تيييز رسای خوش همخوای  C2.C3در مزز د هجا تاثيز ذار باشد
در محاسب رسای  ،ساختار سلسلهمزاتب رسای آ اهعا بعهصعورت جعد ل  3در یظعز
زفته شدهاید

اجها زبا فارس هز کدام در یک از پنج ز ه جد ل  4زار زفتنعد

از آیجا که اکهها در ز ه همخعوای حضعور یداریعد ،عز ههعا همخعوای را بعهتزتيعب
رسای امتيازبند م کنيم در جد ل  4امتياز رسای
این که  5سط رسای در بين همخوا ها تعزی

ز هها مشاهده م شعود بعا توجعه بعه

کعزدیم ،فاصعل رسعای بعين د همخعوا

م تواید از  4تا  -4متييز باشد فاصل  4بهمعن فاصل رسای خيزا بعين د همخعوا در
مزز هجاست که یشا دارتزین حالعت از یقطعهیظعز عایو اتصعال هجعا محسعوخ مع شعود
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اژها که دارا این فاصل رسای باشد ،الگو

الب افتعا بعود رسعای در معزز هجعا را

یقض کزده است در زبا فارس یمویههای از تمام فاصلهها رسای به چشم م خورد
جدول  .3سلسلهمراتب رسایی گروههای واجی زبان فارسی
بههمراه نشانة اختصاری و درجة رسایی آنها

ردی

ز ه همخوا

همخوا ها

مخف

تعداد همخوا

درج رسای

1

ر ا ها

][y, r, l

LI

3

5

2

خيشوم ها

][m, n

NA

2

4

3

سایش ها

][v, z, ʒ, f, s, ʃ, h, x

FR

8

3

4

ایسایش ها

][tʃ, dʒ

AF

2

2

5

ایسداد ها

][b, d, g, q, ?, p, t, k

PL

8

1

اژهها دارا خوش د همخوای در مزز هجا با ساختار  CVC.CVCاز اژ عا زبعا
فارس استخزاج شد ميزا تفا ت رسای آیها در مزز بعين د هجعا ایعدازه يعز شعد در
جد ل  4حالتها مختل

همرخداد طبقعات رسعای مختلع

در خوشع همخعوای در

مزز هجا یشا داده شده اسعت بعهعنعوا ماعال اژة  /dʒæmʃid/دارا خوشع همخعوای
 /m.ʃ/در مزز هجا م باشد که با توجه به طبقع رسعای هعز یعک از همخعوا هعا ،خوشع

طبقات  /NA.FR/به جود م آید این خوش طبقات دارا فاصل رسعای  -1مع باشعد
فاصل رسای از اختالف رسای طبق  FRطبق  NAبه دست م آید
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جدول  .4حالتهای مختلف همرخدادی طبقات رسایی
در خوشة همخوانی مرز هجای ساختار CVC.CVC

اژه

ميزا تيييز رسای

ز ه همخوا د م

ز ه همخوا ا ل

اژه

ميزا تيييز رسای

ز ه همخوا د م

 .1 .3اطالعات مشترک نقطهای

ز ه همخوا ا ل

deldâr
dirǰuš
lombân
porsud
pančar
pustin
murmur
ǰamšid
tahčin
gačbor
golriz
saǰǰâd
?afšin

-4
-3
-3
-2
-2
-2
-1
-1
-1
-1
0
0
0

PL
AF
PL
FR
AF
PL
NA
FR
AF
PL
LI
AF
FR

LI
LI
NA
LI
NA
FR
LI
NA
FR
AF
LI
AF
FR

bimnâk
didgâh
gâvmiš
hamrâh
maǰzur
zudǰuš
rišriš
?âčmaz
lotfan
ǰâǰrud
niknâm
tadris

0
0
1
1
1
1
2
2
2
3
3
4

NA
PL
NA
LI
FR
AF
LI
NA
FR
LI
NA
LI

NA
PL
FR
NA
AF
PL
FR
AF
PL
AF
PL
PL

1

هما طور که بيا شد ،بزا بزرس شيب رسای در مزز هجا از بسامد یزمعال اسعتفاده شعده
است جهت محاسبه بسامد یزمال از اطالعات مشتزک یقطها استفاده کزدهایم ایعن معيعار
یشایگز ميزا هم رخداد د رخداد فعار از ميعزا رخعداد هعز یعک بعهصعورت جدا ایعه

م باشد اطالعات مشتزک یقطها د رخداد  y xاز د متييز تصادف  Y Xبهصعورت
زیز محاسبه م

زدد

)𝑦𝑦 𝑝𝑝(𝑥𝑥,
)𝑦𝑦(𝑝𝑝 ∗ )𝑥𝑥(𝑝𝑝

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = log 2

PMI = Pointwise Mutual Information :

1
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هز چه ميزا اطالعات مشتزک یقطها د متييز بيشتز باشد ،تمایل به رخعداد هعمزمعا
د متييز بيشتز است مقدار منف این معيار یشایگز عدم تمایل به همرخداد د متييعز یعا
خاصيت دفع آیهاست همچنين مقدار صفز این معيار یشا م دهد که د متييز بهصعورت
مستقل از یکدیگز رخ م دهند
این معيار جهت بزرس ميزا تمایل دستهها مختل

رسعای در معزز بعين د هجعا بعه

کار رفته است در این بزرس متييعز تصعادف ا ل رخعداد یعک دسعته رسعای در مو عيعت
همخععوا آخععز هجععا ا ل متييععز تصععادف د م رخععداد یععک دسععته رسععای در مو عيععت
همخوا ا ل هجا د م در مزز بين د هجا در یظز زفته شده است بعهعنعوا ماعال متييعز
تصادف رخداد اج  /t/در مو عيت پسهسته هجا ا ل متييز تصادف رخعداد اج  /l/در
مو عيت پي هسته هجا د م را در یظز بگيزید م خواهيم ميزا تمایل به همرخداد این
د اج را در مزز هجا به دست آ ریم تمایل به همرخداد در صورت باالست که درصد
باالی از رخدادها این د اج با هم ایجام شده باشد بعه ایعن معنع کعه ممکعن اسعت هعز
کدام از این د اج جدا ایه در مو عيت پسهسته پي هسته به تعداد بعاال حضعور داشعته
باشند اما رخداد همزما این د متييز کم باشد همچنين امکعا دارد کعه ایعن د متييعز در
مو عيتها

فتهشده بسيار کم ظاهز شده باشند اما در اکاز موارد همرخداد بودهاید معيعار

اطالعات مشتزک یقطها با حذف اثعز ميعزا رخعداد جدا ایع هعز یعک از متييزهعا ،تنهعا
یشایگز ميزا تمایل به همرخداد را ارائه م دهد در ادامه با یک ماعال ععدد ایعن معيعار
بيشتز توضي داده شده است فزض کنيم که  1000اژه با ساختار  CVC.CVCدر اژ عا
زایا زبا فارس (اسالم

همکارا  )1383 ،که دارا بي

است ،جود دارد م خواهيم ميزا تمایل بعه هعمرخعداد
هجا ا ل

از  54000اژة زبا فارسع
اج  /t/در مو عيعت پعسهسعته

اج  /l/در پي هسته هجا د م را به دست آ ریم فزض کنيم که اج  /t/بعه

تعداد  50بار در مو عيت پسهسته هجا ا ل ظاهز شده است همچنين اج  /l/به تعداد 25
بار در پي هسته هجا د م ظاهز شده است بنابزاین احتمال رخعداد اج  /t/در پعسهسعته
هجا ا ل بزابز  0/05احتمال رخداد اج  /l/در پسهسته هجا د م بزابز  0/025خواهد
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بود در صورت که این د اج در  5اژه به صعورت هعمرخعداد در مو عيعت  /t.l/رخ داده
باشند ،اطالعات د سوی مشتزک آیها از طزیح فزمول زیز به دست م آید:
= 2

25

5

1000

1000

∗

50

1000

)𝑙𝑙 𝑝𝑝(𝑡𝑡,
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑡𝑡, 𝑙𝑙) = log 2
= log 2
)𝑙𝑙(𝑝𝑝 ∗ )𝑡𝑡(𝑝𝑝

در این فزمول ) p(t,lبزابز با  p(t) ،0/005بزابز با  p(l) 0/05بزابعز بعا  0/025مع باشعد
بنابزاین مقدار اطالعات مشتزک یقطها بزابز با  2م

زدد مابت بود ایعن معيعار یشعایگز

تمایل د اج  /l/ /t/به رخداد همزما در مو عيتها ذکزشده در مزز هجا م باشد
درصورت که فزض کنيم اج  /t/به تعداد  800بار در مو عيعت پعسهسعت هجعا ا ل
اج  /l/به تعداد  400بار در مو عيت پي

هست هجا د م در ساختار هجعای CVC.CVC

به کار رفته باشند همچنين تعداد همرخداد این متييزها در معزز هجعا بزابعز بعا  20باشعد،
ميزا اطالعات مشتزک یقطها بهطزیح مشابه به دست خواهد آمد
= −4

20

1000
800
400

1000

∗

1000

)𝑙𝑙 𝑝𝑝(𝑡𝑡,
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑡𝑡, 𝑙𝑙) = log 2
= log 2
)𝑙𝑙(𝑝𝑝 ∗ )𝑡𝑡(𝑝𝑝

مقدار منف اطالعات مشتزک یقطها یشا م دهد که عل رغم این که این د اج در
حالت د م یسبت به حالت ا ل بيشتز در مو عيتها ذکزشده در مزز هجعا رخ مع دهنعد
حت تعداد رخداد همزما آیها بيشتز است اما از آیجا کعه بيشعتز تمایعل داریعد بعا اجهعا
دیگز همرخداد زدید تا با همدیگز ،ميزا اطالعات مشتزک یقطها آیها منف شده است
از این معيار در مک وا ( )2008یيز جهت بزرس محعد دیت رسعای در معزز هجعا بهعزه
زفته شده است
 .2 .3استخراج بسامدها و محاسبه اطالعات مشترک نقطهای

به ازا هز خوش د همخوای در مزز هجا مایند  C1.C2اختالف رسای بعا توجعه بعه طبقع

رسای به دست آمده تععداد رخعداد آ خوشعه هعم در اژ عا (بسعامد یعوع )1هعم بعا
type frequency

1
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استفاده از بسامد رخداد هز اژه در پيکزه (بسامد احد )1محاسبه شده است دليعل محاسعبه
بسامد یوع یيز بسامد احد این است که ممکن است یک محعد دیت در سعط

اژ عای

اعمال یشود اما در بسامد پيکزه خود را یشا دهد بهعنوا ماعال ممکعن اسعت در اژ عا ،
اژهها بعد

توجعه بعه محعد دیتهعا یشعا دار معدیظز باشعند ،امعا در عمعل ،کلمعات

ب یشا تز بيشتز استفاده شده بنابزاین بسامد احد باال اما بسامد یوع پایين داشته باشند
 .4نتایج

در یمودار 2بسامد یوع بهازا اختالف رسای د همخوا در خوشع د همخعوای مشعاهده
م شود این خوشهها در مزز د هجا در ساختار هجای  CVC.CVCزار زفتعهایعد خع

زمز که یشایگز تمایل کل تيييزات م باشد با استفاده از در یاب  2به دسعت آمعده اسعت

هما طور که دیده م شود ،بسامد خوشهها د همخعوای معزز هجعا بعا افتعا شعد شعيب
رسای د همخوا
آهنگ افزای

حزکعت از شعيب رسعای

 4بعه شعيب رسعای  4-افعزای

مع یابعد

بسامد یکنواخت م باشد

شکل .2بسامد نوع بهازای اختالف رسایی دو همخوان
در همخوانهای  C1و  C2در مرز هجا

token frequency
interpolation

1
2
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در یمودار  3احتمال رخداد هز یک از ز ههعا رسعای در جایگعاه آغعازه پایایعه بعا
استفاده از بسامد یوع محاسبه شده بزا هز ز ه مقایسه شدهاید همعا طعور کعه مشعاهده
م شود ،احتمال رخداد ز هها ایفجار

ایسایش در جایگعاه آغعازه بيشعتز از احتمعال

رخداد آیها در محي پایایه است هعمچنعين عز ههعا رسعای سایشع هعا ،خيشعوم هعا
ر ا ها احتمال رخداد باالتز را در محي پایایعه داریعد ایعن موضعوع علعت بسعامد بعاالتز
خوشهها د همخوای دارا شيب افتا در مزز هجا که در یمودار  2آمده است را ر شعن
م کند ز هها با رسای باالتز تمایل به حضور در بافعت پایایعه

عز ههعا بعا رسعای

پایين تز تمایل به حضور در بافت آغازین را دارید بنعابزاین سعاختارهای بعا شعيب رسعای
افتا احتمال رخداد باالتز را خواهند داشت

شکل  .3مقایسه احتمال رخداد گروههای مختلف رسایی در جایگاههای پایانه و آغازه
در خوشة دوهمخوانی مرز هجا در ساختارهای  CVCCVCبا استفاده از بسامد نوع

در یمودار  4بسامد پيکزها بهازا اختالف رسای د همخوا در خوشع د همخعوای
مزز هجا یشا داده شده است همایند بسامد یوع در یمعودار  ،2در یمعودار  4یيعز بعا کعاه
شيب رسای از  4به  4-بسامد احد افزای

م یابد اما این افزای

بسعيار مالیعم ایعدک
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است در ا هزچه خوشه د همخوای ب یشا دارتز باشد ،بسعامد بيشعتز دارد امعا بيشعتز
شد بسامد شيب بسيار مالیمتز یسبت به یمودار بسامد یوع دارد

شکل  .4بسامد واحد بهازای اختالف رسایی دو همخوان در همخوانهای  C1و C2
در مرز هجای واژههایی با ساختار CVC1.C2VC

در یمودار  5احتمال رخداد هز یک از ز هها رسعای در جایگعاه آغعازه پایایعه در
خوش ع د همخععوای مععزز هجععا در سععاختارها  CVCCVCبععا اسععتفاده از بسععامد خوشععه
د همخوای در پيکزه محاسبه با یکدیگز مقایسه شده است تفا ت این یمودار بعا یمعودار
 3در این است که در آیجا از بسامد یوع بزا محاسبه احتمعاالت اسعتفاده شعده بعود امعا در
اینجا از بسامد احد استفاده شده است هما طور که مشاهده م شعود ،احتمعال رخعداد در
پيکزه ساختارهای که دارا همخوا ها ایفجار هستند یسبت به احتمال رخعداد آیهعا در
اژ ا کاه

یافته است این موضوع باع هموارتز شد شيب یمودار  4شده اسعت چعزا

که ز ه رسای ایفجار ها دارا احتمال رخعداد کمتعز شعده بنعابزاین حعاالت ميعای
احتمال رخداد بيشتز را یافتهاید همچنين افزای
پيکزه ابلتوجه م باشد

احتمال رخداد همخوا ها ایسایش در
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شکل  :5مقایسه احتمال رخداد گروههای مختلف رسایی در جایگاههای پایانه و آغازه
در خوشة دوهمخوانی مرز هجا در ساختارهای  CVCCVCبا استفاده از بسامد واحد

در یمودار  6معيار اطالعات مشتزک یقطها با استفاده از بسامد یوع مشاهده مع

عزدد

این معيار تقزیبا در همه جا یزدیک به صفز است هما طور کعه پعي تعز فتعه شعد ،مقعدار
صفز بزا معيار اطالعات مشتزک یقطها بين د متييعز یشعایگز اسعتقالل رخعداد د متييعز
یسبت به یکدیگز م باشد بعه ایعن معنع اسعت کعه ارتبعاط مسعتقيم بعين بسعامد رخعداد
اژ ای

شيب رسای

جود یدارد این م رساید که بسامد احد مشاهدهشدة ساختارها با

بسامد احد مورد ایتظار آیها تقزیبا بزابز بوده بيشتز بود بسامد احد ساختارهای با شيب
افتا به این دليل است کعه عز ه هعا رسعاتز تمایعل بيشعتز بعه حضعور در جایگعاه پایایعه
ز ههای با رسای کمتز تمایل بيشتز به حضور در جایگاه آغازه دارید
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شکل  .6اطالعات مشترک نقطهای بین دو متغیر میزان اختالف رسایی بین همخوان اول
و دوم در خوشة دوهمخوانی بین دو هجا و بسامد واژگانی

در یمودار  7معيار اطالعات مشتزک یقطها بزا د متييز بسامد یوع ميزا اخعتالف
رسای بين د همخوا در خوش د همخوای در مزز هجا در ساختار  CVCCVCمشعاهده
م

زدد از آیجا که اطالعات مشتزک یقطها تقزیبا در همه جعا یزدیعک بعه صعفز اسعت،

م توا یتيجه زفت که رابطها بين افتا یا خيزا بود الگو تيييز رسای در معزز هجعا
در ساختار  CVCCVCبسامد یوع آ

جود یدارد

شکل  .7اطالعات مشترک نقطهای بین دو متغیر میزان اختالف رسایی بین همخوان اول
و دوم در خوشة دوهمخوانی بین دو هجا در ساختار  CVC.CVCو بسامد نوع
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 .5بحث و نتیجهگیری

یتایج بزرس ها آمار ایجامشده یشا م دهد که بسامد یوع خوشهها د همخوای معزز
هجا با کاه

شيب رسای افزای

م یابد (یمودار  )2این افزای

یاشع از تمایعل بيشعتز

ز هها با رسای کمتز مایند ایفجعار هعا ایسایشع هعا بعه حضعور در مو عيعت آغعازه
تمایل بيشتز ز هها با رسای بيشتز مایند سایش ها ،خيشوم هعا ر ا هعا بعه حضعور در
مو عيت پایایه هجا م باشد (یمودار  )3همچنين مشخص شد که بسامد احد همخوا هعا
ایفجار هم در جایگاه آغازه هم در جایگاه پایای هجا کاه
 )5این کاه

چشعمگيز دارد (یمعودار

یشایگز این است که ا زچه بسامد یعوع ایعن سعاختارها (بسعامد در اژ عا )

بهخصوص در جایگاه آغازه بيشتز از سایز ز هها همخعوای اسعت امعا اژههعای کعه از
ساختارها

اج  CVCCVCاستفاده مع کننعد در خوشع د همخعوای معزز هجایشعا

همخوا ها ایفجار را جا دادهاید ،دارا بسامد احعد کمتعز هسعتند (در پيکعزه ایعن
اژهها کمتعز رخ مع دهنعد) ایعن کعاه

حضعور همخعوا هعا ایفجعار باعع

کعاه

حالتها حد شيب رسای (  )4- 4شده شيب یمودار  4را بسيار مالیم کزده است
همچنين استفاده از معيار اطالعات مشتزک یقطها یشایگز اسعتقالل متييزهعا بسعامد
شيب رسای خوش د همخوای در مزز هجا م باشد (یمودار  )7 6استقالل این د متييعز
به این معن است که شيب رسعای در معزز هجعا زبعا فارسع بعه خعود خعود ا عيتع
اجشناخت محسوخ یم شود یا ا لویت بسيار پایين را در زبا فارس داراست در ا
ميزا بسامد مشاهدهشده خوشهها د همخوای با شعيب رسعای مختلع

کعامال منطبعح بعا

ميزا بسامد ابلایتظار رخداد این خوشههاست ا ز در بسامد یوع ،خوشهها د همخعوای
با شيب رسای افتا بيشتز از خوشهها د همخوای با شيب رسعای خيعزا اسعت دليعل آ
جود ایو اتصال هجا بهعنوا یک ا عيعت اجشعناخت یمع باشعد کعه ا عز چنعين بعود
م بایست همبستگ بين این ا عيت اجشناخت

بسامد یوع

احد در یمودارها 7 6

مشاهده م شد بيشتز بود بسامد یوع خوشهها د همخوای مزز هجا زبا فارس یاشع
از تمایل بيشتز همخوا ها ایفجار

ایسایش با رسای کمتز در جایگعاه آغعازه تمایعل

بيشتز همخوا ها سایش  ،خيشوم

ر ا به حضور در جایگاه پایایه است
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کاه

تمایل همخوا ها ایفجار در پایایه افعزای

تمایعل حضعور آیهعا در آغعازه

تأیيدکننده این موضوع است که کليدها درک محل توليد همخوا هعا ایفجعار پعي
از اکهها مقا مت بيشتز یسبت به یوفه (که همواره در محي موجود اسعت) داریعد ایعن
مقا مت در بافت پي همخوای مایند حضور در پایایه در خوشهها د همخوای معزز هجعا
کاه

م یابد (رایت )2004 ،همچنين بز اسا

با توجه به این که یژ

یظزی جواز ادراکع (اسعتزیاد ،)1997 ،

محل توليد دارا کليدها درک

تمایل همخوا ها ایفجار به بز ز مقادیز مختلع
بسامد یوع همخوا ها ایفجار در این جایگاه کاه
درک همخوا ها ایفجار به سيل ایجام آزمو
پي همخوای

مقایس آ با جایگاه پي

و در جایگاه پایایعه یيسعت،

ایعن یژ ع کعاه

یافتعه بنعابزاین

م یابد بزرس ها بيشتز کليدها
ضوح فتار این همخوا ها در جایگعاه

اکها در زبا فارس م تواید شعواهد بيشعتز

را از این موضوع به دست دهد
محد دیتها یشا دار باع

م شود تا ویهها یشا دارتز بهمز ر زما ب یشا تعز

شده بهمز ر بسامد ویههعا بع یشعا در اژ عا بعاالتز ر د هعمچنعين ایتظعار مع ر د
اژهها ب یشا تز بيشتز به کار رفته بسامد پيکزها بعاالتز داشعته باشعند بنعابزاین ا عز
محد دیت در سط زبا اعمال زدد ،ایتظار م ر د بسامد ساختارهای که آ محد دیت
را یقض یکزدهاید بهمز ر بيشتز شود با توجه به این که یتایج بعهدسعتآمعده یشعایگز فقعدا
رابطه بين الگو تيييز رسعای در خوشعههعا همخعوای در معزز هجعا بسعامد مع باشعد،
م توا یتيجه زفت که محد دیت افتا بود الگو رسای در مزز هجا در زبعا فارسع
عمل یم کند یا دارا ا لویت پایين م باشد
تيييزات زبای در جهت کاه

یشا دار ساختارها زبا حزکت م کنند با توجه به

یمویهها ذکزشده از تيييزات زبای در جهت کاه

یشا دار شيب رسای در مزز هجعا،

م توا یتيجه زفت که بعا جعود تعأ ثيز ایعدک عایو اتصعال هجعا بعز بسعامد خوشعههعا
د همخوای  ،این اصل در ساختارها بسيار یشا دار بعا شعيب افزایشع شعدید اثعز کعزده
ویهها ب یشا تز را توليد م کند در ا م توا چنين فعت کعه محعد دیت شعيب
رسای خيزا شدید  4بزخالف سایز محد دیتها مزتب با اصل اتصال هجعا در بزخع
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از بافتها زبای عمل م کند همچنين بزرس جامعهشناخت این تيييزات زبعای

توجعه

به محل استفاده از آیها (ماال مکا ها دارا یوفه) م توایعد موضعوع بزرسع بيشعتز باشعد
جود یوفه دائم در محي ها کار م تواید یک عامل محزک بعزا توليعد ویعههعا
ب یشا تز که از یظز شنيدار مقعا متعز یسعبت بعه یوفعه هسعتند ،باشعد بزرسع ایعن معا
پژ ه

جدا ایها را م طلبد

با توجه به این که در بزخ از زبا ها مایند زبا ها

ز يز

زا ع کعه ویعههعای از

خایوادة زبا ها تزک هستند ،محد دیت رسای در مزز هجا اعمال مع شعود ،مع بایسعت
عدم اعمال این محد دیت در زبا فارس دليل داشته باشعد در زبعا فارسع یعه تنهعا ایعن
محد دیت بهصورت مقولها  ،ساختارها را به ب یشا

یشا دار تقسيم یم کند ،بلکعه ایعن

محد دیت ،بزخالف زبا ایگليس  ،ب یشای طيف ساختارها را یيز ایجاد یم کند یکع از
دالیل این امز م تواید طع بود تشخيص مزز هجا در زبا فارس باشد در صعورت کعه
در زبای آغازه پایایه هز د بتوایند دارا خوش همخوای باشند ،الزم م شود در آرای
یژة همخوا ها در مزز هجا محد دیت ایجاد زدد تا تشعخيص معزز هجعا توسع شعنویده
ميسز زدد بهعنوا ماعال زیجيعزة  CVCCVرا در یظعز بگيزیعد؛ ایعن سعاختار را مع تعوا
بهصورتها مختلف تقطي هجای کزد؛ ماال (CV,CCV),(CVC,CV),(CVCC,V) :با
توجه به اینکه زبا فارس اجازة جود یعک هجعا تعک اکعها

خوشع همخعوای در

آغازه را یم دهد ،یياز به محد دیت بزا مشخص کزد معزز هجعا یعدارد بعزا زیجيعزة
فور تنها ساخت هجای مجعاز  CVC,CVخواهعد بعود در زبعا هعای ماینعد ایگليسع کعه
ساختار هجای پيچيدهتز دارید تشخيص مزز هجا اه توس

ویشورا زبا یيعز محعل

تزدید است ،یياز به محد دیتهای پيدا م شود تا حاالت تقطي هجعای را کمينعه کعزده
تشخيص مزز هجا به دیبال آ زیجيزة را آسا تز یماید هز چعه حعاالت ممکعن تقطيع در
زبای بيشتز باشد ،به محد دیتها

و تز بزا تشعخيص معزز هجعا یيازمنعدیم بنعابزاین

زبا فارس شاید به دليل طع بود مزز هجاها یياز به اعمال محد دیت رسعای در معزز
هجا یدارد ا ز در چعارچوخ یظزیع بهينگع محعد دیتهعا را جهعای فعزض کنعيم ،بایعد
ا لویت این محد دیت را بزا زبا فارس بسيار کم یزدیک به صفز در یظز بگيزیم یعا
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محد دیت را بهصورت پارامتزیک در یظز بگيعزیم تعا در معورد زبعا هعای بعا پعارامتز معزز
طع ا لویت بسيار پایين به آ اختصاص داده شود
طعع (ماینعد

هجا

در صورت که اعمال محد دیت در مزز هجا در چند زبا با معزز هجعا

زا ) به ر شهعا

فزایسه) چند زبا با مزز هجا غيز طع (مایند ایگليس

فارس

 مع تعوا از یتعایج ایعن مقالعه در مطالععات،آمار اشعارهشعده در ایعن مقالعه ایجعام عزدد
ردهشناخت یظام آ ای زبا فارس استفاده کزد
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