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 -1مقدمه
ویاُتی یک پارامتر صوتی است که زمان شروع ارتعاش تارآواها را نسبت به لحظه باز شدن بست فوقحنجیرهای در
انفجاریها نشان میدهد این شاخص آوایی ،همبسته مناسبی برای الگیوی وا سیازی حنجیره اسیت و همزمیان،
میزان واکداری و دمیدگی یک همخوان انفجاری را نشان میدهد ویاُتی بهصورت یک پیوستار زمیانی نشیان داده
میشود در این پیوستار ،لحظه رهش ،نقطهی صفر یا مرجع فرض میگردد و اندازههیای ویاُتیی نسیبت بیه ایین
مرجع زمانی صورت میگیرد به این ترتیب که اگر لحظه شروع وا با لحظه رهش همزمان باشد ،ویاُتی برابیر بیا
صفر است همخوان انفجاری در این حالت بیوا ولی فاقد دمش (نادمیده) است اگر لحظه شروع ارتعیاش تارآواهیا
قبل از باز شدن بست باشد ،مقدار ویاُتی منفی است که به اصطالح «پیش اُفت» نامیده مییشیود انفجیاریهیا در
این وضعیت واکدار و نادمیده هستند اگر شروع وا پس از لحظه باز شدن بسیت انفجیاری باشید ،مقیدار ویاُتیی
مثبت است که به اصطالح «پس اُفت» گفته میشود اندازه مقادیر ویاُتی نشاندهنده میزان واکداری ییا دمییدگی
یک همخوان انفجاری است مقادیر بزرگتر ویاُتیِ مثبت به معنای دمیدگی بیشتر و مقادیر بزرگتر ویاُتیِ منفی بیه
معنای واکداری بیشتر است در مقابل ،هر قدر مقادیر ویاُتی به صفر نزدیکتر شیود ،مییزان دمییدگی ییا واکرفتگیی
بیشتر است
بر این اساس ،مقادیر پیوستار زمانی ویاُتی به سه مقوله آوایی افراز میشود )1( :انفجاریهای کامالً واکیدار کیه
مقدار ویاُتیشان منفی است ،یعنی ویاُتیِ آنها در ناحیه پیشاُفت تظاهر مییابد)؛ ( )2انفجاریهای بیوا نادمییده
که مقدار ویاُتیشان مثبت کم است ،یعنی ویاُتیِ آنها در ناحیه پس اِفت کم 1ظاهر مییشیود؛ ( )3انفجیاریهیای
بیوا دمیده که مقدار ویاُتیشان مثبت زیاد است ،یعنی ویاُتیِ آنها در ناحییه پیساُفیت زییاد 2تظیاهر میییابید
کیتینگ ( )1891هر سه مقوله آوایی را از وضعیت هندسی حنجره انتیزاع مییکنید وی مشخهیههیای واکیداری و
دمیدگی را به دو ناحیه آوایی جداگانه (ولی متوالی) در تولید انفجاریها نسبت میدهد ناحیه بست ناظر بر مشخهیه
وکداری -بیواکی و ناحیه رهش ناظر بر مشخهیه دمییدگی -نادمییدگی اسیت در تولیید انفجیاریهیای بییوا ،
چاکنای در ناحیه بست در وضعیت عدم ارتعاش است ولی در تولید انفجیاریهیای واکیدار ،حنجیره در ناحییه
بست ارتعاش میکند در تولید انفجاریهای دمیده ،چاکنای در زمان رهش همخیوان انفجیاری ،در وضیعیت
کامالً باز یا گسترده قرار دارد ولی در تولید انفجاریهای نادمیده ،چاکنای در وضعیت گسترده یا باز قرار ندارد
کیتینگ ( )323 :1891ساخت سلسلهمراتبی بازنمود آواییِ انفجاریهای واکدار ،بیوا نادمیده و بیوا دمییده
را بهصورت شکل ( )1نشان داده است
نقش ویاُتی بهعنوان یک شاخص آکوستیکی مناسب برای مطالعة آواشیناختی تقابیل واکیداری -بییواکیِ
انفجاریها برای بسییاری از زبیانهیا اابیت شیده اسیت لیسیکر و آبرامسین ( )1831بیا انیدازهگییری ویاُتییِ
1. short lag
2. long lag
3. Linker, W.
4. Huffman, M.
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انفجاریهای آغازین در یازده زبان مختلف نشان دادند که ویاُتی بیا سیطح اطمینیان بیاایی انفجیاریهیای
واکدار ،نادمیده بیوا و دمیده بیوا را از یکدیگر متمایز میکند و این پارامتر عامیل اصیلی تقابیل دوجانبیه
واکداری -بیواکی و دمیدگی در این زبانهاست چو و لدهفوگد ( )213 -211 :1888با ارائه شیواهد صیوتی از
ویاُتی در هجده زبان مختلف به این نتیجه رسیدند که ویاُتی رابطه بین صورت واجی انفجاریها بهصیورت
تقابل دوگانهی واکدار/بیوا (یا دمیده/نادمیده) و صورت آواییِ آنها بهصورت تقابیل سیهگانیه واکیدار/بیوا
دمیده/بیوا نادمیده را به خوبی تبیین میکند

شکل  :1بازنمود آوایی انفجاریهای بیواک دمیده (چپ) ،بیواک نادمیده (وسط) و واکدار (راست)

برگرفته از کیتینگ ()323 :1881
رابطة میان سطح واجی و سطح آوایی زبان یک رابطة صرفاً قراردادی و دلبخواهی نیست یعنی ایینگونیه
نیست که هر پدیده واجی بهصورت یک واقعیت فیزیکی در سیطح گفتیار خیارز از نظیام آواییی زبیان قابیل
توصیف باشد؛ بلکه بخشی از توصیف آوایی ساخت زنجیرهای (و نوایی) کلمه بر عهدة نظام واجی زبان اسیت
کیتیگ ( )12 :1891توضیح میدهد که بسیاری از جهانیهای آوایی ماننید ویاُتیی صیرفاً ناشیی از سیاختو
کارهای فیزیولوژیکی دستگاه گفتار نیستند زیرا اگر چنین بود ،در آن صورت انتظار میرفت تظاهر کمّی ایین
پارامترها در زبانهای مختلف یکسان باشد ،در حالیکه چنین نیست ایین نشیان مییدهید کیه رابطیه مییان
صورت واجی یک پدیده و تظاهرات آوایی آن تا حیدودی از رهگیرر قواعید خیاب زبیان صیورت مییگییرد
لدهفوگد و چو ( )9 :2111نیز در همین ارتباط توضیح میدهند که چون مقدار ویاُتی بیرای طبقیات مختلیف
همخوانهای انفجاری از یک زبان به زبان دیگر متفیاوت اسیت (بیهعنیوان مثیال ،متوسی ویاُتیی  در
انگلیسی در تمامی جایگاههیای واجیی از هلنیدی بیشیتر اسیت) بنیابراین مقیدار نسیبی ایین پیارامتر بیرای
همخوانهای انفجاری در هر زبان ،در سطح بازنمود واجی آن زبان خاب تعیین میشیود از ایین رو ،اگیر در
مدلسازی رابطه میان مشخهههای واجیِ واکداری و دمیدگی و پیارامتر آواییی ویاُتیی ،مقیادیر نسیبی ایین
پارامتر مشخص نشود ،توصیف واجی ناقص خواهد بود یافتههای پژوهشی نشان داده است کیه تفیاوتهیای
زبان -خابِ مهمی در رابطه با ویاُتیی وجیود دارد و از ایین رو بیرای تعییین نحیوه تحقیی آواییی الگیوی واجیی
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واکداری -بیواکی در زبانهای مختلف ازم اسیت مطالعیات زبیان -خیاب انجیام شیود (کیتینیگ1891 ،؛ چیو 5و
لدهفوگد1888 ،؛ لدهفوگد و چو)2111 ،
یکی دیگر از مباحث مطرح شده درباره ویاُتی رابطه بین این پارامتر صوتی و محل تولید انفجاریهاست بحیث
دربارة تغییرات ویاُتی بهصورت تابعی از محل تولیید همخیوان انفجیاری بیا تحقیقیات لیسیکر و آبرامسیون
( )122-391 ،1831آغاز شد یافتههای پژوهشی آنها نشان داد کیه مقیدار ویاُتیی در انفجیاریهیای کیامی
(دمیده و نادمیده) بیشتر از سایر انفجاریهاست در انفجاریهای لبی ،ویاُتی ،کم و در انفجاریهای تیغیهای
در یک حد میانی است چو و لدهفوگد ( )213 -211 :1888با بررسی ویاُتی در هجده زبیان مختلیف نشیان
دادند که ( )1میانگین ویاُتی در انفجاری نرمکامی در مقایسه با سایر انفجاریها بیشتر اسیت در زبیانهیایی
که بین انفجاریهای نرمکامی و انفجاریهای مالزی تمایز میگرارند ،ویاُتی در یکی از این دو نوع بیشیینه
است؛ ( )2میانگین ویاُتی در انفجاریهای نرمکامی بهطور معناداری از انفجاریهای تیغهای بیشتر است این
اختالف میانگین ،هم در سطح گونههای دمیده و هم در سطح گونیههیای نادمییده وجیود دارد؛ ( )3اخیتالف
میانگین ویاُتی در انفجاریهای دندانی و لثوی معنادار نیست؛ ( )1و میانگین ویاُتی در انفجاریهای تیغهای
(دندانی یا لثوی) بیشتر از انفجاریهای لبی است اما اختالف میانگین آنها معنیدار نیست بهطور کلیی نتیای
این مطالعات و مطالعات آزمایشگاهی مشابه (هاردکسل1893 ،؛ اسیتیونز )331 :1889 ،نشیان داده اسیت کیه
رابطه بین محل تولید و ویاُتی با توجه به عواملی مانند سطح مقطع عرضی محل گرفتگیی ،حجیم حفیر پشیت
محل گرفتگی و سرعت جابجایی اندام گویایی قابل تبیین است هرچه محل بست انفجاری در دهان عقبتیر
باشد ،ویاُتی طوانی است؛ هرچه سطح مقطع عرضی محل گرفتگی بیشتر باشد ،ویاُتی طیوانیتیر اسیت؛ و
بااخره اینکه هرچه سرعت حرکت اندام گویایی سریعتر باشد ،ویاُتی کوتاهتر است بهطور مثیال ،در ارتبیاط بیا
عامل اول اینگونه توضیح داده شده است که چون با عقب رفتن محل تولید همخیوانهیای انفجیاری از حجیم
حفرة فوق حنجرهای کاسته می شود فشار هوا بیشتر شده و در نتیجه میدت زمیان بیشیتری ازم اسیت تیا از
حجم فشار هوای پشت محل گرفتگی کاسته شده و ارتعاش تارآواهیا آغیاز شیود بنیابراین بیهطیور مثیال در
انفجاریهای نرمکامی چون حجم حفرة عقب محل گرفتگی کوچکتر از انفجیاریهیای تیغیهای اسیت میدت
زمان بیشتری طول می کشد تا فشار هوا کاهش یافته و ارتعاش تارآواها برای واکة بعد آغاز شیود بیه همیین
دلیل مقدار ویاُتیِ نرمکامیها در بسیاری از زبانها بیشتر از تیغهایهاست (لیسیکر و آبرامسیون1831 ،؛ لیده
فوگد وچو)2111 ،
 -2واکداری و دمیدگی در انفجاریهای فارسی و انگلیسی
مطالعات زیادی در زمینهی واکداری و گستردگی چاکنای برای انفجاریهای فارسی در قالیب واجشناسیی نظیری و
آزمایشگاهی صورت گرفته است (پیسوویچ33-31 :1895 ،؛ ازار11 :1882 ،؛ ویندفور1898 ،؛ سپنتا1333 ،؛ امیره،
29 :1399؛ پرمون1393 ،؛ صادقی1393 ،؛ مدرسی قوامی1393 ،؛ نوربخش )1399 ،بیجنخان ( )1382با اسیتفاده
از دادههای فارسی اابت کرده است کیه بیرای تبییین عملکیرد حنجیره در انفجیاریهیای فارسیی ،دو مشخهیهی
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] [±voicedو ] [± sgکامالً ضروری هستند همچنین بیجنخان و نوربخش ( )2118با استفاده از شواهد صیوتی
از ویاُتی نشان دادهاند که عامل اصلی تقابل دوگانه انفجاریهای واکدار و بیوا فارسی ،گستردگی چاکنیای اسیت
و نه واکداری ،چرا که تقابل واکداری -بیواکی در مقایسه بیا گسیتردگی چاکنیای در جایگیاههیای بیشیتری خنثیی
میشود از این رو ،آنها تقابل انفجاریهای واکدار و بیوا در آغاز کلمات فارسی و بیین دو واکیه را بیه مشخهیهی
] [±sgنسبت دادهاند بیجنخان ( )1391و صادقی ( )1393همچنیین در تحقیقیات آزمایشیگاهی جداگانیه نشیان
دادهاند که میزان گستردگی چاکنای انفجاریهای بیوا بعد از سایشیهای بیوا به شکل معنیاداری کیاهش پییدا
میکند
نوربخش ( )1399طی یک آزمایش تولیدی -درکی ،ویاُتیِ انفجاریهای فارسی را در جایگیاه آغیازین مطالعیه
کرده است وی نشان داده است که مرزهای تولییدی در جایگیاه آغیازین بیرای همیهی انفجیاریهیای فارسیی در
محدودهی ویاُتی مثبت و در حدود مرز پساُفت کم و پساُفیت زییاد اسیت وی همچنیین نشیان داده اسیت کیه
انفجاریهای بیوا در جایگاه میان واکهای همانند جایگاه آغازین بهصورت مقوله بیوا دمیده تولید مییشیوند امیا
انفجاریهای واکدار در جایگاه میان واکهای بهصورت مقوله کامالً واکدار تظاهر مییابنید بیراین اسیاس ،نیوربخش
(همان) زبان فارسی را در ردهی زبانهای دمش قرار داده اسیت کیه بیرای تمیایز واجیی واکیداری -بییواکی بیرای
همخوانهای انفجاری از دو مقولهی بیوا دمیده و بیوا نادمیده استفاده میکنند بهعالوه ،وی بیا اتکیا بیه ایین
نتای استدال کرده است که زبان فارسی در زمرهی زبانهایی است که اصل کمکوشی را به اصل یکپارچگی تولیید
ترجیح میدهند
نتای بهدست آمده برای زبان انگلیسی بیا زبیان فارسیی مطابقیت زییادی دارد بیهطیور مثیال ،لیسیکر و
آبرامسون ( )1831و لدهفوگد و جانسون ( )2111نشان دادهاند کیه انفجیاریهیای بییوا زبیان انگلیسیی در
جایگاه آغاز کلمه و همچنین آغاز هجا در میان کلمه با پساُفت زیاد یعنیی بیهصیورت بییوا دمییده تولیید
میشوند اما در جایگاه بعد از سایشیهای بیوا از مقدار دمیدگی آنها کاسته میشود
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شکل  :1مقادیر نسبی ویاُتی همخوانهای انفجاری واکدار و بیواک زبان فارسی و انگلیسی در
جایگاههای واجی مختلف

بهطوریکه این همخوانها بهصورت بیوا نادمیده تظیاهر میییابنید در مقابیل ،انفجیاریهیای واکیدار
انگلیسی در آغاز کلمه در ناحیة پساُفت کم و در آغاز هجا بین دو واکه در ناحیة پیشاُفت زیاد (کامالً واکدار)
تولید میشوند
شکل  2مقادیر نسبی ویاُتی انفجاریهای واکدار و بیوا زبان فارسی و انگلیسی را در جایگاههای واجی
مختلف نشان میدهد این شکل به خوبی نشان میدهد که الگوی توزیع مقیادیر ویاُتیی انفجیاریهیای دو
زبان تا حد زیادی به یکدیگر شبیه است
همچنین تأایر محل تولید همخوانهای انفجاری بر مقادیر ویاُتی در زبانهای فارسیی و انگلیسیی میورد
مطالعه قرار گرفته است مثالً در زبان انگلیسی نشان داده شده است که هرقدر از لبها به سمت عقب حفیرة
دهان حرکت کنیم ،مقادیر ویاُتیِ همخوانهای انفجاری افزایش مییابد لیسکر و آبرامسیون ( )1831نشیان
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دادهاند که ویاُتیِ انفجاریهای بیوا در زبان انگلیسی آمریکایی برای همخوانهای لبیی  +25میلییاانییه،
برای همخوانهای لثوی  +35میلیاانیه و برای همخوانهای نیرمکیامی  +12میلییاانییه اسیت امیا نتیای
بهدست آمده برای زبان فارسی با این الگوی توزیعی مطابقت زیادی ندارد مثالً نوربخش ( )1399نشیان داده
است که مقادیر ویاُتی برای انفجاریهای لبی مطابی با استدال فوق از تیغهایها کمتر اسیت همیین طیور
ویاُتیِ سختکامیها از دندانیهیا بیشیتر اسیت امیا مقیادیر ویاُتییِ انفجیاریهیای نیرمکیامی بیر خیالف
پیشبینیهای استدال فوق از سختکامیها بیشتر نیست در حالیکه انتظار داریم با توجیه بیه محیل تولیید
عقبتر نرمکامیها در مقایسه با سختکامیها مقدار ویاُتیِ آنها بیشتر از سختکامیها باشد

شکل  :3نظام سلسلهمراتبیِ اثر محل تولید بر مقادیر ویاُتیِ همخوانهای انفجاری فارسی و انگلیسی

بر این اساس یافتههای بهدست آمده در ارتباط با اار محل تولید بر مقادیر ویاُتیِ همخوانهیای انفجیاری
فارسی و انگلیسی را به شکل نظام سلسلهمراتبی زیر نشان میدهیم (شکل )3
تقابل واکداری -بیواکی در گفتار فراگیران فارسیزبانِ انگلیسی بهعنوان زبان دوم یا زبان خارجی تیاکنون
مورد بررسی قرار نگرفته است نتای مطالعات آزمایشگاهی بر روی دیگر گویشوران غیربومیِ انگلیسی بهطیور
کلی نشان داده است که حتی در صورتیکه زبانهیای میادری ( )L1و انگلیسیی (زبیان دوم) از سیرن هیای
آکوستیکیِ یکسانی برای تمایز تولیدی-درکی انفجاریهای واکدار و بیوا استفاده کنند ،الگوی توزیع مقادیر
این سرن ها در گفتار زبانآموزان لزوماً مشابهِ گویشوران بومیزبان انگلیسی ،یا حتیی زبیان اولشیان ،نیسیت
(کانگ2111 ،؛ کیم و چو2113 ،؛ کانگ و یون2113 ،؛ کونگ و یون2113 ،؛ سیچرتس ،چیو ،لوتیو و وارمیر،
)2115
هدف این پژوهش بررسی نقش ویاُتی در ایجاد تمایز تولیدی بین انفجاریهای واکدار و بیوا انگلیسیی
در گفتار فارسیزبانان انگلیسیآموز است مسئله اصلی تحقیی حاضر آن است که فارسیزبانان انگلیسیآموز تا چیه
اندازه قادرند انفجاریهای واکدار ،بیوا دمیده و بیوا نادمیدهی زبان انگلیسیی را در جایگیاههیای واجیی مختلیف
همانند گویشوران بومیِ این زبان تولید کنند بهطور کلی ،با توجه به توزییع مشیابهِ مقیادیر ویاُتییِ انفجیاریهیای
واکدار و بیوا در زبانهای انگلیسی و فارسی انتظار داریم فارسییزبانیان انگلیسییآمیوز انفجیاریهیای بییوا
انگلیسی را در جایگاههای آغاز کلمه و آغاز هجا (بین دو واکه) با پساُفت زیاد و در جایگاه بعد از سایشیهیای
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بیوا با پساُفت کم تولید کنند همچنین انتظار داریم شرکتکنندگان تحقیی ،انفجاریهای واکدار انگلیسیی
را در جایگاه آغاز کلمه در ناحیة پساُفت کم و در آغاز هجا (بین دو واکه) در ناحیة پیشاُفت زیاد تولید کنند
 -3روش پژوهش
 -1-3دادهها و شرکتکنندگان

پژوهش حاضر در قالب واجشناسی آزمایشگاهی در سطح تولید انجام گرفته است برای این منظور ،تعیداد 93
کلمه انگلیسی بهعنوان دادههای هدف تحقییی انتخیاش شیدند کلمیات طیوری انتخیاش شیدند کیه تمیامی
انفجاریهای واکدار و بیوا زبان انگلیسی ( و )را در چهار جایگاه واجی متفاوت شیامل ()1
جایگاه آغازین (مانند  )2( ،)/peace/آغاز هجا بین دو واکه در حالتی کیه واکیهی اول تکییهبیر باشید (ماننید
 )3( ،)/open/آغاز هجا بین دو واکه در حالتی که واکهی دوم تکیهبیر باشید (ماننید  )/a'ttend/و ( )1بعید از
سایشی بیوا (مانند  )/stone/دربرداشته باشند به ازای هیر کیدام از انفجیاریهیا در هیر ییک از ایین
جایگاهها ،چهار کلمه انتخاش شدند ازم به توضیح است که در زبان انگلیسی ،انفجاریهای واکدار بیه دلییل
محدودیت وازآرایی بعد از سایشی بیوا  قرار نمیگیرند همچنین ،انفجاریهای تیغهای در این زبیان در
جایگاه آغاز هجا در حالتی که واکهی اول تکیهبر باشد ،معمواً بهصورت زنشی تولید مییشیوند بنیابراین بیا
حرف این دادهها ( 12کلمه مربوط به انفجاریهای واکدار بعید از سایشیی بییوا  و  9کلمیه مربیوط بیه
انفجاریهای تیغهای  و  در جایگاه آغاز هجا در حالتی که واکهی اول تکیهبر باشد) تعداد کیل کلمیات
انتخاش شده 93 ،کلمه شد کلمات انتخاش شده سپس در جملة حاملِ  John said…..قرار داده شیدند و بیا
ترتیب تهادفی چیده شده و بر روی صفحه نمایشگر رایانه به شرکتکنندگان ارائه شدند
چهار شرکتکننده مرد و چهار شرکتکننده زن فارسیزبان ،شرکتکننیدگان پیژوهش حاضیر بودنید کیه
همگی در سطح پیشرفته انگلیسی را آموخته و در زمان انجام پژوهش ،مدرس مؤسسات مختلف آموزش زبان
انگلیسی بودند متوس سن شرکتکنندگان  31و در بازهی سنی بین  21تا  13سال بودند
ضب دادهها در یک اتاق آرام و در سکوت کامل انجام شد برای ضب دادهها از دسیتگاه ضیب حرفیهای
خبرنگاری سونی استفاده شد به هنگام ضب دادهها ،دستگاه با فاصلهای مناسب از دهان شرکتکنندگان قرار
داده شده و از آنها خواسته شد که جمالت را یکی پس از دیگری بهصورت طبیعی و با مکثی کوتیاه بیین هیر
جمله با جملهی بعد بخوانند این  93جمله به منظور سیهولت در امیر تحلییل دادههیا ،در دو گیروه بیسیت و
پن تایی و یک گروه بیست و ششتایی بال بندی شدند
 2-3روش انجام آزمایش

برای تحلیل صوتشناختی دادهها از نرمافزار پِرَت ویرایش  12-2-5استفاده شد این نرمافزار به خیاطر دقیت
زمانی باا و امکان تحلیل همزمان موز صوتی و طیفنگاشت و نیز در دسترس بودن و سیهولت کیارکرد آن
مورد استفاده قرار گرفت برای اندازهگیری ویاُتیِ همخوانهای انفجاری ،فاصلهی بین آغیاز رهیش بسیت و
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آغاز ارتعاش تارآواها مد نظر قرار گرفته و به دقت اندازهگیری شد اندازهگییریهیا بیهطیور همزمیان بیر روی
طیفنگاشت و موز صوتی انجام شد همچنین ،برای تقطیع هجاییِ گفتار پیوسیته جمیالت از معیارهیای تقطییعِ
پیترسون 1و لهیست )1831( 2استفاده شد
برای تحلیل آماری دادههای اندازهگیری شده از نرمافزار  SPSSویرایش  23استفاده شد بهازای هر ییک
از جایگاههای واجی هدف تحقیی یک آزمون آماری تحلیل واریانس دو عامله با مشاهدات مکرر انجام شد که
در هر آزمون ،واکدارای (با دو سطح واکدار و بیوا ) و محل تولیید (بیا سیه سیطح لبیی ،تیغیهای و بدنیهای)
بهعنوان متغیرهای مستقل و ویاُتی بهعنوان متغیر وابسته انتخاش شدند
 3-3تحلیل دادهها

شکل  1مقادیر ویاُتی همخوانهای انفجاری واکدار و بیوا انگلیسی را در جایگاه آغازین کلمیه بیهصیورت
تابعی از محل تولید همخوانها در گفتار فارسیزبانان انگلیسیآموز نشان میدهد خ چین افقیی منطبیی بیر
مقدار صفرِ ویاُتی بر روی محور عمودی ناظر بر لحظه شروع رهیش اسیت ایین شیکل بیه روشینی نشیان
میدهد که انفجاریهای واکدار و بیوا در دو ناحیة ویاُتی کامالً مجزا از یکدیگر قرار گرفتهاند

شکل  :4مقادیر ویاُتی همخوانهای انفجاری واکدار و بیواک انگلیسی در جایگاه آغازین کلمه
بهصورت تابعی از محل تولید همخوانها در گفتار فارسیزبانان انگلیسیآموز

1. Peterson
2. Lehiste
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انفجاریهای بیوا در ناحیة ویاُتی مثبت زیاد و انفجاریهای واکدار در ناحیة ویاُتی مثبت کیم تظیاهر
پیدا کردهاند به این ترتیب هر دو طبقة انفجاری واکدار و بیوا در ناحیة پساُفت یعنی ناحیة مثبیت ویاُتیی
ظاهر شدهاند؛ اما مقادیر پساُفت ویاُتی برای انفجاریهای بیوا از انفجاریهای واکدار بهطور قابل توجهی
بیشتر است بر این اساس اگر مطابی به آنچه قبالً گفتیم ،ناحیة ویاُتی مثبت زیاد را به مقولة بیوا دمییده و
ناحیة ویاُتی مثبت کم را به مقولة بیوا نادمیده افراز کنییم ،در آن صیورت بایید گفیت کیه فارسییزبانیان
انگلیسیآموز همخوانهای انفجاری واکدارِ زبان انگلیسی را در جایگاه آغازین کلمه بهصورت بیوا نادمیده و
انفجاریهای بیوا را در این جایگاه بهصورت مقولة بیوا دمیده تولید کردهاند نکتة مهم دیگر دربیاره ایین
شکل ،به اار محل تولید بر مقادیر ویاُتی مربوط میشود چنانکه مشیاهده مییشیود مقیادیر ویاُتیی بیرای
انفجاریهای تیغهای از انفجاریهای لبی در هر دو طبقة واکدار و بیوا بیشتر است همچنین مقادیر ویاُتی
برای انفجاریهای بدنهای واکدار از انفجاریهای تیغهای بیشتر است اما انفجاریهای بدنهای بیوا  ،ویاُتیی
بیشتری نسبت به انفجاریهای تیغهای ندارند
نتای آزمون آماری تحلیل واریانس دوعامله (جدول  )1نشان داد که اار عامل واکداری -بیواکی بر مقیادیر
ویاُ تی معنادار است این نتای همچنین نشان داد که اار عامل محل تولید نیز بر مقادیر ویاُتی معنادار است،
اما اار تعاملی دو عامل واکداری -بیواکی و محل تولید بر مقادیر ویاُتی معنادار نیست برای محاسبة معنیادار
بودن اختالف مقادیر ویاُتی بین محلهای تولید مختلف با یکدیگر ییک آزمیون تعقیبیی ال اس دی 1انجیام
شد نتای این آزمون نشان داد که مقادیر ویاُتی برای همخوانهای لبی با انفجاریهیای تیغیهای و بدنیهای
معنادار است ( ،)P<10111اما اختالف مقادیر ویاُتی انفجاریهای تیغهای و بدنهای با یکدیگر معنادار نیسیت
()P=10393
جدول  :1خالصه نتایج آزمون تحلیل واریانس دوعامله برای محاسبه سطح معنیداری اثر دو عامل
واکداری -بیواکی و محل تولید بر مقادیر ویاُتی در جایگاه آغازین کلمه
P level
ρ< 0.001
ρ< 0.001
Ρ= 0.362

VOT
F(1,185)=548.398
F(2,185)=7.4
F(2,185)=1.022

Voice
Place
Voice* Place

1. LSD
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شکل  :5مقادیر ویاُتی همخوانهای انفجاری واکدار و بیواک انگلیسی در جایگاه میان کلمه -آغاز
هجای تکیهبر ،بهصورت تابعی از محل تولید همخوانها در گفتار فارسی زبانان انگلیسیآموز
جدول  :2خالصه نتایج آزمون تحلیل واریانس دوعامله برای محاسبه سطح معنیداری اثر دو عامل
واکداری-بیواکی و محل تولید بر مقادیر ویاُتی در جایگاه میان کلمه -آغاز هجای تکیهبر-
P level
ρ< 0.001
ρ< 0.001
ρ< 0.001

VOT
F(1,181)=35.415
F(2,181)=52.931
F(2,181)=35.311

Voice
Place
Voice* Place

حال شکل  5را در نظر بگیریم این شکل ،توزیع مقادیر ویاُتی بیرای همخیوانهیای انفجیاری واکیدار و
بیوا انگلیسی را در جایگاه میان کلمه -آغاز هجای تکیهبر -بهصورت تابعی از محل تولیید همخیوانهیا در
گفتار فارسیزبانان انگلیسیآموز نشان میدهد این شکل نشان میدهد که مقادیر ویاُتی برای انفجاریهیای
بیوا در جایگاه آغاز هجای تکیهبر ،همانند انفجاریهای بیوا در آغاز کلمه ،در ناحییة مثبیت زییاد ،یعنیی
پساُفت زیاد تظاهر پیدا کرده است اما انفجاریهای واکدار در این جایگاه توزیع متفاوتی نسیبت بیه جایگیاه
آغاز کلمه دارند و در ناحیة پیشاُفت ،یعنی ناحیة ویاُتیِ منفی تظاهر پیدا کرده است این نتای نشان میدهد
که انفجاریهای بیوا در جایگاه میان کلمه -آغاز هجای تکیهبیر -در گفتیار فارسییزبانیان انگلیسییآمیوز
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بهصورت مقولة بیوا دمیده و انفجاریهای واکدار بهصورت مقوله واکدار تولید شدهانید بیر ایین اسیاس ،بیا
مقایسة این شکل با شکل  1به این نتیجه میرسیم که همخوانهای انفجاری بییوا  ،چیه در جایگیاه آغیاز
کلمه و چه در جایگاه میان کلمه -آغاز هجای تکیهبر ،-در ناحیة پیساُفیت زییاد و بیهصیورت دمییده تولیید
میشوند اما تولید انفجاری های واکدار در این دو جایگاه با یکدیگر متفاوت اسیت بیه ایین صیورت کیه ایین
انفجاریها در جایگاه آغاز کلمه ،با پساُفت کم ،یعنی مقولة بیوا نادمیده و در جایگاه آغاز هجای تکیهبر در
ناحیة پیشاُفت ،یعنی کامالً واکدار تولید میشوند نکتة مهم دیگر درباره شکل  ،5مربیوط بیه الگیوی توزییع
مقادیر ویاُتی بهصورت تابعی از محل تولید همخوانهای انفجاری است چنانکه مشاهده مییشیود در ایین
شکل نیز مانند شکل  1مقادیر ویاُتی برای انفجاریهای تیغهای در هر دو طبقة واکدار و بییوا نسیبت بیه
انفجاریهای لبی بیشتر است اما انفجاریهای بدنهای توزیع منظمی را نشان نمیدهنید در حیالیکیه طبقیة
بیوا ِ این انفجاریها مقادیر بیشتری از همخوانهای تیغهای و لبی دارند اما توزیع مقادیر ویاُتی برای گونیة
واکدار این انفجاریها پایینتر از تیغهایها و همسطح انفجاریهای لبی است
نتای آزمون تحلیل واریانس دو عامله (جدول  )2نشان داد که اار هر دو عامل واکداری -بییواکی و محیل
تولید بر مقادیر ویاُتی همخوانهای انفجاری معنادار است این نتای همچنین نشان داد کیه اایر تعیاملی دو
عامل واکداری -بیواکی و محل تولید بر مقادیر ویاُتی معنادار است معنادار بودن اایر تعیاملی ایین دو متغییر
ناشی از توزیع متفاوت مقادیر ویاُتی برای انفجاری های واکدار و بیوا بسته به محل تولید انفجاریهاست
در حالیکه در انفجاریهای بیوا  ،مقادیر ویاُتی با عقب رفتن محل تولید انفجاریها افیزایش میییابید ،در
انفجاریهای واکدار چنین الگویی مشاهده نمیشود نتای آزمون تعقیبیی ال اس دی نشیان داد کیه اخیتالف
مقادیر ویاُتی برای انفجاریهای لبی ،تیغهای و بدنهای در طبقة بیوا با یکدیگر معنادار است ،اما در طبقیه
واکدار تنها انفجاریهای لبی و تیغهای با یکدیگر اختالف معنادار دارند و بین انفجاریهای بدنهای با لبیی ییا
تیغهای تفاوت معناداری مشاهده نمیشود
شکل  3توزیع مقادیر ویاُتی برای همخوانهای انفجاری واکدار و بیوا زبان انگلیسی را در جایگاه میان
کلمه -آغاز هجای بدون تکیه -بهصورت تابعی از محل تولید همخوانهای انفجاری در گفتیار فارسییزبانیان
انگلیسیآموز نشان میدهد (ازم به یادآوری است که انفجاریهای تیغهای در این جایگاه بیه علیت احتمیال
تلفظ بهصورت زنشی مورد بررسی قرار نگرفتند) بهطور کلی الگوی توزیع مقادیر در این شکل بسیار شبیه بیه
جایگاه آغاز هجای تکیهبر است
تنها تفاوت بین آنها این است که چون هجاهای مورد نظر در این جایگاه فاقد تکیه بودهاند ،مقادیر ویاُتی
برای همخوانهای انفجاری بیوا نسبت به جایگاه آغاز هجای تکیهبر کمتر است ایین مسیئله خیود نشیان
میدهد که جایگاه نواییِ همخوانهای انفجاری بیوا  ،بر مقدار ویاُتی آنها تأایرگرار اسیت بیه غییر از ایین
تفاوت ،تفاوت دیگری بین همخوانهای انفجاری در جایگاه آغاز هجای تکیهبر و هجای بدون تکیه مشیاهده
نمیشود چنانکه در این شکل مشاهده میشود انفجاریهای بیوا در ناحیة پسافت زیاد و انفجیاریهیای
واکدار در ناحیة پیشافت تظاهر پیدا کردهاند الگوی نامنظم توزیع مقادیر برای همخوانهای انفجاری بدنهای
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در این شکل نیز کامالٌ مشاهده میشود در بیوا ها مقدار ویاُتی همخوانهای انفجاری بدنیهای نسیبت بیه
همخوانهای لبی بهطور قابل توجهی بیشتر است اما این تفاوت در همخوانهای انفجیاری واکیدار مشیاهده
نمیشود
نتای آزمون تحلیل واریانس دو عامله (جدول  )3نشان داد که اایر عامیل مسیتقل واکیداری -بییواکی بیر
مقادیر ویاُتیِ انفجاریها در جایگاه آغاز هجای بدون تکیه معنادار است ولی عامل محیل تولیید بیر مقیادیر
ویاُتی همخوانهای انفجاری تأایر معناداری ندارد

شکل  :6توزیع مقادیر ویاُتی برای همخوانهای انفجاری واکدار و بیواک زبان انگلیسی در جایگاه
آغاز هجای بدون تکیه (میان کلمه) بهصورت تابعی از محل تولید همخوانهای انفجاری در گفتار
فارسی زبانان انگلیسیآموز
جدول  :3خالصه نتایج آزمون تحلیل واریانس دوعامله برای محاسبه سطح معنیداری اثر دو عامل
واکداری -بیواکی و محل تولید بر مقادیر ویاُتی در جایگاه میان کلمه -آغاز هجای بدون تکیه-
P level
Ρ< 0.001
Ρ=0.241
Ρ=0.083

VOT
F(1,110)=49.227
F(1,110)=1.392
F(1,110)=3.068

Voice
Place
Voice* Place
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شکل  9الگوی توزیع ویاُتی مقادیر همخوانهای انفجاری بیوا را در جایگاه بعد از سایشیی بییوا
در آغاز کلمه بهصورت تابعی از محل تولید همخوانها در گفتار فارسیزبانان انگلیسییآمیوز نشیان مییدهید
(ازم به ذکر است که انفجاریهای واکدار به دلیل محیدودیت وازآراییی در ایین جایگیاه قیرار نمییگیرنید)
بررسی این شکل نشان میدهد که هر سه دسته همخوانهیای انفجیاری لبیی ،تیغیهای و بدنیهای در ناحییة
ویاُتی مثبتِ نسبتاً زیاد (ناحیة پساُفت زیاد) تولید شدهاند با این تفاوت که مقادیر ویاُتیی بیرای تیغیهایهیا
بیشتر از لبیها و برای بدنهایها بیشتر از تیغیهایهیا اسیت بنیابراین بیه نظیر مییرسید کیه فارسییزبانیان
انگلیسیآموز به هنگام تولید همخوانهای انفجاری بیوا بعد از سایشی بییوا  /s/از مقولیة بییوا دمییده
استفاده کردهاند نکتهی جالب توجه این است که الگوی توزیع مقادیر ویاُتی در این جایگاه بهصورت مینظم
تابعی از محل تولید همخوانهای انفجاری است ،طوریکه هرقدر از لبهیا بیه سیمت عقیب دهیان حرکیت
میکنیم بر مقدار ویاُتی انفجاریها افزوده شده است
نتای آزمون تحلیل واریانس یکعامله نشان داد که اار عامل محل تولید بر مقادیر ویاُتی همخیوانهیای
انفجاری در جایگاه بعد از  /s/معنادار است ()P=10133
/s/

شکل  :7مقادیر ویاُتی همخوانهای انفجاری بیواک در جایگاه بعد از سایشی بیواک  /s/بهصورت
تابعی از محل تولید همخوانها در گفتار فارسی زبانان انگلیسیآموز
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نتای آزمون تعقیبی ال اس دی نشان داد که اختالف مقادیر ویاُتی انفجاریهای لبی و تیغهای با یکدیگر
معنادار نیست ( ،)P=10191اما اختالف ویاُتی انفجاریهای تیغهای با بدنهای ( )P=10133و همچنین لبی بیا
بدنهای ( )P>10111با یکدیگر معنادار است
 -4بحث و نتیجهگیری
در تحقیی حاضر ،الگیوی تغیییرات ویاُتیی انفجیاریهیای واکیدار و بییوا انگلیسیی را در گفتیار فارسیی زبانیان
انگلیسیآموز در جایگاه های واجی مختلف بهصورت تابعی از محل تولید بست انفجاری بررسی کردیم
بهطور کلی نتای بهدست آمده نشان داد که الگوی توزیع ویاُتی انفجاریهای انگلیسی در گفتیار فارسیی
زبانان انگلیسیآموز در تمامی جایگاه های واجی به غیر از جایگاه بعد از سایشی بیوا با یافتههیای پژوهشیی
مربوط به زبانهای فارسی و انگلیسی مطابقت دارد این نتای را به تفهیل در ذیل به تفکیک جایگیاه واجیی
توضیح میدهیم
نتای بهدست آمده برای جایگاه آغاز کلمه نشان داد که انفجیاریهیای بییوا بیا ویاُتییِ مثبیت زییاد و
انفجاریهای واکدار با ویاُتیِ مثبت کم تظاهر مییابند به بیان دیگر هیر دو طبقیة انفجیاریهیای واکیدار و
بیوا در گفتار فارسی زبانان انگلیسیآموز در ناحیة ویاُتیی مثبیت واقیع مییشیوند بنیابراین ناحییة رهیش
انفجاریها نسبت به ناحیة بست در ایجاد تقابل دوگانة واکدار و بیوا برای همخوانهای انفجاری در جایگاه
آغاز کلمه مؤارتر است این الگوی آوایی برای تقابلهای دوگانة واکدار و بیوا زبانهای فارسی و انگلیسیی
نیز بهدست آمده است نوربخش ( )1399اشاره کرده است که انفجاریهیای واکیدار فارسیی در جایگیاه آغیاز
کلمه با پساُفت کم و انفجاریهای بیوا با پساُفت زییاد ظیاهر مییشیوند لیسیکر و آبرامسیون ( )1831و
لدهفوگد و جانسون ( )2111نیز نشان دادهاند که تقابل آوایی انفجاریهای واکدار و بیوا زبیان انگلیسیی در
جایگاه آغاز کلمه بر اساس میزان دمش در ناحیه رهش انفجاریها صورت می گیرد و از این رو ناحیة رهیش
انفجاری مسئول تمایز همخوانهای انفجاری واکدار و بیوا انگلیسی در جایگاه آغاز کلمه است
نتای بهدست آمده برای جایگاه آغاز هجا (میان کلمه) در دو حالت تکیهبر و بیدون تکییه نشیان داد کیه
انفجاریهای واکدار فارسیزبانان انگلیسیآموز در این جایگاه ،صرف نظر از الگوی تکیه ،بیا ویاُتیی منفیی و
انفجاریهای بیوا با ویاُتی مثبت زیاد تولید میشوند به این ترتیب با توجه به وقوع ویاُتی انفجاریهیای
بیوا در ناحیه رهش با مقدار مثبت زیاد و انفجاریهای واکدار در ناحیه بست با مقیدار منفیی ،تقابیل آواییی
انفجاریهای واکدار و بیوا در این جایگاه یک تقابل بیشینه اسیت ایین نتیای بیرای زبیانهیای فارسیی و
انگلیسی نیز گزارش شده است بهطیور مثیال بییجینخیان ( ،)1382نیوربخش ( )1399نشیان دادهانید کیه
انفجاریهای بیوا در زبان فارسی در جایگاه آغاز هجا همانند جایگیاه آغیاز کلمیه برحسیب پیارامتر زمیانی
ویاُتی در ناحیة پساُفت یعنی ناحیة دمش تظاهر آوایی دارند ولی انفجاریهیای واکیدار در ایین جایگیاه بیا
الگوی پیشواکداری تولید میشوند لیسکر و آبرامسون ( )1831و لدهفوگد و جانسون ( )2111نشیان دادهانید
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که همخوانهای انفجاری واکدار و بیوا انگلیسی در جایگاه آغاز هجا در زبان انگلیسیی بیر حسیب پیارامتر
آوایی ویاُتی در دو ناحیه زمانی جداگانه یعنی پیشاُفت و پساُفت تولید میشوند
اما نتای این تحقیی دربارة رفتار آوایی همخوان های انفجاری در جایگیاه پیس از سایشیی بییوا  /s/بیا
یافتههای پیشین برای زبان های انگلیسی و فارسی مطابقت ندارد در نتای تحقیی حاضر مشاهده کردیم کیه
انفجاریهای بیوا در جایگاه بعد از سایشی  /s/در گفتار فارسیزبانان انگلیسیآموز با مقادیر ویاُتیی مثبیت
زیاد تولید میشوند در حالیکه نتای بهدست آمده برای زبانهای فارسی و انگلیسی نشان داده است که وقوع
همخوانهای انفجاری بیوا بعد از سایشیهای بیوا باعث کاهش قابلمالحظهِ مقدار دمش آنها مییشیود
مثالً صادقی ( )1393و بیجنخان ( )1382نشان دادهاند که انفجاریهای بیوا فارسی بعید از سایشییهیای
بیوا در مرز بین دو هجا (مانند «اشکال»  )با ویاُتی مثبت کم تولید میشوند در زبیان انگلیسیی
نیز نشان داده شده است که مقدار ویاُتی برای همخوانهای انفجاری بیوا بعد از ( /s/در توالیهیای ،
 و  )بهطور قابل مالحظهای کمتر از این انفجاریها در جایگاه آغاز کلمه است
کاهش دمش انفجاریهای بیوا بعد از سایشیهای بیوا در چارچوش وازشناسی تولییدی توضییح داده
شده است برومن و گلدشتاین ( )28 :1882چنین بحث میکنند که در توالی همخوانهای سایشیی بییوا و
انفجاری بیوا ) ،(SCتنها یک الگوی چاکنایی بهصورت ]+گسترده چاکنیای[ فعیال مییشیود چاکنیای در
مرکز همخوان سایشی بیوا تا حداکثر میزان ممکن گسترده مییشیود و در زمیان شیروع رهیشِ همخیوان
انفجاریِ بعد ،از میزان گستردگی آن بهطور قابل مالحظهای کاسته میشیود ایین کیاهش گسیتردگی باعیث
میشود که مقدار ویاُتی برای همخوان انفجاری بیوا بهطور قابل توجهی کاهش یابد به این ترتیب چیون
تارآواها بعد از گستردگی کامل در مرکز همخوان سایشی ،همزمان با تولید قطعه رهشِ همخوان انفجیاری در
حال بسته شدن هستند ،جریان هوای اندکی از چاکنای خارز میشود و در نتیجیه از مییزان دمیش انفجیاری
بهطور قابل توجهای کاسته میشود اگر چنین فرضی را بپریریم در آن صورت باید گفت که تیوالیهیای SC
در گفتار فارسیزبانان انگلیسیآموز بهصورت یک الگوی چاکنایی ]+گسترده چاکنای[ واحد تولیید نشیدهانید
این واقعیت اساساً نشان میدهد کیه شیرکتکننیدگان در کنتیرل فیزیولیوژیکی همزمیان فعالییت حنجیره و
فوقحنجره در تولید توالیهای آغازی  SCناتوان بودهاند بهنظر میرسد علت اصلی این مسئله ،تداخل نظیام
آوایی زبان مادری شرکتکنندگان با زبان دوم (زبان انگلیسی) باشد میتوان اینگونه استدال کرد که تولیید
بومیگونهی توالی آوایی به هم پیوستهی  SCدر آغاز کلمات انگلیسی مستلزم همزمان کردن فعالیت حنجیره
و فوقحنجره به ترتیبی است که تنها یک الگوی چاکنایی بهصورت ]+گسترده چاکنای[ در طول کیل تیوالی
همخوانی فعال شود و چون زبان فارسی فاقد خوشههای آغازی است ،شرکتکنندگان قادر به همزمانسیازی
بومیگونهی (همانند گویندگان بومی انگلیسی) فعالیت حنجره و فوقحنجره برای تولیید خوشیههیای آغیازی
 SCنیستند از این رو ،فارسیزبانان انگلیسیآموز ،به هنگام تولید توالی  SCدر آغاز کلمات انگلیسیی حنجیره
خود را دو بار با دو الگوی مستقل ]+گسترده چاکنای[ فعال میکنند ،یکی بیرای تولیید سیایش بییوا  و
دیگری برای تولید انفجاری بیوا ِ بعد به این ترتیب فعال شدن الگیوی گسیتردة چاکنیای بیهصیورت ییک
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در این جایگاه باعث میشود که این انفجاریها با ویاُتی مثبت

الگوی چاکنایی مستقل برای انفجاری بیوا
زیاد تظاهر یابند
یک دیگر از یافتههای تحقیی مربوط به فرضیهی واجی رابطة بین محل تولید انفجاریها و مقدار ویاُتیی
است بهطور کلی نتای تحقیی حاضر با یافتههای بهدست آمده برای زبیان فارسیی در مقایسیه بیا انگلیسیی
مطابقت بیشتری دارد نتای این تحقیی نشان داد که میزان ویاُتیِ انفجاریهای لبی نسبت به انفجاریهیای
تیغهای بهطور معناداری کمتر است اما بین میزان ویاُتیِ انفجاریهای بدنهای در مقایسیه بیا انفجیاریهیای
لبی یا تیغه ای نتای مشخص و منظمی حاصل نشد بر مبنای فرضیة واجی رابطة محل انفجاریها بیا مقیدار
ویاُتی ،چنانکه قبالً توضیح دادیم ،میزان ویاُتیِ بیشتر انفجاری تیغهای نسبت به انفجاری لبی قابل تبییین
است زیرا بر مبنای این فرضیه هرچه حجم حفرة فوقحنجرهای کوچکتر شود ،فشار هوا زیادتر میشیود و در
نتیجه مدت زمان بیشتری طول میکشد تا فشار هوا کاهش یافته و ارتعاش تارآواها برای واکة بعد آغاز شیود
اما رفتار آوایی نامنظم انفجاریهای بدنهای در این راستا قابل تبیین نیست زیرا ایین همخیوانهیا بسیته بیه
واکدار یا بیوا بودن ،گاه میزان ویاُتیشان بیشتر از تیغهایهیا اسیت و گیاه کمتیر از آنهیا اسیت و ایین در
چارچوش فرضیة فوق قابل توجیه نیست این یافته تحقیی دقیقاً مطابی با نتایجی است که نیوربخش ()1399
برای زبان فارسی بهدست آورده است چنانکه قبالً گفتیم ،نوربخش در آزمایش تولیدی خود نشان داده است
که مقادیر ویاُتی برای انفجاریهای لبی از انفجاریهیای تیغیهای کمتیر اسیت همچنیین ،مقیادیر ویاُتییِ
انفجاریهای تیغهای از انفجاریهای سختکامی کمتر است اما برای انفجیاریهیای نیرمکیامی ،بیر خیالف
پیشبینیهای فرضیه واجی فوق ،مقادیر ویاُتیِ بیشتری نسبت به انفجاریهای سیختکیامیهیا بیه دسیت
نیامد
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