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  ساله فارسي زبان 4تا  2هاي همخواني در كودكان  بررسي رشد برخي خوشه
 

  2بهروز محمودي بختياري ،1زهرا قيومي ،*ليال قسيسين
  

  چكيده
 مورد اين در آن چه. گيرد قرار ها همخوان اين ميان در اي واكه كه آن بدون است، هجا يك در همخوان چند پياپي آمدن همخواني، خوشه: مقدمه
 اين اغلب. است شده گزارش سالگي دو حدود در همخواني هاي خوشه توليد توانايي. باشد مي همخواني هاي خوشه اكتساب سن است، اهميت حايز
 تعيين حاضر، پژوهش از هدف. شود توليد صحيح صورت به همخواني هاي خوشه سرانجام تا شده، همخواني هاي خوشه سازي ساده به منجر ها تالش
  .است زبان فارسي كودكان در همخواني هاي خوشه از برخي رشدي الگوهاي و اكتساب سن

. زبان شهر اصفهان بود يساله فارس 4تا  2 يعيكودك طب 120 شامل عهلجامعه مورد مطا. است توصيفي مطالعه يك حاضر پژوهش :ها مواد و روش
 با واژه 24 شامل و ساخت محققابزار مورد استفاده . شد بررسي تصاوير ناميدن از استفاده با همخواني هاي خوشه يدتول ييپژوهش توانا يندر ا

  .بود cvcc ساختار
و  xt، sk، sb، ∫k ،st، ft، ∫t ،ks ،bz ،f∫ ،ngهمخواني  هاي خوشه سالگي، 7/2-3 ، حدودndو  mp يسن اكتساب دو خوشه همخوان :ها يافته
∫m و  سالگي 1/3-6/3 حدودtr ،rx ،rd ،rg ،rf ،rm  وrs بود سالگي 7/3-4 حدود.  

 شود مي مالحظهتوجه شود،  همخواني هاي خوشهاكتساب  يببه ترت اگر. شدآغاز  7/2-3از سن  همخواني هاي خوشهاكتساب  سن: گيري نتيجه
از  قبل باشند، مي خيشومي و انسدادي هاي همخوان يحاو كه يهمخوان هاي خوشه .كند مي يتتبع ياز رشد همخوان همخواني هاي خوشهكه رشد 
  .شوند ميكسب  يگرد يهمخوان هاي خوشه

  فارسي زبان رشد، الگوهاي ،سن اكتساب ي،خوشه همخوان :ها كليد واژه
  

  20/1/90: تاريخ دريافت
  17/10/90: تاريخ پذيرش

 

  مقدمه
شناسي زبان، يكي از وجوه توصيفي، خوشه  در جنبه واج
. هاي دنيا وجود دارد كه در اغلب زبان باشد همخواني مي

در يك هجا  آمدن پياپي دو يا چند همخوانخوشه همخواني، 
اي در ميان اين دو همخوان قرار گيرد  است، بدون آن كه واكه

  در مطالعه). 1(تواند به صورت آغازه يا پايانه به كار رود  و مي
درصد  39زبان مشخص شد كه  104صورت گرفته بر روي 

درصد خوشه همخواني  13ها خوشه همخواني پاياني،  زبان

درصد باقي مانده خوشه همخواني آغازين و  48ين و آغاز
 ).2(پاياني دارند 

هاي همخواني  در هر زبان براي ساخت و كاربرد خوشه
در زبان فارسي معيار، خوشه . قوانين خاصي وجود دارد

باشد كه فقط در پايان هجا  همخواني تنها داراي دو عضو مي
ديگر در زبان دهد، به عبارت  رخ مي) خوشه همخواني پاياني(

رود  فارسي معيار خوشه همخواني به عنوان آغازه به كار نمي
هاي دو انفجاري، دو سايشي،  در زبان فارسي خوشه). 3(
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، /t∫/هاي  انفجاري و خوشه -سايشي، سايشي -انفجاري
/dЗ/ ،/j/ ،/l/ ،/r /،/m / و/n/ ها  همراه با ديگر همخوان

  . شود مشاهده مي
هاي همخواني در زبان  يل خوشههايي بر تشك محدوديت

  :شود كه برخي از آن عبارت است از فارسي ديده مي
تواند از دو عضو يكسان يا دو  خوشه همخواني نمي

. عضوي كه جايگاه توليدي يكسان دارد، به وجود آيد
هاي مالزي و  هاي صفيري و پاشيده و همخوان همخوان

هاي دو  شهخو. گيرند چاكنايي در توالي همخواني قرار نمي
انفجاري گرايش به نيمه واكداري و خوشه دو سايشي گرايش 

انفجاري، عضو  -در خوشه سايشي. دهند به بيواكي نشان مي
انفجاري گرايش به واكداري و عضو انفجاري گرايش به 

  . بيواكي دارد
هاي تشكيل دهنده خوشه همخواني به  ويژگي همخوان

همخواني را ندارند،  توان تشكيل خوشه/ З,p: /اين قرار است
/t∫,g /گيرند،  عضو اول خوشه همخواني قرار نمي/j,v,dЗ /

گرايش / d,m,n/گرايش به موضع اول خوشه همخواني و 
/ r/خوشه حاوي . بيشتري به عضو دوم خوشه همخواني دارند

هاي  پر بسامدترين خوشه همخواني و پس از آن خوشه
هاي همخواني  شهگيرند، خو قرار مي/ l/و / s/هاي  همخوان

هاي  به ترتيب كم بسامدترين خوشه/ ∫t/و / g/تشكيل شده 
  ).4(همخواني هستند 

هاي همخواني بسيار جالب توجه  آن چه در مورد خوشه
آموزي  هاي همخواني در دوران زبان است، رشد خوشه

هاي همخواني در زبان انگليسي  توانايي توليد خوشه. باشد مي
اغلب اين . گزارش شده است در حول و حوش دو سالگي

شود تا  هاي همخواني مي سازي خوشه ها منجر به ساده تالش
. هاي همخواني به صورت صحيح توليد شود سرانجام خوشه

تواند به صورت  هاي همخواني همچنين مي سازي خوشه ساده
تبديل (حذف يك يا تمام اعضاي يك خوشه همخواني 

، وارد كردن يك )cvcو يا  cvبه ساختارهاي  cvccساختار 
واكه بين اعضاي خوشه همخواني يا جانشين كردن يك 

در مراحل . تر باشد تر به جاي همخوان پيچيده همخوان ساده

هاي  هايي كه همخوان زبان و گفتار اغلب خوشه اوليه رشد
رسد كه  به نظر مي). 5(شوند  تر دارند، درست توليد مي ساده

رشد فهرست همخواني هاي همخواني بر اساس  ظهور خوشه
هاي دو  هايي كه حاوي همخوان است؛ به صورتي كه خوشه

ها به ظهور  باشند، زودتر از بقيه خوشه لبي و انسدادي مي
هاي  هاي حاوي همخوان رسند، هر چند كه توليد خوشه مي

هايي  هايي است كه همخوان تر از خوشه هم جايگاه مشكل
  ).2(غير هم جايگاه دارد 

Grunwell به نقل از ( 1974سال  درBernthal  و
Bankson ( مراحل زير را براي فرايند توليد خوشه همخواني

  :در نظرگرفت
حذف خوشه همخواني به طور كامل، كاهش خوشه 

كاربرد خوش همخواني ه با جانشيني  ،همخواني به يك عضو
   ).6(خوشه همخواني  براي يكي از اعضا، توليد صحيح

الگوهاي كاربرد  نيز بعضي ازدر يك مطالعه پژوهشگران، 
كودك : خوشه همخواني را در جريان رشد، چنين بيان كردند

يا / روان+ انسدادي /، /انسدادي+ روان /هاي  در توليد خوشه
هاي  همخوان روان و در توليد خوشه/ روان+ خيشومي /
را حذف / s/همخوان / s+ خيشومي /يا / s+ انسدادي /
  ).3(نمايد  يم

هاي  مطالعات اندكي بر روي سن اكتساب خوشه
به نقل ( Templinمطالعه . همخواني صورت گرفته است

از اولين مطالعات بر روي ) Banksonو  Bernthalاز 
او . باشد هاي همخواني ابتدايي و پاياني مي اكتساب خوشه

در مطالعات خود سن اكتساب خوشه همخواني را سني در 
درصد از كودكان آن گروه سني، خوشه  75كه  نظر گرفت

 Templinهاي  يافته. كنند همخواني را صحيح تلفظ 
 S +/ها  سالگي، آزمودني 4آشكار ساخت كه در سن 

به جز / (روان+ انسدادي /، /خيشومي + S/، /انسدادي
/gr/ ( انسدادي /و+ w /هاي همخواني  را در خوشه

 ديگر اي در مطالعه). 6(كنند  ابتدايي درست توليد مي
هاي همخواني در  در زمينه رشد خوشه ،پژوهشگران

هاي  سال، نشان دادند كه رشد خوشه 9تا  3جمعيت سني 
  ).7(سالگي ادامه دارد  9همخواني تا 
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 نييتع بهي اختصاصبه طور  كه يپژوهش در زبان فارسي
 بپردازد، يهمخوان يها خوشه رشد يالگوها و رشد سن

 كاهش ندايفر يبررس بر مطالعات اكثر. است نگرفته صورت
تعيين  حاضر مطالعه از هدف. اند پرداختههمخواني  خوشه

هاي همخواني در  الگوي رشد و سن اكتساب برخي از خوشه
اين مطالعه همراه با مطالعات . كودكان فارسي زبان است

تواند هنجارهاي رشدي كودكان فارسي زبان را  مشابه مي
نه مطالعات، عالوه بر آن كه توصيفي اين گو. مشخص نمايد

دهند،  از وضعيت رشد و الگوهاي رشد طبيعي ارايه مي
 هايي براي ارزيابي اختالالت ساز تهيه آزمون توانند زمينه مي

 .رشدي باشد

  
  ها روشمواد و 
 88-89 سال در كه ،است توصيفي مطالعه يك حاضر پژوهش
 تا 2كودك  120پژوهش شامل  ينا يآمار جامعه .شد انجام

 تعداد بهكودكان  اين. بود اصفهان شهر طبيعي سال 4
   و 1/3-6/3، 7/2-3، 1/2-6/2يگروه سن 4به  مساوي،

سطح مهدكودك  از نظر مورد هاي نمونه .شدند تقسيم 4-7/3
نحوه انتخاب . شدند انتخاب اصفهان شهر هاي كودكستان و

 انتخاب و اي خوشه شيوه به ها كودكستان و ها مهدكودك
 مشترك ورودي معيارهاي .بود ساده تصادفي شيوه به كودكان
 4 تا 2 سني محدوده در داشتن قرارعبارت بود از  ها آزمودني

 3 يرمورد كودكان ز در( طبيعي محدوده بهر در هوش سال،
 اساس بر ين كهوالد يبرا يارسال نامه پرسشاساس  برسال 

كودكان  يبرا وشده بود  يهته يرشد شناخت هاي شاخص
از (طبيعي  ، شنوايي)Goodenoughسال آزمون  3 يباال

 ، دستگاه)ينوالد يبرا يارسال نامه پرسش نجوا و آزمون طريق
 سطح در استفاده مورد حركتي پروتكل ازاستفاده (سالم  گفتاري
  .زبان بودن يو فارس )اصفهان استان دانشگاهي هاي كلينيك
 تك هاي واژه 24شامل  و ساخت محققپژوهش  ابزار
 قابليت همگي منتخب هاي واژه. بود cvccبا ساختار  هجايي

 فرم با ها واژه اين اي و فرم محاوره داشتند كشيدن تصوير به
 ينا يصور ييروا ابتدا در ).1 يوستپ(بود  يكسان نوشتاريشان

 يبرا .تأييد شد درمان گفتار دو و شناس زبان يكتوسط  يرتصاو
 ينا يمطالعه مقدمات يك درانتخاب شد و  تصوير 3 واژههر 

 بهترين تا ،شد داده نشان يهر گروه سن ازكودك  5 تصاوير به
 بررسي براي. شودهر واژه انتخاب  يبرا يرتصو ترين واضح و

  . شد استفاده تقليد و ناميدن از همخواني هاي خوشه توليد
 اعداد جدول اساس بر ابتدا پژوهش، در اجراي در

 ينو سپس والد شدندانتخاب  سني گروه هر كودكان تصادفي،
در  ،كودكان از پژوهش مورد نظر و اهداف آن آگاه شده ينا

 اگر .شد ميپژوهش  يندكودك وارد فرا يشانصورت توافق ا
 مرحله داشتند، به را مطالعه به ورود معيارهاي كودكان اين

كه حداقل  يهر كودك در محيط. شدند مي وارد آزمون بعدي
. گرفت مي قرار ارزيابي ، موردامل حواس پرت كن را داشتعو

اگر كودك  ،برد يبدين نحو كه كودك بايد تصاوير را نام م
قادر به نام بردن تصويري نبود، پژوهشگر در غالب يك جمله 

كرد و سپس دوباره با  كوتاه نام تصوير را به كودك ارايه مي
د و اگر دوباره پرسي اشاره به تصوير، نام آن را از كودك مي

. شد برد، از روش تكرار استفاده مي كودك تصوير را نام نمي
و كودكان در  نشد وارد فشاري كودكان به ،گرفتن پاسخ يبرا

 يها پاسخ .ماندند يم يمطالعه باق ياندر جر يلصورت تما
و سپس  يآور كودكان با استفاده از ضبط صوت جمع

 استخراج يليتفص يهر كودك با روش آوانگار هاي پاسخ
 را نيقادر بودند هر خوشه همخوا كه كودكاني درصد شد و مي

سن  يينمنظور تع به .شد نمايند، محاسبه توليد صحيح
 Templinتوسط  شد كه استفاده درصد 75 معيار ازاكتساب 

 هنگامي خوشه همخواني هر عبارتي به .است شده يشنهادپ
 ها از آزمودني ددرص 75 كه شوند مي گرفته نظر در يافته تسلط
 رشد، توليد الگوي تعيين براي .كردند مي توليد درست را آن

 فارسي توليدي الگوي با كودكان هاي همخواني در خوشه
  .شد مقايسه استاندارد

  
  ها يافته

كودك  120هاي همخواني در  در اين پژوهش رشد خوشه
 4كودكان منتخب در . بررسي شدساله  4تا  2فارسي زبان 
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ميانگين  1جدول . قرار گرفتند) نفر در هر گروه 30( گروه سني
  .دهد و انحراف معيار سن كودكان مورد پژوهش را نشان مي

گروه سني  4درصد كودكاني را كه در  1و نمودار  2جدول 
. دهد هر خوشه همخواني را به درستي توليد كردند، نشان مي

شود، در گروه سني  مشاهده مي 1همان گونه كه در جدول 
بيشترين درصد درستي توليد مربوط به خوشه  6/2-1/2

هاي  مربوط به خوشه 7/2-3در گروه سني  mpهمخواني 
هاي همخواني  خوشه 1/3-6/3، در گروه mpو  nd همخواني

xt ،sk ،sb ،∫k ،st ،ft ،st ،∫t ،ks ،bz ،f∫  وng  و در گروه  
. بود rsو  tr ،rx ،rd ،rg ،rf ،rmهاي همخواني  خوشه 4-7/3

هنوز به  mpخوشه همخواني  1/2-6/2البته در گروه سني 
  . درصد نرسيده است 75معيار 

  

  ميانگين و انحراف معيار سن كودكان مورد پژوهش. 1جدول 
 نمونه

 )7/3- 4( )1/3-6/3( )7/2- 3(  )1/2-6/2(  آمار توصيفي

 9/3 3/3 9/2 3/2 ميانگين سن

 81/1 43/1 42/1 208/0 انحراف معيار
  

  اند هاي همخواني را صحيح توليد نموده درصد كودكاني كه خوشه. 2جدول 

 سن  هاي همخواني خوشه
6/2-1/2 3-7/2 6/3-1/3  4 -7/3  

Mp  60 6/76 6/86  100  
Ng 6/26 6/76 6/86  100  
Nd  20 40 80  6/86  
∫m  3/13 80 3/93  100  
Sk  6/6 40 80  3/93  
Sb  3/33 40 80  6/86  
Xt  6/6 60 3/93  100  
∫k  6/26 3/13 6/86  6/86  
st  3/33 40 80  6/86  
ft  3/33 6/46 80  100  
∫t  3/33 3/33 6/86  6/86  

ks  6/6 3/53 3/73  6/86  
bz  6/6 40 80  3/93  
f∫  6/6 3/33 80  80  
rs  0 3/33 60  80  

rm  6/6 6/26 6/66  3/93  
rf  6/6 6/46 6/66  6/86  
rq  3/13 3/13 6/46  80  
rd  6/6 3/33 3/73  3/93  
rx  6/6 20 6/66  80  
rg  0 3/13 60  80  
tr  0 6/26 60  3/73  
fl  6/6 3/53 3/53  3/53  
tl  6/6 40 6/66  3/76  
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  اند درصد كودكاني كه به هر خوشه همخواني پاسخ صحيح داده. 1نمودار 

  
ارايه شده  3هاي همخواني در جدول  سن اكتساب خوشه

  . تهيه شد 2اين جدول بر اساس جدول . است
آشكار ساخت كه سن  2هاي حاصل در جدول  يافته

سالگي، سن  nd /3 -7/2/و / mp/اكتساب دو خوشه همخواني 
 - سايشي/و / سايشي - انسدادي/ها همخواني  اكتساب خوشه

، /xt/ ،/sk/ ،/sb/ ،/∫k/ ،/st/ ،/ft/ ،/st/كه شامل / انسدادي
/∫t / و/ks/ ،/bz/ ،/f∫ /خيشومي/هاي همخواني  و خوشه - 

هاي  كه شامل خوشه/ خيشومي - سايشي/و / انسدادي
سالگي است و بقيه  m /6/3 -1/3∫/و / ng/همخواني 

به  7/3- 4در سن / fl/و / rg/هاي همخواني به استثناي  خوشه
بر اساس همين جدول دو خوشه همخواني . معيار اكتساب رسيدند

mp / و/nd /هاي مشاهده در گفتار كودك بود اولين خوشه.  
  

  هاي همخواني سن اكتساب خوشه. 3جدول 
  هاي همخواني خوشه  سن

6/2 -1/2   ------- 

3-7/2  mp,nd 

6/3 -1/3  ng ،∫m ، xt ، sk ، sb ،∫k ، st ، ft ، 
st ، ∫t ،ks ،bz ، f∫ 

4-7/3  rs ،rm ،rf ،tl ،rd ،rx ،tr 

  بحث
هاي همخواني كودكان بسار متنوع عمل  در توليد خوشه

شود، حتي  مشاهده مي 1همان طور كه در جدول . كردند
هاي پيچيده  ي همخواني كه شامل همخوان ها برخي از خوشه

 7/2-3و  1/2-6/2هاي سني  سايشي و روان بودند، در گروه
اما آن چه در . شد توسط برخي از كودكان صحيح توليد مي

هاي همخواني مهم است، سن اكتساب  رشد خوشهمورد 
درصد از كودكان آن  75هاي همخواني است، سني كه  خوشه

در پژوهش . گروه سني خوشه همخواني را صحيح توليد كنند
توليد هيچ خوشه همخواني به  1/2-6/2حاضر در گروه سني 

هاي همخواني  معيار اكتساب نرسيده بود و سن اكتساب خوشه
هاي  اگر به ترتيب اكتساب خوشه. آغاز شد 7/2-3از سن 

هاي  شود كه رشد خوشه همخواني توجه شود، مالحظه مي
به عبارت ديگر . كند همخواني از رشد همخواني تبعيت مي

تر بوده،  ها از نظر حركتي ساده هايي كه اعضاي آن خوشه
هايي بودند كه در مراحل اوليه رشد ظهور  حاوي همخوان

در اين مطالعه . تر كسب شدند ن پايينيابند، در سني مي
خيشومي اولين  -هاي انسدادي هاي حاوي همخوان خوشه
ها  باشند، كه با رشد همخوان هاي اكتساب شده مي خوشه

هاي انسدادي و خيشومي جز اولين  همخوان. هماهنگي دارد
نكته جالب در ). 7(گردند  طبقه همخواني هستند كه كسب مي

حاوي دو همخوان هم  mpخوشه  اين مطالعه آن است كه
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هاي همخواني به معرض  جايگاه است، اما زودتر از بقيه خوشه
رسد، كه ممكن است دليل آن تفاوت در شيوه توليد  ظهور مي

ها به  در گروه سني بعدي توليد خوشه. اين دو همخوان باشد
، m ،ng∫هاي همخواني  ميزان زيادي افزايش يافت و خوشه

sb ،sk ،f∫ ،bz ،∫t ،ft ،st  و∫k به معيار اكتساب رسيدند.  
نيز / r/هاي حاوي همخوان  خوشه 7/3-4در گروه سني 

/ rg/تنها دو خوشه همخواني . به سطح معيار اكتساب رسيدند
در اين گروه سني به سن اكتساب نرسيدند، كه دليل / fl/و 

در لهجه . ساالن باشد تواند الگوبرداري از گفتار بزرگ آن مي
به  /qofl/و واژه  [bœlg]به صورت / bœrg/ني واژه اصفها

  ).8(شود  تلفظ مي [qolf]صورت 
به دليل تفاوت زبان فارسي با زبان انگليسي نتايج اين مطالعه 

باشد، زيرا وي سن  نمي Templinقابل مقايسه با پژوهش 
 .هاي همخواني آغازين اعالم نموده بود اكتساب را براي خوشه

هاي سني مورد بررسي  اگر الگوهاي رشد را در اين گروه
را  cvcc، كودكان ساختار 1/2-6/2قرار دهيم، در گروه سني 

به عبارت ديگر يك عضو يا . كردند تبديل مي cvيا  cvcبه 
در . كردند تمام اعضاي خوشه همخواني را حذف مي

/ انسدادي -سايشي/و / سايشي -انسدادي/هاي  خوشه
سايشي خوشه همخواني را حذف و همخوان  كودكان عضو

هاي  در خوشه. كردند واك مي انسدادي واكدار را بي
تنها همخوان / خيشومي -سايشي/، /انسدادي -خيشومي/

/ r/هاي حاوي همخوان  در خوشه. شد خيشومي توليد مي
هايي كه  البته در خوشه. كردند كودكان اين همخوان حذف مي
هاي سايشي بود، عضو سايشي  اين همخوان همراه همخوان
در دو خوشه . شد تبديل مي cvنيز حذف و ساختار واژه به 

همان . شد ، اين همخوان توليد نمي/l/ديگر حاوي همخوان 
شود، كودكان اين  ها هم مالحظه مي گونه كه در قسمت يافته

تر  گروه سني تنها عضوي از خوشه را كه از نطر حركتي ساده
  .كند است، توليد مي

كودكان يك عضو خوشه همخواني  7/2-3در گروه سني 
كردند، عضوي  تبديل مي cvcرا به  cvccرا حفظ و ساختار 

تر بود، توليد و عضو ديگر حذف  كه از نظر حركتي ساده
، كودكان اين /r/هاي حاوي همخوان  در خوشه. شد مي

الگوي . افزودند همخوان را حذف و به كشش واكه قبلي مي
مشاهده شده در اين دو گروه سني مانند الگوي بيان شده 

  . باشد مي Stoel-Gammonتوسط 
حذف يا / r/كودكان همخوان  1/3-6/3در گروه سني 

كردند و در دو خوشه همخواني  را جانشين آن مي/ l/همخوان 
/fl / و/tl /د قلب استفاده نمودند و در خوشه كودكان از فراين

كردند و در  مي/ r/را جانشين / l/همخوان / rg/همخواني 
و / rg/، كودكان تنها دو خوشه همخواني 7/3-4گروه سني 

/lg /كردند را صحيح توليد نمي.  
  
  گيري نتيجه

شروع شد و  7/2هاي همخواني از حول و حوش  توليد خوشه
بودند كه از نظر حركتي هايي  هايي كه حاوي همخوان خوشه
آمدند و سن اكتساب تعدادي از  تر به وجود  تر است، سريع ساده
هر چند به دليل محدود . هاي همخواني مشخص شد خوشه

هاي منتخب  ها و محدود بودن خوشه بودن تعداد آزمودني
توان نتايج را به صورت قطعي بيان نمود، اما نتايج ارايه  نمي

براي تحقيقات در زمينه رشد تواند سرآغازي  شده مي
  .هاي همخواني باشد خوشه

  
  پيشنهادها

 گردد يم شنهاديپ يهمخوان يها رشد خوشه تيتوجه به اهم با
مطالعه همچنين  .در نظر گرفته شود يتر عيوس يكه بازه سن

به  .رديصورت گ يهمخوان يها رشد خوشه نهيدر زم يطول
هر خوشه در نظر گرفته  يبرا يشتريب يها تعداد واژهعالوه 
به مطالعات  ازيسن اكتساب ن قيدق نييتع يبرا .شود

مطالعه در  نيكه ا گردد يم شنهاديلذا پ. باشد يم يتر گسترده
  .انجام شود زيشهرها ن ريسا
  

  يتشكر و قدردان
شهرستان اصفهان و  يستيمحترم اداره بهز نيولؤاز مس

 ياريپژوهش ما را  نيكه در ا ييها محترم كودكستان رانيمد
  .گردد ، تشكر و قدرداني مينمودند
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Abstract 
 

Introduction: A consonant cluster is defined as a group or sequence of consonants that appear together in 
a syllable without any intervening vowel between them. The age of acquisition of consonant clusters is of 
special important. The ability to produce consonant clusters is reported to emerge when children are 
around 2 years of age. These early attempts usually result in simplified clusters which are eventually 
elaborated into correct clusters. The aim of the present study was to determine the acquisition age of some 
consonant clusters and their developmental patterns in Farsi-speaking children.  

Materials and Methods: 120 normal Farsi-speaking children with the age range of 2 to 4 years who lived 
in Isfahan at the time of experiment participated in this descriptive study. In the present study, the ability 
to produce clusters was evaluated through picture naming. An assessment tool was tailor-made for this 
research and it consisted of 24 words with cvcc structure. 

Results: Study results showed that the age of acquisition for mp and nd was 2.7-3 years. Xt, sk, sb, ∫k, st, 
ft, st, ∫t, ks, bz, f∫, ng and ∫m was acquired at 3 to 3.6 years and rs, rm, rf, rg, rd, rx, tr were appeared 
between 3.7 to 4 years. 

Conclusion: Results indicated that age of acquisition was started around 2.5. Considering the sequence of 
acquired clusters, it was revealed that clusters were developed in parallel with consonant development. In 
other words, consonant clusters containing stop and nasal consonant are acquired before other clusters. 

Keywords: Consonant clusters, Age of acquisition, Developmental Pattern, Farsi language. 
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