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چکیده
هدف از این مقاله مطالعۀ کاهش واکهای واکۀ  /æ/در لهجۀ کرمانی است .کاهش واکهای فرایندی است کهه
در هجای بدون تکیه صورت میگیرد و طی آن واکههای بدون تکیه تغییر یافته و به سوی واکههههای دیگهر
گرایش مییابند .به منظور بررسی کاهش این واکه در لهجۀ کرمانی ،تعداد  6نفر گویشهور مهرد بهومی زبهان
فارسی شرکت کردهاند که سه نفر از آنها گویشور بومی لهجۀ کرمانی و سه نفر دیگر گویشهور بهومی لهجهۀ
معیار هستند .دادههای این تحقیق شامل  4کلمه میباشد که با استفاده از میکروفون  Shureو نرمافزار Praat

در اتاق آکوستیک گروه زبانشناسی دانشگاه صنعتی شریف توسط گویشوران خوانده شده و ضبط شدهانهد.
سپس مقدار دیرش ،انرژی ،فرکانس سازهههای اول ،دوم و سهوم ،فرکهانس پایهه و مرکهز ثقهل طیفهی واکهۀ
موردنظر اندازهگیری شده است .نتایج این تحقیق نشان میدهد که دیرش ،انرژی و فرکانس پایۀ این واکه در
لهجۀ کرمانی کمتر از دیرش ،انرژی و فرکانس پایۀ آن در فارسی معیار است .همچنین ،نتایج بررسی فرکانس
سازههای اول و دوم واکۀ موردنظر تأئیدی است بر این ادعا که واکۀ  /æ/در لهجۀ کرمانی گرایش به سهوی
مرکز دارد؛ بنابراین ،این نوع کاهش واکهای در لهجۀ کرمانی کاهش مرکزگرا نامیده میشود.
کلیدواژهها :کاهش واکهای ،لهجۀ کرمانی ،لهجۀ معیار ،مرکز ثقل طیفی.
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 -2مقدّمه
طبق یک رویکرد زبانشناسی ،کاهش واکهای زمانی اتفاق میافتد که یک واکه در یهک کلمهه
به صورت  /ǝ/خوانده شود (ون برگم .)991 :1331 ،9طبق نظر کراسهوایت )1 :1222( 4ایهن
نوع کاهش واکهای ،کاهش رساییبنیاد 1نام دارد که در آن رسهایی واکههههای هجهای بهدون
تکیه کاهش مییابد و واکهها به سمت واکههای کمرسا گرایش مییابند .کاهش رساییبنیهاد
در تقابل با کاهش تقابلافزا 6قرار دارد که در آن واکههای هجاههای بهدون تکیهه بهه سهوی
واکههای جانبی [ ]a, і, uگرایش دارنهد (شهیخ سهنج تجهن و بهیجهنخهان.)96 :1983 ،
کوتس )1386( 7و بیرد )1334( 8معتقدند که وقوع شوا در تعدادی از کلمات ممکهن اسهت
وابسته به جنسیت شخص گوینده و یا منطقهای باشد که وی بهه آن تعلهق دارد (بهه نقهل از
ونبرگم.)991 :1331 ،
دو عامل مهم و مؤثر در کاهش واکهای عبارتند از تکیه و سبک گفتار که میتوانند متهأثر
از لهجه یا گویش باشند .واکهها در گفتار سهری و رسهمی و همچنهین در هجاههای بهدون
تکیه ،کیفیتشان دچار تغییر و مدت زمان تلفظشان کاهش میابد .ونبهرگم ( )11 :1339نشهان
میدهد که تکیه بر کیفیت واکهها تاثیر میگذارد ،به عبارتی واکهها در کلمهات بهدون تکیهه
بیشتر کاهش پیهدا میکنند .عبهارت کاهش واکهای به دو متغیهر دیههرش و کیفیهت مربهو
میشود .به عقیدة نورد ،)1386( 3ونبرگم ( ،)1339مون 12و لینهدبلوم )1334( 11واکههههای
کاهش یافته ،دارای دیرش کوتاهتر و یا مرکزی شدگی بیشتر فرکانس سازهها نسبت به سایر
واکهها هستند .هریس ( )1221به دو دسته کاهش واکههای قائهل مهیشهود :کهاهش واکههای
مرکزگریز 11و کاهش واکهای مرکزگرا .19در کاهش واکهای مرکزگریهز ،واکهههها بهه سهمت
3. D. Bergem
4. K. M. Crosswhite
5. sonority- driven reduction
6. contrast enhancing reduction
7. J. Coates
8. D. Byrd
9. L. Nord
10. S. J. Moon
11. B. Lindblom
12. centrifugal
13. centripetal
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گوشهها یعنی [ ]a, і, uتمایل دارند و در کاهش واکهای مرکزگرا ،واکههههای جهانبی دچهار
نوعی مرکزیشدگی میشوند ،به عبارت دیگر ،به سوی ناحیۀ مرکزی و یک واکۀ شوا ماننهد
گرایش دارند .با این حال ،هردو نوع کاهش واکهای ،مرکزگرا و مرکزگریز ،تاثیر یکسانی بهر
تقلیل مشخصههای آوایی درسیگنال گفتار دارند (هریس.)1 :1221 ،
پرمون ( )141 :1971واکۀ  /æ/را ذاتاً کوتاهتر از واکهههای نظیههرشان در فههارسی معیهار
میداند و معتقد است که این نکته توجیه مناسبی بههرای فههرآیند مههرکزیشهدگی در گونهۀ
کرمانی میباشد .همچنین در لهجۀ کرمانی مرکزیشدگی تنهها در واکههههای ذاتهاً کوتهاه (از
جمله  )/æ/اتفاق میافتد .بر طبق تقسیمبندی الزار ،)17 :1331( 14واکۀ  /æ/در تقسیمبنهدی
واکهها از نظر پایداری ،در دستۀ واکههای ناپایدار قرار دارد .واکههههای ناپایهدار بهر خه ف
واکههای پایدار که از دیرش ثابتی برخوردارند ،دارای دیرش متفاوتی هستند و کیفیهتشهان
تغییرپذیر است .واکۀ  /æ/در هجاهای بدون تکیه به نسبت بسیار زیهادی گهرایش بهه کوتهاه
شدن و از دست دادن وضوح کیفی دارد (شیخسنجتجن و بیجنخان.)41 :1983 ،
لهجۀ کرمانی لهجهایست که در منطقهای از جنوب شرق ایهران و در شههر کرمهان رایهج
است .بیجنخان و نهوربخش ( )19 :1981دادهههای زیهر را بهه عنهوان نمونهه آوردهانهد و
معتقدند که در لهجۀ کرمانی واکۀ  /æ/به شوا [ ]ǝتبدیل میشود (مثال .)1
)1
][næ'hɑr] ► [nə'hɑr
][næ'mɑz] ► [nǝ'mɑz
][tæhɑ'ræt] ► [tǝhɑ'ræt
][dæ'hɑn] ► [də'hɑn

در این پژوهش نیز سعی بر آن است که کاهش واکههای واکهۀ  /æ/در تلفه گویشهوران
لهجۀ کرمانی در مقایسه با لهجۀ معیار بررسی شود.
 -2-2بیان مسئله

بررسی کاهش واکۀ  /æ/در تلف گویشوران لهجۀ کرمهانی و مقهایسۀ آن بهها لهجهۀ معیهار،
بهمنظور تعیین نوع کاهش واکهای و مشخصههای مؤثر در این پدیهدة آواشناسهی از اههداف
14. G. Lazard
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این تحقیق است .کاهش واکهای پدیدة آواشناختی مهمی است که در زبانههای مختلفهی بهه
صورت آزمایشگاهی بررسی شده و بررسی آن نیازمند ابزار آزمایشگاهی آواشهناختی اسهت.
نوربخش و بیجنخان ( )1981در بررسی جایگاه تکیه در سلسله مراتب نوایی اشارهای بهه
لهجۀ کرمانی کردهاند و معتقدند که در لهجۀ کرمانی در کلماتی همچون «نماز ،کمر و سحر»
واکۀ  /æ/به شوا  /ǝ/تبدیل میشود .پرمون ( )1971نیز قاعدهمندیههای تلفظهی گونههههای
زبانی در فارسی را بررسی کرده و پدیدة کاهش واکهای در لهجۀ کرمهانی را در چههارچوب
واجشناسی خطی و غیرخطی مطرح کرده است؛ اما این پدیده به صورت آکوستیکی تحلیهل
نگردیده است .با توجه به اینکه لهجۀ کرمانی گویشوران زیهادی دارد و در آن تبهدیل واکهۀ
 /æ/به  /ǝ/به وضوح شنیده میشود ولی چنانکه ذکر شهد ،تهاکنون بهه صهورت آکوسهتیکی
بررسی نشده ،در پژوهش حاضر پدیدة نامبرده مورد بررسی آکوستیکی قرار میگیرد.
 -2-2روش تحقیق

دادههههای ایههن تحقیههق عبارتنههد از  4کلمههۀ کرمههر [ ،]kæ'mærخبههر [ ،]xæ'bærتصههادف
[ ]tæsɑ'dofو سحر [ .]sæ'hærواکۀ مورد نظر در هجاهای بدون تکیه (در هجاههایی غیهر
از هجای آخر) ،در جملههای خبری و سؤالی و در جایگاه تأکید و بدون تأکید قرار گرفته و
بررسی شدهاست.
این دادهها با استفاده از میکروفهون  Shureو نهرم افهزار  Praatنسهخۀ  139326در اتهاق
آکوستیکی دانشگاه صنعتی شریف توسط گویشوران خوانده و ضهبط شهدهانهد .گویشهوران
کام ً مختار بودند که در صورت تلف اشتباه ،جم ت خود را مجدداً تکرار کنند .ابتدا بهرای
ههر جمله یک شبکۀ متنی ساخته شد .بههرای ساختههن شهبکۀ متنهی ،استفههادة همزمهان از
طیفنگاشت و موج صوتی به دقت اندازهگیری کمک میکند .در شبکۀ متنی ابتدا مهرز بهین
همخوان ،واکه و رهش همخوان مشخص شد و برای هر آوا برچسب خاصی تعیین گردیهد.
سپس با استفاده از برنامهنویسی رایانهای ،11دیهرش واکهه ،انههرژی واکهه ،میههزان فههرکانس
سازههای اول ،دوم و سوم ،فرکانس پایه و مرکز ثقل طیفی واکۀ  /æ/اندازهگیری شهد .بهرای

15. script
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مقایسۀ این واکه در لهجۀ کرمانی با لهجۀ فارسی معیار از نرمافهزار  spssنسهخۀ  16و مهدل
آماری  Repeated measure ANOVAاستفاده شد.
در این تحقیق ،از  6شرکتکننده با میانگین سنی  19و انحراف معیهار  9/28درخواسهت
شد که جم ت را بخوانند .از این  6شرکتکننده 9 ،نفر گویشور بومی لهجۀ کرمانی بهوده و
تحصی ت خود را در کرمان میگذرانند و  9نفر دیگر گویشور لهجۀ فارسی معیهار و متولهد
تهران هستند و در تهران نیز مشغول به تحصیلاند.
 -2مفاهیم و متغیرها
 -2-2متغیرهای وابسته

در این تحقیق متغیّرهای وابسته ،دیرش واکه ،انرژی واکه ،مرکز ثقهل طیفهی واکهه ،فرکهانس
سازههای اول ،دوم و سوم و فرکانس پایهۀ واکهه در لهجهۀ کرمهانی و لهجهۀ فارسهی معیهار
هستند.
 -2-2-2دیرش

دیرش واکه به طول یک واکه یا به عبارتی به مدت زمان ادای یک واکه اط ق می شود و از
شروع فرکانس سازة دوم تا پایان آن اندازهگیری میشود .واحد انهدازهگیهری آن میلهیثانیهه
است .دیرش یکی از مرتبطترین وابستهها با مشخصههای کاهش واکهای میباشد (لینهدبلوم،
1369؛ مون و لیندبلوم1334 ،؛ برگم1334 ،؛ ونسهان و پهولز1338 ،1332 ،16؛ فهوراکیس،17
.)1331
 -2-2-2انرژی

شدت یا انرژی یک موج صوتی بوسیلۀ دامنۀ سیگنال مشهخص مهیشهود .ههر قهدر دامنهۀ
سیگنال بیشتر باشد ،شدت یا انرژی صوت بیشتر است .واحد اندازهگیهری شهدت دسهیبهل
است .در این تحقیق میانگین انرژی این واکه اندازهگیری میشود.

16. R. J. J. H. Van Son & L. C. W. Pols
17. M. Fourakis
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 -9-2-2فرکانس سازه

فرکانس سازه ،طنین حفرة بازخوانی است (پیکهت .)41 :1333 ،18در ایهن تحقیهق میهانگین
فرکانس سازة اول ،دوم و سوم واکۀ مورد نظر اندازهگیری میشهود .واحهد انهدازهگیهری آن
هرتز میباشد .اغلب با استفاده از فرکانس سازة اول و دوم میتوان واکهها را تشهخیص داد.
این سازهها اط عاتی کیفی از قبیل پسین یا پیشینبودن واکهها و یا افراشته و افتادهبودن آنها
را مشخص میکنند؛ بنابراین ،واکههای افراشته مانند  /u/دارای حداقل مقدار سازة اول بهوده
و واکههای افتاده مانند  /æ/دارای حداکثر مقدار فههرکانس سهازة اول مهیباشهند .همچنهین
واکههای پیشین مانند  /i/بیشترین مقدار فرکانس سازة دوم را داشته و واکههای پسین ماننهد
 /u/کمترین مقدار فرکانس سازة دوم را دارند.
 -1-2-2فرکانس پایه

تعداد الگوهای تکرار شوندة تکانۀ حنجره در واحد زمان است و واحد اندازهگیری آن هرتهز
میباشد که برابر است با تعداد چرخههای کامل در واحد زمان .منظهور از فرکهانس پایهه در
بحثهای آواشناسی ،سرعت ارتعاش تارآواهاست .این تعریفی است که از نظر تولیهدی بهه
این مفهوم اط ق میشود .در صورتی که از نقطهنظر ادراکی ،فرکانس پایه همان زیر و بمهی
آواها است.
 -5-2-2مرکز ثقل طیفی

مرکز ثقل طیفی 13همان نقطۀ توازن طیهف فرکانسهی اسهت (ونسهان و پهولز.)117 :1338 ،
مرکز ثقل طیفیِ یک طیفنگاشت ،فرکانس میانگین آن است کهه از خهارجقسهمت حاصهل
ضرب هر فرکانس در انرژی آن بر مجموع انرژی فرکهانسهها بدسهت مهیآیهد (ونسهان و
ونسانتان.)121 :1221 ،12

18. J. M. Pickett
 .13مرکز ثقل طیفی ( )center of gravityعبارت است از فرکانس ( )fمیانگین که با توجه به انرژی ههر فرکهانس از
کل طیف فرکانسی به دست میآید.
20. J. P. H Van Santen
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 -2-2متغیرهای مستقل

در این تحقیق متغیرهای مستقل ،لهجۀ معیار فارسی و لهجهۀ کرمهانی هسهتند .لهجهۀ معیهار
گونهای است که توسط گهروهی از مهردم در انجمنها و سهخنرانیهههای عمهومی اسهتفاده
میشود .تصمیمگیری برای انتخاب یک گونهه بهه عنهوان لهجهۀ معیهار بسهتگی بهه عوامهل
فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی و غیره دارد .لهجهۀ کرمهانی گونههای اسهت کهه در منطقههای از
جنوب شرق ایران و در شهر کرمان استفاده میشود.
 -9تجزیه وتحلیل
 -2-9دیرش

مقایسۀ دیرش واکه در لهجۀ فارسی معیار و لهجۀ فارسی کرمانی نشان میدههد کهه دیهرش
واکه در تلف فارسی معیار با دیرش واکه در تلف فارسی کرمهانی تفهاوت معنهیداری دارد.
بدینصورتکه واکهها در زبان فارسی معیار ،نسبت به معادلهایشان در لهجۀ کرمانی ،دارای
دیرش بیشتری هستند.
جدول شمارة ( .)2میانگین و انحراف معیار دیرش واکه در لهجة کرمانی و لهجة فارسی معیار

انحراف معیار میانگین
17/21

88/11

لهجۀ فارسی معیار

11

18/48

لهجۀ کرمانی

جدول شمارة ( .)2شاخصهای آماری دیرش واکه در لهجة کرمانی و لهجة معیار

درجة معنیداری مقدار  Fدرجة آزادی میانگین مجذورات
2/221

13/21

1

41182

با توجه به نتایج بهدستآمده از آزمههون تکمیلهی بنفرونهی ،میههانگین دیهرش واکهه 92/26
میلیثانیه در لهجۀ کرمانی کمتر از مقدار دیرش آن در لهجۀ فارسی معیار است.
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شکل  .2مقایسة مقدار دیرش واکة  /æ/در لهجة کرمانی و فارسی معیار

ونبرگم ( )1331کاهش واکهای را در زبان هلندی بررسی کرده و معتقد است کهه یکهی
از مشخصههای مهم کاهش واکه ،کاهش دیرش واکه میباشد .نتایج بدسهتآمهده از تحقیهق
کراسوایت ( )1221نیز تأییدی است بر این ادعا که کاهش واکه با کاهش دیرش واکه همهراه
است .تحقیق اسلویتر و ونهون 1331( 11و  )1336در زبان هلنهدی نیهز ثابهت کهرد کهه در
کاهش واکهای ،دیرش واکه کاهش مییابد.
 -2-9فرکانس سازههای اول ،دوم و سوم

نتایج بدستآمده از این تحقیق نشان میدهد کهه مقهدار فرکهانس سهازهههای اول و دوم در
تلف فارسی معیار و تلف کرمانی تفاوت معنیداری دارد .بدین صورت که میانگین فرکانس
سازة اولِ واکۀ  /æ/در تلف معیار بیشتر از میانگین فرکانس سهازة اول آن در تلفه کرمهانی
است و مقدار فرکانس سازة دوم این واکه در لهجۀ فارسهی معیهار بیشهتر از میهانگین آن در
لهجۀ کرمانی میباشد.
جدول شمارة ( .)9میانگین و انحراف معیار فرکانس سازههای اول و دوم واکة  /æ/در لهجة کرمانی و
لهجة معیار

لهجة فارسی معیار
انحراف معیار

لهجة کرمانی

میانگین انحراف معیار میانگین

63/46

823

11/64

173

F1

116/18

1719

149/94

1161

F2

21. A. M. C. Sluijter & V. J Van Heuven
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جدول شمارة ( .)1شاخصهای آماری فرکانس سازههای اول و دوم واکة  /æ/در لهجة کرمانی و لهجة
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درجه معنیداری مقدار  Fدرجة آزادی میانگین مجذورات
2/221

11/66

1

319182

F1

2/221

11/94

1

617191

F2

آزمونهای تکمیلی چندگانۀ بنفرونی نشان میدهند که فرکهانس سهازة اول واکهۀ  /æ/در
لهجۀ فارسی معیار  192هرتز بیشتر از مقهدار آن در لهجهۀ کرمهانی اسهت .همچنهین ،نتهایج
بدستآمده نشان میدهند که میانگین فرکانس سهازة دوم ایهن واکهه  32/28هرتهز در لهجهۀ
فارسی معیار بیشتر از میانگین آن در لهجۀ کرمهانی اسهت .بها توجهه بهه سهط معنهیداری
بدستآمده در مقایسۀ میانگین مقدار فرکانس سازة سوم واکهههای  /æ/بهین لهجهۀ فارسهی
معیار و لهجۀ کرمانی توسط آزمون اندازهگیری مکرر میتوان عنوان کرد کهه فرکهانس سهازة
سوم آن واکه تفاوت معنیداری ندارد.

لهجۀ معیار

لهجۀ کرمانی

شکل  .2مقایسة مقادیر فرکانس سازههای اول و دوم واکة  /æ/در لهجة کرمانی و فارسی معیار

گو ،موری و کاسویا )1229( 11ثابت کردهاند که در زبهان چینهی مانهدارین ،کهاهش واکههای
باعث کاهش فرکانس سازة اول واکۀ  /æ/میشود .به عقیدة ایشهان ،فاصهلۀ فهکهها هنگهام
تولید این واکه در حالت تأکید بیش از فاصلۀ آنها هنگام تولید ایهن واکهه در حالهت عهادی
میباشد.
22. Zh. Gu, H. Mori & H. Kasuya
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لیندبلوم ( )1369در زبان سوئدی بها اسهتفاده از واکههههای  /ɪ, ɛ, ʏ, œ, a, θ, ɔ, ʊ/در
بافتهای  /b-b/ ،/d-d/و  /g-g/کلمات بیمفهومی ساخت و تأثیر تکیهه را بهر آن واکهههها
بررسی کرد .نتایج تحقیق لیندبلوم ( )786 :1369نشهان داد واکههههای مهوردنظر در هجهای
بدون تکیه کاهش یافته و به واکۀ مرکزی  /ə/نزدیک مهیشهوند و ایهن تهأثیر بهر سهازة دوم
مشهود است .لیندبلوم این فرایند را «گریز از هدف»
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نامید.

دوژانج )1224( 14به مطالعۀ تأثیر حالت تأکید بر واکۀ  /æ/در زبان انگلیسهی پرداخهت.
نتیجۀ تحقیق وی نشان داد که حالت تأکید ،فرکانس سازة دومِ واکه را افزایش میدههد .ایهن
نتایج همسو با نتایج تحقیق موشامر و گنج )1228( 11در زبان آلمانی است .ایشان واکهههای
 /y e œ a o u i /را در بافت  CVCدر هجای تکیهبر و بدون تکیه مقایسهه کهرده و نشهان
دادند در کاهش واکهای ،مقدار فرکانس سازة دوم واکهههای پیشهین کهاهش یافتهه و مقهدار
فرکانس سازة دوم واکههای پسین افزایش مییابد.
 -9-9انرژی

در این بخش ،میانگین انرژی واکه در لهجۀ کرمانی با لهجۀ فارسی معیار مقایسه میشود .بها
توجه به سط معنیداری بدستآمده میتوان عنوان نمود که انرژی واکه بین لهجۀ کرمانی و
لهجۀ فارسی معیار دارای تفاوت معنیداری است.
جدول شمارة ( .)5میانگین و انحراف معیار انرژی واکه در لهجة کرمانی و لهجة فارسی معیار

لهجة کرمانی

لهجة فارسی معیار

انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

9/84

13/12

3/91

14/12

جدول شمارة ( .)6شاخصهای آماری انرژی واکه در لهجة کرمانی و لهجة معیار

درجة معنیداری مقدار  Fدرجة آزادی میانگین مجذورات
2/221

412

1

13136

23. undershoot
24. K. De jong
25. C. Mooshammer & C. Geng

بررسی کاهش واکهای و مشخّصههای آکوستیکی واکۀ  /æ/در لهجۀ کرمانی 11/

آزمون تعقیبی بنفرونی نشان میدهد که میهانگین انهرژی واکهه در لهجهۀ فارسهی معیهار
 14/72دسیبل بیشتر از میانگین انرژی آن واکهها در لهجۀ کرمهانی اسهت .تحقیهق برزیهو
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( )169-116 :1227تأییدی بر این ادعا است .برزیو معتقد است که در زبان انگلیسی ،انرژی
واکه در جایگاه بدون تکیه کاهش یافته ،برخی تمایزات آن خنثی شده و به واکهۀ  /ǝ/مبهدل
میشود؛ بنابراین مشخصههای افراشته یا افتاده بودن ،پسین یا پیشین بودن و گردیِ واکهه در
جایگاه بدون تکیه بهدرستی قابل درک نیست.
60
50
40
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0

شکل  .9مقایسة مقدار انرژی واکة  /æ/در لهجة کرمانی و فارسی معیار

 -1-9فرکانس پایه

در این بخش میانگین فرکانس پایۀ واکۀ  /æ/در لهجۀ کرمانی با میانگین آن در لهجهۀ معیهار
مقایسه میشود .با توجه به سط معنیداری بهدستآمده میتهوان عنهوان کهرد کهه میهانگین
فرکانس پایۀ واکه در لهجۀ کرمانی با میانگین آن در لهجهۀ معیهار دارای تفهاوت معنهیداری
است.
جدول شمارة ( .)7میانگین و انحراف معیار فرکانس پایة واکه در لهجة کرمانی و لهجة فارسی معیار

لهجة فارسی معیار

لهجة کرمانی

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

47/31

189/77

49/14

171/82
26. L. Burzio
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جدول شمارة ( .)8شاخصهای آماری فرکانس پایة واکه در لهجة کرمانی و لهجة فارسی معیار

درجة معنیداری مقدار  Fدرجة آزادی میانگین مجذورات
2/21

1/71

1

11611/26

آزمون تعقیبی بنفرونی نشان میدهد که میانگین فرکانس پایهۀ واکهۀ مهوردنظر در لهجهۀ
معیار  12/87هرتز بیشتر از میانگین فرکانس پایۀ آن در لهجۀ کرمانی است.

شکل  .1مقایسة مقدار فرکانس پایة واکة  //æدر لهجة کرمانی و فارسی معیار

 -5-9مرکز ثقل طیفی

نتایج بدستآمده از مقایسۀ مرکز ثقل طیفی واکۀ  /æ/در لهجۀ کرمانی و لهجۀ معیار فارسهی
نشان میدهد که تفاوت میانگین مرکز ثقل طیفی واکۀ  /æ/در لهجهۀ کرمهانی و لهجهۀ معیهار
معنیدار نمیباشد.
 -1نتیجهگیری
نتایج این تحقیق نشان میدهند که میانگین دیرش ،انرژی ،فرکانس پایه و فرکانس سازهههای
اول و دوم واکۀ  /æ/در لهجۀ کرمانی کمتر از دیهرش ،انهرژی ،فههرکانس پههایه و فرکهانس
سازههای اول و دوم آن در فارسی معیار است؛ اما نتایج حهاکی از آن اسهت کهه مرکهز ثقهل
طیفی در لهجۀ کرمانی بیشتر از لهجۀ معیار است .همچنین ،براساس نتایج به دست آمده این
واکه دارای کیفیتی تغییرپذیر میباشد و در جایگاههای ضعیف کوتاهتر از جایگاههای دیگهر

19/  در لهجۀ کرمانی/æ/ بررسی کاهش واکهای و مشخّصههای آکوستیکی واکۀ

و حتی گاهی کیفیت واکه به سختی قابل تشخیص است که این امر نشانگر قرار داشتن واکۀ
 این واکه همچنین در لهجۀ کرمانی گرایش به سهوی. در طبقۀ واکههای ناپایدار میباشد/æ/
.مرکز دارد و در نتیجه کاهش واکهای از نوع مرکزگرا است
منابع
. بررسی کاهش واکهای در فارسی محهاورهای.)1983(  محمود و شهین شیخ سنجتجن،بیجنخان
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