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 4ایکردی زنگنه گویشدر  مرکّبهای و واکه ی سادههاشناختی واکهبررسی صوت

 3فاطمه حسنی جلیلیان

 دانشگاه الزهراء ،شناسیدکتری زباندانشجوی 

 9ماندانا نوربخش

  دانشگاه الزهراء شناسی،زباندانشیار گروه 

 چکیده
هاای متفااوتی    کیفیت های مختلفهها و لهجها در گویشواکهکه ازآنجاق دارد. کردی تعلّ هایجنوبی زبانة به شاخای کردی زنگنه گویش

کارده  بررسای  ای در گاویش زنگناه  را  مرکّا  های ساده و شناختی واکهصوت پیش روة مطالعرو  این از (9002)آگدن،  دهندرا نشان می

 (/ɑi/ و/ ya/، /Iu/، /oe/، /ei/، /au/) مرکّا  ة واکا  شاش و  (/i/ و /y/ ،/u/ ،/ɑ/ ،/a/ ،/ə/، /I/) سااده ة واکا  هفتدر این مطالعه  .است

هاا  نخسات آن ة و دو سااز بررسای   مارد(  پان   زن و پان  ) گویشاور ظ ده اساا  تلفّا  بر (CVC) همخاوان  - واکه – همخوان در بافت

 ؛این گویش نشاان داده شاد  در  هاآنترسیم شد و موقعیت ها واکهای فضای واکه ،آمدهدستهای بهاسا  ارزش سازهبرگیری شدند.  اندازه

نتاای   و دوم محاساهه شادند.   اول ة های سازها در ارزشاین واکه (ROCنرخ تغییرات ) مرکّ های تر واکهمنظور بررسی دقیقچنین بههم

زن و مارد  برای هر دو گاروه   /ɑi/و   /ei/،/au/، ایگویش زنگنه مرکّ های از میان واکهکه دهد نشان می ROCة آمده از محاسهدستبه

شاونده  بازو در گویشاوران مارد   شونده  در گویشوران زن بسته /Iu/ که نشان داده شد پژوهش حاضر. در است 4شونده های بستهجزو واکه

 .شوندمحسوب می شوندههای باززن و مرد جزو واکهگروه  در هر دو /oe/ و /ya/ .است

  نرخ تغییرات. ،مرکّ ة ساده، واکة ای، واک شناختی، کردی زنگنه آواشناسی صوت ها: واژهکلید

                                                 
 اند.( پذیرش و چاپ شده1921مقاالت این شماره با تأخیر در سال ) -1

 f.hasanijalilian@alzahra.ac.ir          یسندة مسئول:  پست الکترونیکی نو -9

 nourbakhsh@alzahra.ac.ir                              پست الکترونیکی:   -9

4. closing 



 1921، پاییز 14های غرب ایران، سال سوم، شمارة ها و گویش / فصلنامة مطالعات زبان94

 مهمقدّ -4

 هاای زباان ة خاانواد  هنادوایرانی کاه از   هاای زباان ة به شااخ  ،های ایرانیزبان از زیرمجموعةزبان کردی 

بارای ارجااب باه    اسات کاه    ایواژه کردی (9001) 1و ماترا  هیگنظر از ق دارد.هندواروپایی است تعلّ

 .رود کاار مای  ، باه شاود های غربی ایرانی که در مناطق بزرگی از ترکیه، عراق و ایران صحهت مای گویش

هاای  زباان از ای ی و دساته کاردی شامالی، مرکازی، جناوب     هاای  در دساته را زبان کردی ( 9004) هیگ

 (1211) 1کاارو   ما   و (9004 و 9009) 7گاانتر  (،1219) 6سوآن . از این میانکند فی میمعرّمانده  باقی

بیشاتر در اساتان   گویشاوران زیاادی دارد و   ناد کاه   نداجنوبی مای ة های شاخجزو زبانرا  کلهری کردی

 ،کلهاری کاردی  در کناار   «یا نگناه ز» گاویش ( 1912) دوسات  حسان ة گفتبه شود.کرمانشاه صحهت می

و منااطقی از   که در کرمانشاه، ماهیدشت آیدحساب میجنوبی بهای از کردی مجموعهسنجابی و لکی زیر

   .شودم میبه آن تکلّایالم 

 شاناختی  صاوت های صهزیادی مشخّ گرانپژوهشتاکنون که  دهد نگاهی به مطالعات پیشین نشان می

هاای انگلیسای   زبانپژوهش در توان به اند که از آن جمله میهبررسی کردلف های مختدر زبانرا  هاواکه

و  11ادانا  ) هلنادی هاای  زباان ، (9002، 10فااک  و یاساوی   ؛ 1221و همکااران،   2هیلنهرند) آمریکایی

 چینای هاای  زباان (، 1279، 19دانماارکی )فیشار  هاای  زباان ، (1279و همکاران،  19ولز؛ پ9007همکاران، 

 بساایاری و (1276 ،16مانریاا -د باارزون) اساانانیاییهااای زبااان، (9007، 11مااان؛ 1214، 14سوانتسااون)

 اشاره کرد. دیگر مطالعات

 شاناختی  صاوت توان باه بررسای   نمونه می رایهای ایرانی نیز مطالعاتی انجام پذیرفته که بزبان رةبادر 

کاه   ( 9004ن، اانصااری  ؛9011 و 1920؛ مدرسای قاوامی،   1977 ،سننتا) اشاره کردها در زبان فارسی  واکه

 ماورد در. هایی وجاود دارد ها تفاوتهای مختلف واکهد در فرکان  سازهندهمطالعات نشان می این نتای 

                                                 
5. G. Haig & Y. Matras 

6. E. B. Soane 

7. M. M. Gunter 

8. E. N. McCarus 

9. J. Hillenbrand 

10. R. A. Fox & E. Jacewicz 

11. P. Adank 

12. L. Pols 

13. J. E. Fishcher 

14. J-O. Svantesson 

15. Ch. Y. Man 

16. A. M. Borzone de Manrique  



 91/ ایهای مرک  در گویش کردی زنگنههای ساده و واکهشناختی واکهبررسی صوت
 

هاا در زباان کاردی    شناختی واکاه توان به بررسی صوتزبان کردی میجنوبی ة مربوط به شاخمطالعات 

 .  کرمانشاهی اشاره کرد

و  ɑu/ ،ei ،au) مرکّا  ة واک و چهار (/i و y، u، o، ɑ، a، e/)ده ساة واکهفت  (1920) کیونانی سینیح 

ɑi)  و  ناوربخش  را تحلیل و بررسی کرده اسات. ها آن تفصیلبهو  کرده شناساییدر کردی کرمانشاهی را

گاویش  اناد.   هبررسای کارد  در بافت کلمه و جمله را ها  شناختی این واکه ( صوت1926) حسینی کیونانی

 ؛های زیادی به کردی کلهاری و کاردی کرمانشااهی دارد    شهاهت سطح نحو و واژگان درای  کردی زنگنه

تفااوت  کاه  اناد   دی نشان دادهاست. مطالعات متعدّ این گویش آن خصوصیات آواییة ا وجه تمایز عمدامّ

هااای  شناسااایی ویژگاای و از ایاان رو، ثیرگااذار اسااتهااا تأای باار خصوصاایات واکااهو لهجااه ایگونااه

ن باه  تاوا ازجملاة ایان مطالعاات مای     دارد؛ای  یت ویژههای مختلف اهمّ ها در گویش کهشناختی وا صوت

ه نشاان داد  هاا آن نتاای  مطالعاات  اشاره کرد.  (9002) فاک  و یاسوی و  (9001) 17کلوپر و پیرهامهارت

هاای شامالی و   در میان گویشوران گاویش  (F2)دوم ة سازهای ای میان ارزشهای عمدهتفاوتکه  ستا

ثیر لهجاه بار   کاه تاأ   ه اسات نشاان داد ( 9011و همکااران ) یاسوی   ةمطالع ن. همچنیبی وجود داردجنو

   .در کودکان مانند بزرگساالن قابل مشاهده است ها واکه

منظر جوامع زباانی مختلاف بسایار متفااوت هساتند و      ها ازکه واکه کرده است بیان( 9002) 11آگدن 

 پایش رو ة ، مطالعا از ایان رو  ؛بخشاد یات مای  ی ی  زبان اهمّهاگونه شناختی همین امر به تحلیل صوت

است تاا  ای زنگنه گویش کردیدر  مرکّ های و واکه ی سادههاواکه های ویژگیبررسی  گامی درراستای

ایان گاویش   کاه  دهاد   شناختی حاضر نشان میصوتة نتای  مطالعشود.  بررسیها ب آنصات و تنوّمشخّ

 فرد خود برخوردار است.نشاهی از خصوصیات آوایی منحصربهدی کرماه به قرابت ظاهری به کربا توجّ

 هاآکوستیکی واکه ویژگی -3

تحلیال و  در  ل و دومهاای اوّ فرکاان  ساازه  که اند نشان دادهشناختی های صوتبررسی های ساده:واکه

دوم باا  ة ن  سااز و فرکاا واکاه  ل با ارتفااب  اوّة که فرکان  سازطوریی دارند بهنقش مهمّ هابررسی واکه

تواناد  دوم مای ة   سااز نفرکاا  همچنین ؛(1920آن در ارتهاط است )مدرسی قوامی، بودن پیشین و پسین

و  کاهاد )لدفاگاد  دوم مای ة گردشادگی از فرکاان  سااز   زیارا   ؛تولید واکه نشان دهدرا در ها گردی ل 

در هاا  واکاه ای مسیر ساازه شود. میای استفاده ها از مسیر سازهگیری سازهبرای اندازه. (9006، 12جانسون
                                                 
17. C. G. Clopper & J. B. Pierrehumbart 
18. R. Ogden 
19. P. Ladefoged & K. Johnson 
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هاا ایان   ساازه  گیریاندازه که آواشناسان برای دهدمی را نشان 90مناطق ثابتیمعمول طور بهنگاشت طیف

   (.9019، 91سلین)بِ گیرنداندازه می ،ای کم استآن تغییرات سازهکه در نواحی ثابت را 

ستند که خصوصیات دو واکه را در ابتدا و انتهاای  هایی هواکه 99دوتایی مرکّ های واکه :مرکّبهای واکه

 مرکّا  های هایی هستند که در بررسی واکهها بخش؛ ایندهندای نشان میهمراه گذر سازهبه مرکّ ة واک

درواقاع   مرکّا  های نظرآکوستیکی تغییر آوایی واکه(. از9011و همکاران، 99)کیریو گیری شوندباید اندازه

 یشاتر بدر نتیجاه   ،کنندآرامی حرکت میهای گفتاری بهکه اندامها است. ازآنجای واکههات تغییر سازهعلّبه

دو نموناه   (1)در شاکل   .شاود ی مشاهده نمای تغییرات فرکانسی شدید مرکّ های ای واکهدر گذر سازه

یا  گویشاور زن نشاان    وسایلة  بهای در گویش زنگنه /ɑi/ مرکّ ة واک و /i/سادة ة از واک طیف نگاشت

 .مشهود است مرکّ ة نگاشت واکای در طیفگذر سازه (،1)در شکل . داده شده است

                             
 /i/ة نگاشت واکطیف (.3)شکل                             / ɑi/ مرکّبة طیف نگاشت واک(. 4)شکل                

 پژوهشروش  -9

 گویشاور زن  پان  گویشور مرد و  پن اسا  تلفظ ای برهای گویش زنگنهبررسی واکه پژوهش حاضردر 

ة ( و محادود 1/91ی میاانگین سانّ   باا ) سال (99)تا  (96) ی گویشوران زنسنّة محدود .ه استانجام گرفت

گویشاوران  ة ل هما وّزباان ا . ه اسات باود  (9/97ی با میانگین سنّ)سال  (90)تا  (90) ی گویشوران مردسنّ

کننادگان   از شارکت  یا  هی کنند. الزم به ذکر است  م میدر خانه به آن زبان تکلّو  های بودزنگنهگویش 

 مشکالت گفتاری یا شنیداری نداشتند.   سابقة در این پژوهش

هاای سااده در    ای در جادول زیار واکاه    در گاویش زنگناه   مرکّا  های ساده و  واکه فیمعرّمنظور به 

 اند. های متفاوتی ارائه شده در واژه مرکّ های  ی کمینه و واکهها جفت

                                                 
20. steady state 

21. A. Beslin 

22. diphthong 

23. A. Keerio 
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 ای در بافت واژه گویش زنگنه مرکّبهای ساده و  واکه نمونة(. 4)جدول 

 های کمینه نمونة واکة ساده در جفت واژه نمونة واکة مرکّب در
 i/: (ʃir), (sir)/ خوراکیشیر خوراکی، سیر  ai/: (naid, xai)/ نیایی، تخم مرغ

 I/: (ʃIr), (sIr)/ شیر )جنگل(، سیر )سیری درمقابل گرسنگی( ou/: (boug, tʃou, kou)/ پدر، چشم، آبی

 /ə/(sər) ,(ʃər) : کهنه، راز ei/: (beid, xeid)/ اندازی بدهی، می

 a/: (das)/ دست oe/: (koer, doez)/ پسر، دزد

 ɑ/: (dɑs) ا د Iu/: (dIu, mIu)/ دیو، مُو

 u/: (dus)/ دوست ya/: (dyat, sya, kya)/ دختر، شش، کوه
 

 y/: (dys)/ چسهناک و چرب 

 ،/ya/، /Iu/، /oe/) مرکّا  ة واکا  شاش و  (/i/ و /y/، /u/، /ɑ/، /a/، /ə/، /I/) سادهة واک هفت، واکه سیزده 

/ei/، /au/ و /ɑi/) دو همخاوان  ر بافات میاان  د هاا واکه .در این گویش شناسایی و بررسی شدند (CVC) 

هاای   واژه. (ندضاهط شاد   هنمون 920مجموب )درضهط شد.  آوایی نمونة سیواکه هر ازای به. قرار گرفتند

ها درخواست شاد هار لیسات را    و از آن گنندگان قرار گرفتدر اختیار شرکت یفهرستصورت به هدف

نهاودن  آهنگاین  از بارای اطمیناان   .نندای تکرار کثانیه سه تا چهار زمانی ةاصلو در فدار نشانبدون آهنگ 

باار عمال ضاهط را انجاام داد.     ساه کننده چند کلمه به ابتدا و انتهای لیست اضافه شد. هر شرکت ،هاواژه

. بارای ضاهط صادا از    محیطای انجاام شاد   ة و با حداقل نوفا ساکت  کامالً یمحیطمراحل ضهط صدا در 

بارداری ضاهط   فرکاان  نموناه   .اساتفاده شاد   هرتازTR (94000 ) (209)تسکو مدل ة کننددستگاه ضهط

ل هاای اوّ ساازه  ند و فرکاان  شد بررسی (144417)ة افزار پرات نسخنرمبا ها دادهدر پایان بود.  (99010)

 .  گیری شدنداندازهها و طول آنها واکه و دوم

کم ای بسایار که تغییرات سازه اکهدر نواحی ثابت وها ، سازهساده یهای واکههاگیری سازهبرای اندازه 

هاای  روشاز  مرکّا  هاای   گیاری واکاه  اندازهدر مطالعات پیشین برای گیری شدند. است اندازهو ناچیز 

و  (%90)( ناواحی  1221د و همکااران ) نا ( و هیلنهر1261) 94مثال گای  رایب ؛استفاده شده استمختلفی 

، (%90)نقطاه در ناواحی    پان   هاا را در ساازه  (9002) اند. فاک گیری کردهرا اندازه از طول واکه (10%)

ل و هاای اوّ حاضر سازهة در مطالع .ز طول واکه اندازه گیری کرده استا (%10)و  (61%) ،(10%)، (91%)

هاا در  گیاری ساازه  اندازه گیری شدند.از طول واکه اندازه (%10)و  (%90)در نواحی  مرکّ های  واکهدوم 

 .(9002)فاک ،  های مجاور استنهودن همخوانمینان از تأثیرگذارمنظور اطاین نواحی به

                                                 
24. T. Gay 



 1921، پاییز 14های غرب ایران، سال سوم، شمارة ها و گویش / فصلنامة مطالعات زبان91

 ها و بحثتحلیل داده -1

 ةسااد ة کا وا هفات برای ها سازهدر مناطق ثابت  و دومل های اوّگیری فرکان  سازهاندازه های ساده:واکه

(y، u، ɑ، a، ə، I و i) اکه در دو گروه مارد و  برای هر و ل و دوماوّهای و میانگین فرکان  سازه جام شدان

 :دهدهای ساده را نشان مینخست واکهة ساز دومیانگین  (9) زن اندازه گیری شدند. جدول

 ایهای ساده در گویش زنگنهل و دوم واکههای اوّمیانگین سازه (.3)جدول 

 انحراف معیار() دومة میانگین ساز )انحراف معیار( لاوّة ساز نمیانگی جنسیت واکه

i 
 (11149) 916441 (4441) 99141 مرد

 (11149) 946041 (4947) 44046 زن

I 
 (16) 122141 (9446) 49249 مرد

(9947) 44749 زن  919742 (19142)  

ə 
 (101) 192149 (92) 11147 مرد

 (11149) 114946 (91) 69041 زن

a 
 (49) 112041 (9141) 69742 مرد

 (17141) 170741 (6141) 71941 زن

ɑ 
 (42) 104142 (99) 12449 مرد

 (6941) 190144 (9744) 64044 زن

u 
 (4141) 10242 (9441) 96941 مرد

 (7641) 21941 (1241) 49949 زن

y 
 (190) 120141 (4041) 99441 مرد

 (11141) 129040 (9949) 41744 زن

ی گویشاوران  ابرها سازهفرکان  که  دهدنشان می دوم ل وی اوّهاسازهة آمددستبههای دادهانگین می 

هاا  نمود تصاویری واکاه   (4) و (9) شکل .هستهایی تفاوتها میان آنبه ی  اندازه نیست و مرد و زن 

 هاا شکل. در این دهدبرای گویشوران زن و مرد نشان می 91ایواکه فضایدر را ها موقعیت واکههستند و 

داده شاده اسات.   قرار  (Y)ل در محور عمودی اوّة و فرکان  ساز (X)افقی دوم در محور ة فرکان  ساز

و  (1)نماودار   .اناد شاده داده  قارار ها در ی  نمودار معکو  از کمترین مقدار به بیشترین مقدار فرکان 

 دهد. ای را در گویشوران زن و مرد نشان میگویش زنگنهة های سادنیز پراکندگی واکه (9)

                                                 
25. vowel plot  
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 های ساده )گویشوران مرد(ای برای واکه فضای واکه (.9)شکل 

 
 گویشوران مرددر ای زنگنه های سادةپراکندگی واکه (.4) نمودار

 
 های ساده )گویشوران زن( رای واکههای بفضای واکه (.1) شکل

 
 گویشوران زندر ای هگویش زنگن ةهای سادپراکندگی واکه (.3)نمودار 
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ماردان  از بیشاتر  هاا در زناان   ل و دوم برای تمام واکهاوّة فرکان  ساز ،آمدهدستبههای براسا  داده 

باا بیشاترین فرکاان      /a/ة . واکدلیل تفاوت سایز مجرای گفتار در زنان و مردان استکه این امر به است

ایان  همچناین   ؛شاود محسوب مای و گروه زن و مرد برای هر دترین واکه در این گویش  ل افتادهاوّة ساز

 تارین واکاه  افراشاته  /y/ة واک تر است.در گروه زنان نسهت به مردان افتادهل باالتر اوّة با فرکان  سازواکه 

العاات موجاود در   همچناین اطّ  ؛مرد اسات گویشوران ترین واکه در افراشته /i/ة و واک گویشوران زن در

باا  هاا  در هر دو گروه نساهت باه دیگار واکاه     /i/ة واککه د دهنشان میها واکهموقعیت و تصویر جدول 

 در هار دو دوم ة با کمتارین فرکاان  سااز    /u/ة و واکین واکه است ترپیشیندوم ة بیشترین فرکان  ساز

باا فرکاان     /y/ة واکا تار اسات.   در مردان نسهت به زناان افراشاته   /u/ . واکهترین واکه استگروه پسین

 پیشاین  های افراشتةها جزو واکهو با فرکان  دوم کمتر نسهت به آن /I/و  /i/های اکهوی  به نخست نزد

در گویشاوران مارد    /u/ پسین و /i/ پیشینة های افراشتواکهة اصلهمچنین ف ا گرد در این گویش است؛امّ

ة ن زن باه واکا  در گویشوران مرد نسهت به گویشاورا  /ə/ میانیة واک .نسهت به گویشوران زن کمتر است

/a/  تر است.  نزدی 

ة از طاول واکاه بارای دو واکا     (%10)و  (%90)های اول و دوم در منااطق  فرکان  سازه :مرکّبهای واکه

میاانگین   (9)گیری شد. جادول  اندازه (/ɑi/ و /ya/، /Iu/، /oe/، /ei/، /au/) مرکّ های واکهة دهندتشکیل

ل و دوم هاای اوّ همچناین ساازه   دهاد؛ نشاان مای   اه طاول واکاه  همار ل و دوم را بههای اوّفرکان  سازه

گویشاور زن   پان  گویشور مارد و   پن برای  F1 ،F2ة واکه در نقش 97ةو پایان 96در آغازه مرکّ های  واکه

هاای نخسات را نشاان    ساازه  Yهاای دوم و محاور   ساازه  x(. )محاور  1و  4 نقشاة کشیده شده است )

 اند.معکو  از کمترین مقدار به بیشترین مقدار قرار داده شدهها در ی  نمودار ( فرکان .دهند می

 مرکّبهای ل و دوم در واکهمیانگین )انحراف معیار( و طول واکه سازة اوّ (.9)جدول 

 طول واکه دومة ساز لاوّة ساز دومة ساز لاوّة ساز جنسیت مرکّب واکة

ɑi 

 مرد
6094911 

(96499)  

2164401 
(614001)  

4194476 
(11442)  

12614674 
(901444)  

211414 

 زن
6914129 

(92467)  
1191429 

(114171)  

1914161 
(99491)  

1197462 
(9794197)  

7194111 

ou مرد 
4124741 

(91411) 
19214162 

(120441) 
4104111 

(194912) 
1774299 

(116491) 
4194611 

                                                 
26. Onset 

27. Offset 
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 (.1)جدول  ةادام

 زن 
1994199 

(97444) 
19994761 

(199447) 
4194141 

(11491) 
1174624 

(614114) 
9614171 

ei 

 مرد
4774127 

(99216) 
12104691 

(166416) 
9411412 

(714711) 
9990441 

(1144147) 
9144074 

 زن
1044101 

(92421) 
9064466 

(126499) 
4924114 

(44411) 
99694991 

(9104919) 
9424117 

oe 

 مرد
4764162 

(474261) 
14964411 

(1604016) 
4724497 

(124144) 
11914910 

(129406) 
1764691 

 زن
104411 

(914421) 
14494117 

(140491) 
1964116 

(914149) 
11794964 

(1294111) 
1694117 

Iu 

 مرد
4994111 

(994401) 
90994007 

(1444401) 
4194007 

(214911) 
19604479 

(9174229) 
6194712 

 زن
4464912 

(414101) 
91414622 

(1914291) 
492419 

(96490) 
1499412 

(990464) 
7994191 

ya 

 مرد
4714120 

(12499) 
17164217 

(114412) 
6964914 

(964099) 
11164611 

(164712) 
9644221 

 زن
1164169 

(114261) 
17664102 

(991414) 
7914712 

(61401) 
16214617 

(9094109) 
9744696 

 
 های ساده )گویشوران مرد(کهها نسبت به واو موقعیت آن مرکّبهای واکه (. نقشة4) ةنقش

 
 های ساده )گویشوران زن(ها نسبت به واکهو موقعیت آن مرکّبهای واکهة نقش (.3نقشة )



 1921، پاییز 14های غرب ایران، سال سوم، شمارة ها و گویش / فصلنامة مطالعات زبان99

در هار دو گاروه   شاود  مشااهده مای  ها واکهة نقشها و فرکان  سازهمیانگین در جدول که طور همان 

در گویشاوران   یکای اسات.   /ɑ/و / I/ هاای هبا واک /ɑi/و  /Iu/ مرکّ های واکه لینعناصر اوّجایگاه تولید 

تنااظری   /i/ة سادة نسهت به واک /ɑi/در /i/جایگاه  و تر استافتاده /u/ة سادة واک نسهت به /Iu/در  /u/ مرد

نساهت   /ɑi/در /i/تر اسات و  پیشین /u/ة سادة واک نسهت به /Iu/در  /u/در گویشوران زن  دهد.نشان نمی

 /ya/و  /au/ مرکّا  هاای  در گویشوران مرد عناصر دومین واکه تر است.تر و افتادهپسین /i/ة سادة به واک

گوناه  هاا ایان  لاین آن ا عناصار اوّ امّ ؛دارند /u/و  /a/خود یعنی ة های سازندجایگاهی بسیار نزدی  با واکه

ة نساهت باه واکا    /au/در  /a/ تر ومرکزی وافتاده /y/ة سادة نسهت به واک /ya/در  /y/طوری که نیستند. به

ة سااد ة نسهت به واک /a/ ، یعنی/ya/دومین در ة تر است. در گویشوران زن واکتر و پسینافراشته /a/ة ساد

 مرکّا  ة موقعیت عنصار دوماین واکا   ا امّ ؛تر استبیشتری دارد و نسهت به آن افراشتهة متناظر خود فاصل

/au/ خود یعنیة های سازندبا واکه /u/ شاود  ( مشاهده مای 9006ن با استناد به لدفوگد )بنابرای یکی است؛

یکای   ،شاود هاا اساتفاده مای   هایی که بارای بازنویسای آن  با واکه مرکّ ة واکة های سازندکیفیت واکهکه 

از  /ei/ مرکّا  ة واکا ة عناصار ساازند  در گویشاوران مارد   کاه   شاود بر همین اسا  مشاهده مای  نیست.

نسهت به ماردان   /ei/ مرکّ ة دومین در واکة واکر گویشوران زن دآن فاصله دارد. ة سازندة های ساد واکه

در  ،شاود شنیده مای  مرکّ ة واکی  صورت که به /oe/ة واک. تر استنزدی  /i/افراشته و پیشین ة به واک

گویاد   مای ( 1261گای )  .دهاد می ای کمی را نشانطول و گذر سازهموقعیتی مرکزی قرار دارد. این واکه 

همچناین   اسات؛  دلیل افزایش طول واکاه به مرکّ ساده از ة واکوت درک اتفکه اند دادهنشان  هاپژوهش

 /oe/ة واکا ه به اینکاه  با توجّ شوند.های ساده متمایز میای از واکهت تغییر گذر سازهعلّبه مرکّ های واکه

متمایز شاده   /e/و  /o/ة ادی س ها رو از واکه نو از ای ددهای را نیز نشان میا گذر سازهامّ ،طول کمی دارد

، کیوناانی  که در کردی کرمانشاهی مشهود اسات )حساینی   /o/ة سادة است. این واکه از این جهت با واک

دوم را ة بیشاترین فرکاان  سااز    /ei/ل و اوّة بیشترین فرکان  سااز  /ɑi/همچنین  ( متفاوت است؛1920

 دوم را داراست.ة ان  سازکمترین فرک /au/اول و ة کمترین فرکان  ساز /Iu/ داراست.

38) نرخ تغییرات -1
ROC) ایدر گویش کردی زنگنه مرکّبهای واکه 

فرکاان    (ROC) میزان تغییار بررسی  مرکّ ة یکی از پارامترهای بررسی واکاند که نشان داده هاپژوهش

 باه سااده   زا در درک واکاه  رتغییا کاه   اناد نشان داده هاپژوهشهمچنین این  ؛(1261)گی،  استها سازه

                                                 
28. Rate Of Change 
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ای ت تغییر گذر ساازه علّلف بهمخت مرکّ های است و تفاوت میان واکه دلیل افزایش طول واکهبه مرکّ 

ة هاا و طاول واکا   با استفاده از فرکان  سازه (1261گی ) واکه.ة آغازه و پایانهای هاست و نه موقعیتآن

بااز و  میازان  با اساتفاده از ایان روش باه     92گینددتراست.  کرده گیریاین میزان از تغییر را اندازه مرکّ 

   پرداخته است.در گویشوران انگلیسی در سنگاپور  /əʊ/و  /eɪ/ مرکّ  هایواکه بودنبسته

واکاه  ة آغاازه و پایانا   (F1) اولة فرکان  سااز به این صورت است که اختالف  ROCری گیروش اندازه

باودن   ل با میزان بااز و بساته  اوّة آنجاکه فرکان  سازاز شود.شود و بر طول واکه تقسیم میگیری میاندازه

بااز باه یا      یاز ماوقعیت  مرکّا  ة یعنای واکا   ،منفی باشد یاگر این اختالف عدد ،دهان در ارتهاط است

موقعیات   ی بساته باه  یعنی حرکت از موقعیت ،حرکت کرده است و اگر این عدد مثهت باشدبسته  یموقعیت

 در زیر نشان داده شده است: ROCن آورددستروش به باز بوده است.

ROC = F1 آغازه- F1 طول واکه/پایانه Hz/S 

جادول  دهاد.  حرکت از موقعیت پیشین به پسین و بالعک  را نشان می دومة ساز ROC ،همین ترتی به

4 ROC دهد:نشان می ایدر گویش کردی زنگنهرا  مرکّ های واکه 

 مرکّبهای کهوا ROC(. 1)جدول 

ai au ei oe Iu ya جنسیت 
 نرخ تغییرات

(ROC(Hz/s)) 

7294099- 

(447499) 

1674299- 

(96149) 

4224904- 

(47940) 

194171 

(91941) 

1014771 

(44941) 

11214911 

(99149) 
 مرد

 اوّل سازه

 -6664114 عیار(م)انحراف 

94946) 

4724912- 

(49647) 

4214699- 

(919) 

9014149 

(49741) 

914019 - 

(92149) 

1164021 

(71949) 
 زن

61914999 

(91646) 

97124126- 

(1711) 

90914467 

(144241) 

2914620 

(12142) 

9164742 - 

(916241) 

166114111- 

(1011) 
 مرد

 سازه دوم

 41111429 )انحراف معیار(

(14149) 

99704770- 

(1161) 

12724499 

(112949) 

2424296 

(12142) 

91644742 

(9162) 

7994470- 

(177144) 
 زن

 و /ei/ ،/au/ مرکّا  های واکه دهدنشان میای در گویش زنگنه مرکّ های برای واکه ROCمیانگین  

/ɑi/ بساته  ة ساوی واکا  باز باه ة یعنی از ی  واک ؛های بسته هستندگر واکهدر گویشوران زن و مرد نمایان

سامت یا    باه بسته و در گویشوران مرد ة اکوسمت ی  بهدر گویشوران زن  /Iu/اند. واکة حرکت کرده

 (9)و  (1)هاای   نقشاه در  نیز صورت تصویریبه هاحرکت سازهمیزان این  باز حرکت کرده است وة واک
                                                 
29. Deterding  
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هاای  در هار دوگویشاور زن و مارد جازو واکاه      /oe/و  /ya/ مرکّا  ی هاا واکاه  نشان داده شده اسات. 

 ؛بیشاتر اسات   هاا واکاه ة زنخست در پایانه از آغاة میزان فرکان  ساززیرا  ؛دنشومحسوب می 90شوندهباز

منفای   ROC( 9011) ساینی کیوناانی  ح بااور به است. /oe/بیشتر از واکة  /ya/ة ا این میزان تغییر در واکامّ

هاای  ه باه داده بناابر ایان باا توجّا     حرکت به سمت موقعیت پسین است؛ة دهندهای دوم نشانبرای سازه

ساوی موقعیات   حرکت باه ة دهندهای دوم نشانمنفی برای سازه ROCبا  /ya/و  /au/ ،/Iu/ آمدهدست به

را پیشاین  ساوی موقعیات   باه حرکات   /ɑi/ و /oe/ ،/ei/ هاای مثهت در واکه ROCمقادیر پسین هستند و 

 دهند.نشان می

 گیرینتیجه -3

 ،/y/)سااده   ةواک هفتشد.  بررسیای در گویش کردی زنگنه مرکّ های ساده و واکه در پژوهش حاضر

/u/، /ɑ/، /a/، /ə/، /I/ و /i/)  مرکّ ة واک 6و (/ya/، /Iu/، /oe/، /ei/، /au/ و /ɑi/) منظار در این گویش از 

ة دو سااز  ROCهمچناین در ایان مطالعاه     ؛شادند  بیاان هاا  های آنو ویژگیشده شناختی بررسی صوت

 مرکّا  هاای  نخست در واکاه ة سازی برا ROC. مقادیر منفی گیری شداندازه مرکّ های در واکهنخست 

/ɑi/ ،/au/ وei/ / ها و مقادیر مثهتبودن این واکهبستهة دهندنشان ROC هاای  واکاه  نخست درة برای ساز

/ya/  و/oe/ ا واکة امّ ها اشاره دارند؛بودن این واکهبه باز/iu/ بساته و  ة سمت ی  واکدر گویشوران زن به

دوم در ة سااز  ROC مثهات  مقاادیر همچناین   رکات کارده اسات؛   حز باة سمت واکدر گویشوران مرد به

 هایو مقادیر منفی این پارامتر در واکه ی به موقعیت پیشیناحرکت سازه /ɑi/ و /oe/ ،/ei/ های واکه

/au/ ،/Iu/  و/ya/ دهد.سوی موقعیت پسین را نشان میای بهحرکت سازه   

 منابع
زباان و  . فرهنگساتان  هاای ایرانای ناو   ها و گویشموضوعی زبان فرهنگ تطهیقی و(. 1912، محمد )دوستحسن

 ادب فارسی.

ارشاد.  کارشناسای ة ناما . پایاان هاای کاردی کرمانشااهی    شناختی واکه ررسی صوتب (.1920) یناحسینی کیونانی، ن

 دانشگاه الزهرا.

 ها.. اصفهان: گل. آواشناسی فیزیکی زبان فارسی(1977) اسانسننتا، س

های کوتاه و باناد در زباان فارسای.    شناختی واکه های صوت. نگاهی دیگر به ویژگی(9011) لنازگ مدرسی قوامی،

 .2-1(، 1) 4 ،شناسی تطهیقیهای زبانپژوهش

                                                 
30. opening 
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