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 1در لهجة کرمانی /æ/واکة  کوستیکیهای آمشخصهای و کاهش واکه بررسی

 وحیده ابوالحسنیزاده2

 ر کرمانعضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهن

زادهمریم عبدالعلی  

 ارشد دانشگاه شهید باهنر کرماندانشجوی کارشناسی

 چکیده
 کهه است فرایندی ایواکه کاهش. است کرمانی لهجۀ در /æ/ای واکۀ واکه کاهش مطالعۀ مقاله این از هدف

 دیگهر ههایکههوا سوی به و یافته تغییر تکیه بدون هایواکه آن طی و گیردمی صورت تکیه بدون هجای در

 زبهان بهومی مهرد گویشهور نفر 6 تعداد کرمانی، لهجۀ این واکه در کاهش بررسی منظور به. یابندمی گرایش

 لهجهۀ بهومی گویشهور دیگر نفر سه و کرمانی لهجۀ بومی گویشور آنها از نفر سه که اندکرده شرکت فارسی

 Praat افزارنرم و Shure میکروفون از استفاده با که باشدمی کلمه 4 شامل تحقیق این هایداده. هستند معیار

. انهدشده ضبط و شده خوانده گویشوران توسط شریف صنعتی دانشگاه شناسیزبان گروه کوستیکآ اتاق در

 واکهۀ طیفهی ثقهل مرکهز و پایهه فرکهانس سهوم، و دوم اول، ههایسازه فرکانس انرژی، دیرش، سپس مقدار

 در واکه این پایۀ فرکانس و انرژی دیرش، که دهدمی نشان تحقیق این یجنتا .ه استشد گیریاندازه موردنظر

 فرکانس بررسی نتایج ،همچنین. است معیار فارسی در آن پایۀ فرکانس و انرژی دیرش، از کمتر کرمانی لهجۀ

 سهوی به گرایش کرمانی لهجۀ در /æ/ واکۀ که ادعا این بر است تأئیدی موردنظر واکۀ دوم اول و هایسازه

 .شودمی نامیده مرکزگرا کاهش کرمانی لهجۀ در ایواکه کاهش نوع این ،بنابراین ؛دارد مرکز

 .ای، لهجۀ کرمانی، لهجۀ معیار، مرکز ثقل طیفیکاهش واکه ها:واژهکلید
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 مهمقدّ -2

افتد که یک واکه در یهک کلمهه ای زمانی اتفاق میطبق یک رویکرد زبانشناسی، کاهش واکه

( ایهن 1: 1222) 4(. طبق نظر کراسهوایت991 :1331 ،9خوانده شود )ون برگم/ ǝ/ به صورت

ههای هجهای بهدون رسهایی واکههآن نام دارد که در  1بنیادای، کاهش رسایینوع کاهش واکه

بنیهاد یابند. کاهش رساییرسا گرایش میهای کمها به سمت واکهیابد و واکهتکیه کاهش می

ههای بهدون تکیهه بهه سهوی های هجاقرار دارد که در آن واکه 6افزادر تقابل با کاهش تقابل

(. 96: 1983 ،خهانجهنگرایش دارنهد )شهیخ سهنج تجهن و بهی [a, і, u]های جانبی واکه

( معتقدند که وقوع شوا در تعدادی از کلمات ممکهن اسهت 1334) 8( و بیرد1386) 7کوتس

بهه نقهل از )که وی بهه آن تعلهق دارد باشد ای وابسته به جنسیت شخص گوینده و یا منطقه

 (.991: 1331 ،برگمون

ثر أد متهنتوانتکیه و سبک گفتار که میعبارتند از ای ثر در کاهش واکهو مؤ دو عامل مهم

ها در گفتار سهری  و رسهمی و همچنهین در هجاههای بهدون د. واکهناز لهجه یا گویش باش

( نشهان 11: 1339بهرگم )کاهش میابد. ون تکیه، کیفیتشان دچار تغییر و مدت زمان تلفظشان

ها در کلمهات بهدون تکیهه گذارد، به عبارتی واکهمی ها تاثیردهد که تکیه بر کیفیت واکهمی

رش و کیفیهت مربهو  های به دو متغیهر دیهارت کاهش واکههکنند. عبدا میهبیشتر کاهش پی

ههای واکهه( 1334) 11نهدبلومو لی 12، مون(1339) برگم، ون(1386) 3شود. به عقیدة نوردمی

ها نسبت به سایر کاهش یافته، دارای دیرش کوتاهتر و یا مرکزی شدگی بیشتر فرکانس سازه

ای شهود: کهاهش واکههقائهل مهیای کاهش واکهه ( به دو دسته1221هریس )ها هستند. واکه

سهمت  هها بههگریهز، واکههای مرکز. در کاهش واکه19گراای مرکزو کاهش واکه 11گریزمرکز

                                                           
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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ههای جهانبی دچهار گرا، واکههای مرکزتمایل دارند و در کاهش واکه[ a, і, u]ها یعنی گوشه

شوند، به عبارت دیگر، به سوی ناحیۀ مرکزی و یک واکۀ شوا ماننهد شدگی مینوعی مرکزی

گریز، تاثیر یکسانی بهر گرا و مرکزای، مرکزگرایش دارند. با این حال، هردو نوع کاهش واکه

 (.1: 1221 ،های آوایی درسیگنال گفتار دارند )هریسیل مشخصهتقل

ارسی معیهار هرشان در فههههای نظیهتر از واکهرا ذاتاً کوتاه /æ/( واکۀ 141: 1971پرمون ) 

شهدگی در گونهۀ رکزیهرآیند مههرای فههداند و معتقد است که این نکته توجیه مناسبی بهمی

ههای ذاتهاً کوتهاه )از شدگی تنهها در واکههمرکزی همچنین در لهجۀ کرمانی .باشدکرمانی می

بنهدی در تقسیم /æ/(، واکۀ 17: 1331) 14بندی الزاربر طبق تقسیم افتد.( اتفاق می/æ/جمله 

ههای ناپایهدار بهر خه ف های ناپایدار قرار دارد. واکههها از نظر پایداری، در دستۀ واکهواکه

شهان ارند، دارای دیرش متفاوتی هستند و کیفیهتهای پایدار که از دیرش ثابتی برخوردواکه

در هجاهای بدون تکیه به نسبت بسیار زیهادی گهرایش بهه کوتهاه  /æ/پذیر است. واکۀ تغییر

 (.41: 1983خان، جنتجن و بیسنجشدن و از دست دادن وضوح کیفی دارد )شیخ

ر کرمهان رایهج ای از جنوب شرق ایهران و در شههایست که در منطقهلهجۀ کرمانی لهجه 

انهد و ههای زیهر را بهه عنهوان نمونهه آورده( داده19: 1981خان و نهوربخش )جناست. بی

 (.  1شود )مثال تبدیل می [ǝ]به شوا  /æ/معتقدند که در لهجۀ کرمانی واکۀ 

 1) 
[næ'hɑr]    ► [nə'hɑr] 

[næ'mɑz]  ► [nǝ'mɑz] 
[tæhɑ'ræt] ► [tǝhɑ'ræt] 

[dæ'hɑn]    ► [də'hɑn] 

 گویشهوران تلفه  در/ æ/ واکهۀ ایواکهه کاهش که است آن بر سعی نیز پژوهش این در 

 .شود بررسی معیار لهجۀ با مقایسه در کرمانی لهجۀ

 بیان مسئله -2-2

 ،معیهار لهجهۀ اهآن به ایسۀهمق و انیهکرم لهجۀ گویشوران تلف  در /æ/ واکۀ بررسی کاهش

ای مؤثر در این پدیهدة آواشناسهی از اههداف های و مشخصهمنظور تعیین نوع کاهش واکهبه
                                                           
14. G. Lazard 
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ههای مختلفهی بهه ای پدیدة آواشناختی مهمی است که در زبانکاهش واکهاست. این تحقیق 

اسهت.  یازمند ابزار آزمایشگاهی آواشهناختیصورت آزمایشگاهی بررسی شده و بررسی آن ن

ای بهه نوایی اشاره( در بررسی جایگاه تکیه در سلسله مراتب 1981خان )جننوربخش و بی

 «سحر و نماز، کمر»در کلماتی همچون  کرمانی لهجۀ اند و معتقدند که درلهجۀ کرمانی کرده

ههای ههای تلفظهی گونههمندی( نیز قاعده1971پرمون ) .شودمی تبدیل /ǝ/ شوا به /æ/واکۀ 

رچوب ای در لهجۀ کرمهانی را در چههاکاهش واکه ی در فارسی را بررسی کرده و پدیدةزبان

کوستیکی تحلیهل این پدیده به صورت آ اما؛ شناسی خطی و غیرخطی مطرح کرده استواج

نگردیده است. با توجه به اینکه لهجۀ کرمانی گویشوران زیهادی دارد و در آن تبهدیل واکهۀ 

/æ/  به/ǝ/ کوسهتیکی بهه صهورت آ تهاکنون چنانکه ذکر شهد، یولشود به وضوح شنیده می

 گیرد.حاضر پدیدة نامبرده مورد بررسی آکوستیکی قرار می در پژوهش، بررسی نشده

  تحقیق روش -2-2

، تصههادف [bær'æx]، خبههر [mær'æk]کلمههۀ کرمههر  4 عبارتنههد ازهههای ایههن تحقیههق داده

[dof'ɑsæt]  و سحر[hær'æs]غیهر هجاههایی در) تکیه بدون هجاهای در نظر مورد . واکۀ 

کید قرار گرفته و تأکید و بدون تأی و در جایگاه الؤهای خبری و س، در جمله(آخر هجای از

 است. بررسی شده

در اتهاق  139326نسهخۀ  Praatو نهرم افهزار  Shureها با استفاده از میکروفهون این داده 

گویشهوران  انهد.آکوستیکی دانشگاه صنعتی شریف توسط گویشوران خوانده و ضهبط شهده

جم ت خود را مجدداً تکرار کنند. ابتدا بهرای ، اشتباهکام ً مختار بودند که در صورت تلف  

 از همزمهان ادةهاستفه متنهی، شهبکۀ نهساخته رایهبه. شد ر جمله یک شبکۀ متنی ساختههه

 بهین مهرز ابتدا متنی شبکۀ در. کندمی کمک گیریاندازه دقت به صوتی موج و نگاشتطیف

تعیین گردیهد.  یخاص برچسب آوا هر برای و شد مشخص همخوان رهش و واکه همخوان،

 رکانسهفه زانهمیه واکهه، رژیهانه واکهه، دیهرش ،11ایرایانه نویسیبرنامه از استفاده با سپس

 بهرای .شهد گیریاندازه /æ/واکۀ  طیفی ثقل مرکز و پایه فرکانس و سوم، دوم اول، هایسازه

                                                           
15. script 
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 مهدل و 16 نسهخۀ spss افهزارنرم از فارسی معیار لهجۀ با کرمانی لهجۀ در واکه این مقایسۀ

 .شد استفاده Repeated measure ANOVA آماری

درخواسهت  28/9و انحراف معیهار  19کننده با میانگین سنی شرکت 6در این تحقیق، از  

نفر گویشور بومی لهجۀ کرمانی بهوده و  9کننده، شرکت 6شد که جم ت را بخوانند. از این 

ویشور لهجۀ فارسی معیهار و متولهد نفر دیگر گ 9گذرانند و تحصی ت خود را در کرمان می

 ند. او در تهران نیز مشغول به تحصیل هستندتهران 

 هامتغیرمفاهیم و  -2

 متغیرهای وابسته -2-2

 طیفهی واکهه، فرکهانس ثقهل مرکز واکه، انرژی واکه، دیرش ،وابسته متغیّرهای تحقیق این در

 انی و لهجهۀ فارسهی معیهارواکهه در لهجهۀ کرمه فرکانس پایهۀ و دوم و سوم اول، هایسازه

 .هستند

 دیرش -2-2-2

 از دیرش واکه به طول یک واکه یا به عبارتی به مدت زمان ادای یک واکه اط ق می شود و

 ثانیههمیلهی آن گیهریانهدازه واحد. شودمی گیریاندازه آن پایان تا دوم ةساز فرکانس شروع

باشد )لینهدبلوم، ای میی کاهش واکههامشخصهها با ترین وابستهدیرش یکی از مرتبط .است

، 17؛ فهوراکیس8133، 1332، 16سهان و پهولز؛ ون1334؛ برگم، 1334؛ مون و لیندبلوم، 1369

1331). 

 انرژی -2-2-2

 دامنهۀ قهدر ههر. شهودمهی مشهخص سیگنال دامنۀ بوسیلۀ صوتی موج یک انرژی یا شدت 

 بهلدسهی شهدت گیهریاندازه واحد. است بیشتر صوت انرژی یا شدت باشد، بیشتر سیگنال

 .شودمی گیریاندازه این واکه انرژی میانگین تحقیق این در. است

                                                           
16. R. J. J. H. Van Son & L. C. W. Pols 

17. M. Fourakis 
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 فرکانس سازه -2-2-9

 میهانگین تحقیهق ایهن در(. 41: 1333 ،18پیکهت) است بازخوانی حفرة طنین سازه، فرکانس

 آن گیهریانهدازه واحهد. شهودمی گیریاندازه مورد نظر ۀو سوم واک دوم اول، سازة فرکانس

ها را تشهخیص داد. توان واکهاغلب با استفاده از فرکانس سازة اول و دوم می .باشدمی هرتز

بودن آنها ها و یا افراشته و افتادهبودن واکهها اط عاتی کیفی از قبیل پسین یا پیشیناین سازه

زة اول بهوده دارای حداقل مقدار سا/ u/های افراشته مانند واکه ،بنابراین؛ دنکنمشخص میرا 

باشهند. همچنهین رکانس سهازة اول مهیهدارای حداکثر مقدار فه /æ/های افتاده مانند و واکه

 های پسین ماننهدبیشترین مقدار فرکانس سازة دوم را داشته و واکه /i/های پیشین مانند واکه

/u/ .کمترین مقدار فرکانس سازة دوم را دارند 

 فرکانس پایه -2-2-1

 هرتهز آن گیریاندازه واحد و است زمان واحد در حنجره تکانۀ شوندة کرارت الگوهای تعداد

منظهور از فرکهانس پایهه در  .زمان واحد در کامل هایچرخه تعداد با است برابر که باشدمی

های آواشناسی، سرعت ارتعاش تارآواهاست. این تعریفی است که از نظر تولیهدی بهه بحث

نظر ادراکی، فرکانس پایه همان زیر و بمهی تی که از نقطهشود. در صوراین مفهوم اط ق می

   است.آواها 

 مرکز ثقل طیفی -2-2-5

(. 117: 1338 ،پهولز و سهانون) اسهت فرکانسهی طیهف توازن نقطۀ همان 13طیفی ثقل مرکز

حاصهل قسهمتخهارج از کهه است آن میانگین فرکانس نگاشت،طیف یک طیفیِ ثقل مرکز

 و سهانون) آیهدمهی بدسهت ههافرکهانس انرژی مجموع بر آن انرژی در فرکانس هر ضرب

 (.121: 1221 ،12سانتانون

 

                                                           
18. J. M. Pickett 

 از فرکهانس ههر انرژی به توجه با که میانگین( f) فرکانس از است عبارت( center of gravity) طیفی ثقل مرکز .13

 .آیدمی دست به فرکانسی طیف کل

20. J. P. H Van Santen 
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 های مستقلمتغیر -2-2

لهجۀ معیار فارسی و لهجهۀ کرمهانی هسهتند. لهجهۀ معیهار  ،در این تحقیق متغیرهای مستقل
ای عمهومی اسهتفاده هههها و سهخنرانیردم در انجمنهروهی از مهست که توسط گا ایگونه
بسهتگی بهه عوامهل  بهه عنهوان لهجهۀ معیهار گیری برای انتخاب یک گونههد. تصمیمشومی

ای از سهت کهه در منطقهها ایفرهنگی، سیاسی، اجتماعی و غیره دارد. لهجهۀ کرمهانی گونهه
 شود.جنوب شرق ایران و در شهر کرمان استفاده می

 تجزیه وتحلیل -9

 دیرش -9-2

دههد کهه دیهرش و لهجۀ فارسی کرمانی نشان میدیرش واکه در لهجۀ فارسی معیار  مقایسۀ

داری دارد. در تلف  فارسی معیار با دیرش واکه در تلف  فارسی کرمهانی تفهاوت معنهی واکه

دارای هایشان در لهجۀ کرمانی، نسبت به معادل ،ها در زبان فارسی معیارکه واکهصورتبدین

 دیرش بیشتری هستند.

 اف معیار دیرش واکه در لهجة کرمانی و لهجة فارسی معیار(. میانگین و انحر2)شمارة  جدول

  میانگین انحراف معیار
 لهجۀ فارسی معیار 11/88 21/17
 لهجۀ کرمانی 48/18 11

 واکه در لهجة کرمانی و لهجة معیار دیرش آماری های(. شاخص2)شمارة جدول 

 میانگین مجذورات آزادی درجة F مقدار داریمعنی درجة

221/2 21/13 1 41182 

 26/92واکهه  دیهرش انگینهمیه بنفرونهی، تکمیلهی ونهآزمه از آمدهدستبه نتایج به توجه با

 ثانیه در لهجۀ کرمانی کمتر از مقدار دیرش آن در لهجۀ فارسی معیار است.میلی
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 در لهجة کرمانی و فارسی معیار /æ/. مقایسة مقدار دیرش واکة 2شکل 

ای را در زبان هلندی بررسی کرده و معتقد است کهه یکهی که( کاهش وا1331برگم )ون 

آمهده از تحقیهق باشد. نتایج بدسهتهای مهم کاهش واکه، کاهش دیرش واکه میاز مشخصه

این ادعا که کاهش واکه با کاهش دیرش واکه همهراه  ت بر( نیز تأییدی اس1221کراسوایت )

در  کهه کهرد ثابهت نیهز هلنهدی زبان در( 1336 و 1331) 11هونون و اسلویتر است. تحقیق

 .یابدای، دیرش واکه کاهش میکاهش واکه

 های اول، دوم و سومفرکانس سازه -9-2

ههای اول و دوم در دهد کهه مقهدار فرکهانس سهازهآمده از این تحقیق نشان مینتایج بدست

 فرکانس که میانگین صورت داری دارد. بدینتلف  فارسی معیار و تلف  کرمانی تفاوت معنی

 کرمهانی تلفه  در آن اول سهازة فرکانس میانگین از بیشتر معیار تلف  در /æ/ واکۀ اولِ سازة

است و مقدار فرکانس سازة دوم این واکه در لهجۀ فارسهی معیهار بیشهتر از میهانگین آن در 

 باشد.لهجۀ کرمانی می

 و کرمانی لهجة در /æواکة / دوم و اول هایسازه فرکانس معیار انحراف و میانگین(. 9) شمارة جدول

 معیار لهجة

  لهجة کرمانی لهجة فارسی معیار

  میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار

46/63 823 64/11 173 F1 

18/116 1719 94/149 1161 F2 

                                                           
21. A. M. C. Sluijter & V. J Van Heuven  



 3/ در لهجۀ کرمانی /æ/های آکوستیکی واکۀ صهای و مشخّ بررسی کاهش واکه
 

 لهجة و کرمانی لهجة در /æ/ واکة های اول و دومفرکانس سازه آماری هایشاخص (.1جدول شمارة )

 معیار

  میانگین مجذورات درجة آزادی Fمقدار  داریمعنی درجه

221/2 66/11 1 319182 F1 

221/2 94/11 1 617191 F2 

در  /æ/فرکهانس سهازة اول واکهۀ  که دندهمی نشان بنفرونی چندگانۀ تکمیلی هایآزمون 

نتهایج  ،هرتز بیشتر از مقهدار آن در لهجهۀ کرمهانی اسهت. همچنهین 192لهجۀ فارسی معیار 

هرتهز در لهجهۀ  28/32د که میانگین فرکانس سهازة دوم ایهن واکهه ندهآمده نشان میبدست

 داریمعنهی سهط  بهه توجهه فارسی معیار بیشتر از میانگین آن در لهجۀ کرمهانی اسهت. بها

 فارسهی لهجهۀ بهین /æ/ ههایواکه سوم سازة فرکانس مقدار میانگین مقایسۀ در آمدهبدست

 سهازة فرکهانس کهه کرد عنوان توانمی مکرر گیریاندازه آزمون توسط مانیکر لهجۀ و معیار

 .ندارد داریمعنی تفاوت واکه آن سوم

 
 در لهجة کرمانی و فارسی معیار /æ/های اول و دوم واکة . مقایسة مقادیر فرکانس سازه2شکل 

 ایکهاهش واکهه مانهدارین، چینهی زبهان در که اندکرده ثابت( 1229) 11کاسویا و موری گو،

 هنگهام ههافهک فاصهلۀ ایشهان، عقیدة به. شودمی/ æ/ واکۀ اول سازة فرکانس کاهش باعث

 عهادی حالهت در واکهه ایهن تولید هنگام آنها فاصلۀ از بیش تأکید حالت در واکه این تولید

 .باشدمی

                                                           
22. Zh. Gu, H. Mori & H. Kasuya  

    لهجۀ معیار                            لهجۀ کرمانی
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 در /ɪ, ɛ, ʏ, œ, a, θ, ɔ, ʊ/ ههایواکهه از اسهتفاده بها سوئدی زبان در( 1369) لیندبلوم 
 ههاواکهه آن بهر را تکیهه تأثیر و ساخت مفهومیبی کلمات /g-g/ و /d-d/ ،/b-b/ هایبافت
 هجهای در مهوردنظر ههایواکهه داد نشهان (786: 1369) لیندبلوم تحقیق نتایج. کرد بررسی
 دوم سهازة بهر تهأثیر ایهن و شهوندمهی نزدیک /ə/ مرکزی واکۀ به و یافته کاهش تکیه بدون
 .نامید  19«هدف از گریز» را فرایند این یندبلومل. است مشهود

. پرداخهت انگلیسهی زبان در /æ/ واکۀ بر تأکید حالت تأثیر مطالعۀ به( 1224) 14دوژانج 

 ایهن. دههدمی افزایش را واکه دومِ سازة فرکانس تأکید، حالت که داد نشان وی تحقیق نتیجۀ

 ههایواکه ایشان. است آلمانی زبان در( 1228) 11گنج و موشامر تحقیق نتایج با همسو نتایج

 /y e œ a  o u i /بافت در را CVC نشهان و کهرده مقایسهه تکیه بدون و برتکیه هجای در 

 مقهدار و یافتهه کهاهش پیشهین ههایواکه دوم سازة فرکانس مقدار ای،واکه کاهش در دادند

 .یابدمی افزایش پسین هایواکه دوم سازة فرکانس

 انرژی -9-9

 بها .شودبخش، میانگین انرژی واکه در لهجۀ کرمانی با لهجۀ فارسی معیار مقایسه میدر این 

 و کرمانی لهجۀ بین واکه انرژی که نمود عنوان توانمی آمدهبدست داریمعنی سط  به توجه

 .است داریمعنی تفاوت دارای معیار فارسی لهجۀ

 لهجة کرمانی و لهجة فارسی معیار (. میانگین و انحراف معیار انرژی واکه در5) ةشمار جدول

 فارسی معیار لهجة کرمانی لهجة

 میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار

84/9 12/13 91/3 12/14 

 معیار لهجة و کرمانی لهجة در واکه انرژی آماری های(. شاخص6)شمارة جدول 
 مجذورات میانگین آزادی ةدرج Fمقدار  داریمعنی درجة

221/2 412 1 13136 

                                                           
23. undershoot 

24. K. De jong 

25. C. Mooshammer & C. Geng  



 11/ در لهجۀ کرمانی /æ/های آکوستیکی واکۀ صهای و مشخّ بررسی کاهش واکه

 

 معیهار فارسهی لهجهۀ در واکهه انهرژی میهانگین که دهدمی نشان بنفرونی تعقیبی آزمون 

 16برزیهو تحقیهق. اسهت کرمهانی لهجۀ در هاواکه آن انرژی میانگین از بیشتر بلدسی 72/14

 انرژی انگلیسی، زبان در که است معتقد برزیو ادعا است. این بر تأییدی( 116-169: 1227)

 مبهدل /ǝ/ واکهۀ به و شده خنثی آن تمایزات برخی یافته، کاهش تکیه بدون جایگاه رد واکه

 در واکهه گردیِ و بودن پیشین یا پسین بودن، افتاده یا افراشته هایمشخصه بنابراین؛ شودمی

 .نیست درک قابل درستیبه تکیه بدون جایگاه
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 در لهجة کرمانی و فارسی معیار /æ/ی واکة . مقایسة مقدار انرژ9شکل 

 فرکانس پایه -9-1

 معیهار لهجهۀ در آن میانگین با کرمانی لهجۀ / درæواکۀ / پایۀ فرکانس میانگین بخش این در
 میهانگین کهه کهرد عنهوان تهوانمی آمدهدستبه داریمعنی سط  به توجه با .شودمی مقایسه
 داریمعنهی تفهاوت دارای معیهار لهجهۀ در آن میانگین با کرمانی لهجۀ در واکه پایۀ فرکانس
 .است

 واکه در لهجة کرمانی و لهجة فارسی معیار انگین و انحراف معیار فرکانس پایة(. می7) شمارة جدول

 کرمانی لهجة فارسی معیار ةلهج

 میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار

31/47 77/189 14/49 82/171 

                                                           
26. L. Burzio 
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 واکه در لهجة کرمانی و لهجة فارسی معیار های آماری فرکانس پایة. شاخص(8) شمارة جدول

 میانگین مجذورات آزادی درجة Fمقدار  داریمعنی درجة

21/2 71/1 1 26/11611 

لهجهۀ  در واکهۀ مهوردنظر پایهۀ فرکانس میانگین که دهدمی نشان بنفرونی تعقیبی آزمون  

 است. لهجۀ کرمانی در آن پایۀ کانسفر میانگین از بیشتر هرتز 87/12 معیار

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

 مرکز ثقل طیفی -9-5

در لهجۀ کرمانی و لهجۀ معیار فارسهی  /æ/آمده از مقایسۀ مرکز ثقل طیفی واکۀ نتایج بدست

/ در لهجهۀ کرمهانی و لهجهۀ معیهار æ/یانگین مرکز ثقل طیفی واکۀ تفاوت مکه دهد نشان می

 باشد. دار نمیمعنی

 گیرینتیجه -1

ههای پایه و فرکانس سازه فرکانس انرژی، دیرش، که میانگین دندهمی نشان تحقیق این نتایج

ایه و فرکهانس هپه رکانسهفه انهرژی، دیهرش، از کمتر کرمانی لهجۀ در /æ/واکۀ  اول و دوم

اما نتایج حهاکی از آن اسهت کهه مرکهز ثقهل ؛ فارسی معیار است در آن های اول و دومهساز

این  به دست آمدهنتایج ، براساس همچنین کرمانی بیشتر از لهجۀ معیار است.طیفی در لهجۀ 

های دیگهر های ضعیف کوتاهتر از جایگاهباشد و در جایگاهپذیر میواکه دارای کیفیتی تغییر



 19/ در لهجۀ کرمانی /æ/های آکوستیکی واکۀ صهای و مشخّ بررسی کاهش واکه

 

 ه این امر نشانگر قرار داشتن واکۀفیت واکه به سختی قابل تشخیص است کو حتی گاهی کی

/æ/ باشد. این واکه همچنین در لهجۀ کرمانی گرایش به سهوی های ناپایدار میدر طبقۀ واکه

  است.گرا از نوع مرکزای کاهش واکهمرکز دارد و در نتیجه 
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