
 

 

 

 

 
 های ساده و مرکب گویش کردی کرمانشاهیتحلیل آکوستیکی واکه

 بافت کلمه/جملهدر  
 

 1ماندانا نوربخش

 دانشگاه الزهرا

 2نینا حسینی کیونانی

 شناسیکارشناس ارشد زبان
 12/01/2331تاریخ پذیرش:   03/21/2331تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

تأثیر بافت )کلمه/جمله( و جنسیت ا توجه به ب سازهتغییرات فرکانس  بررسی ،هدف این مقاله

( و دوم F1های اول )شناختی فرکانس سازهدر این پژوهش پارامترهای صوت .است گویشوران

(F2واکه ) گویشور مرد و زن که در  10های ساده و مرکب گویش کردی کرمانشاهی بر اساس

را در بافت  /i, e, a, ɑ, o, u, y, ɑi, au, ei, ɑu/ هاینمونة آوایی حاوی واکه 1110کل 

دهد گیرد. نتایج نشان میاند، مورد مطالعه قرار میکلمه و جمله در اتاق آکوستیک تولید کرده

ترین ترین و پسین/ پیشینu/ و /iهای /ترین و واکهترتیب بازترین و بستهبه /a و // yهای / واکه

/ در این گویش واکة گرد y/ ةآمده، واکدستبه یرِاند. براساس مقادها در این گویشواکه

آغازه در بافت کلمه و جمله  F1های آماری، اختالف میانگین شود. طبق تحلیلمحسوب می

که در پایانه در بافت جمله بیشتر حالیبافت کلمه بیشتر از جمله است، درو در  استدار معنی

 همچنین فت جمله گزارش شده است.)آغازه و پایانه( در بافت کلمه کمتر از با F2بوده است و 

F1  وF2 بررسی فرکانس در مجموع،  تر از گویشوران زن است.رد پاییندر گویشوران م

های این گویش در های اول و دوم در گویش کردی کرمانشاهی حاکی از آن است که واکهسازه

 شدگی تمایل دارند.یبافت جمله به سمت مرکز

 فرکانس مرکب، ةواک ساده، واکة کرمانشاهی، کردی اختی،شنصوت آواشناسی ها:کلیدواژه

 دوم. و اول هایسازه

                                                 
1. nourbakhsh@alzahra.ac.ir 
2. nina.hosseini@student.alzahra.ac.ir 
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 مقدمه -1

باز و مقاومت ناچیز در برابر  1، مجرای گفتار2طریق ارتعاش تارآواهااند که ازها آواهای زبانیواکه

قوامی دارند. بنابر تعریف مدرسیها تقریباً همیشه آواهایی واکشوند. واکهخروج هوا تولید می

 گرفتگی مجرای گفتار همراه نباشد.آید که تولید آن با شمار میآوایی واکه به، (12: 2330)

شود کیفیت ها در حالتی تقریباً ثابت قرار دارند، که باعث میدر تولید واکة ساده، زبان و لب

ترین مهمکه حالیدر ،(13: 2331سان باقی بماند )ثمره، آوایی واکة ساده در زمان تولیدش یک

تغییر محسوس تولید آن از یک واکه به واکة  (111: 2331) 3ویژگی واکة مرکب از نگاه لَوِر

دیگر، هنگام تولید در یک هجا است. به بیان دیگر، تولید واکة مرکب مستلزم حرکت پیوسته 

س های مرکب تغییر فرکانهای واکهدر سازه (.31: 2331شناس، )حق های گویایی استدر اندام

 .دهندة تغییر وضعیت مجرای گفتار در طول تولید واکة مرکب استشود که خود نشاندیده می

پارامترهای مجرای گفتار )فک،  کند وعمل می 1کنندهعنوان حفرة تشدیدمجرای گفتار به

 موجبای متفاوتی را های سازهدهد و درنهایت ارزشها و زبان( را تحت تأثیر قرار میلب

دهندة شکل و اندازة ها نشاندارد که سازهبیان می( 213و 213: 1000) 1واردد. هیشومی

یک واکه در های مجرای گفتارند و مجرای گفتار هر فرد با دیگری تفاوت جزئی دارد و سازه

از اهمیت  2Fو  1Fها، حدودی باهم متفاوت است. در بررسی کیفیت واکهافراد مختلف نیز تا

های ارتفاع زبان، وضعیت پسین یا پیشین نابراین در تشخیص مشخصهای برخوردارند. بویژه

 .کافی است ،دو سازة اولدر حداقل  ،هازبان و شکل لب

شده در این زمینه، ما را به سمت چند تحقیق انجام های گوناگونِنگاهی گذرا به پژوهش

 3و بارنی 1پترسونها مربوط به تحقیق دهد. یکی از اولین پژوهششاخص در این حوزه سوق می

نامند. این بررسی نقش مهمی در پیشرفت و می  111بی اختصار آن را پیاست که به( 2311)

های انگلیسی مورد واکه ،ها ایفا کرده است. در این پژوهشهای تشخیص واکهآزمون تئوری

                                                 
1. vocal fold 

2. vocal tract 

3. J. Laver 

4. resonant cavity 

5. K. Hayward 

6. G. E. Peterson 

7. H. L. Barney 

8. PB52 



 3 |...  های سادهتحلیل آکوستیکی واکه

های هاند. در ادامة بررسی واکها مشخص شدهبررسی قرار گرفته و فرکانس هرکدام از سازه

دند کررا با بهبود جزئی تکرار  11بیمدل پی (2331) و همکاران 2یی، هیلنبرندامریکاانگلیسی 

 امریکایی پرداختند.های انگلیسی شناختی واکههای صوتویژگی ةبه بررسی دوبار و

 :های زبان انگلیسی ازجملههای واکهزههای متعددی بر روی فرکانس ساتاکنون پژوهش

و  ؛(1020) 1و پلگرینو 1، فرانی(1001)و همکاران  1، کلوپر(2331) 3و واتسون 1پورتکیولی

و  1های آلمانی )استرینج(، واکه2333 و همکاران، 3های هلندی )پُلزواکه :های دنیا ازجملهزبان

فریقای اهای مرکب انگلیسی (، واکه1001، 20های پرتغالی برزیلی )رابر(، واکه2331 ،3بُن

های سندی اکهو (،1001) 23و دیول 21مارتروسیون ( و1000) 22موتنیاه ازجملجنوبی 

 ( انجام شده است.1022 و همکاران، 21ریو)کیه

گرفته های ساده بر روی زبان فارسی صورتشناختی واکهاز مطالعاتی که در حوزة صوت

ن (، صالحی و همکارا1001(، انصارین )2313خان )جنتوان به کارهای بیمیاست، 

( 2331هی و همکاران )ل(، جارال2330ب(، فشندکی )2313الف(، صالحی و همکاران )2313)

توان به پژوهش می های مرکب برروی زبان فارسیهشناختی واکاشاره کرد. در رابطه با صوت

 ، تاکنونشدههای انجامکه براساس بررسیدرحالی د.کر( اشاره 2331، 2313قوامی )مدرسی

های صورت نگرفته است و تنها پژوهشبرروی گویش کرمانشاهی جامعی  بررسی آکوستیکی

های این گویش بوده است، که از این دست تنها شده در رابطه با بررسی تولیدی واکهانجام

حوزة ( در 2313( و قنبری )2311(، رنجبر )2331تبار )های شیرزادیتوان به پژوهشمی

 آواشناسی تولیدی اشاره کرد.

های خاصی از آواها، واکه ةشناختی طبقهای صوتشناخت ویژگی ردش سعی این پژوه

 F2و  F1دنبال بررسی وضعیت به ،درواقع و دارد ساده و مرکب گویش کردی کرمانشاهی

های ساده و مرکب در گویش کردی کرمانشاهی در بافت کلمه/جمله بین گویشوران مرد و واکه

 رکب در بافت کلمه/جمله است.های ساده و مزن و تفاوت کیفیت واکه

                                                 
1. J. Hillenbrand  8. W. Strange 

2. D. Kewley-Port  9. O. S. Bohn 

3. C. S. Watson    10. A. S. Rauber 

4. C. G. Clopper    11. M. Mutonya 

5. E. Ferragne    12. O. Martirosian 

6. F. Pellegrino    13. M. Davel 

7. L. C. W. Pols    14. A. Keerio 
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 شناسیروش -2

 کنندگانشرکت -2-1

زن( که همگی ساکن  20مرد،  20گویشور ) 10کنندگان این پژوهش عبارت بودند از شرکت

های زن گفتند. متوسط سن آزمودنیو به گویش کردی کرمانشاهی سخن می نداه بودکرمانش

SD± سال بود.  32تا  11گویشوران بین ، محدودة سنی این 1/11±13/3 عبارت بود از

تا  11که بین 11 ± 31/1عبارت بود از سال ±SDکنندگان مرد همچنین متوسط سن شرکت

گفتاری را  اختالل ةکنندگان در آزمون سابقرکتیک از شسال سن داشتند، همچنین هیچ 31

 اند.گزارش نکرده

 

 هاداده -2-2

گیرند کردی کرمانشاهی مورد بررسی قرار میهای ساده و مرکب گویش در این پژوهش واکه

های انسدادی و سایشی بین همخوان ها در بافتجوار، واکهاجتناب از تأثیر صداهای هم برایکه 

 ،/bVC/، /dVC/ هایهای ساده )بافت کلمه( در بافتواکه(. 1001، 2اداسوک) قرار گرفتند

/hVC/ و /gVCنمونة آوایی از  1110کلمه و جمله،  هایاز بافت ،مجموع/ انتخاب شدند. در

های مرکب نیز به دو صورت هجای باز و بسته انتخاب شدند آوری شد. واکههای ساده جمعواکه

های ساده و مرکب . واکه1آوری شدنمونة آوایی واکة مرکب جمع 110هاکه در مجموع بافت

 ,i, e, a, ɑ, o, u, y, ɑi, au, ei/گویش کردی کرمانشاهی مورد بررسی در این پژوهش شامل

ɑu/ .ها و نیز جمله در بررسی واکه های مورد آزمایش در دو بافت کلمه/در ادامه واکه است

. کل متن مورد آزمایش در پیوست آورده ارائه شده است بخشی از آوانگاری متن داستان کردی

 شده است.

 

 

 

                                                 
1. K. Tsukada 

در پیداکردن واکة  گانم بود، بنابراین نگارندهای مرکب خیلی کبه این دلیل که در این گویش تعداد کلمات حاوی واکه -1

های های انتخابی دارای همخوانرو بود. به همین دلیل سعی شد تا واژهمرکب در بافتی مانند واکة ساده با مشکل روبه

 واک( باشند.دار/ بیانسدادی )واک
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 های سادهواکه بسته( های مرکب )هجای باز/واکه
/ɑi/:{(bɑi, tɑit)} 

/ei/:{(dei, χeid)} 

/au/:{(kau, qaur)} 

/ɑu/:{{tʃɑu, χɑu, bɑug)} 

/i/: {(bis), (gis, gir), (hiz)} 

/e/: {(bez, beɫ), (deɫ, deq, der), (der)} 

/a/: {(baʃ), (das, dar), (gar), (haz, 

has)} 
/ɑ/: { (bɑχ, bɑz) , (dɑx, dɑr), (gɑs), 

(hɑt, hɑr)} 

/o/: {(dod, doz), (ɡoɫ)} 

/u/: {(buɫ, buʃ), (dus), (gur)} 

/y/: {(dyr, dyd), (hytʃ)} 
  

 متن کردی:

ruʒi la nɑu ruʒɡɑr je bɑuɡi bui ke se kor dɑʃt va nɑue malek bahman, malek 

ahmad va malek dʒamʃir. bɑuɡi i se kora va koreɡɑni wet aɡar men merdem 

bɑs tɑ se ʃau ɫa sar qaurem neɡabɑni bein… 

 

 هاشیوه تجزیه و تحلیل داده -2-3

ضبط صدای گویشوران از اند و برای شده)س( ضبط  ها در اتاقک آکوستیک دانشگاه الزهراداده

 10 ةفاصلصورت مورب و به. میکروفن بهشده استهرتز استفاده  11200میکروفن روالند 

های آزمایش را خواست شد که واژهاز آنها در کنندگان قرار گرفت ومتری از دهان شرکتسانتی

در  .ها تولید کنندواژه یانم ایثانیه 3صورت طبیعی و با مکثی حدود دار بهبدون آهنگ نشان

با صدای بلند متن را تا و از آنها خواسته شد  دادهها کنندهیک متن کردی به شرکت ،ادامه

های آوایی با نمونة آوایی تولید شد. نمونه 1110. بدین ترتیب در کل تا ضبط شود بخوانند

 . قرار گرفت شناختیمورد تجزیه و تحلیل صوت 1، 1، 31ویرایش  2پرت استفاده از برنامة

شود. بهره گرفته می 1نگاشتهای صوتی آواهای زبانی، عمدتًا از طیفدر بررسی ویژگی

یری خودکار صورت گرفته است. این گتوجه به برنامة اندازه ها باآمده از واکهدستمقادیر به

                                                 
1. Praat 

2. spectrogram 



 شناسیزبان و زبان مجله | 1

[ در 1003: 02: 21نوشته شده است و در این پژوهش ویرایش ] 2برنامه توسط هیرست

 کار گرفته شده است.ها بهگیریاندازه

 

 تحلیل و بحث -3

مهمی از آواها هستند که مقادیرشان و الگویی که منحصراً برای هر آوا ایجاد  یزاها اجسازه

هایشان مهم است. در ادامه به اطالعات مهمی است که در شناسایی ویژگیحاوی  ،کنندمی

 و مرکب پرداخته شده است. ههای ساددر واکه F2و  F1بررسی 

 

 های سادهواکه -3-1

های ساده در چهار واکه F2و  F1آمار توصیفی )میانگین و انحراف معیار(  1و  2های جدول

گویشوران مرد و بافت  ةگویشوران زن، بافت جمل ةکلم گویشوران مرد، بافت ةبافت کلم ،گروه

 دهد.را برحسب هرتز نشان می ،گویشوران زن ةجمل

 

 فرکانس سازة اول -3-1-1

ها اجزاء مهمی از آواها هستند که مقادیرشان و الگویی که منحصراً برای هر آوا ایجاد سازه

شان بسیار مهم است. در جدول هایکنند حاوی اطالعات مهمی است که در شناسایی ویژگیمی

 های ساده در گویش کردی کرمانشاهی گزارش شده است.ی اول واکهفرکانس سازه 2

/ در دو گروه مردان و زنان بیشترین aواکة / F1در بافت کلمه و جمله،  2با توجه به جدول 

روه مردان / در گi/ ةای در بافت کلمه مربوط به واکمقدار را داراست. کمترین فرکانس سازه

همچنین در  ./ گزارش شده استy/ ةدر واک F1که در گروه زنان کمترین مقدار درحالی ،است

 / در این دو گروه کمترین فرکانس را دارد.yبافت جمله واکه /

 

 

 

 

                                                 
1. D. Hirst 
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 به تفکیک بافت و جنسیتکردی کرمانشاهی های ساده آمار توصیفی فرکانس سازة اول واکه -2جدول 

 
 I e A ɑ o u y جنسیت بافت

F

1 

 کلمه

 مرد

333 

(313/

11) 

110 

(133/13) 

111 

(231/11) 

113 

(111/31) 

131 

(121/221) 

121 

(131/11) 

131 

(133/211) 

 زن

101 

(310/

11) 

110 

(120/31) 

103 

(130/11) 

310 

(110/11) 

111 

(010/11) 

112 

(130/11) 

101 

(300/11) 

 جمله

 مرد

131 

(212/

31) 

110 

(330/13) 

111 

(110/31) 

133 

(310/11) 

131 

(133/210) 

113 

(221/11) 

111 

(233/211) 

 زن

131 

(310/

11) 

113 

(131/13) 

331 

(113/11) 

331 

(011/13) 

100 

(131/13) 

132 

(111/32) 

111 

(331/11) 

 (Hz) )عدد باال میانگین و عدد پایین انحراف معیار(

 

آزمون آماری تی  ،بافت و جنسیت ها با توجه به متغیرهایبررسی اختالف میانگینبرای 

جمله حاکی از آن است که  ها در بافت کلمه/میانگین گرفته شد و نتایج بررسی تفاوت 2مستقل

 یدار/ در بافت کلمه و جمله اختالف معنیi/ ،/e/ ،/a/ ،/ɑ/ ،/u/ ،/y/ ة/، شش واکoجز واکة /

/ در بافت e/ ،/a/ ،/ɑ/ ،/uهای /واکه F1، میانگین 2(. بنابراین طبق جدول p<0.001دارند )

/ کمتر از بافت i/ ،/yهای /واکه ةدر بافت کلم F1که درحالی ،کلمه بیشتر از بافت جمله است

یافته، دیرشِ کاهش دلیلِبه ،/(iدر بافت جمله )جز واکة / F1جمله گزارش شده است. کاهش 

 شدگی/ به سمت مرکزیaی مانند /اواکه ،و درنتیجه شودمیباعث حرکت زبان به جایگاه باالتر 

این  ةفضای واک 2/ دیده نشده است )در نمودار iکه این روال در واکة /در حالی ،رودپیش می

در پژوهش خود به این روال در رابطه با نیز  (1003) 1مطلب مشهود است(. نیکوالیدس

 / )مرد و زن(ɑ/ ،/a/ ،/e/ ،/uهای /آمده در واکهدستبه tمقدارهای یونانی اشاره داشته است. واکه

                                                 
1. independent t-test 

2. K. Nicolaidis 
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 F1نابراین اختالف میانگین ب دهد.داری را نشان میدر آزمون آماری تی مستقل اختالف معنی

ها متفاوت است طور در بافت جمله در این واکهبین گویشوران مرد و زن در بافت کلمه و همین

زن تفاوت میانگین  ن مرد// تنها در گروه کلمه گویشوراo/ و /yهای /زن(. در واکه /)مرد

 دار بوده است.معنی

F1 عکس دارد، بنابراین هرچه از ارتفاع زبان کاسته شود،  ةبا ارتفاع زبان رابطF1  افزایش

گویشوران زن و  ةبافت کلمه و جمل در ترین واکهبستهشده، ر چهار گروه گزارشخواهد یافت. د

/ a/ ةواک/ است، و iگویشوران مرد واکة / ةکلم بافتو در  /y/واکة گویشوران مرد  ةبافت جملدر 

(، انصارین 2313خان )جنگزارش شده است. بیواکه بازترین عنوان بهدر هر چهار گروه 

های خود ( در پژوهش2331و جاراللهی و همکاران ) ب(2313(، صالحی و همکاران )1001)

پژوهش خود برروی  ( در2330برروی گویشوران مرد و زن در زبان فارسی و فشندکی )

 را داراست. 1F / کمترین میزانiِ/ ةو واک / بیشترین میزانa/ ةواککه گویشوران زن بیان داشتند 

در زبان فارسی معیار وجود ندارد، درمقایسه با دیگر  ، با توجه به اینکه/y/ ةواکدربارة 

های ناختی واکهشتوان به تنها منبع موجود در رابطه با بررسی صوتهای ایرانی، میگویش

هرتز  123/ را y/ ةواک F1( 1022پیوستی ) ةگویش تبریزی اشاره کرد. مظفرزاد آذربایجانی در

گویشوران مرد  ةگویش کردی کرمانشاهی در بافت کلم/ در y/ ةست. فرکانس واکگزارش کرده ا

 زنگویشوران در و  111گویشوران مرد  ةهرتز، در بافت جمل 101 هرتز، گویشوران زن 131

 F1/ در گویش کردی کرمانشاهی y/ ةهرتز است. بنابراین درمقایسه با گویش آذری، واک 112

 ، که درمقایسه با گویش آذری ارتفاع همین واکه کاهش یافته است.دبیشتری دار

 

 فرکانس سازة دوم -2 -1 -3

وران های کلمه/جمله، گویشی دوم در بافتآمار توصیفی میانگین فرکانس سازه 1در جدول 

 گردد.مرد/زن ارائه می

در هر دو بافت کلمه و  ،آمده در هر واکهدستبه هایبا توجه به میانگین، 1 طبق جدول

در گویشوران زن بیشترین  /iگویشوران مرد کمترین و واکة /در / ɑ/ ةواک F2میزان  ،جمله

زایش یافته و در / افy/ و /ɑ/ ،/o/ ،/uهای /واکه ةبافت جمل در F2میزان گزارش شده است. 

 / در بافت جمله کاهش یافته است.i/ و /a/ ،/eهای /واکه
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 به تفکیک بافت و جنسیتکردی کرمانشاهی های ساده آمار توصیفی فرکانس سازة دوم واکه -1جدول

باف 

 ت

جنسی

 ت

I e A ɑ o u y 

F

2 

 کلمه

 مرد
2111 

(947/72)  

1161 

(732/162

) 

1131 

(917/61)  

1761 

(944/14)  

1417 

(271/227)  

1271 

(211/224

) 

1619 

(221/141)  

 زن
2412 

(712/217)  

2792 

(131/116

) 

1623 

(617/174

) 

1371 

(132/122

) 

1746 

(462/213

) 

1297 

(944/277

) 

2712 

(741/196

) 

جمل

 ه

 مرد
1746 

(342/167

) 

1139 

(134/274

) 

1179 

(117/129

) 

1137 

(731/177)  

1227 

(717/241)  

1471 

(767/223

) 

1712 

(771/199

) 

 زن
2274 

(113/221

) 

1641 

(113/193

) 

1916 

(167/113

) 

1342 

(317/67

) 

1371 

(264/141

) 

1124 

(142/221

) 

2761 

(113/111

) 
 (Hz) )عدد باال میانگین و عدد پایین انحراف معیار(

 

جمله  های ساده در بافت کلمه/واکه F2شده، براساس آزمون آماری تی مستقل گرفته

وجود  یدار/ تفاوت معنیi/ ،/e/ ،/a/ ،/ɑ/ ،/oهای /واکه F2ن است که در میانگین حاکی از آ

در بافت جمله بیشتر از بافت کلمه گزارش  ɑ/ ،/o/، F2های /( و تنها در واکهp<0.001دارد )

باالتری نسبت به جمله  F2/ بافت کلمه، i/ ،/e/ ،/aهای /که در میانگین واکهدرحالی ،شده است

تفاوت  ،/u/ ،/yهای /( در واکهp<0.001آمده )دستبه داریِ. با توجه به سطح معنیداراست

 ها مشاهده نشده است و طبق آزمون تیاین واکه ةجمل بافت کلمه/ F2در میانگین  یدارمعنی

/ در بافت ɑ/ ،/a/ ،/e/ ،/y/ های سادهدر واکه F2میانگین  مستقل در بررسی جنسیت گویشوران،

 F2دار وجود دارد و بافت کلمه اختالف معنیدر / o/ ةزن و واک گویشوران مرد/ ةجمل کلمه/

گویشوران زن  F2/ بافت کلمه o/ ةتنها در واک .گویشوران مرد بیشتر از گویشوران زن بوده است

ب( برروی 2313باالتر از گویشوران مرد گزارش شده است. در پژوهش صالحی و همکاران )

 تر از گروه زنان بوده است.گروه مردان پایین F2 نیز، های زبان فارسیواکه

پایین با  F2باال با مشخصة پیشین و  F2 ،(1001) 2فوگد( و لده1000هیوارد )به نظر 

 F2ها باعث کاهش چنین مشخصة گردی واکهها در ارتباط است، هممشخصة پسین واکه

( و جاراللهی و همکاران 2330) (، فشندکی1001(، انصارین )2313خان )جنشود. بیمی

                                                 
1. P. Ladefoged 
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 F2/ کمترین میزان u/ بیشترین و واکة /iهای خود بیان داشتند که واکة /( در پژوهش2331)

و واکة  F2/ بیشترین y/ و /iهای /آمده در این پژوهش، واکهدسترا داراست. براساس نتایج به

/uآواهای / ،ویشاند. بنابراین در این گ/ کمترین میزان را به خود اختصاص دادهi/ و /yو/ جز 

 F2ند. در رابطه با مشخصة گردی نیز، شومحسوب می / واکة پسینuهای پیشین و آوای /واکه

 د.شو/ کاهش یافته است که واکة گرد محسوب میi/ ة/ نسبت به واکة اولیyواکة /

های پیشین افزایش و واکه F2در بافت کلمه،  (3233) 1و لیندبالم 2طبق پژوهش مون

های پیشین و پسین در واکه F2یابد. این روال افزایش و کاهش های پسین کاهش میواکه

که در بافت جمله با توجه به است  در حالیاین شود. گویش کردی کرمانشاهی نیز دیده می

دهندة / نشانɑ/ ،/o/ ،/uهای پسین /واکه F2/ و افزایش i/ ،/e/ ،/aهای پیشین /واکه F2کاهش 

 ای است.شدگی در فضای واکهمت مرکزیحرکت به س

ها با توجه به بودن در واکهپسین بسته و پیشین/ تمایز بین باز/ (2333) 3طبق نظر فرای

F1 و F2 دو سازة اول  آمده از فرکانسِدستاساس مقادیر بهشود. بنابراین برمشخص می

توان /( را میy/ ،/u/ ،/o// ،ɑ/ ،/a/ ،/e/ ،/iگویش کردی کرمانشاهی )/ ایها، چندضلعی واکهواکه

 ،(2310) 1و ترهارت 1ی زویکرها برطبق الگوی پیشنهادارائه داد. میانگین 2صورت نمودار به

در اکسل از هرتز به بارک تبدیل شدند. براساس دیدگاه هیوارد  (1000) 1تردینگتوسط دی

دهد. بنابراین دست میهای صوتی بهمقیاس بارک درک بهتری از جایگاه مشخصه ،(1000)

در چه  ،چه از لحاظ تولیدی و چه آکوستیکی ،ای نمایانگر این است که واکهنمودار فضای واکه

محور افقی جایگاه زبان و محور  2گیرد. در نمودار جایگاهی تولید و در چه بخشی قرار می

 دهد.عمودی ارتفاع زبان را در تولید واکه نشان می

                                                 
1. S. J. Moon 

2. B. Lindblom 

3. D. B. Fry 

4. E. Zwicker 

5. E. Terhardt 

6. D. Deterding 
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بافت کلمه و جمله )برحسب  میانگین فرکانس سازة اول و دوم گویشوران مرد و زن در ندضلعیچ -2نمودار 

Bark) 

 

 1و کیم 2گروه با توجه به الگوی پیشنهادی کنت 1 در بررسی نمودار، مساحت چندضلعی

ای گویش کردی کرمانشاهی برحسب هرتز و مساحت فضای واکه همحاسبه شد (311: 1001)

گروه مورد بررسی در این گویش با توجه به فرمول  1احت چندضلعی . مسشده استمربع ارائه 

 دست آمده است:بهزیر 

Area: 0.5 *{(/i/F2 * /y/F1 + /y/F2 * /u/F1+ /u/F2 * /o/F1 + /o/F2 * 

/ɑ/F1+/ɑ/F2*/a/F1+/a/F2*/e/F1+/e/F2*/i/F1) – (/i/F1 * /y/F2 + /y/F1 * /u/F2+ /u/F1 * 

/o/F2 + /o/F1 * /ɑ/F2+/ɑ/F1*/a/F2+/a/F1*/e/F2+/e/F1*/i/F2)} 

 -(، )زن1111/13103کلمه:  -ند از: )مرداآمده از چهار گروه فوق عبارتدستبه مقادیر مساحتِ

 .(1121/211233جمله:  -(، )زن3103/33211جمله:  -(، )مرد0331/112013کلمه: 

 است: گروه به صورت زیر 1آمده ترتیب مساحت در دستباتوجه به مقادیر به

 کلمه-مرد <جمله-مرد <جمله-زن <کلمه-زن

                                                 
1. R. D. Kent 

2. Y. Kim 



 شناسیزبان و زبان مجله | 21

کلی مساحت چندضلعی در بافت کلمه بیشتر از بافت طورنمایان است که به ،براساس نتایج

بافت کلمه است. مساحت در جمله است و کمترین مساحت متعلق به گویشوران مرد 

 ه است.زارش شدچندضلعی گویشوران زن در هر دو بافت بیش از گویشوران مرد گ

تر از گروه زنان در گروه مردان پایین F2و  F1 ،(2311طبق پژوهش پترسون و بارنی )

دلیل تفاوت مجرای گفتار بین گویشوران مرد و زن بیان شده ها بهاست و تفاوت فرکانس سازه

گروه  F2و  F1های زبان فارسی، برروی واکه ،ب(2313است. در پژوهش صالحی و همکاران )

فرکانس  تر از گروه زنان گزارش شده است. نه تنها این روال نیز در چندضلعیپایین مردان نیز

ای گویشوران زن و های مورد بررسی در این گویش صادق است، بلکه فضای واکههای واکهسازه

ای در بافت کلمه به سمت فضای واکه .مرد ازلحاظ اندازه و شکل هندسی نیز باهم تفاوت دارند

که در بافت جمله به سمت پایین و مرکز است و درحالی ،گسترش پیدا کرده استو باال  چپ

شدگی گسترش این فضا در گویشوران زن چشمگیرتر است. بدین معنی که تمایل به مرکزی

را با توجه به  هاشدگی واکهتوان دلیل این مرکزیمیها در بافت جمله نمایان است. واکه

قوامی ها در بافت جمله دانست. مدرسیبر شدن واکهکیه(، ت2333قوامی )پژوهش مدرسی

بر در حالت تکیه گویشوران ایفضای واکه دارد کهگونه بیان می( در پژوهش خود این2333)

 شود.تر میتر و مرکزیکوچک

تر از بزرگدالیل مختلفی بهای زنان بیان داشت، فضای واکه (1002و  1000) 2سیمسون

ارتباط بین  ،1اجتماعی توان به دالیل آناتومی و همچنین آواشناسیمی مردان است، ازجمله

( معتقد است، 213 :2330قوامی )ها اشاره داشت. مدرسیفرکانس پایه و فرکانس سازه

 بافت آوایی،، 3عوامل زبانی :متغیرهای فراوانی در تنوع سیگنال صوتی تأثیرگذارند ازجمله

)حاالت درونی، بافت اجتماعی، قطعیت و شک( و عوامل  1نیعوامل فرازبا ،1کاهش ،1تولیدیهم

 .محیط( ةجنسیت، آناتومی مجرای گفتار، نوف)سن،  3زبانیبرون

                                                 
1. A. P. Simpson 

2. sociophonetic 

3. linguistic factor 

4. co-articulation 

5. reduction 

6. paralinguistic factor 

7. extralinguistic factor 
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حساب ای بین بافت کلمه و جمله بهشده در باال دالیلی بر تفاوت فضای واکهموارد ذکر

خصوص بافت به ،ایآیند. در این پژوهش نیز عامل جنسیت و عوامل زبانی در فضای واکهمی

 شدگی را فرایندای و مرکزیکاهش فضای واکه (2313لیندبالم )تأثیرگذار بوده است.  ،جمله

بر، )هجای تکیهبافت  ثیرباتوجه به تأ هدف واکة این فرایند درکند که معرفی می 2گریز از هدف

 دهد.بیشتری را نشان می 1گریز از سازه سرعت گفتار(

، فضای 2ای شده است. برطبق نمودار ث گسترش فضای واکهعامل جنسیت باع ،درواقع

ها به سمت مرکز فضای و همچنین همة واکه است تر از بافت جملهای بافت کلمه بزرگواکه

/ و iاحتماالً تفاوت بین دو واکه / ،های سادهاند. با توجه به چندضلعی واکهای کشیده شدهواکه

/yآمدن / با توجه به پایینF2  توضیح است.قابل 

زن  با توجه به بافت کلمه و جمله گویشوران مرد و F2و  F1در ادامه، نمودارهای میانگین 

ای بودن فرکانس سازهبه باالترنیز ( 2331همکاران ) پژوهش جاراللهی ودر  ترسیم شده است.

روی ها بر، فرکانس سازه1گویشوران زن نسبت به گویشوران مرد اشاره شده است. در نمودار 

کمک به درک  برایها برروی محور افقی جای دارند. در این نمودارها محور عمودی و واکه

 .سادة کردی کرمانشاهی نمایش داده شده است ةواک 3در  F2و  F1دیداری، میانگین دو 

 کند.یاد می 3نگاشت شماتیک( از این نمودار با عنوان طیف233: 1001فوگد )لده

ها بسیار کم است. در دو واکه/ نسبت به باقی ɑ/ ةواکدر  F2و  F1، فاصلة 1طبق نمودار 

/ فاصلة eهای ساده بیشتر است. در واکة /اول از بقیه واکه ةفرکانس دو ساز ةفاصل ،/i/ و /y/ ةواک

F1  وF2 / نسبت به واکةi/ و /yبه این دلیل که  ،/ کمتر استF1  افزایش وF2  کاهش یافته

 F1با کاهش زبان در این آواها  / )پسین باز(.ɑ/ )پیشین باز( و واکة /a/است. در رابطه با واکة 

/ iشین /یپ ةبست ة/ نسبت به واکu/ ةواک ،F2کاهش یافته است. طبق نمودار  F2افزایش و 

ها قلمداد کرد. تفاوت شدگی لبرا تأثیر گرد توان یکی از دالیل آنکاهش فاحشی دارد. که می

F1  وF2 ها در بافت کلمه مه و جمله مشخص است. طبق نمودار، فرکانس سازهدر دو بافت کل

(، 2310) 1بنیوم (،2313) قبیل: لیندبالمهای چندی ازجمله است. در پژوهش بیشتر از بافت

                                                 
1. target undershoot 

2. formant undershoot 

3. schematic spectrogram 

4. K. V. Benium 
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تنها نه ،هاند که واکه( به این مطلب اشاره داشت1000و هیوارد )( 2331) 1اولیوو پُچ 2هارمِنیز

ای ای باالتر و فضای واکهفرکانس سازه ،کند نسبت به گفتار سریع تارکلمه و بلکه در گفدر تک

های ساده مشهود است. واکهمربوط به  1.2گیرند و این روال در نمودارهای بیشتری را دربرمی

های خود ( در پژوهش2331و هیلنبرند و همکاران ) (2312) 3(، بِنِت2311پترسون و بارنی )

 التری نسبت به مردان دارند. کهای باطورکلی زنان فرکانس سازههبه این نتیجه رسیدند که ب

 کنند.نیز درستی این امر را ثابت می 1و  2نمودارهای 

 

 
مرد و  در بافت کلمه و جمله گویشورانکردی کرمانشاهی های ساده ی اول و دوم واکههاهرکانس سازف -1نمودار 

 زن کردی کرمانشاهی

 

 

 

                                                 
1. B. Harmegnies 

2. D. Poch-Olive 

3. S. Bennett 
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 های مرکبواکه -3-2

ترین های مرکب مهمواکه 3و پایانة 1های صوتی آغازهمعتقد است مشخصه (2311) 2دنبِلی

 تردینگآیند. در این پژوهش با استفاده از دیدگاه دیشمار میبخش در بررسی آکوستیکی به

اول )آغازه(  درصد 10 ،اند. طبق این دیدگاههای مرکب انتخاب شدهآغازه و پایانة واکه (1000)

 گیری شده است.انتخاب و اندازه ،نگاشتها در طیفواکه آخر )پایانه( در بررسی درصد 10و 

های مرکب )آغازه و پایانه( واکه F2و  F1میانگین و انحراف معیار  1و  3های در جدول

/ دیده euواکة مرکب / ،گویش کردی کرمانشاهی در چهار گروه بیان شده است. در این گویش

/ وجود نداشته است. بنابراین در جدول آمار eiطور در بافت جمله واکة /نشده است و همین

 عددی را به خود اختصاص نداده است. ،توصیفی

 

 فرکانس سازة اول -3-2-1

های مرکب در ی اول )آغازه و پایانه( واکهمیانگین و انحراف معیار فرکانس سازه 3در جدول 

چهار گروه، بافت کلمه گویشوران مرد، بافت کلمه گویشوران زن، بافت جمله گویشوران مرد و 

 گردد.بافت جمله گویشوران زن ارایه می

و  زانیم نید کمترمر شورانیگو ة/ در بافت کلمeiمرکب / ةآغازة واک F1، 3در جدول 

را به خود اختصاص داده  زانیم نیشتریزن ب شورانیگو ة/، در بافت کلمɑiمرکب / ةآغازة واک

 نیشتریزن ب شورانیگو ة/ در بافت جملɑiدر واکة مرکب / انهیپا F1است. بر اساس جدول باال، 

 F1 ،یکلطوربوده است. به زانیم نیمرد کمتر شورانیگو ة/ در بافت کلمei/ رکبم ةو در واک

 یهانیانگیمرد گزارش شده است. براساس م شورانیاز گو شتریزن ب شورانیدر گو انهیآغازه و پا

در حرکت  F1است که  نیا لیکاهش رخ داده است. دل انهیپا F1آغازه به  F1، از شدهگزارش

 است. افتهیبسته کاهش  یهاباز به سمت واکه یهاواکه زمرکب ا یهاواکه

 

 

 

 

                                                 
1. A. Bladen 

2. onset 

3. offset 
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تفکیک بافت و جنسیت )برحسب بهکردی کرمانشاهی های مرکب آمار توصیفی فرکانس سازة اول واکه -3جدول

Hz) 

 /ɑi/ /au/ /ei/ /ɑu/ جنسیت بافت  

F1 

زه
آغا

 

 کلمه

 مرد
131 

(311/13) 

123 

(313/11) 

113 

(311/33) 

121 

(303/11) 

 زن
311 

(321/11) 

113 

(200/11) 

113 

(311/13) 

130 

(311/10) 

 جمله

 مرد
131 

(111/13) 

113 

(101/11) 
----- 

130 

(011/33) 

 زن
323 

(133/11) 

111 

(113/10) 
----- 

111 

(131/12) 

انه
پای

 

 کلمه

 مرد
131 

(313/11) 

111 

(131/33) 

101 

(111/11) 

122 

(131/13) 

 زن
101 

(133/13) 

111 

(311/13) 

111 

(120/11) 

111 

(113/13) 

 جمله

 مرد
131 

(211/10) 

121 

(331/11) 
----- 

111 

(301/12) 

 زن
111 

(131/11) 

110 

(101/11) 
----- 

111 

(111/13) 

 دهد()عدد باال میانگین و عدد پایین انحراف از معیار را نشان می

 

 000/0داری جمله با توجه به سطح معنی اختالف میانگین در بافت کلمه/ گفتتوان می

(002/0〉pبه )مرکب / ةمون آماری تی مستقل در آغازة واکآز آمده ازدستɑu و پایانة /

آغازه در بافت کلمه بیشتر از بافت جمله و  F1دار بوده است و میزان / معنیau/ و /ɑiهای /واکه

 ةآغازه در بافت کلمه و جمل F1در پایانه در بافت جمله بیشتر از بافت کلمه بوده است. تفاوت 

داری نیدار گزارش نشده است. در پایانه نیز با توجه به سطح معی/ معنau/ و /ɑiهای /واکه

کلی طوردار نبوده است. به/، تفاوت در بافت کلمه و جمله معنیɑu/ ةدر واک 002/0تر از بزرگ
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پایانة پایین ختم  F1آغازة باال شروع و به  F1کردی کرمانشاهی با  2فرازینهای مرکب واکه

 شوند.می

 
 

 نس سازة دومفرکا -2 -3-2

ی دوم مربوط به آمار توصیفی )میانگین و انحراف معیار( فرکانس سازه 1های جدول داده

 های مرکب در بافت کلمه/جمله گویش کردی کرمانشاهی است. )آغازه/پایانه( واکه

 (Hzسب )برح تفکیک بافت و جنسیتبه کردی کرمانشاهی های مرکبآمار توصیفی فرکانس سازة دوم واکه -1 جدول

 /ɑi/ /au/ /ei/ /ɑu/ جنسیت بافت  

F2 
زه

آغا
 

 کلمه

 مرد
2223 

(313/33) 

2131 

(313/201) 

2131 

(133/203) 

2202 

(123/30) 

 زن
2331 

(103/211) 

2110 

(111/203) 

1031 

(222/101) 

2103 

(031/202) 

 جمله

 مرد
2211 

(030/201) 

2131 

(131/111) 
----- 

2033 

(101/231) 

 زن
2312 

(331/31) 

2333 

(233/111) 
----- 

2110 

(130/221) 
انه

پای
 

 کلمه

 مرد
2111 

(113/212) 

313 

(110/211) 

1230 

(331/231) 

323 

(311/233) 

 زن
2113 

(313/230) 

2001 

(110/212) 

1211 

(111/111) 

311 

(111/31) 

 جمله

 مرد
2311 

(313/31) 

2131 

(311/231) 
---- 

2011 

(213/132) 

 زن
2101 

(111/101) 

2311 

(313/201) 
---- 

2231 

(311/31) 

 دهد()عدد باال میانگین و عدد پایین انحراف از معیار را نشان می

 

گویشوران زن دارای بیشترین  ةدر بافت کلم /eiواکة مرکب / ةآغاز F2براساس جدول باال، 

 ،/ɑu، واکة مرکب /گویشوران مرد ةین میزان این فرکانس در بافت جملمیزان است و کمتر

 ةگویشوران زن در واک ةبه بافت کلم 1یانه، براساس جدول پا F2مشاهده شده است. بیشترین 

/ei اختصاص یافته است. کمترین مقدار /F2 ةپایانه نیز مربوط به واک /ɑuة/ در بافت کلم 

 گویشوران مرد است.

                                                 
1. closing diphthong 
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داری در د که سطح معنیهدجمله نشان می نتایج آزمون تی مستقل در بررسی بافت کلمه/

 .است 002/0تر از و کوچک 000/0/ برابر با ɑi/ ،/au/ ،/ɑu/ های/ و پایانة واکهau/ ةآغازة واک

در بافت  F2وجود دارد.  یدارجمله اختالف معنی بافت کلمه/ F2که در گفت توان بنابراین می

بیشتری  F2/، بافت کلمه ɑi/ ةرش شده است و تنها در پایانة واککلمه کمتر از بافت جمله گزا

آغازه در  F2نسبت به بافت جمله را به خود اختصاص داده است. اختالف میانگین 

 دار نیست.معنی،  p≥002/0داری / با توجه به سطح معنیɑi/ ،/ɑuهای /2201واکه

 در های بافت کلمه و جملههای مرکب با توجه به چندضلعیدر ادامه به بررسی دیداری واکه

های مرکب واکه ةاین نمودار، مسیر آغازه به پایان(. در 3پردازیم )نمودار های ساده میاکهو

گویشوران زن  ةسمت چپ(، بافت کلم -مرد )باالگویشوران  ةگروه بافت کلم 1ترتیب در به

گویشوران  ةسمت راست( و بافت جمل -گویشوران مرد )باال ةسمت چپ(، بافت جمل -)پایین

هر  ةدر آغازه و پایان F2و  F1مت راست( مورد تحلیل قرار گرفته است. میانگین س -زن )پایین

ست. مسیر رسم شده ا 3ای نمودار در فضای واکه 1و  3های آمده از جدولدستمرکب به ةواک

تا نمود مسیرهای دیداری  ها رسم شده استاتوجه به میانگینهر واکه ب ةحرکت از آغازه به پایان

رود که آغازة انتظار می ،شده از واکة مرکبها را فراهم سازد. براساس تعاریف ارائهفرکانس سازه

 ةنزدیک باشد و فرکانس سازة پایان /e/ به /ei/ و /a/ به /ɑ/ ،/au/ به /ɑi/ ،/ɑuهای مرکب /واکه

مشخص است، جایگاه  هاطور که در شکل/ تمایل داشته باشند. همانu/ و /iترتیب به /آنها به

 i ,eهای ساده ]یک از واکهای بر جایگاه تقریباً هیچهای مرکب در فضای واکهواکه ةغازه و پایانآ

,a ,ɑ ,o ,u ,y ] نیست. منطبق گویش کردی کرمانشاهیدر 

و  F1( و مقایسة آن با 1، 3های های مرکب )جدولواکه F2و  F1طبق آمارهای توصیفی 

F2 دست آمد:یج زیر به( نتا1، 2های های ساده )جدولواکه 

های مرکب آغازه و پایانة واکه F1های ساده، واکه F1نسبت به  گویشوران مرد: -بافت کلمه

/au/ ،/ɑuهای /های اول پایانة واکه/ کاهش داشته است. فرکانس سازهɑi/ ،/ei افزایش و /

حاکی از آن  F1ایش / افزایش یافته است. افزei/ ة/ کاهش و پایانة واکɑi/ ةترتیب آغازة واکبه

طور های ساده دارند، همان/ جایگاه تولید بازتری نسبت به واکهɑi/ ،/eiهای /است که پایانة واکه

حاکی از این مطلب است که آغازه و  F2که در شکل نیز مشخص است. عالوه بر این، بررسی 
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زایش و پایانة آنها نسبت / افɑi/ ،/ɑuهای // کاهش و آغازة واکهau/ ،/eiهای مرکب /پایانة واکه

 های ساده کاهش یافته است.به واکه

 

 

 
 ةبافت جمل چپ(، -گویشوران مرد )باال ةگروه بافت کلم 1در  کردی کرمانشاهی های مرکباکهمسیر و -3نمودار 

 (سترا -گویشوران زن )پایینلة بافت جم و چپ( -گویشوران زن )پایین ةراست(، بافت کلم -گویشوران مرد )باال

 

/ افزایش یافته و آغازه ɑi/ ةدر بافت جمل غازه و پایانة واکهآ F1: گویشوران مرد -بافت جمله

/، auهای /نیز در واکه F2ترتیب کاهش و افزایش یافته است. / بهau/ ،/ɑuهای /واکه ةو پایان

/ɑu/ کاهش و در آغازة واکة /ɑiن گویش کاهش های ساده ای/ افزایش و در پایانه نسبت به واکه

رود و / میe/ به جایگاهی نزدیک واکة /ɑiپایانة واکة مرکب / ،3. با توجه به نمودار ه استیافت

 شود./ شروع نمیa/ از نزدیک واکة /auآغازة واکة مرکب /
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/ افزایش eiواکة / ةآغازه و پایان F1آمده، دست: با توجه به نتایج بهگویشوران زن-بافت کلمه

در  ته است. / کاهش و در پایانه افزایش یافɑi/ کاهش و در آغازة واکه /au/ ،/ɑu/ هایو در واکه

F2 واکة / ةگویشوران زن در آغازه و پایان ةبافت کلمɑuهای // کاهش و در آغازة واکهei/ ،/ɑi /

/ در آغازه کاهش و در پایانه نیز افزایش داشته auافزایش و در پایانه کاهش یافته است. واکة /

رود و در / نمیa/ به جایگاه نزدیک واکة /auتنها آغازة واکة مرکب / ،3ت. براساس نمودار اس

/ مسیر حرکت از نزدیک جایگاه ɑu/ و /ɑi/ ،/eiهای // قرار دارد. در واکهeنزدیک جایگاه واکة /

 / است.u/ و /iهای ساده // به نزدیک جایگاه واکهa/ و /ɑهای سادة /واکه

ترتیب کاهش و / بهɑi/ ،/au/ ،/ɑuهای /آغازه و پایانة واکه F1: شوران زنگوی -بافت جمله

یافته است. در رابطه کاهش  F2که آغازه و پایانة این سه واکه در درحالی ،افزایش داشته است

های ساده قابل ذکر است که واکة های مرکب با جایگاه واکهجایگاه آغازه و پایانة واکه ةبا مقایس

/ auکه آغازة واکة مرکب /درحالی ،رود/ میe/ به جایگاه نزدیک /ɑاز نزدیک واکة / /ɑiمرکب /

اما پایانة آن در  ،ی قرار نداردهای سادة گویش کرمانشاههای واکهیک از جایگاهدر نزدیک هیچ

 / قرار دارد.uنزدیکی واکة /

/، au/ ،/ɑiهای /کهآغازة وا F2 گفتتوان آغازه و پایانه، می F2براساس بررسی میانگین 

/ɑuهای ساده /تری نسبت به واکه/ فرکانس پایینa/ ،/ɑ داراست. در پایانه نیز این روال /

های مرکب انگلیسی در بررسی خود برروی واکه( 1023) و همکاران 2خورد. لیچشم میبه

های واکه ةو پایانرسد که آغازه نظر میبه ،3 اند. طبق نموداریی به این موضوع اشاره کردهامریکا

مرکزی  گویشوران مرد و زن، ةهای ساده در بافت جملدضلعی واکهمقایسه با چنمرکب در

 اند.شده

 3/ نزدیک نیست و در نمودار i/ به واکة ساده /ɑi/ ،/eiهای /پایانة واکه F2و  F1کلی طوربه

/ نزدیک است. iاه واکة /گویشوران مرد و زن به جایگ ة/ در بافت کلمeiپایانة / F2و  F1تنها 

( و مقایسة 1و  2های های ساده )جدولآمده در بررسی واکهدستبه F2و  F1براساس میانگین 

/ تمایل eگویشوران مرد و زن به سمت واکة / ةدر بافت کلمه و جمل ɑi ،/F1/ آن با پایانة واکه

 دارد.

                                                 
1. S. Lee 
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های / از نزدیک جایگاه واکهɑu// و ɑi/ ،/eiهای مرکب /سه مسیر واکه ،براساس نمودار فوق

/ پایان یافته است و تنها در واکة u/ و /iهای ساده // آغاز و به نزدیک جایگاه واکهe/ و /ɑ/ ةساد

/au /ایگاهی نزدیک /پایانه واکه به جuرود./ می 

هایی که آن را ( معتقدند که واکة مرکب نهایی با واکه1001فوگد )و لده (2311) 2گِی

های یک از واکههای مرکب دقیقاً با هیچبدین معنی که واکه ،کنند در تطابق نیستتوصیف می

های واکه ةهای آغازه و پایانبه ماهیت بخش یابند. با توجهو پایان نمیشوند نمیساده شروع 

ای های سادهزه و پایانه با واکهنشان داد که آغا (2311) 3و فربنکس 1بروکمرکب، پژوهش هول

کند. این موضوع نیز براساس شوند، تطبیق نمیکار گرفته میبه موالً برای آوانویسیکه مع

 کند.های مرکب کردی کرمانشاهی صدق می، در آغازه و پایانة واکه3نمودار 

 

 گیرینتیجه -4

ای واکة مرکب گویش کردی کرمانشاهی در فضای واکه 1واکة ساده و  3جایگاه در این تحقیق، 

/ در گویش کردی y/ و /a/ هایدهد که واکهایج این پژوهش نشان مید. نتشمشخص 

ترین ترین و پسین/ پیشینu/ و /iهای /و واکه اندترین واکهترتیب بازترین و بستهکرمانشاهی به

های واکه و/ جزyها، واکة /براساس میانگین همچنینآیند. حساب میهای این گویش بهواکه

شده در این پژوهش، کیفیت آید. با توجه به نمودارهای رسمساب میحگرد در این گویش به

عالوه، بهمه مرکزی شده است. های ساده و مرکب در بافت جمله نسبت به بافت کلواکه

های اصلی جای بین واکهی اهای مرکب در چندضلعی واکهواکه فترانتظار میکه درحالی

های ای در واکهگونه نبوده است. حرکت سازهها اینآمده از میانگیندستاما نتایج به ،دنگیر

د، و در شوم می/ اصوالً از واکة باز شروع و به واکة بسته پسین در نمودارها ختɑu/ ،/auمرکب /

و به واکة بسته پیشین ختم  ای از واکة باز و میانی شروع/ مسیر حرکت سازهɑi/ ،/eiهای /واکه

 کاهش یافته است. کب از واکة باز به سمت واکة بستههای مردر حرکت واکه F1د. شومی
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 پیوست

و ملک جمشید داشت. روزی از روزها یک پدر بود که سه پسر به نام ملک بهمن و ملک احمد 

 ةبر سر قبر من تا صبح بمانید و همسه شب  ردمِاین پدر به پسرانش وصیت کرد که اگر من مُ

تر بود پسران قبول کردند و یک روز پدر فوت کرد. شب اول ملک جمشید که از همه کوچک

ودش برسر ییم ناچار خآپیش برادرانش آمد و گفت بیاید برویم سر قبر پدر، آنها گفتند ما نمی

های سفید و قرمز و سیاه را که با اسب ی این سه شب ملک جمشید سه سوارقبر پدر خوابید. ط

آنان را برد. به برادرانش گفت که من سه  یهاقصد کندن قبر پدرش را داشتند، کشت و اسب

ن زن آمد و گفت که پادشاه آر نکردند. بعد از چند روز یک جارام ولی آنها باوسوار را کشته

بزرگ دورشان کنده و هرکس بتواند به آن ة ند، یک چالامنطقه سه دختر دارد که با هم دوست

شود. ملک جمشید رفت و هر سه دختر را با سه اسب آورد و به داماد پادشاه می ،طرف برود

داد  ام، ولی آنها باور نکردند و ناچار آنها را به برادرانش نشانبرادرانش گفت که من آنها را آورده

و خواهر بزرگ را به ملک بهمن و وسطی را به ملک احمد داد و آخری را نیز به عقد خود 

 درآورد.

 

ruʒi la nɑu ruʒɡɑr je bɑuɡi bui ke se kor dɑʃt, wa nɑue malek bahman, malek 

ahmad wa malek dʒamʃir. bɑuɡe i se kora wa koreɡɑni wet aɡar men 

merdem bɑs tɑ se ʃau ɫa sar qaurem neɡabɑni bein. koreɡɑniʃ weten bɑʃa tɑ 

je ruʒ bɑuɡiɑn merd. berɑ butʃkala weta berɑɡɑni ke bɑin tɑ ʃaui jakiɡmɑn 

betʃuda sar qaur bɑuɡemɑn wa neɡabɑni bed. berɑ butʃkala wet men χem 

tanija bɑs betʃma sar qaur bɑuɡem. berɑ butʃkala tʃɑɫi ɡaura ɫa ɫɑi qaur 

bɑuɡi kan, dʒɑ tʃi naui χaft. di je suɑr waɡard tʃɑrwɑ kauiɡ wa duro tie waro 

qaur bauɡi tɑ bɑi dozi bekai. malek dʒamʃir deɫ wa daryɑ dɑ suɑr koʃto dʒɑ 

tʃɑrwɑɡɑn berda bɑχ. ʃau dowom je suɑr waɡard tʃɑrwɑi sowz koʃt, ʃau 

sewomiʃ je suɑr waɡard tʃɑrwɑi raʃ koʃt. tʃɑrwɑɡɑn berda bɑχ wa basɑdiɑna 

dɑr. dʒɑ wa berɑɡɑni wet waɫi hytʃ bɑwer nakerden. dʒɑrkiʃik hɑto dʒɑr 

kiʃɑ ke ʃɑi se dod dire ke waɡarde jek dusen. tʃɑɫi qaura wa durian kani wet 

har kas bɑz berd ?aw das buda zawai men. berɑ malek dʒamʃir tʃi baru ɫɑi 

dodaɡɑn. dod butʃkala niɑda peʃtio hɑta ri. mardem haz kerden, har weten 

bezɑni ja kia. waɡard. tʃɑrwɑi kau hɑt, dod wasatine hɑwerd. dʒɑ wa 

berɑɡɑni wet. dodaɡɑn niʃɑnijan dɑ. dod gourɑga dɑ berɑi qaura,wasatina 

bera wastina dʒɑ dod butʃkala aria χaui χɑzd. 


