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 چکیده

 
است. به  اریو مع یكرمان ةدر دو لهج یاواكه یفضاها ةسيو مقا یهدف از پژوهش حاضر بررس   
را  یزبان فارس ةشش واكشد تا خواسته اریمع ةلهج شوريو ده گو یكرمان شوريمنظور از ده گو نيا

شده و پس از آن توسط ضبط Shure کروفونیتوسط م شورانيگو یسه مرتبه تکراركنند. صدا
بسامد  ريمقاد ،یمتن ةشبک کي جاديقرارگرفت. سپس با ا لیو تحل هيمورد تجز PRAATارافزنرم
 ةسيبه مقا ،آمدهدستبه یلیو تحل یفیآمار توص یبا بررسو  شدیریگاوّل و دوم آن اندازه یهاسازه
 نکهيقرار است: با توجه به ا نيآمده از ادستبه جيشد. نتادو لهجه پرداخته نيا یاواكه یفضاها
ها در آن رياز مقاد شتریب یكرمان ة[ در لهجu[ و ]ɑ] یهااوّل و دوم واكه یهابسامد سازه ريمقاد
تر از ها افتادهواكه نيا یكرمان ةجكرد كه در له یریگجهینت نیچن توانیاست م اریمع یفارس
 یهاواكه یكرمان ةدر لهج نی. همچنشوندیم دیتول ترنیشیپ یگاهيهستند و در جا اریمع یفارس
[i,e,o,æنسبت به لهج ،]یدوم كمتر ةاوّل باالتر و بسامد ساز ةبسامد ساز یدارا ار،یمع یفارس ة 
تر باشند و در افتاده یكرمان ةمذكور در لهج یهاكه واكه شودیم مسئله موجب ني. اباشندیم
 .شونددیتول اریمع یهانسبت به واكه یترنیپس گاهيجا
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 مهمقدّ -1

ها انند ساير لهجههای زبان فارسی است و همكرمانی يکی از لهجه (accent)لهجة 

ها هاست كه اين لهجه را از زبان فارسی معیار و ساير لهجهای از ويژگیدارای مجموعه

ترين از جمله مهّم (vowel space)ایای و فضای واكهسازد. ساختار سازهمی متمايز

 first formant)آواهای گفتار هستند و بر مبنای بسامد سازة اوّل های فیزيکیِويژگی

frequency (F1)) و بسامد سازة دوم(second formant frequency (F2)) 

وم صورت كه بسامد سازة اوّل محور عمودی و بسامد سازة دبه اين ؛شوندمیها ترسیمواكه

ای لهجة د. در اين پژوهش برآنیم تا به بررسی فضای واكهدهمیمحور افقی آن را تشکیل 

 ر پاسخ دهیم:كرمانی بپردازيم و به  پرسش زي

شرقی كشور و در استان كرمان رايج است، چه با توجه به اينکه لهجة كرمانی در جنوب

 كرمانی و فارسی معیار وجود دارد؟ ای در لهجةهايی بین فضای واكهتفاوت

 

 بیان مسئله -1-1

های متفاوت شده آواهای اين زبان در لهجهتغییر زبان فارسی در گذر زمان سبب

های زبان فارسی های واكهای از تغییرات شوند. در اين پژوهش تفاوتجموعهدستخوش م

ای اين دو لهجه است. به اين منظور فضاهای واكهو لهجة كرمانی مورد بررسی قرارگرفته

ها، از صات تولیدی و صوتی واكهبین مختّموجود است. برای توصیف رابطة شدهمقايسه

ای ل و بسامد سازة دوم، برای ترسیم فضای واكهعدی بسامد سازة اوّصات دو بُمختّ

گر ست كه قاعدة كوچک و بزرگ آن نشانای اذوزنقه ،ایشود. فضای واكهمیاستفاده

 F2ها توسط تولید يا میزان پیشین و پسین بودن واكه است. پیشین يا پسین بودن واكه محلّ

هايی دارد. در واكهید واكه بستگی تول به پسین يا پیشین بودن محلّ F2شود. مقدار میتعیین

ايل یر است. ساق مها درگقسمت جلوی زبان در تولید آن ،بیشتری دارند F2كه مقدار 

 چهار درجةنشانگر  ،پیشین و ساق قائم گر چهار درجة ارتفاع زبان در منطقةذوزنقه نیز نشان
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شود. هر چه میتعیین هاواكه F1ارتفاع زبان در منطقة پسین است. ارتفاع زبان نیز توسط 

 (.9917خان، يابد )بیجنمیافزايش  F1مقدار  ،فاصلة فک و كام بیشتر شود

 

 پیشینۀ تحقیق -1-2

ای در های زبان انگلیسی و فضای واكههای اوّل، دوم و سوم واكهبررسی بسامد سازه

ه تجربیات ها توسط يک فرد بستگی بدهد كه تولید و تشخیص واكهمیزنان و مردان نشان 

ها توسط يک فرد، فرايندی تصادفی نیست و برخی از زبانی وی دارد. همچنین تولید واكه

تری نسبت به بقیه دارند. دلیل اين است كه تولید يک واكه با ها درک آسانواكه

است )پترسون و بارنی،  وكارهای تولیدی ساير آواها همراه هايی برای سازتمحدوديّ

ای زنان و مردان متفاوت اند كه فضای واكهكردههای ديگر اثباتش(. پژوه981: 9117

آنان نیز در ساختار  های خاصّهای زنان، لهجهاست. عالوه بر باالتر بودن بسامد پاية واكه

گفتار، گوش انسان به لحاظ  (. همچنین طی9111ّای تأثیرگذاراست )هاگیوارا، فضای واكه

ای است كه تمايز كند. اين تغییر به گونهاتی اعمال میای تغییرشنیداری در فضای واكه

دهد. در سیگنال میها را نسبت به پیشین و پسین بودن افزايشمیان باز و بسته بودن واكه

، مثل (spectrogram)نگاشت های برجستة طیف، بخش(noisy waves)گفتار

دهند. طی گفتار بسامد سازة می ، ثبات بیشتری از خود نشان(formants)ها های سازهقلّه

دارند. اين ها بیشتر از بسامدهای باالتر )بسامد سازة دوم و بسامد سازة سوم( ثبات اوّل واكه

بودگی از بُعد پسین و پیشینای شوند كه در بافت گفتار تمايز فضای واكهمیعوامل سبب

های آكوستیکی گی(. نتايج مقايسة ويژ7119شود )ديهل، لیندبلوم و همکاران،  كمتر

گر آن است كه در افراد كهنسال، بسامد تمامی ها در افراد كهنسال و میانسال نشانواكه

شود. با میای نیز از لحاظ كیفی دچار تغییريابد و شکل فضای واكهمیها كاهش سازه

شود. افزايش سن همچنین باعث می ی مجرای گفتار افزودهافزايش سن، به حجم كلّ
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شود. به اين صورت های افراشتة پسین میهای افتادة پیشین و واكهتی در تولید واكهتغییرا

های افتادة پیشین، زبان/ فک در وضعیت بازتری از حالت عادی كه در هنگام تولید واكه

تری قرار های افراشتة پسین نیز زبان در وضعیت پیشینقرار دارد و در زمان تولید واكه

تواند باعث تغییر در ها میظِ واكهایِ تلفّعات لهجه(. تنو7112ّموتسون، گیرد )واتسون و می

ای در سه لهجة زبان آمريکايی ای مورد استفاده شود. بررسی فضای واكهاندازة فضای واكه

ها و تغییرات آوايی ناشی از آن، فضای دهد كه با وجود تفاوت در بسامد پاية واكهنشان می

(. بین بسامد پايه و 7112يکسان است )جیسويچ، فاكس و همکاران، ای اين سه لهجه واكه

امّا میزان آن بسیار اندک است و عوامل ديگر تأثیر  ،ای همبستگی وجود داردفضای واكه

 (.7199ای دارند )سیمپسون، بیشتری بر شکل و اندازة فضای واكه

ويای آن است كه های زبان فارسی در كودكان و بزرگساالن گهای واكهبررسی سازه

ای كودكان در مقايسه با بزرگساالن باالتر است. در بزرگساالن به دلیل اينکه مقادير سازه

ها كمتر است. به عبارتی با افزايش سن در هر طول مجرای گفتار بیشتر است، بسامد سازه

 يافته و در نتیجه بسامدهای دو جنس، طول مجرای صوتی و اندازة حفرات تشديد افزايش

های شش (. در پژوهشی ديگر سازه9981يابند )محمدی و پورقريب، می ای كاهشسازه

آموزان با افت شنوايی متوسط آموزان عادی، دانشواكة زبان فارسی در سه گروه از دانش

آموزان مبتال شد. نتايج گويای آن بود كه دانشآموزان با افت شنوايی شديد بررسیو دانش

ها، از لحاظ سط و شديد الگوی نامنظمی از نظر ترتیب قرارگیری واكهبه افت شنوايی متو

های پیشین با پسین، دهند. جايگزينی واكهمی نشان F3و  F1 ،F2بیشترين و كمترين 

ها به ناحیة انتهايی زبان و به كار بردن واكة خنثی ترشدن محل تولید واكهنزديک

(neutral vowel) (. 9981بود )بهرامی، پورقريب و همکاران ، ها های بارز آناز ويژگی

فارسی در سه گروه كودكان عادی، كودكان با افت  های زبانای واكهمطالعة ساختار سازه
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ط و كودكان با افت شنوايی شديد نشان داد كه هرچه افت شنوايی شديدتر شنوايی متوسّ

(. تعیین ساختار 9982، شود )صالحی، پورقريب و همکارانتر میای بستهشود، فضای واكه

در  F0كند كه كمترين میزان های زبان فارسی  تأيید میای در واكهای و فضای واكهسازه

است.  /i/و بیشترين آن مربوط به واكة  /a/و  /æ/های مردان و زنان مربوط به واكه

و كمترين  است. بیشترينورت معنادار بیشتر از مردان همچنین میانگین بسامد پاية زنان به ص

است. بیشترين و كمترين مقدار  /i/و  /æ/های در مردان و زنان مربوط به واكه F1مقدار 

F2 های در هر دو جنس به ترتیب مربوط به واكه/i/  و/u/  است. بیشترين و كمترين میزان

F3 های مربوط به واكه/u/  و/i/ های است. همچنین واكه/æ/  و/a/  دارای كمترين

ترين و ترين و گستردهترين، پیشینبسته /i/بازترين،  /æ/دارای باالترين بسامد،  /i/بسامد، 

/u/ (. توصیف 9911ها هستند )محمدی، محمدی و همکاران،ترين و گردترين واكهپسین

 ؛های اصلی بیشتر جنبة شنیداری دارد تا تولیدیهای يک زبان بر اساس ذوزنقة واكهواكه

صات دكارتی های زبان را در دستگاه مختّان دريافتند كه اگر واكهامّا به تدريج آواشناس

F1  وF2 شود كه آن را فضای عدی میای دو بُنمايش دهیم، نتیجة آن فضای واكه

مطالعاتی ديگر گويای آن  (.9117، به نقل از كتفورد، 9917خان اند )بیجنای نامیدهواكه

ها های مختلف، جايگاه قرارگیری آندر زبان هابودن برخی واكههستند كه با وجود يکسان

ها در سه زبان فرانسوی، عربی ای زبان ـ ويژه است. برای مثال واكهای پديدهدر فضای واكه

باشند امّا در مراكشی و عربی اردنی در سطح هجا و به تنهايی دارای جايگاه يکسانی می

 (.7111ان، های متفاوتی دارند )التَمیمی و فِرسطح واژه جايگاه

 

 ضرورت و اهمیّت تحقیق -1-9

گرفته كه درخور اهمیّت بالقوة های زبان فارسی مطالعات اندكی صورتدر زمینة لهجه

های زبان فارسی های زبانی نیست. با وجود آن كه لهجة كرمانی يکی از لهجهاين گنجینه
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در اين پژوهش صی اندكی نسبت به اين لهجه وجود دارد. آيد، دانش تخصّشمارمیبه

های زبان فارسی و لهجة كرمانی را مورد های تولیدی موجود در واكهبرآنیم تا تفاوت

 بررسی قراردهیم.

 

 بحث-2

 آمار توصیفی -2-1

های اوّل و دوم لهجة فارسی های موجود بین بسامد سازهدر اين بخش به بررسی تفاوت

مد سازة اوّل و در بخش دوم، بسامد پردازيم. در بخش اوّل، بسامعیار و لهجة كرمانی می

 گیرد.میبحث قرار سازة دوم مورد

 بسامد سازۀ اوّل -2-1-1

است. با توجه به شدهآورده 9ها در جدول شمارة نتايج حاصل از بررسی آماری واكه

های لهجة فارسی معیار در مقايسه با اين جدول، كمتر بودن میانگین بسامد سازة اوّل واكه

های ست. به عبارت ديگر بسامد سازة اوّل تمامی واكهاانی مشهود لهجة كرم

[æ,e,o,ɑ,u,i]  .در لهجة كرمانی بیشتر از لهجة فارسی معیار است 

ها در دو  لهجة كرمانی و فارسی های آماری بسامد سازة اوّل واكهشاخص .9جدول شمارة 

 معیار

 معیارانحراف  میانگین بسامد سازۀ اوّل گونۀ زبانی واکه

 

[ɑ] 
 119/91 111 معیار

 211/79 71/212 كرمانی

 

[u] 
 199/1 192/911 معیار

 121/79 999/112 كرمانی

 

[i] 
 189/97 189/711 معیار

 128/92 192/181 كرمانی
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 بسامد سازۀ دوم -2-1-2

ها در دو لهجة اطالعات مربوط به آمار توصیفی بسامد سازة دوم واكه ،7جدول شمارة 

دهد. بنا به اطالعات مندرج در اين جدول، میانگین می كرمانی و فارسی معیار را نشان

، در لهجة كرمانی بیشتر از بسامد سازة دوم همین [ɑ,u,o,æ]های بسامد سازة دوم واكه

ها در ، بسامد سازة دوم اين واكه[e,i]های ها در فارسی معیار است. امّا در مورد واكهواكه

 لهجة فارسی معیار بیشتر از مقادير آن در لهجة كرمانی است. 

لهجة كرمانی و فارسی  ها در دو های آماری بسامد سازة دوم واكه. شاخص7جدول شمارة 

 معیار

 

[æ] 
 997/71 1/121 معیار

 281/97 192/187 كرمانی

 

[e] 
 معیار

 

112/111 791/99 

 111/92 192/199 كرمانی

 

[o] 
 معیار

 

189/111 112/91 

 218/92 189/111 كرمانی

 انحراف معیار میانگین بسامد سازۀ دوم گونۀ زبانی واکه

 

[ɑ] 
 719/91 129/9911 معیار

171/9911 كرمانی  121/97  

 

[u] 
 معیار

 

171/872 287/12 

 118/978 291/9111 كرمانی

 

[i] 
 119/91 919/7791 معیار

 997/72 129/7911 كرمانی

 معیار 
 

119/9129 291/17 
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 آمار تحلیلی -2-2

 repeated)ر های مکرّگیریها در اين پژوهش، آزمون اندازهبرای تحلیل داده

measure ANOVA) رهای مکرّگیریداری برای آزمون اندازهسطح معناشد. انتخاب، 

11/1=α بود.  خواهد درصد 11درجة اطمینان برای آزمون  ،شد. با اين حسابدرنظرگرفته

های شد، برای آزمونمی 11/1ر كمتر از های مکرّگیریچنانچه معناداری آزمون اندازه

 post-hoc)ز آزمون بنفرونیهای اوّل  و دوم اتعقیبی به منظور مقايسة بسامد سازه

Bonferroni test)  ر كمتر های مکرّگیریكه معناداری آزمون اندازهشد. زمانیاستفاده

حداقل يک حالت  ،ای بنفرونیاست، بدين معناست كه از چند حالت  مقايسه 11/1از 

 دار است. دارای اختالف معنا

 

 بسامد سازۀ اوّل -2-2-1

 [æ,e,o,ɑ,u,i]های ت مربوط به بررسی آماری واكه، اطالعا9در جدول شمارة 

 يافت:توان به نتايج زير دستاست. بر اساس اين جدول میشدهآورده

در دو  [ɑ]تفاوت میان بسامد سازة اوّل واكة  ،رگیری مکرّالف( با توجه به آزمون اندازه

آزمون بُنفرونی، (. همچنین بر اساس =111/1Pلهجة كرمانی و لهجة معیار معنادار است )

هرتز بیشتر از مقادير آن در لهجة معیار  71/912بسامد سازة اوّل اين واكه در لهجة كرمانی 

 است.

[æ] 917/21 129/9111 كرمانی 

 

[e] 
 121/19 812/9222 معیار

 918/71 912/9229 كرمانی

 

[o] 
 181/11 791/128 معیار

 178/999 9111 كرمانی
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ر، در دو لهجة گیری مکرّ، بنا بر آزمون اندازه[u]ب( تفاوت بین بسامد سازة اوّل واكة 

ت كه مقدار گر اين مسئله اس(. آزمون بُنفرونی نیز نشان=111/1Pمذكور معنادار است )

هرتز بیشتر  191/979بسامد سازة اوّل واكة مذكور در لهجة كرمانی، نسبت به لهجة معیار، 

 است.

ها در دو لهجة . نتايج آزمون بررسی تفاوت میان بسامد سازة اوّل واكه9جدول شمارة 

 كرمانی و معیار

 

در دو لهجة كرمانی و معیار از نظر بسامد سازة اوّل و بنا  [i]( معنادار بودن تفاوت واكة پ

آمده از آزمون دست(. اطالعات به=117/1Pر، مشهود است )گیری مکرّبر آزمون اندازه

 991/989در لهجة معیار،  [i]تعقیبی بُنفرونی نیز گويای آن است كه بسامد سازة اوّل واكة 

 از مقادير آن در لهجة كرمانی است. هرتز كمتر

رسیم كه بر خالف ر به اين نتیجه میگیری مکرّت( با توجه به نتايج حاصل از آزمون اندازه

در دو لهجة معیار و كرمانی تفاوت  [æ]، میان بسامد سازة اوّل واكة [ɑ,u,i]های واكه

 (.=981/1Pمعناداری نیست )

 

 واکه
مجموع 

 مجذورات

 

 درجۀ آزادی
میانگین 

 مجذورات

 

مقدار 
F 

 

معنادار

 ی

[ɑ] 
 

117/11211  91 
 

117/11211  181/91  111/1  

[u] 
 

117/88117  91 
 

117/88117  911/92  111/1  

[i] 
 

112/

912711 

91 
 

112/912711  118/91  117/1  

[æ] 
 

921/1129  91 
 

921/1129  877/1  981/1  

[e] 
 

921/98991  91 
 

921/98991  729/1  171/1  

[o] 
 

1/19189  91 
 

1/19189  922/1  199/1  
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های در لهجة كرمانی و معیار، همانند واكه [e]ة ث( تفاوت میان بسامد سازة اوّل واك

[ɑ,u,i] ،( 171/1معنادار استP=آزمون تعقیبی بُنفرونی نیز بیان .) كند كه بسامد سازة می

 هرتز كمتر است. 71/11در لهجة معیار،  [e]اوّل واكة 

ناداری توان به معر، میگیری مکرّآمده از آزمون اندازهدستج( با توجه به اطالعات به

(. آزمون =199/1Pدر دو لهجة كرمانی و معیار پی برد ) [o]تفاوتِ بسامد سازة اوّل واكة 

 در لهجة كرمانی است. [o]بُنفرونی نیز گويای باالتر بودن میزان بسامد سازة اوّل واكة 

 

 بسامد سازۀ دوم -2-2-2

های لهجة اكه، اطالعات مربوط به تحلیل آماری بسامد سازة دوم و1در جدول شمارة 

 است. با توجه به اين اطالعات:شدهكرمانی و معیار درج

ر گويای آن است كه تفاوت میان بسامد سازة دوم دو واكة گیری مکرّالف( آزمون اندازه

[ɑ]  و[u] در لهجة كرمانی و معادل آن( 111/1ها در لهجة معیار معنادار استP= .)

های رسیم كه بسامد سازة دوم واكهبه اين نتیجه میهمچنین بنا بر آزمون تعقیبی بُنفرونی 

[ɑ]  و[u] هرتز  781/297و  918/911ترتیب در لهجة كرمانی، نسبت به لهجة معیار، به

 بیشتر است.

كند، در دو لهجة گیری بیان می، بنا بر آنچه آزمون اندازه[i]ب( بسامد سازة دوم واكة 

(. آزمون بُنفرونی نیز =117/1Pاری نیست )كرمانی و لهجة معیار دارای تفاوت معناد

هرتز بیشتر از مقادير  129/91گويای آن است كه بسامد سازة دوم اين واكه در لهجة معیار 

 آن در لهجة كرمانی است.

، در دو لهجة [æ]ر، تفاوت میان بسامد سازة دوم واكة گیری مکرّپ( بنا بر آزمون اندازه

توان (. بنا بر نتايج حاصل از آزمون بُنفرونی، می=191/1Pمعیار و كرمانی، معنادار است )

هرتز كمتر  178/971در لهجة كرمانی،  [æ]برد كه بسامد سازة دوم واكة به اين نکته پی 

 است.
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در دو لهجة كرمانی و معیار، از  [e]ت( معنادار نبودن تفاوت میان بسامد سازة دوم واكة 

گر (. آزمون تعقیبی بُنفرونی بیان=191/1Pشود )می ر تأيیدگیری مکرّطريق آزمون اندازه

هرتز كمتر از مقادير آن  1/1اين مسئله است كه بسامد سازة دوم اين واكه در لهجة كرمانی 

 در لهجة فارسی معیار است.

توان به اين نتیجه رسید كه بسامد سازة ر میگیری مکرّث( با بررسی نتايج آزمون اندازه

(. آزمون =119/1Pلهجة كرمانی و معیار دارای تفاوت معنادار است ) در دو [o]دوم واكة 

دهد كه میزان بسامد سازة دوم واكة مذكور در لهجة كرمانی، میتعقیبی بُنفرونی نیز نشان 

 هرتز بیشتر است. 281/181

ها در دو لهجة . نتايج آزمون بررسی تفاوت میان بسامد سازة دوم واكه1جدول شمارة 

 معیاركرمانی و 

 

 

 

 واکه
مجموع 

 مجذورات

 

درجۀ 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

 

مقدار 
F 

 

معنادار

 ی

[ɑ] 9111921 91 9111921 191/

992 

111/1  

[u] 821/991718  91 821/991718  812/

97 

111/1  

[i] 191/9818  91 191/9818  911/1  117/1  

[æ] 129/979719  91 129/979719  719/1  191/1  

[e] 21/919  91 21/919  111/1  191/1  

[o] 
 

979/

7117191 

91 
 ج

979/7117191  172/

99 

119/1  
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 گیرینتیجه -9

ای دو لهجة كرمانی و آمده از اين پژوهش، فضاهای واكهدستهای بهبا توجه به داده

 شد.معیار ترسیم

 
 ای در لهجة فارسی معیار و لهجة كرمانی. فضاهای واكه9شکل 

ای در لهجة كرد كه فضای واكهگیریان چنین نتیجهتومی 9شمارة  بر اساس شکل

ای در لهجة معیار دارد. اگر بخواهیم ابعاد كوچکتری نسبت به فضای واكه ،كرمانی

های لهجة كرمانی را بر مبنای میزان تغییرات بسامد سازة اوّل و بسامد سازة دوم تعیین واكه

های بسامد سازة اوّل، به ترتیب در واكهشود: بیشترين میزان تغییر در نتیجه چنین می ،كنیم

[e],[ɑ],[o],[u],[i]  و[æ] همچنین بیشترين میزان تغییرات در بسامد شودديده می .

دهد. به اين میرخ  [e]و  [u],[o],[ɑ],[æ],[i]های سازة دوم، به ترتیب در واكه

معیار است و بر  های لهجة كرمانی بیشتر از لهجةصورت كه بسامد سازة اوّل تمامی واكه

های تر از واكههای لهجة كرمانی افتادهكه واكهگرفت توان چنین نتیجهين اساس میا

های لهجة كرمانی عالوه بر آن، بسامد سازة دوم تمامی واكه ؛شوندفارسی معیار تولیدمی

 ، بیشتر از مقادير آن در لهجة معیار است.[i,e]به جز 
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