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چکیده

هدف از این مقاله مطالعۀ کاهش واکهای در لهجۀۀ کرمۀای و مقایسۀۀ ن

با لهجۀ فارس معیار است .کاهش واکهای فرایندی است کۀه در هجۀای

بدو تکیه صورت م گیرد و ط ن واکههای بدو تکیه تغییر یافته و به

سوی واکههای دیگر گرایش م یابند .بهمنظور بررس کاهش واکهای در
لهجۀ کرمای  ،تعداد  6یفر گویشور مرد بوم زبا فارس با میایگین سۀن

 23و ایحراف معیار 3/08در این تحقیق شرکت کردید که سه یفۀر از نیهۀا
گویشور بوم لهجۀ کرمای و سه یفر دیگر گویشور بوم لهجۀۀ فارسۀ

معیار بودید .دادههای این تحقیق شۀام  12کلمۀه مۀ باشۀد کۀه در لهجۀۀ
1
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کرمای و فارس معیار ،در جمالت سئوال و خبری و در جایگاه تأکید و
بدو تأکید قرار داده شدید .این کلمات با استفاده از میکروفو  Shureو

یرمافزار( Praatبورسما )2001 ،در اتاق نکوسۀتی

گۀروه زبۀا شناسۀ

دایشگاه صنعت شریف توسط گویشورا خوایده و ضۀبط شۀدید .ن گۀاه

مقدار دیرش ،ایرژی ،فرکایس سازههای اول ،دوم و سوم ،فرکایس پایۀه و

مرکز ثق طیف واکههای موردیظر ایۀدازهگیۀری شۀد .یتۀای ایۀن تحقیۀق
یشا داد که دیرش ،ایرژی و فرکایس پایۀ این واکههۀا در لهجۀۀ کرمۀای

کمتر از دیرش ،ایرژی و فرکایس پایۀ نیها در فارس معیار است .همچنین

یتای بررس فرکایس سازههۀای اول و دوم واکۀههۀای مۀوردیظر تأییۀدی
است بر این ادعا که واکههای ] [æ, o, iدر لهجۀۀ کرمۀای گۀرایش بۀه

سوی مرکز داریۀد بنۀابراین ایۀن یۀو کۀاهش واکۀهای در لهجۀۀ کرمۀای

کاهش مرکزگرا یامیده شده است.

واژه های کلیدی :کاهش واکهای ،لهجۀ کرمای  ،لهجۀ فارس معیۀار،
مرکز ثق طیف

 .1مقدمه

کاهش واکهای زمای اتفاق م افتد که ی

واکه در ی

کلمه بهصورت ] [ǝخوایده شود

(و برگم .)1995 ،1بر طبق یظر کراسۀوایت ،)2000( 2ایۀن یۀو کۀاهش واکۀهای ،کۀاهش

رسای بنیاد 3یام دارد که در ن رسای واکههای هجای بدو تکیه کاهش م یابد و واکههۀا
به سمت واکۀههۀای کۀمرسۀا گۀرایش مۀ یابنۀد .کۀاهش رسۀای بنیۀاد در تقابۀ بۀا کۀاهش

تقاب افزا 4قرار دارد که در ن واکههای هجاهای بۀدو تکیۀه بۀه سۀوی واکۀههۀای جۀایب

] [ , і, uگرایش دارید (شیخ سنگ تجن و ب جنخۀا  .)1389 ،کۀوتس )1986( 5و بیۀرد

6

1

Van Bergem
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( )1994معتقدید که وقو شوا در تعدادی از کلمات ممکن است وابسته به جنسیت شۀص
گوینده و یا منطقهای که وی به ن تعلق دارد ،باشد ( کوتس1986 ،؛ بیرد ،1994 ،به یق از
و ).
و برگم ( )1993یشا م دهد که تکیه بر کیفیت واکهها تأثیر م گذارد به این ترتیۀب
که واکهها در کلمات بدو تکیه بیشتر کاهش پیدا م کننۀد .کۀاهش واکۀهای بۀه دو متغیۀر

دیرش و کیفیت مربوط م شود .به عقیۀدة یۀورد ،1و بۀرگم ،مۀو  2و لینۀدبلوم 3واکۀههۀای

کاهشیافته دارای دیرش کوتاهتر و یا مرکزیشدگ بیشتر فرکایس سازهها یسبت بۀه سۀایر
واکهها هستند (یورد1986 ،؛ و برگم1993 ،؛ مو و لیندبلوم .)1994 ،کۀاهش واکۀهای بۀه
دو یو اصل تقسیمبندی م شود :کاهش واکهای مرکزگرا 4و کاهش واکهای مرکزگریز

5

که در بصش بعد به اختصار به نیها پرداخته م شود.
لهجۀ کرمای لهجهای است کۀه در منطقۀهای از جنۀو شۀرق ایۀرا و در شۀهر کرمۀا
رای است .پرمو ( )1375دادههای زیر را بهعنوا یمویه نورده و معتقد است که در لهجۀۀ
کرمای واکۀ ] [ در هجاهای غیر پایای به شوا ] [ǝتبدی م شود (مثۀالهۀای  1و  ( )2بۀه
یق از ب جنخا و یوربصش.)1385 ،
]1. [k mær] ► [kǝ mær
]2. [n mɑz] ► [nǝ mɑz

در این پژوهش ییز سع بر ن است که کاهش واکۀهای واکۀههۀای [ ]æ, o, іدر تلفۀ
گویشورا لهجۀ کرمای و در مقایسه با لهجۀۀ فارسۀ معیۀار بررسۀ شۀود .دادههۀای زیۀر
مثالهای از تلف کلمات موردیظر در لهجۀ کرمای م باشند (مثالهای  3تا .)5
[3. ]sæ'hær] ► [sǝ'hær
]4. [hi'ʧi] ► [hǝ'ʧi
]5. [somæ'je] ► [sǝmæ'je

1

Nord
Moon
3
Lindblom
4
centripetal
5
centrifugal
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 .2انواع کاهش واکهای

در کاهش واکهای مرکزگریز ،واکهها به سمت گوشهها یعنۀ ] [ , і, uتمایۀ داریۀد و در
کاهش واکهای مرکزگرا ،واکههای جایب دچار یوع مرکزشۀدگ مۀ شۀوید؛ بۀه عبۀارت
دیگر به سوی یاحیۀ مرکزی و ی

واکۀ شوامایند گرایش پیدا م کنند .با این حال ،هۀر دو

یو کاهش واکهای ،مرکزگرا و مرکزگریز ،تأثیر یکسۀای بۀر تقلیۀ مشصصۀههۀای نوایۀ

درسیگنال گفتار دارید (هریس.)2005 ،1
 .3دادههای تحقیق

دادههای این تحقیۀق شۀام  12کلمۀه مۀ باشۀند (کَمۀر ] ،[kæ'mærهیچۀ ] ،[hi'ʧiسُۀمیه

] ،[somæ'jeخبر ] ،[xæ bærتصادف ] ،[tæsɑ dofیماز] ،[næ'mɑzپتو ] ،[pæ tuبلنۀد

] ،[bo lændفالیۀۀ ] ،[fola niمردیکۀۀه ] ،[mærdi keدیگۀۀه ] ،[di geتۀۀو ] )[ toکۀۀه در
جملههای خبری و سئوال و در جایگاه تأکید و بدو تأکید قرار گرفته و بررس شۀدهایۀد.
واکههای مورد یظر در این کلمۀات در هجاهۀای بۀدو تکیۀه (در هجاهۀای غیۀر از هجۀای
نخر) قرار دارید.
 .4روش تحقیق

ایۀۀن دادههۀۀا بۀۀا اسۀۀتفاده از میکروفۀۀو  Shureو یۀۀرم افۀۀزار  Praatیسۀۀصۀ  5 .3 .06در اتۀۀاق
نکوستیک دایشگاه صنعت شریف توسط گویشورا خوایده و ضبط شدید .ابتدا بۀرای هۀر
جمله ی

شبکۀ متن ساخته شد .برای ساختن شبکۀ متن  ،استفادة همزما از طیفیگاشت

و موج صوت به دقت ایدازهگیری کم
واکه و رهش همصوا مشص

م کند .در شبکۀ متن  ،ابتدا مۀرز بۀین همصۀوا ،

شد و برای هر نوا برچسب خاص تعیین گردید .ن گۀاه بۀا

استفاده از بریامهیویس رایایهای ،2دیرش واکه ،ایرژی واکه ،میزا فرکایس سۀازههۀای اول،

دوم و سوم ،فرکایس پایه و مرکز ثق طیف واکۀههۀای ] [ ,i,oایۀدازهگیۀری شۀد .بۀرای

Harris
script

1
2
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مقایسۀ این واکهها در لهجۀۀ کرمۀای بۀا لهجۀۀ فارسۀ معیۀار از یۀرمافۀزار  SPSSیسۀصۀ 16

ونزمو نماری ایدازهگیری مکرر 1استفاده شد.
 .5شرکتکنندگان

در این تحقیق ،از  6شرکتکنندة مرد با میایگین سن  23و ایحراف معیار  3/08درخواسۀت
شد که جمالت را بصوایند .از این  6شرکتکننده 3 ،یفر گویشور بوم لهجۀ کرمۀای بۀوده
و تحصیالت خود را در کرما م گذرایند و  3یفۀر دیگۀر گویشۀور لهجۀۀ فارسۀ معیۀار و
متولد تهرا م باشند و در تهرا ییز مشغول به تحصی هستند.
 .6متغیرها

 .1 .6متغیرهای وابسته

متغیر وابسته ،ن متغیری است کۀه متغیۀر مسۀتق بۀر ن تۀأثیر مۀ گۀذارد .در ایۀن تحقیۀق،

متغیرهای وابسته دیرش واکه ،ایرژی واکه ،مرکز ثق طیف واکه ،فرکایس سۀازههۀای اول،
دوم و سوم و فرکایس پایۀ واکه در لهجۀ کرمای و لهجۀ فارس معیار هستند.
 .1 .1 .6دیرش

دیرش واکه به طول ی

واکه یا به عبارت به مدت زما ادای ی

واکه اطالق مۀ شۀود و

از شرو فرکۀایس سۀازة دوم تۀا پایۀا ن ایۀدازهگیۀری مۀ شۀود .واحۀد ایۀدازهگیۀری ن
میل ثاییه است .دیرش یک از مرتبطترین وابستهها با مشصصههای کاهش واکهای م باشد

(لیندبلوم1963 ،؛ مۀو و لینۀدبلوم1994 ،؛ بۀرگم1995 ،؛ و سۀا  2و پۀولز1998 ،1990 ،3؛
فوراکیس.(1991 ،4

1

repeated measure ANOVA
Van Son
3
Pols
4
Fourakis
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 .2 .1 .6انرژی

شدت یا ایرژی ی

موج صوت بهوسیلۀ دامنۀ سۀیگنال مشۀص

مۀ شۀود .هۀر قۀدر دامنۀۀ

سیگنال بیشتر باشد ،شدت یا ایرژی صوت بیشتر است .واحد ایۀدازهگیۀری شۀدت دسۀ بۀ
است .در این تحقیق میایگین ایرژی واکهها ایدازهگیری م شود.
 .3 .1 .6فرکانس سازه

فرکایس سازه ،طنین حفۀرة بۀازخوای اسۀت (پیکۀت .)45:1999 ،1در ایۀن تحقیۀق میۀایگین
فرکایس سازة اول ،دوم و سوم واکهها ایدازهگیری م شۀود .واحۀد ایۀدازهگیۀری ن هرتۀز
م باشد .اغلب با استفاده از فرکایس سازة اول و دوم م توا واکههۀا را تشۀصی

داد .ایۀن

سازهها اطالعات کیف از قبی پسین یا پیشین بود واکهها و یا افراشته و افتاده بود نیها را
مشص

م کنند .بنابراین واکههای افراشته مایند ] [uدارای حداق مقدار سۀازة اول بۀوده و

واکههای افتاده مایند ] [ دارای حۀداکثر مقۀدار فرکۀایس سۀازة اول مۀ باشۀند .هۀمچنۀین
واکههای پیشین مایند ] [iبیشترین مقدار فرکایس سازة دوم را داشته و واکههای پسین ماینۀد
] [uکمترین مقدار فرکایس سازة دوم را دارید.
 .4 .1 .6فرکانس پایه

فرکایس پایه تعداد الگوهای تکرارشویدة تکایۀ حنجره در واحد زما است و واحد ایۀدازه-

گیری ن هرتز م باشد که برابر است با تعداد چرخههای کامۀ در واحۀد زمۀا  .منظۀور از
فرکایس پایه در بحثهای نواشناس  ،سرعت ارتعاش تارنواهاست .این تعریفۀ اسۀت کۀه
از یظر تولیدی به این مفهوم اطالق م شود در صورت کۀه از یقطۀهیظۀر ادراکۀ  ،فرکۀایس
پایه هما زیر و بم نواها م باشد.

Pickett

1
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 .5 .1 .6مرکز ثقل طیفی

مرکز ثق طیف  1هما یقطۀ تواز طیف فرکایس است (و سا و پولز .)1998 ،مرکز ثق

طیف ِ ی

طیفیگاشت ،فرکایس میایگین ن است که از خارجقسۀمت حاصۀ ضۀر هۀر

فرکایس در ایرژی ن بر مجمو ایرژی فرکایسها به دست م نید (و سۀا و و سۀایتا ،2
.)2005
 .2 .6متغیرهای مستقل

متغیر مستق  ،ن متغیری است که محقق تأثیر ن را بر سایر متغیرها مورد سنجش قرار م -

دهد .در این تحقیق متغیرهای مستق لهجۀ معیار فارس و لهجۀ کرمای هسۀتند .زبۀا معیۀار
گویهای است که در رسایهها ،مدارس و برای ارتباطات بین الملل استفاده م شود .تصمیم-
گیری برای ایتصا ی

گویه بۀهعنۀوا لهجۀۀ فارسۀ معیۀار بسۀتگ بۀه عوامۀ فرهنگۀ ،

سیاس  ،اجتماع و غیره دارد .لهجۀ کرمای گویهای است که در منطقهای از جنۀو شۀرق
ایرا و در شهر کرما استفاده م شود.
عالوه بر این ،حالت سئوال و خبری جمالت و همچنین جایگاه تأکیۀد و بۀدو تأکیۀد
ییز از دیگر متغیرهای مستق این مطالعه م باشند.
 .7تجزیه وتحلیل آماری

 .1 .7دیرش

مقایسۀ دیرش واکههای مورد بررس در لهجۀ فارس معیار و لهجۀ کرمۀای یشۀا مۀ دهۀد

که تأثیر لهجه ،حالت جمله به جهت سئوال و خبری بود و جایگاه تأکید بۀر دیۀرش نیهۀا
تفاوت معن داری دارد؛ بدینصورتکه واکههای مورد بررس در زبا فارس معیار دارای
دیرش بیشتری یسبت به لهجۀ کرمای هستند.

1

مرکز ثق طیف ( )center of gravityعبارت است از فرکایس ( )fمیایگین که با توجه به ایرژی هر فرکایس از ک

طیف فرکایس به دست م نید.

Van Santen

2
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جدول  .1میانگین و انحراف معیار دیرش واکههای []æ, o, i
در لهجۀ کرمانی و لهجۀ فارسی معیار

ایحراف معیار

میایگین

17/02

88/55

لهجۀ فارس معیار

22

58/48

لهجۀ کرمای

جدول  .2شاخصهای آماری دیرش واکههای []æ, o, i
در لهجۀ کرمانی و لهجۀ فارسی معیار

درجۀ معن داری مقدار  Fدرجۀ نزادی میایگین مجذورات
0/001

29/05

1

41580

با توجه به یتای بهدستنمۀده از نزمۀو تکمیلۀ بنفرویۀ  ،میۀایگین دیۀرش واکۀههۀای
] [æ, o, iدر لهجۀ کرمای  30/06میل ثاییه کمتر از مقدار دیرش ن در لهجۀ فارس معیۀار
است .همچنین این نزمو یشا م دهۀد کۀه میۀایگین دیۀرش واکۀههۀای مۀورد بررسۀ در
جایگاه تأکید  12/198میل ثاییه بیشتر از دیرش نیها در جایگاه بدو تأکید است و میایگین
دیرش واکهها در حالت خبری ییز  7/511میل ثاییه بیشتر از حالت سئوال م باشد.
با بررس تحقیقات در سۀایر زبۀا هۀا یتۀای مشۀابه بۀه دسۀت نمۀد؛ و بۀرگم ()1995
کاهش واکهای را در زبا هلندی بررس کرده و معتقد است که یک از مشصصههای مهۀم
کاهش واکه ،کاهش دیرش واکه م باشد .یتای بهدستنمده از تحقیق کراسوایت ()2001
ییز تأییدی است بر این ادعا که کاهش واکه با کۀاهش دیۀرش واکۀه همۀراه اسۀت .تحقیۀق

اسلویتر 1و و هو  1995( 2و  )1996در زبا هلندی ییز ثابت کرد که در کۀاهش واکۀهای،
دیرش واکه کاهش م یابد.

Sluijter
Van Heuven

1
2
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 .2 .7فرکانس سازههای اول ،دوم و سوم

یتای بهدستنمده از این تحقیق یشا م دهد که مقۀدار فرکۀایس سۀازههۀای اول و دوم در
تلف فارس معیار و تلف کرمای در واکه هۀای ] [æ, o, iتفۀاوت معنۀ داری دارد؛ بۀدین
صورت که میایگین فرکایس سازة اولِ واکۀ ] [iو واکۀ ] [oدر تلف فارس معیۀار کمتۀر از
میایگین فرکایس سازة اول ن در تلف

کرمای بوده و میایگین فرکایس سازة اولِ واکۀ ][a

در تلف فارس معیار بیشتر از میایگین فرکایس سازة اول ن در تلف کرمای است .مقۀدار
فرکایس سازة دوم واکههای ] [iو ] [aدر لهجۀ فارس معیار بیشتر از میایگین ن در لهجۀۀ
کرمای بوده و میایگین فرکایس سازة دوم واکۀ ] [oدر لهجۀ فارس معیار کمتر از میۀایگین
ن در لهجۀ کرمای م باشد .همچنۀین فرکۀایس سۀازة اول و دوم در واکۀۀ ] [oدر حالۀت
سئوال بیشتر از حالت خبری است.
جدول  .3میانگین و انحراف معیار فرکانس سازههای اول و دوم واکههای
] ] , і, oدر لهجۀ کرمانی و لهجۀ فارسی معیار
لهجۀ فارس معیار

لهجۀ کرمای

ایحراف معیار میایگین ایحراف معیار میایگین
67/70

314

75/32

400

F1

157/83

2246

216/94

1854

F2

69/46

809

55/64

579

F1

226/58

1753

143/34

1562

)

87/31

456

86/48

600

)

334

951

221/82

1369

F2

i

o
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جدول  .4شاخصهای آماری فرکانس سازههای اول و دوم واکههای
] ] , і, oدر لهجۀ کرمانی و لهجۀ فارسی معیار
درجۀ معن داری مقدار  Fدرجۀ نزادی میایگین مجذورات
0/001

15/66

1

953580

F1

0/001

15/34

1

657231

F2

0/01

9/74

1

89908/14

F1

0/001

68/18

1

5747198

F2

L

0/001

8/19

1

125936

F1

0/01

6/76

1

5425502

F2


o




نزمو های تکمیل چندگایۀه بنفرویۀ یشۀا مۀ دهۀد کۀه در لهجۀۀ کرمۀای  ،میۀایگین
فرکایس سازة اول واکۀ ] 86 [iهرتز بیشتر از میایگین فرکایس سازة اول ن واکۀه در لهجۀۀ
فارس معیار است و فرکایس سازة اول واکۀۀ ] [aدر لهجۀۀ فارسۀ معیۀار  230هرتۀز بیشۀتر
مقدار ن در لهجۀ کرمای است .همچنین یتای بهدستنمۀده از مقایسۀۀ میۀایگین فرکۀایس
سازة دوم واکههای ] [a, iیشا م دهد کۀه میۀایگین فرکۀایس سۀازة دوم واکۀۀ ]83/81 [i
هرتز و میایگین فرکایس سازة دوم واکۀ ] 90/08 [aهرتۀز در لهجۀۀ فارسۀ معیۀار بیشۀتر از
میایگین ن در لهجۀ کرمای است .میۀایگین فرکۀایس سۀازة اول و دوم واکۀۀ ] [oدر لهجۀۀ
کرمای بهترتیب  188هرتز و  400هرتز بیشتر از میایگین ن در لهجۀ فارس معیار اسۀت .بۀا
توجه به سطح معنۀ داری بۀهدسۀتنمۀده در مقایسۀۀ میۀایگین مقۀدار فرکۀایس سۀازة سۀوم
واکههای ] [æ, o, iبین لهجۀ فارس معیار و لهجۀ کرمای توسط نزمو ایدازهگیری مکرر
م توا عنوا یمود که فرکایس سازة سوم این واکهها تفاوت معن داری یدارد.

گو ،1موری 2و کاسویا )2003( 3ییز یتیجۀه مشۀابه در زبۀا چینۀ مایۀدارین بۀه دسۀت

نورده اید .ایشا ثابت کردهاید که در زبا چین مایدارین ،کاهش واکۀهای باعۀث کۀاهش
1

Gu
Mori
3
Kasuya
2
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فرکایس سازة اول واکۀ ] [ɑم شود .به عقیدة ایشا  ،فاصلۀ ف

ها هنگام تولیۀد ایۀن واکۀه

در حالت تأکید بیش از فاصلۀ نیها هنگام تولید این واکه در حالت عادی م باشد.
لیندبلوم ( )783:1963کلمات ب مفهوم در زبا سوئدی با استفاده از واکۀههۀای [ɪ, ɛ,

] ʏ, œ, a, θ, ɔ, ʊدر بافتهای  /b-b ،d-d/و  /g-g/ساخت و تۀأثیر تکیۀه را بۀر ن واکۀههۀا
بررس کرد .یتای تحقیۀق لینۀدبلوم ( )786:1963یشۀا داد واکۀههۀای مۀوردیظر در هجۀای
بدو تکیه کاهش یافته و به واکۀ مرکزی ] [ǝیزدی

م شۀوید و ایۀن تۀأثیر بۀر سۀازة دوم

مشهود است .لیندبلوم این فرایند را «گریز از هدف» 1یامید.

دوژایگ )2004( 2به مطالعۀ تأثیر حالت تأکید بر واکۀ ] [aدر زبۀا ایگلیسۀ پرداخۀت.

یتیجۀ تحقیق وی یشا داد که حالت تأکید ،فرکایس سۀازة دومِ واکۀه را افۀزایش مۀ دهۀد.

این یتای همسو بۀا یتۀای تحقیۀق موشۀامر 3و گنۀگ )2008( 4در زبۀا نلمۀای اسۀت .نیهۀا
واکههای ]  [ y ,e ,œ ,a ,o ,u ,iرا در بافت  CVCدر هجای تکیهبر و بۀدو تکیۀه مقایسۀه
کرده و یشا دادهاید در کاهش واکهای ،مقدار فرکایس سازة دوم واکههای پیشین کۀاهش
یافته و مقدار فرکایس سازة دوم واکههای پسین افزایش م یابد.
 .3 .7انرژی

در این بصش ،میایگین ایرژی واکههای مورد بررس در لهجۀ کرمای با لهجۀ فارسۀ معیۀار
مقایسه م شود .با توجه به سطح معن داری بهدستنمده م تۀوا عنۀوا یمۀود کۀه ایۀرژی

واکههای ] [æ, o, iبین لهجۀ کرمای و لهجۀ فارس معیار و هۀمچنۀین در جایگۀاه تأکیۀد و
بدو تأکید دارای تفاوت معن داری است.

1

undershoot
De jong
3
Mooshammer
4
Geng
2
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جدول  .5میانگین و انحراف معیار انرژی واکههای []æ, o, i
در لهجۀ کرمانی و لهجۀ فارسی معیار
لهجۀ فارس معیار

لهجۀ کرمای

ایحراف معیار میایگین ایحراف معیار میایگین
3/84

9/35

29/50

54/20

جدول  .6شاخصهای آماری انرژی واکههای []æ, o, i
در لهجۀ کرمانی و لهجۀ فارسی معیار

درجۀ معن داری مقدار  Fدرجۀ نزادی میایگین مجذورات
0/001

450

1

29296

نزمو تعقیب بنفروی یشا م دهد که میایگین ایرژی واکههای مورد بررس در لهجۀۀ
فارس معیار  24/70دس ب بیشتر از میۀایگین ایۀرژی ن واکۀههۀا در لهجۀۀ کرمۀای اسۀت.
همچنین این یتیجه به دست نمد که میایگین ایۀرژی ایۀن واکۀههۀا در جایگۀاه تأکیۀد 2/463
دس ب بیشتر از ایرژی این واکهها در جایگاه بدو تأکید م باشد.

تحقیق برزیو )2007( 1تأییدی بر این وضعیت م باشد .برزیۀو ( )2007معتقۀد اسۀت کۀه

در زبا ایگلیس  ،ایرژی واکه در جایگاه بدو تکیه کاهش یافته ،برخ تمایزات ن خنثۀ
شده و به واکۀ ] [ǝمبدل م شود ،بنابراین مشصصههای افراشته یا افتاده بود  ،پسین یا پیشین
بود و گردیِ واکه در جایگاه بدو تکیه بهدرست قاب درک ییست.
 .4 .7فرکانس پایه

در این بصش ،میایگین فرکایس پایۀ واکههای ] [ , і, uدر لهجۀ کرمای بۀا میۀایگین ن در
لهجۀ فارس معیار مقایسه م شود .با توجه به سطح معن داری بهدستنمده م تۀوا عنۀوا
یمود که میایگین فرکایس پایۀ واکههای ] [æ, o, iدر لهجۀ کرمای با میایگین نیها در لهجۀۀ
فارس معیار دارای تفاوت معن داری است.

Burzio

1
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جدول  .7میانگین و انحراف معیار فرکانس پایۀ واکههای []æ, o, i
در لهجۀ کرمانی و لهجۀ فارسی معیار
لهجۀ کرمای

لهجۀ فارس معیار
ایحراف معیار

میایگین

ایحراف معیار

میایگین

47/91

183/77

43/24

172/80

جدول  .8شاخصهای آماری فرکانس پایۀ واکههای []æ, o, i
در لهجۀ کرمانی و لهجۀ فارسی معیار

درجۀ معن داری مقدار  Fدرجۀ نزادی میایگین مجذورات
0/01

5/75

1

15611/06

نزمو تعقیب بنفروی یشا م دهد که میایگین فرکۀایس پایۀه واکۀههۀای مۀوردیظر در
لهجۀ فارس معیار  10/87هرتز بیشتر از میایگین فرکایس پایۀ ن واکههۀا در لهجۀۀ کرمۀای
است.
 .5 .7مرکز ثقل طیفی

یتای بهدستنمده از مقایسۀ مرکز ثق طیف واکههای] [æ, o, iدر لهجۀ کرمۀای و لهجۀۀ

فارس معیار یشا م دهد تفاوت میایگین مرکز ثقۀ طیفۀ واکۀههۀای ] [æ, o, iدر لهجۀۀ
کرمای و لهجۀ فارس معیار معن دار یم باشد.
 .8نتیجهگیری

یتای این تحقیق یشا داد که دیرش ،ایرژی و فرکایس پایۀۀ واکۀههۀای ] [æ, o, iدر لهجۀۀ
کرمای کمتر از دیرش ،ایرژی و فرکایس پایۀ نیها در فارس معیۀار اسۀت .هۀمچنۀین یتۀای
بررس فرکایس سازههۀای اول ،دوم واکۀههۀای مۀوردیظر تأییۀدی اسۀت بۀر ایۀن ادعۀا کۀه
واکههای ] [æ, o, iدر لهجۀ کرمای گرایش به سوی مرکز دارید .بنابراین این یۀو کۀاهش
واکهای در لهجۀ کرمای کاهش مرکزگرا یامیده م شود.
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