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 های کردی کرمانشاهیش ناخیت واکهبرریس صوت

 وحید رجنرب چقاکبودی

 

 چکیده

های ساده و مرکب ها در آ واش نایس هر زابن، در این پژوهش واکهواکهاب توجه به امهیت 

امی. ( برریس کردهF2و  F1های اول و دوم )کردی کرمانشاهی را بر حسب متغریهای سازه

خواین انتخاب در گفتار واژه ،های کردی کرمانشاهیواژه CVو  CVCها در هجاهای واکه

هجای ابز و بس ته نزی برریس شود. برای برریس هبرت ای های بسامد سازهاند که تفاوتشده

 زن( کرد کرمانشاهی برای اجنام 5مرد و  5گویشور ) 10ای فراجنسییت و تعینی بسامد سازه

 در Praatافزار آ مده از حتلیل در نرمدستاند. اب توجه به نتاجی بهاین پژوهش انتخاب شده

، ɑe ،ei ،eoواکۀ مرکب ) 8و  (y و a ،e ،o ،ɑ ،ı ،u ،iواکۀ ساده ) 8کردی کرمانشاهی 

ya ،yɑ ،ia ،iɑ  وey.وجود دارد ) 

 
 .ای واکهساده، واکۀ مرکب، ساختار سازه ش نایس، واکۀکردی کرمانشاهی، صوت ها:لکیدواژه
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 . مقدمه1

و  مرکزی، شامیلهای غریب ایران هستند که به سه شاخۀ اصیل ، از زابنکردیهای زابنمجموعه

ترین گویش شاخۀ چننی هممو مه کرماجنیترین گویش شاخۀ شامیل، شوند. هممتقس می می جنویب

های های همم این زابن است، خود به گویشاست. شاخۀ جنویب که از زیرمجموعه سوراینمرکزی، 

 ،بیدیرضایی ابغ :ـ کنشود )کوه )فییل( تلکّم میپشتکرمانشاهی، س نجایب، لکهری، لکی و لری 

 :1387 ،ویندفور ؛544 الف:1387 مهو، ؛15 ب:1387 ،بلو ؛3 :1392 ،رجنرب ؛181: 1388

تریِن این کردی کرمانشاهی یکی از همم .(Asatrian, 2009: 5; Haig/Matras, 2002: 3 ؛485

گو را در بنی شاخۀ جنویب دارد. کردی کرمانشاهی توان گفت بیشرتین خسنهاست که میگویش

 .(3: 1392 ،رجنرب) شودراف آ ن تلکّم میرمانشاه و اطدر شهر ک

یک آ وای پیوس تۀ گفتاری است که در حنی تولید آ ن، جراین هوا به هیچ مانعی از  واکه

ها کند. واکههای گواییی که موجب سایش گردد، برخورد منیقبیل گرفتگی، تنگی در جمرای اندام

تقس می کرد. در تولید  مرکبای  پیچیدهو  سادهبندی اولیه به دو گروه توان در یک تقس میرا می

های که در تولید واکهجمرای گفتار در وضعیت تولید یک واکه است، در حایل ،های سادهواکه

های مرکب به نوبۀ خود بس ته به دهد. واکهمرکب از وضعییت به وضعیت دیگر تغیری شلک می

دهد به ترتیب به دو گروه واکۀ  ها جمرای گفتار یک ای دو ابر تغیری شلککه در تولید آ ناین

ها به شوند. وضعیت جمرای گفتار در تولید واکهتقس می می 2گانهسهو واکۀ مرکب  1دوگانهمرکب 

قابل تشخیص است. در  5نگاشتدر طیف 4هابراساس بسامد سازه 3ش ناخیتحلاظ صوت

های اما در واکهها در مدت زمان خاّص اثبت است، های ساده، بسامد سازهنگاشِت واکهطیف

 شود.مرکب دچار تغیری می
  

 . چهارچوب نظری2

 سازهاند هایی که در حنی تولید یک واکه بیشرتین دامنه و شدت را درایفت کردهبسامد

ای آ ن بس تگی دارد، در شوند. کیفیت و ظرافت در تولید واکه به بسامدهای سازهانمیده می

                                                                        
1 Diphthong  2 Triphthong 3 Acoustic 
2  3  

4 Formant Frequency  5 Spectrogram 
5  
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های گواییی برای تولید های واکه و حراکت اندامتوان گفت ارتباط نزدیک بنی سازهنتیجه می

 آ ن واکه وجود دارد.

و  6)پیشنی 5(، ب( جایگاه زابن4و گسرتده 3)گرد 2هاالف( گردی لب 1سه مشخصۀ

های بنیادین در متایز ( را مشخصه10بس تهو نمی 9، بس ته8( و ج( مزیان ابزشدن دهان )ابز7پسنی

های ش ناخیت مشخصههای صوتبس تهها، از مهش ناخیت واکهدانمی، در برریس صوتها میواکه

 F1و  F2های ها، یعین سازهش ناخیت گردی لبهای صوتبس تهارتفاع زابن، حمل تولید و مه

ترین ، افراش ته(541: 1974)( به نقل از لیندا 1964شود. به عقیدۀ دلفوگد )فاده میاس ت

های قسمت زابن، بیانگری مناسب برای ارتفاع زابن و پیشنی و پسنی بودن، به ویژه در واکه

ها اس تفاده کرد. به عقیدۀ این ها ابید از منودار سازهپسنی نیست؛ بلکه در توصیف واکه

های میاین و افتاده دارند و ارتفاع زابن مکرتی نسبت به واکه F1های افراش ته، کهش ناس، وازابن

افزوده  F1که هر چه از ارتفاع زابن اکس ته شود، به مقدارطوری، رابطۀ عکس دارد؛ بهF1اب 

 .(542 )هامن: شودمی

 F2های پسنی، و گردی را اب و مشخصه F1نزی ارتفاع زابن را اب  (147 :2000)وارد هی

 ، رابطۀ عکس و حمل تولید واکه )پسنی ای پیشنی( ابF1توصیف کرده و معتقد است ارتفاع اب 

F2.رابطۀ مس تقمی دارد ، 

 

 . پیشینۀ پژوهش3

اما در زابن کردی  ،های بس یاری اجنام پذیرفته استها در زابنش ناخیت واکههای صوتبرریس

( پژوهشی 2017برب )شامر است. ابتور دینلر و قرها بس یار َک و انگشتهاین نوع پژوهش

( نزی 2015اند. حسیین کیوانین و مهاکران )ها در کردی کرماجنی اجنام دادههای واکهدرابرۀ سازه

، ɑiواکۀ مرکب  4اند اما آ هنا فقط های مرکب کردی کرمانشاهی پژوهشی اجنام دادهدرابرۀ واکه

ei ،au ،ɑu های اند و در مورد واکههای مرکب را اندیده گرفتهاند و دیگر واکهرا برریس کرده

                                                                        
1 Parameter  2 Lip rounding 3 Rounded 4 Unrounded 
2  3  4  

5 Tongue position  6 Front 7 Back 8 Open 
6  7  8  

9 Close 10 Close-mid   
10  
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که حسیین کیوانین  ɑi ،au ،ɑuهای مرکب اند، در این پژوهش واکهساده نزی چزیی بیان نکرده

 اند، مشاهده نشد.و مهاکران به دست داده

 . روش پژوهش4

رمانشاهی در هجاهای ابز و بس ته فهرست شد های ساده و مرکب کردی کدر این پژوهش واکه

خواین در ت واژهسال به صور 60-30گویشور زن در ردۀ س ین  5گویشور مرد و  5و صدای 

به   focus riteو اکرت صدای  Neumann TLM 102اس تودیویی اب میکروفن ط رشایط ضب

های ایاسرتیو ضبط گردید. صد KHz 44100و کیفیت  wavصورت فایل صویت اب پسوند 

اثنیه به مییل 50جتزیه و حتلیل شد و از مرکز هر واکه به اندازۀ  Praatافزار شده اب نرمضبط

شده برای هر واکه های برریسواژه های آ ن اس تخراج شد.صورت منونه انتخاب گردید و سازه

 در جدول شامرۀ یک آ مده است.
 

 ادههای سهای مورد آ زمایش برای واکهواژه :1جدول شامرۀ 

 

Meaning Word Vowel 

 pa پس
a 

 has هست

 hɑ هست
ɑ 

 hɑt آ مد

 beɾɑ برادر
e 

 bet بُت

 bi شد
i 

 pir پری

 dy دود
y 

 byʃ بگو

 pɪ هبش
ı 

 pɪd هبت

 to تو
o 

 tot دارالکن، لکنت
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 du دوغ
u 

 suɾ سور

 اند.داده شدههای مرکب نشان شده برای واکههای ضبطواژه 2در جدول شامرۀ 
 

 های مرکبهای مورد آ زمایش برای واکهواژه :2جدول شامرۀ 
 

Meaning Word vowel 

 dei دهدمی
ei 

 beid بریمی
 hɑe هس یت

ɑe 
 dɑed دادی
 piɑ مرد

iɑ 
 diɑ دادمی

 dia دیده است
ia 

 tiad آ یدمی
 ʃeo شب

eo 
 seoz سزب
 dyɑ عقب

yɑ 
 dyɑd دیدمی

 bya شده است
ya 

 dyat دخرت
 zey ey زمنی

 
 ها. حتلیل داده5

 گویشور 10شده از های ضبطهای واژهآ مده از جتزیه و حتلیل واکهدستهای بهاب توجه به داده

 های ساده و جدولهای اول و دوم واکههای سازهبیانگر داده 3 کردی کرمانشاهی جدول شامره  

 های مرکب است.دهندۀ واکههای تشکیلهای اول و دوم واکههای سازهبیانگر داده 5 شامره  
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 های سادههای واکهسازه :3جدول شامره 
 

Vowel F1 F2 

a 692 1453 

ɑ 711 888 

e 438 1627 

i 259 1849 

o 489 832 

u 295 787 

y 271 1778 

ı 371 1523 
 

توان های دوم و سوم این دو واکه میمه هستند اب توجه به سازهغریگرد –گرد زوج yو  iهای واکه

 برد.ه کدام گرد است و گدام غریگرد پییبه این ک
 

 yو  i هایهای واکهسازه :4جدول شامرۀ 
 

Vowel F1 F2 F3 

i 259 1849 3000 

y 271 1778 2358 
 

تر است پاینی iهای دوم و سوم نسبت به سازه yهای دوم و سوم شود که سازهمشاهده می

 واکۀ غریگرد است. iواکۀ گرد و  yبنابراین واکۀ 

 

 
 

 هاهای سادۀ کردی کرمانشاهی اب توجه به دادهذوزنقۀ واکه :1شلک شامره 
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 پردازمی.های مرکب میای واکههای سازهحال به برریس داده
 

 های مرکبهای واکهسازه :5 جدول شامره  
 

Diphthong Vowel F1 F2 

ei 
e 444 1652 

i 318 1832 

ɑe 
ɑ 589 901 

e 523 1621 

iɑ 
i 240 1897 

ɑ 601 990 

ia 
i 307 1821 

a 650 1508 

eo 
e 467 1714 

o 424 902 

ya 
y 317 1660 

a 685 1457 

yɑ 
y 251 1746 

ɑ 633 943 

ey 
e 419 1586 

y 323 1724 
 

 های مرکب در کردی کرمانشاهی است.دهندۀ جایگاه و حرکت واکهنشان 2شلک شامرۀ 
 

 
 

 های مرکبجایگاه و حرکت واکه :2شلک شامرۀ 
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 . نتیجه6

، a ،e ،o ،ɑواکۀ سادۀ  8های کردی کرمانشاهی؛ های پژوهش در مورد واکهاب توجه به داده

ı ،u ،i  وy های های مرکب دادهتوان در کردی کرمانشاهی در نظر گرفت و در مورد واکهرا می

را که حسیین کیوانین معریف کرده است رد  ɑi ،au ،ɑuاین پژوهش وجود سه واکۀ مرکب 

های داند، دادهواکۀ مرکب می 4کند و نزی بر خالف نتاجی او که کردی کرمانشاهی را دارای می

 کند.را تأ یید می eyو  ɑe ،ei ،eo ،ya ،yɑ ،ia ،iɑواکۀ مرکب  8این پژوهش وجود 
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The Acoustics of Kermanshahi Kurdish Vowels 

 

Vahid Ranjbar Chaghakabudi 

University of Tehran 

 

Abstract 

Due to the significance of vowels in the acoustics of languages, the 

present study is designed to investigate the simple and complex vowels 

in Kermanshahi Kurdish in terms of first and second formants (F1 and 

F2). Vowels in CVC and CV syllables of Kermanshahi Kurdish words are 

selected in word reading speech and the differences of formant 

frequency in open and closed syllables are investigated. In order to 

evaluate and determine the transgender formant frequency, 10 

Kermanshahi Kurdish speakers (5 males and 5 females) are selected. 

Based on the results obtained from our analysis using Praat software, 

there are 8 simple vowels in Kermanshahi Kurdish including (a, e, o, ɑ, ı, 

u, i, and y) and 8 complex vowels (ɑe, ei, eo, ya, yɑ, ia, iɑ and ey). 

 

Keywords: Kermanshahi Kurdish, Acoustics, Simple Vowel, Complex 

Vowel, Vowel Formant Structure. 


