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چکیده
هدف این مقاله ،بررسی تغییرات فرکانس سازه با توجه به تأثیر بافت (کلمه/جمله) و جنسیت
گویشوران است .در این پژوهش پارامترهای صوتشناختی فرکانس سازههای اول ( )F1و دوم
( )F2واکههای ساده و مرکب گویش کردی کرمانشاهی بر اساس  10گویشور مرد و زن که در
کل  1110نمونة آوایی حاوی واکههای /i, e, a, ɑ, o, u, y, ɑi, au, ei, ɑu/را در بافت
کلمه و جمله در اتاق آکوستیک تولید کردهاند ،مورد مطالعه قرار میگیرد .نتایج نشان میدهد
واکههای  /y /و  /a /بهترتیب بازترین و بستهترین و واکههای  /i/و  /u/پیشینترین و پسینترین
واکهها در این گویشاند .براساس مقادیرِ بهدستآمده ،واکة  /y/در این گویش واکة گرد
محسوب میشود .طبق تحلیلهای آماری ،اختالف میانگین  F1آغازه در بافت کلمه و جمله
معنیدار است و در بافت کلمه بیشتر از جمله است ،درحالیکه در پایانه در بافت جمله بیشتر
بوده است و ( F2آغازه و پایانه) در بافت کلمه کمتر از بافت جمله گزارش شده است .همچنین
 F1و  F2در گویشوران مرد پایینتر از گویشوران زن است .در مجموع ،بررسی فرکانس
سازه های اول و دوم در گویش کردی کرمانشاهی حاکی از آن است که واکههای این گویش در
بافت جمله به سمت مرکزیشدگی تمایل دارند.
کلیدواژهها :آواشناسی صوتشناختی ،کردی کرمانشاهی ،واکة ساده ،واکة مرکب ،فرکانس
سازههای اول و دوم.
1. nourbakhsh@alzahra.ac.ir
2. nina.hosseini@student.alzahra.ac.ir
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 -1مقدمه
واکهها آواهای زبانیاند که ازطریق ارتعاش تارآواها ،2مجرای گفتار 1باز و مقاومت ناچیز در برابر
خروج هوا تولید میشوند .واکهها تقریباً همیشه آواهایی واکدارند .بنابر تعریف مدرسیقوامی
( ،)12 :2330آوایی واکه بهشمار میآید که تولید آن با گرفتگی مجرای گفتار همراه نباشد.
در تولید واکة ساده ،زبان و لبها در حالتی تقریباً ثابت قرار دارند ،که باعث میشود کیفیت
آوایی واکة ساده در زمان تولیدش یکسان باقی بماند (ثمره ،)13 :2331 ،درحالیکه مهمترین
ویژگی واکة مرکب از نگاه لَوِر )111 :2331( 3تغییر محسوس تولید آن از یک واکه به واکة
دیگر ،هنگام تولید در یک هجا است .به بیان دیگر ،تولید واکة مرکب مستلزم حرکت پیوسته
در اندامهای گویایی است (حقشناس .)31 :2331 ،در سازههای واکههای مرکب تغییر فرکانس
دیده میشود که خود نشاندهندة تغییر وضعیت مجرای گفتار در طول تولید واکة مرکب است.

مجرای گفتار بهعنوان حفرة تشدیدکننده 1عمل میکند و پارامترهای مجرای گفتار (فک،
لبها و زبان) را تحت تأثیر قرار میدهد و درنهایت ارزشهای سازهای متفاوتی را موجب
میشود .هیوارد213 :1000( 1و  )213بیان میدارد که سازهها نشاندهندة شکل و اندازة
مجرای گفتارند و مجرای گفتار هر فرد با دیگری تفاوت جزئی دارد و سازههای یک واکه در
افراد مختلف نیز تاحدودی باهم متفاوت است .در بررسی کیفیت واکهها F1 ،و  F2از اهمیت
ویژهای برخوردارند .بنابراین در تشخیص مشخصههای ارتفاع زبان ،وضعیت پسین یا پیشین
زبان و شکل لبها ،حداقل در دو سازة اول ،کافی است.
نگاهی گذرا به پژوهشهای گوناگونِ انجامشده در این زمینه ،ما را به سمت چند تحقیق
شاخص در این حوزه سوق میدهد .یکی از اولین پژوهشها مربوط به تحقیق پترسون 1و

بارنی3

( )2311است که بهاختصار آن را پیبی  111مینامند .این بررسی نقش مهمی در پیشرفت و
آزمون تئوریهای تشخیص واکهها ایفا کرده است .در این پژوهش ،واکههای انگلیسی مورد
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
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بررسی قرار گرفته و فرکانس هرکدام از سازهها مشخص شدهاند .در ادامة بررسی واکههای
انگلیسی امریکایی ،هیلنبرند 2و همکاران ( )2331مدل پیبی 11را با بهبود جزئی تکرار کردند
و به بررسی دوبارة ویژگیهای صوتشناختی واکههای انگلیسی امریکایی پرداختند.
تاکنون پژوهشهای متعددی بر روی فرکانس سازههای واکههای زبان انگلیسی ازجمله:
کیولیپورت 1و واتسون ،)2331( 3کلوپر 1و همکاران ( ،)1001فرانی 1و پلگرینو)1020( 1؛ و
زبانهای دنیا ازجمله :واکههای هلندی (پُلز 3و همکاران ،)2333 ،واکههای آلمانی (استرینج 1و
بُن ،)2331 ،3واکههای پرتغالی برزیلی (رابر ،)1001 ،20واکههای مرکب انگلیسی افریقای
جنوبی ازجمله

موتنیا22

( )1000و

مارتروسیون21

و

دیول23

( ،)1001واکههای سندی

(کیهریو 21و همکاران )1022 ،انجام شده است.
از مطالعاتی که در حوزة صوتشناختی واکههای ساده بر روی زبان فارسی صورتگرفته
است ،میتوان به کارهای بیجنخان ( ،)2313انصارین ( ،)1001صالحی و همکاران
(2313الف) ،صالحی و همکاران (2313ب) ،فشندکی ( ،)2330جاراللهی و همکاران ()2331
اشاره کرد .در رابطه با صوتشناختی واکههای مرکب برروی زبان فارسی میتوان به پژوهش
مدرسیقوامی ( )2331 ،2313اشاره کرد .درحالیکه براساس بررسیهای انجامشده ،تاکنون
بررسی آکوستیکی جامعی برروی گویش کرمانشاهی صورت نگرفته است و تنها پژوهشهای
انجامشده در رابطه با بررسی تولیدی واکههای این گویش بوده است ،که از این دست تنها
میتوان به پژوهشهای شیرزادیتبار ( ،)2331رنجبر ( )2311و قنبری ( )2313در حوزة
آواشناسی تولیدی اشاره کرد.
این پژوهش سعی در شناخت ویژگیهای صوتشناختی طبقة خاصی از آواها ،واکههای
ساده و مرکب گویش کردی کرمانشاهی دارد و درواقع ،بهدنبال بررسی وضعیت  F1و F2

واکه های ساده و مرکب در گویش کردی کرمانشاهی در بافت کلمه/جمله بین گویشوران مرد و
زن و تفاوت کیفیت واکههای ساده و مرکب در بافت کلمه/جمله است.
8. W. Strange
9. O. S. Bohn
10. A. S. Rauber
11. M. Mutonya
12. O. Martirosian
13. M. Davel
14. A. Keerio

1. J. Hillenbrand
2. D. Kewley-Port
3. C. S. Watson
4. C. G. Clopper
5. E. Ferragne
6. F. Pellegrino
7. L. C. W. Pols
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 -2روششناسی
 -1-2شرکتکنندگان
شرکتکنندگان این پژوهش عبارت بودند از  10گویشور ( 20مرد 20 ،زن) که همگی ساکن
کرمانشاه بودند و به گویش کردی کرمانشاهی سخن میگفتند .متوسط سن آزمودنیهای زن
 ±SDعبارت بود از  ،11/1±3/13محدودة سنی این گویشوران بین  11تا  32سال بود.
همچنین متوسط سن شرکتکنندگان مرد  ±SDعبارت بود از سال 11 ± 1/31که بین 11تا
 31سال سن داشتند ،همچنین هیچیک از شرکتکنندگان در آزمون سابقة اختالل گفتاری را
گزارش نکردهاند.
 -2-2دادهها
در این پژوهش واکههای ساده و مرکب گویش کردی کرمانشاهی مورد بررسی قرار میگیرند
که برای اجتناب از تأثیر صداهای همجوار ،واکهها در بافت بین همخوانهای انسدادی و سایشی
قرار گرفتند (سوکادا .)1001 ،2واکههای ساده (بافت کلمه) در بافتهای ،/dVC/ ،/bVC/
 /hVC/و  /gVC/انتخاب شدند .درمجموع ،از بافتهای کلمه و جمله 1110 ،نمونة آوایی از
واکههای ساده جمعآوری شد .واکههای مرکب نیز به دو صورت هجای باز و بسته انتخاب شدند
که در مجموع بافتها 110نمونة آوایی واکة مرکب جمعآوری شد .1واکههای ساده و مرکب
گویش کردی کرمانشاهی مورد بررسی در این پژوهش شامل /i, e, a, ɑ, o, u, y, ɑi, au, ei,

 ɑu/است .در ادامه واکههای مورد آزمایش در دو بافت کلمه /جمله در بررسی واکهها و نیز
بخشی از آوانگاری متن داستان کردی ارائه شده است .کل متن مورد آزمایش در پیوست آورده
شده است.

1. K. Tsukada
 -1به این دلیل که در این گویش تعداد کلمات حاوی واکههای مرکب خیلی کم بود ،بنابراین نگارندگان در پیداکردن واکة
مرکب در بافتی مانند واکة ساده با مشکل روبهرو بود .به همین دلیل سعی شد تا واژههای انتخابی دارای همخوانهای
انسدادی (واکدار /بیواک) باشند.
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واکههای مرکب (هجای باز /بسته)
})/ɑi/:{(bɑi, tɑit
})/ei/:{(dei, χeid
})/au/:{(kau, qaur
})/ɑu/:{{tʃɑu, χɑu, bɑug

واکههای ساده
})/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

 -3-2شیوه تجزیه و تحلیل دادهها
دادهها در اتاقک آکوستیک دانشگاه الزهرا (س) ضبط شدهاند و برای ضبط صدای گویشوران از
میکروفن روالند  11200هرتز استفاده شده است .میکروفن بهصورت مورب و بهفاصلة 10
سانتیمتری از دهان شرکتکنندگان قرار گرفت و از آنها درخواست شد که واژههای آزمایش را
بدون آهنگ نشاندار بهصورت طبیعی و با مکثی حدود  3ثانیهای میان واژهها تولید کنند .در
ادامه ،یک متن کردی به شرکتکنندهها داده و از آنها خواسته شد تا متن را با صدای بلند
بخوانند تا ضبط شود .بدین ترتیب در کل  1110نمونة آوایی تولید شد .نمونههای آوایی با
استفاده از برنامة پرت 2ویرایش  1 ،1 ،31مورد تجزیه و تحلیل صوتشناختی قرار گرفت.
در بررسی ویژگیهای صوتی آواهای زبانی ،عمدت ًا از طیفنگاشت 1بهره گرفته میشود.
مقادیر بهدستآمده از واکهها با توجه به برنامة اندازهگیری خودکار صورت گرفته است .این

1. Praat
2. spectrogram
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برنامه توسط هیرست 2نوشته شده است و در این پژوهش ویرایش [ ]1003 :02 :21در
اندازهگیریها بهکار گرفته شده است.
 -3تحلیل و بحث
سازهها اجزای مهمی از آواها هستند که مقادیرشان و الگویی که منحصراً برای هر آوا ایجاد
میکنند ،حاوی اطالعات مهمی است که در شناسایی ویژگیهایشان مهم است .در ادامه به
بررسی  F1و  F2در واکههای ساده و مرکب پرداخته شده است.
 -1-3واکههای ساده
جدولهای  2و  1آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار)  F1و  F2واکههای ساده در چهار
گروه ،بافت کلمة گویشوران مرد ،بافت کلمة گویشوران زن ،بافت جملة گویشوران مرد و بافت
جملة گویشوران زن ،را برحسب هرتز نشان میدهد.
 -1-1-3فرکانس سازة اول
سازه ها اجزاء مهمی از آواها هستند که مقادیرشان و الگویی که منحصراً برای هر آوا ایجاد
میکنند حاوی اطالعات مهمی است که در شناسایی ویژگیهایشان بسیار مهم است .در جدول
 2فرکانس سازهی اول واکههای ساده در گویش کردی کرمانشاهی گزارش شده است.
با توجه به جدول  2در بافت کلمه و جمله F1 ،واکة  /a/در دو گروه مردان و زنان بیشترین
مقدار را داراست .کمترین فرکانس سازهای در بافت کلمه مربوط به واکة  /i/در گروه مردان
است ،درحالیکه در گروه زنان کمترین مقدار  F1در واکة  /y/گزارش شده است .همچنین در
بافت جمله واکه  /y/در این دو گروه کمترین فرکانس را دارد.

1. D. Hirst
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جدول  -2آمار توصیفی فرکانس سازة اول واکههای ساده کردی کرمانشاهی به تفکیک بافت و جنسیت
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(عدد باال میانگین و عدد پایین انحراف معیار) ()Hz
برای بررسی اختالف میانگینها با توجه به متغیرهای بافت و جنسیت ،آزمون آماری تی
مستقل 2گرفته شد و نتایج بررسی تفاوت میانگینها در بافت کلمه /جمله حاکی از آن است که
جز واکة  ،/o/شش واکة  /y/ ،/u/ ،/ɑ/ ،/a/ ،/e/ ،/i/در بافت کلمه و جمله اختالف معنیداری
دارند ( .)p<0.001بنابراین طبق جدول  ،2میانگین  F1واکههای  /u/ ،/ɑ/ ،/a/ ،/e/در بافت
کلمه بیشتر از بافت جمله است ،درحالیکه  F1در بافت کلمة واکههای  /y/ ،/i/کمتر از بافت
جمله گزارش شده است .کاهش  F1در بافت جمله (جز واکة  ،)/i/بهدلیلِ دیرشِ کاهشیافته،
باعث حرکت زبان به جایگاه باالتر میشود و درنتیجه ،واکهای مانند  /a/به سمت مرکزیشدگی
پیش میرود ،در حالیکه این روال در واکة  /i/دیده نشده است (در نمودار  2فضای واکة این
مطلب مشهود است) .نیکوالیدس )1003( 1نیز در پژوهش خود به این روال در رابطه با
واکههای یونانی اشاره داشته است .مقدار tبهدستآمده در واکههای ( /u/ ،/e/ ،/a/ ،/ɑ/مرد و زن)

1. independent t-test
2. K. Nicolaidis
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در آزمون آماری تی مستقل اختالف معنیداری را نشان میدهد .بنابراین اختالف میانگین F1

بین گویشوران مرد و زن در بافت کلمه و همینطور در بافت جمله در این واکهها متفاوت است
(مرد /زن) .در واکههای  /y/و  /o/تنها در گروه کلمه گویشوران مرد /زن تفاوت میانگین
معنیدار بوده است.
 F1با ارتفاع زبان رابطة عکس دارد ،بنابراین هرچه از ارتفاع زبان کاسته شود F1 ،افزایش
خواهد یافت .در چهار گروه گزارششده ،بستهترین واکه در بافت کلمه و جملة گویشوران زن و
در بافت جملة گویشوران مرد واکة  /y/و در بافت کلمة گویشوران مرد واکة  /i/است ،و واکة /a/
در هر چهار گروه بهعنوان بازترین واکه گزارش شده است .بیجنخان ( ،)2313انصارین
( ،)1001صالحی و همکاران (2313ب) و جاراللهی و همکاران ( )2331در پژوهشهای خود
برروی گویشوران مرد و زن در زبان فارسی و فشندکی ( )2330در پژوهش خود برروی
گویشوران زن بیان داشتند که واکة  /a/بیشترین میزان و واکة  /i/کمترین میزانِ  F1را داراست.
دربارة واکة  ،/y/با توجه به اینکه در زبان فارسی معیار وجود ندارد ،درمقایسه با دیگر
گویشهای ایرانی ،میتوان به تنها منبع موجود در رابطه با بررسی صوتشناختی واکههای
آذربایجانی در گویش تبریزی اشاره کرد .مظفرزادة پیوستی ( F1 )1022واکة  /y/را  123هرتز
گزارش کرده است .فرکانس واکة  /y/در گویش کردی کرمانشاهی در بافت کلمة گویشوران مرد
 131هرتز ،گویشوران زن  101هرتز ،در بافت جملة گویشوران مرد  111و در گویشوران زن
 112هرتز است .بنابراین درمقایسه با گویش آذری ،واکة  /y/در گویش کردی کرمانشاهی F1

بیشتری دارد ،که درمقایسه با گویش آذری ارتفاع همین واکه کاهش یافته است.
 -2 -1 -3فرکانس سازة دوم
در جدول  1آمار توصیفی میانگین فرکانس سازهی دوم در بافتهای کلمه/جمله ،گویشوران
مرد/زن ارائه میگردد.
طبق جدول  ،1با توجه به میانگینهای بهدستآمده در هر واکه ،در هر دو بافت کلمه و
جمله ،میزان  F2واکة  /ɑ/در گویشوران مرد کمترین و واکة  /i/در گویشوران زن بیشترین
میزان گزارش شده است F2 .در بافت جملة واکههای  /u/ ،/o/ ،/ɑ/و  /y/افزایش یافته و در
واکههای  /e/ ،/a/و  /i/در بافت جمله کاهش یافته است.
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جدول -1آمار توصیفی فرکانس سازة دوم واکههای ساده کردی کرمانشاهی به تفکیک بافت و جنسیت
باف
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(عدد باال میانگین و عدد پایین انحراف معیار) ()Hz

براساس آزمون آماری تی مستقل گرفتهشده F2 ،واکههای ساده در بافت کلمه /جمله
حاکی از آن است که در میانگین  F2واکههای  /o/ ،/ɑ/ ،/a/ ،/e/ ،/i/تفاوت معنیداری وجود
دارد ( )p<0.001و تنها در واکههای  F2 ،/o/ ،/ɑ/در بافت جمله بیشتر از بافت کلمه گزارش
شده است ،درحالیکه در میانگین واکههای  /a/ ،/e/ ،/i/بافت کلمه F2 ،باالتری نسبت به جمله
داراست .با توجه به سطح معنیداریِ بهدستآمده ( )p<0.001در واکههای  ،/y/ ،/u/تفاوت
معنیداری در میانگین  F2بافت کلمه /جملة این واکهها مشاهده نشده است و طبق آزمون تی
مستقل در بررسی جنسیت گویشوران ،میانگین  F2در واکههای ساده  /y/ ،/e/ ،/a/ ،/ɑ/در بافت
کلمه /جملة گویشوران مرد /زن و واکة  /o/در بافت کلمه اختالف معنیدار وجود دارد و F2

گویشوران مرد بیشتر از گویشوران زن بوده است .تنها در واکة  /o/بافت کلمه  F2گویشوران زن
باالتر از گویشوران مرد گزارش شده است .در پژوهش صالحی و همکاران (2313ب) برروی
واکههای زبان فارسی نیز F2 ،گروه مردان پایینتر از گروه زنان بوده است.
به نظر هیوارد ( )1000و لدهفوگد F2 ،)1001( 2باال با مشخصة پیشین و  F2پایین با
مشخصة پسین واکهها در ارتباط است ،همچنین مشخصة گردی واکهها باعث کاهش F2

میشود .بیجنخان ( ،)2313انصارین ( ،)1001فشندکی ( )2330و جاراللهی و همکاران

1. P. Ladefoged
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( )2331در پژوهشهای خود بیان داشتند که واکة  /i/بیشترین و واکة  /u/کمترین میزان F2

را داراست .براساس نتایج بهدستآمده در این پژوهش ،واکههای  /i/و  /y/بیشترین  F2و واکة
 /u/کمترین میزان را به خود اختصاص دادهاند .بنابراین در این گویش ،آواهای  /i/و  /y/جزو
واکههای پیشین و آوای  /u/واکة پسین محسوب میشوند .در رابطه با مشخصة گردی نیزF2 ،

واکة  /y/نسبت به واکة اولیة  /i/کاهش یافته است که واکة گرد محسوب میشود.
طبق پژوهش مون 2و لیندبالم )2333( 1در بافت کلمه F2 ،واکههای پیشین افزایش و
واکههای پسین کاهش مییابد .این روال افزایش و کاهش  F2در واکههای پیشین و پسین
گویش کردی کرمانشاهی نیز دیده میشود .این در حالی است که در بافت جمله با توجه به
کاهش  F2واکههای پیشین  /a/ ،/e/ ،/i/و افزایش  F2واکههای پسین  /u/ ،/o/ ،/ɑ/نشاندهندة
حرکت به سمت مرکزیشدگی در فضای واکهای است.
طبق نظر فرای )2333( 3تمایز بین باز /بسته و پیشین /پسینبودن در واکهها با توجه به
 F1و  F2مشخص میشود .بنابراین براساس مقادیر بهدستآمده از فرکانسِ دو سازة اول
واکهها ،چندضلعی واکهای گویش کردی کرمانشاهی ( )/i/ ،/e/ ،/a/ ،/ɑ/ ،/o/ ،/u/ ،/y/را میتوان
بهصورت نمودار  2ارائه داد .میانگینها برطبق الگوی پیشنهادی زویکر 1و ترهارت،)2310( 1
توسط دیتردینگ )1000( 1در اکسل از هرتز به بارک تبدیل شدند .براساس دیدگاه هیوارد
( ،)1000مقیاس بارک درک بهتری از جایگاه مشخصههای صوتی بهدست میدهد .بنابراین
نمودار فضای واکهای نمایانگر این است که واکه ،چه از لحاظ تولیدی و چه آکوستیکی ،در چه
جایگاهی تولید و در چه بخشی قرار میگیرد .در نمودار  2محور افقی جایگاه زبان و محور
عمودی ارتفاع زبان را در تولید واکه نشان میدهد.

1. S. J. Moon
2. B. Lindblom
3. D. B. Fry
4. E. Zwicker
5. E. Terhardt
6. D. Deterding
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نمودار  -2چندضلعی میانگین فرکانس سازة اول و دوم گویشوران مرد و زن در بافت کلمه و جمله (برحسب
)Bark

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

کیم1

( )311 :1001محاسبه شده و مساحت فضای واکهای گویش کردی کرمانشاهی برحسب هرتز
مربع ارائه شده است .مساحت چندضلعی  1گروه مورد بررسی در این گویش با توجه به فرمول
زیر بهدست آمده است:
* 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
مقادیر مساحتِ بهدستآمده از چهار گروه فوق عبارتاند از( :مرد -کلمه( ،)13103/1111 :زن-
کلمه( ،)112013/0331 :مرد -جمله( ،)33211/3103 :زن -جمله.)211233/1121 :
باتوجه به مقادیر بهدستآمده ترتیب مساحت در  1گروه به صورت زیر است:
زن-کلمه> زن-جمله> مرد-جمله> مرد-کلمه
1. R. D. Kent
2. Y. Kim
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براساس نتایج ،نمایان است که بهطورکلی مساحت چندضلعی در بافت کلمه بیشتر از بافت
جمله است و کمترین مساحت متعلق به گویشوران مرد در بافت کلمه است .مساحت
چندضلعی گویشوران زن در هر دو بافت بیش از گویشوران مرد گزارش شده است.
طبق پژوهش پترسون و بارنی ( F1 ،)2311و  F2در گروه مردان پایینتر از گروه زنان
است و تفاوت فرکانس سازهها به دلیل تفاوت مجرای گفتار بین گویشوران مرد و زن بیان شده
است .در پژوهش صالحی و همکاران (2313ب) ،برروی واکههای زبان فارسی F1 ،و  F2گروه
مردان نیز پایین تر از گروه زنان گزارش شده است .نه تنها این روال نیز در چندضلعی فرکانس
سازههای واکههای مورد بررسی در این گویش صادق است ،بلکه فضای واکهای گویشوران زن و
مرد ازلحاظ اندازه و شکل هندسی نیز باهم تفاوت دارند .فضای واکهای در بافت کلمه به سمت
چپ و باال گسترش پیدا کرده است ،درحالیکه در بافت جمله به سمت پایین و مرکز است و
گسترش این فضا در گویشوران زن چشمگیرتر است .بدین معنی که تمایل به مرکزیشدگی
واکهها در بافت جمله نمایان است .میتوان دلیل این مرکزیشدگی واکهها را با توجه به
پژوهش مدرسیقوامی ( ،)2333تکیهبر شدن واکهها در بافت جمله دانست .مدرسیقوامی
( )2333در پژوهش خود اینگونه بیان میدارد که فضای واکهای گویشوران در حالت تکیهبر
کوچکتر و مرکزیتر میشود.
سیمسون 1000( 2و  )1002بیان داشت ،فضای واکهای زنان بهدالیل مختلفی بزرگتر از
مردان است ،ازجمله میتوان به دالیل آناتومی و همچنین آواشناسی اجتماعی ،1ارتباط بین
فرکانس پایه و فرکانس سازهها اشاره داشت .مدرسیقوامی ( )213 :2330معتقد است،
متغیرهای فراوانی در تنوع سیگنال صوتی تأثیرگذارند ازجمله :عوامل زبانی ،3بافت آوایی،
همتولیدی ،1کاهش ،1عوامل فرازبانی( 1حاالت درونی ،بافت اجتماعی ،قطعیت و شک) و عوامل
برونزبانی( 3سن ،جنسیت ،آناتومی مجرای گفتار ،نوفة محیط).

1. A. P. Simpson
2. sociophonetic
3. linguistic factor
4. co-articulation
5. reduction
6. paralinguistic factor
7. extralinguistic factor
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موارد ذکرشده در باال دالیلی بر تفاوت فضای واکهای بین بافت کلمه و جمله بهحساب
می آیند .در این پژوهش نیز عامل جنسیت و عوامل زبانی در فضای واکهای ،بهخصوص بافت
جمله ،تأثیرگذار بوده است .لیندبالم ( )2313کاهش فضای واکهای و مرکزیشدگی را فرایند
گریز از هدف 2معرفی میکند که در این فرایند واکة هدف باتوجه به تأثیر بافت (هجای تکیهبر،
سرعت گفتار) گریز از سازه 1بیشتری را نشان میدهد.
درواقع ،عامل جنسیت باعث گسترش فضای واکهای شده است .برطبق نمودار  ،2فضای
واکهای بافت کلمه بزرگتر از بافت جمله است و همچنین همة واکهها به سمت مرکز فضای
واکهای کشیده شدهاند .با توجه به چندضلعی واکههای ساده ،احتماالً تفاوت بین دو واکه  /i/و
 /y/با توجه به پایینآمدن  F2قابل توضیح است.
در ادامه ،نمودارهای میانگین  F1و  F2با توجه به بافت کلمه و جمله گویشوران مرد و زن
ترسیم شده است .در پژوهش جاراللهی و همکاران ( )2331نیز به باالتربودن فرکانس سازهای
گویشوران زن نسبت به گویشوران مرد اشاره شده است .در نمودار  ،1فرکانس سازهها برروی
محور عمودی و واکهها برروی محور افقی جای دارند .در این نمودارها برای کمک به درک
دیداری ،میانگین دو  F1و  F2در  3واکة سادة کردی کرمانشاهی نمایش داده شده است.
لدهفوگد ( )233 :1001از این نمودار با عنوان طیفنگاشت شماتیک 3یاد میکند.
طبق نمودار  ،1فاصلة  F1و  F2در واکة  /ɑ/نسبت به باقی واکهها بسیار کم است .در دو
واکة  /y/و  ،/i/فاصلة فرکانس دو سازة اول از بقیه واکههای ساده بیشتر است .در واکة  /e/فاصلة
 F1و  F2نسبت به واکة  /i/و  /y/کمتر است ،به این دلیل که  F1افزایش و  F2کاهش یافته
است .در رابطه با واکة ( /a/پیشین باز) و واکة ( /ɑ/پسین باز) .با کاهش زبان در این آواها F1

افزایش و  F2کاهش یافته است .طبق نمودار  ،F2واکة  /u/نسبت به واکة بستة پیشین /i/
کاهش فاحشی دارد .که میتوان یکی از دالیل آن را تأثیر گردشدگی لبها قلمداد کرد .تفاوت
 F1و  F2در دو بافت کلمه و جمله مشخص است .طبق نمودار ،فرکانس سازهها در بافت کلمه
بیشتر از بافت جمله است .در پژوهشهای چندی ازقبیل :لیندبالم ( ،)2313بنیوم،)2310( 1

1. target undershoot
2. formant undershoot
3. schematic spectrogram
4. K. V. Benium
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هارمِنیز 2و پُچاولیو )2331( 1و هیوارد ( )1000به این مطلب اشاره داشتند که واکهها ،نهتنها
در تککلمه و بلکه در گفتار کند نسبت به گفتار سریع ،فرکانس سازهای باالتر و فضای واکهای
بیشتری را دربرمیگیرند و این روال در نمودارهای  1.2مربوط به واکههای ساده مشهود است.
پترسون و بارنی ( ،)2311بِنِت )2312( 3و هیلنبرند و همکاران ( )2331در پژوهشهای خود
به این نتیجه رسیدند که بهطورکلی زنان فرکانس سازهای باالتری نسبت به مردان دارند .که
نمودارهای  2و  1نیز درستی این امر را ثابت میکنند.

نمودار  -1فرکانس سازههای اول و دوم واکههای ساده کردی کرمانشاهی در بافت کلمه و جمله گویشوران مرد و
زن کردی کرمانشاهی

1. B. Harmegnies
2. D. Poch-Olive
3. S. Bennett
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 -2-3واکههای مرکب
بِلیدن )2311( 2معتقد است مشخصههای صوتی آغازه 1و پایانة 3واکههای مرکب مهمترین
بخش در بررسی آکوستیکی بهشمار میآیند .در این پژوهش با استفاده از دیدگاه دیتردینگ
( )1000آغازه و پایانة واکههای مرکب انتخاب شدهاند .طبق این دیدگاه 10 ،درصد اول (آغازه)
و  10درصد آخر (پایانه) در بررسی واکهها در طیفنگاشت ،انتخاب و اندازهگیری شده است.
در جدولهای  3و  1میانگین و انحراف معیار  F1و ( F2آغازه و پایانه) واکههای مرکب
گویش کردی کرمانشاهی در چهار گروه بیان شده است .در این گویش ،واکة مرکب  /eu/دیده
نشده است و همینطور در بافت جمله واکة  /ei/وجود نداشته است .بنابراین در جدول آمار
توصیفی ،عددی را به خود اختصاص نداده است.
 -1-2-3فرکانس سازة اول
در جدول  3میانگین و انحراف معیار فرکانس سازهی اول (آغازه و پایانه) واکههای مرکب در
چهار گروه ،بافت کلمه گویشوران مرد ،بافت کلمه گویشوران زن ،بافت جمله گویشوران مرد و
بافت جمله گویشوران زن ارایه میگردد.
در جدول  F1 ،3آغازة واکة مرکب  /ei/در بافت کلمة گویشوران مرد کمترین میزان و
آغازة واکة مرکب  ،/ɑi/در بافت کلمة گویشوران زن بیشترین میزان را به خود اختصاص داده
است .بر اساس جدول باال F1 ،پایانه در واکة مرکب  /ɑi/در بافت جملة گویشوران زن بیشترین
و در واکة مرکب  /ei/در بافت کلمة گویشوران مرد کمترین میزان بوده است .بهطورکلیF1 ،
آغازه و پایانه در گویشوران زن بیشتر از گویشوران مرد گزارش شده است .براساس میانگینهای
گزارششده ،از  F1آغازه به  F1پایانه کاهش رخ داده است .دلیل این است که  F1در حرکت
واکههای مرکب از واکههای باز به سمت واکههای بسته کاهش یافته است.

1. A. Bladen
2. onset
3. offset
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جدول -3آمار توصیفی فرکانس سازة اول واکههای مرکب کردی کرمانشاهی بهتفکیک بافت و جنسیت (برحسب
)Hz

بافت

جنسیت

آغازه

مرد
کلمه
زن
مرد
جمله
زن

پایانه

F1

مرد
کلمه
زن
مرد
جمله
زن

/ɑi/

/au/

/ei/

/ɑu/

131

123

113

121

()13/311

()11/313

()33/311

()11/303

311

113

113

130

()11/321

()11/200

()13/311

()10/311

131

113

()13/111

()11/101

323

111

()11/133

()10/113

---------

130
()33/011
111
()12/131

131

111

101

122

()11/313

()33/131

()11/111

()13/131

101

111

111

111

()13/133

()13/311

()11/120

()13/113

131

121

()10/211

()11/331

111

110

()11/131

()11/101

---------

111
()12/301
111
()13/111

(عدد باال میانگین و عدد پایین انحراف از معیار را نشان میدهد)
میتوان گفت اختالف میانگین در بافت کلمه /جمله با توجه به سطح معنیداری 0/000
( )p〉0/002بهدستآمده از آزمون آماری تی مستقل در آغازة واکة مرکب  /ɑu/و پایانة
واکههای  /ɑi/و  /au/معنیدار بوده است و میزان  F1آغازه در بافت کلمه بیشتر از بافت جمله و
در پایانه در بافت جمله بیشتر از بافت کلمه بوده است .تفاوت  F1آغازه در بافت کلمه و جملة
واکههای  /ɑi/و  /au/معنیدار گزارش نشده است .در پایانه نیز با توجه به سطح معنیداری
بزرگتر از  0/002در واکة  ،/ɑu/تفاوت در بافت کلمه و جمله معنیدار نبوده است .بهطورکلی

تحلیل آکوستیکی واکههای ساده 23 | ...

واکههای مرکب فرازین 2کردی کرمانشاهی با  F1آغازة باال شروع و به  F1پایانة پایین ختم
میشوند.

 -2 -2-3فرکانس سازة دوم
دادههای جدول  1مربوط به آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) فرکانس سازهی دوم
(آغازه/پایانه) واکههای مرکب در بافت کلمه/جمله گویش کردی کرمانشاهی است.
جدول  -1آمار توصیفی فرکانس سازة دوم واکههای مرکب کردی کرمانشاهی بهتفکیک بافت و جنسیت (برحسب )Hz
بافت
آغازه

/ɑi/

/au/

/ei/

/ɑu/

مرد

2223
()33/313

2131
()201/313

2131
()203/133

2202
()30/123

زن

2331
()211/103

2110
()203/111

1031
()101/222

2103
()202/031

مرد

2211
()201/030

2131
()111/131

-----

2033
()231/101

زن

2312
()31/331

2333
()111/233

-----

2110
()221/130

مرد

2111
()212/113

313
()211/110

1230
()231/331

323
()233/311

زن

2113
()230/313

2001
()212/110

1211
()111/111

311
()31/111

مرد

2311
()31/313

2131
()231/311

----

2011
()132/213

زن

2101
()101/111

2311
()201/313

----

2231
()31/311

جنسیت

کلمه

جمله
پایانه

F2

کلمه

جمله

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

براساس جدول باال F2 ،آغازة واکة مرکب  /ei/در بافت کلمة گویشوران زن دارای بیشترین
میزان است و کمترین میزان این فرکانس در بافت جملة گویشوران مرد ،واکة مرکب ،/ɑu/
مشاهده شده است .بیشترین  F2پایانه ،براساس جدول  1به بافت کلمة گویشوران زن در واکة
 /ei/اختصاص یافته است .کمترین مقدار  F2پایانه نیز مربوط به واکة  /ɑu/در بافت کلمة
گویشوران مرد است.

1. closing diphthong
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نتایج آزمون تی مستقل در بررسی بافت کلمه /جمله نشان میدهد که سطح معنیداری در
آغازة واکة  /au/و پایانة واکههای  /ɑu/ ،/au/ ،/ɑi/برابر با  0/000و کوچکتر از  0/002است.
بنابراین میتوان گفت که در  F2بافت کلمه /جمله اختالف معنیداری وجود دارد F2 .در بافت
کلمه کمتر از بافت جمله گزارش شده است و تنها در پایانة واکة  ،/ɑi/بافت کلمه  F2بیشتری
نسبت به بافت جمله را به خود اختصاص داده است .اختالف میانگین  F2آغازه در
واکه2201های  /ɑu/ ،/ɑi/با توجه به سطح معنیداری  ، p≤0/002معنیدار نیست.
در ادامه به بررسی دیداری واکههای مرکب با توجه به چندضلعیهای بافت کلمه و جمله در
واکههای ساده میپردازیم (نمودار  .)3در این نمودار ،مسیر آغازه به پایانة واکههای مرکب
بهترتیب در  1گروه بافت کلمة گویشوران مرد (باال -سمت چپ) ،بافت کلمة گویشوران زن
(پایین -سمت چپ) ،بافت جملة گویشوران مرد (باال -سمت راست) و بافت جملة گویشوران
زن (پایین -سمت راست) مورد تحلیل قرار گرفته است .میانگین  F1و  F2در آغازه و پایانة هر
واکة مرکب بهدستآمده از جدولهای  3و  1در فضای واکهای نمودار  3رسم شده است .مسیر
حرکت از آغازه به پایانة هر واکه باتوجه به میانگینها رسم شده است تا نمود مسیرهای دیداری
فرکانس سازهها را فراهم سازد .براساس تعاریف ارائهشده از واکة مرکب ،انتظار میرود که آغازة
واکههای مرکب  /ɑu/ ،/ɑi/به  /au/ ،/ɑ/به  /a/و  /ei/به  /e/نزدیک باشد و فرکانس سازة پایانة
آنها بهترتیب به  /i/و  /u/تمایل داشته باشند .همانطور که در شکلها مشخص است ،جایگاه
آغازه و پایانة واکههای مرکب در فضای واکهای بر جایگاه تقریباً هیچیک از واکههای ساده [ i ,e

 ],a ,ɑ ,o ,u ,yدر گویش کردی کرمانشاهی منطبق نیست.
طبق آمارهای توصیفی  F1و  F2واکههای مرکب (جدولهای  )1 ،3و مقایسة آن با  F1و
 F2واکههای ساده (جدولهای  )1 ،2نتایج زیر بهدست آمد:
بافت کلمه -گویشوران مرد :نسبت به  F1واکههای ساده F1 ،آغازه و پایانة واکههای مرکب
 /ɑu/ ،/au/کاهش داشته است .فرکانس سازههای اول پایانة واکههای  /ei/ ،/ɑi/افزایش و
بهترتیب آغازة واکة  /ɑi/کاهش و پایانة واکة  /ei/افزایش یافته است .افزایش  F1حاکی از آن
است که پایانة واکههای  /ei/ ،/ɑi/جایگاه تولید بازتری نسبت به واکههای ساده دارند ،همانطور
که در شکل نیز مشخص است .عالوه بر این ،بررسی  F2حاکی از این مطلب است که آغازه و
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پایانة واکههای مرکب  /ei/ ،/au/کاهش و آغازة واکههای  /ɑu/ ،/ɑi/افزایش و پایانة آنها نسبت
به واکههای ساده کاهش یافته است.

نمودار  -3مسیر واکههای مرکب کردی کرمانشاهی در  1گروه بافت کلمة گویشوران مرد (باال -چپ) ،بافت جملة
گویشوران مرد (باال -راست) ،بافت کلمة گویشوران زن (پایین -چپ) و بافت جملة گویشوران زن (پایین -راست)

بافت جمله -گویشوران مرد F1 :آغازه و پایانة واکه در بافت جملة  /ɑi/افزایش یافته و آغازه
و پایانة واکههای  /ɑu/ ،/au/بهترتیب کاهش و افزایش یافته است F2 .نیز در واکههای ،/au/
 /ɑu/کاهش و در آغازة واکة  /ɑi/افزایش و در پایانه نسبت به واکههای ساده این گویش کاهش
یافته است .با توجه به نمودار  ،3پایانة واکة مرکب  /ɑi/به جایگاهی نزدیک واکة  /e/میرود و
آغازة واکة مرکب  /au/از نزدیک واکة  /a/شروع نمیشود.
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بافت کلمه-گویشوران زن :با توجه به نتایج بهدستآمده F1 ،آغازه و پایانة واکة  /ei/افزایش
و در واکههای  /ɑu/ ،/au/کاهش و در آغازة واکه  /ɑi/کاهش و در پایانه افزایش یافته است .در
 F2بافت کلمة گویشوران زن در آغازه و پایانة واکة  /ɑu/کاهش و در آغازة واکههای /ɑi/ ،/ei/
افزایش و در پایانه کاهش یافته است .واکة  /au/در آغازه کاهش و در پایانه نیز افزایش داشته
است .براساس نمودار  ،3تنها آغازة واکة مرکب  /au/به جایگاه نزدیک واکة  /a/نمیرود و در
نزدیک جایگاه واکة  /e/قرار دارد .در واکههای  /ei/ ،/ɑi/و  /ɑu/مسیر حرکت از نزدیک جایگاه
واکههای سادة  /ɑ/و  /a/به نزدیک جایگاه واکههای ساده  /i/و  /u/است.
بافت جمله -گویشوران زن F1 :آغازه و پایانة واکههای  /ɑu/ ،/au/ ،/ɑi/بهترتیب کاهش و
افزایش داشته است ،درحالیکه آغازه و پایانة این سه واکه در  F2کاهش یافته است .در رابطه
با مقایسة جایگاه آغازه و پایانة واکههای مرکب با جایگاه واکههای ساده قابل ذکر است که واکة
مرکب  /ɑi/از نزدیک واکة  /ɑ/به جایگاه نزدیک  /e/میرود ،درحالیکه آغازة واکة مرکب /au/
در نزدیک هیچیک از جایگاههای واکههای سادة گویش کرمانشاهی قرار ندارد ،اما پایانة آن در
نزدیکی واکة  /u/قرار دارد.
براساس بررسی میانگین  F2آغازه و پایانه ،میتوان گفت  F2آغازة واکههای ،/ɑi/ ،/au/
 /ɑu/فرکانس پایینتری نسبت به واکههای ساده  /ɑ/ ،/a/داراست .در پایانه نیز این روال
بهچشم میخورد .لی 2و همکاران ( )1023در بررسی خود برروی واکههای مرکب انگلیسی
امریکایی به این موضوع اشاره کردهاند .طبق نمودار  ،3بهنظر میرسد که آغازه و پایانة واکههای
مرکب درمقایسه با چندضلعی واکههای ساده در بافت جملة گویشوران مرد و زن ،مرکزی
شدهاند.
بهطورکلی  F1و  F2پایانة واکههای  /ei/ ،/ɑi/به واکة ساده  /i/نزدیک نیست و در نمودار 3
تنها  F1و  F2پایانة  /ei/در بافت کلمة گویشوران مرد و زن به جایگاه واکة  /i/نزدیک است.
براساس میانگین  F1و  F2بهدستآمده در بررسی واکههای ساده (جدولهای  2و  )1و مقایسة
آن با پایانة واکه  F1 ،/ɑi/در بافت کلمه و جملة گویشوران مرد و زن به سمت واکة  /e/تمایل
دارد.

1. S. Lee
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براساس نمودار فوق ،سه مسیر واکههای مرکب  /ei/ ،/ɑi/و  /ɑu/از نزدیک جایگاه واکههای
سادة  /ɑ/و  /e/آغاز و به نزدیک جایگاه واکههای ساده  /i/و  /u/پایان یافته است و تنها در واکة
 /au/پایانه واکه به جایگاهی نزدیک  /u/میرود.
گِی )2311( 2و لدهفوگد ( )1001معتقدند که واکة مرکب نهایی با واکههایی که آن را
توصیف میکنند در تطابق نیست ،بدین معنی که واکههای مرکب دقیقاً با هیچیک از واکههای
ساده شروع نمیشوند و پایان نمییابند .با توجه به ماهیت بخشهای آغازه و پایانة واکههای
مرکب ،پژوهش هولبروک 1و فربنکس )2311( 3نشان داد که آغازه و پایانه با واکههای سادهای
که معموالً برای آوانویسی بهکار گرفته میشوند ،تطبیق نمیکند .این موضوع نیز براساس
نمودار  ،3در آغازه و پایانة واکههای مرکب کردی کرمانشاهی صدق میکند.
 -4نتیجهگیری
در این تحقیق ،جایگاه  3واکة ساده و  1واکة مرکب گویش کردی کرمانشاهی در فضای واکهای
مشخص شد .نتایج این پژوهش نشان میدهد که واکههای  /a/و  /y/در گویش کردی
کرمانشاهی بهترتیب بازترین و بستهترین واکهاند و واکههای  /i/و  /u/پیشینترین و پسینترین
واکههای این گویش بهحساب میآیند .همچنین براساس میانگینها ،واکة  /y/جزو واکههای
گرد در این گویش بهحساب میآید .با توجه به نمودارهای رسمشده در این پژوهش ،کیفیت
واکههای ساده و مرکب در بافت جمله نسبت به بافت کلمه مرکزی شده است .بهعالوه،
درحالیکه انتظار میرفت واکههای مرکب در چندضلعی واکهای بین واکههای اصلی جای
گیرند ،اما نتایج بهدستآمده از میانگینها اینگونه نبوده است .حرکت سازهای در واکههای
مرکب  / au/ ،/ɑu/اصوالً از واکة باز شروع و به واکة بسته پسین در نمودارها ختم میشود ،و در
واکههای  /ei/ ،/ɑi/مسیر حرکت سازهای از واکة باز و میانی شروع و به واکة بسته پیشین ختم
میشود F1 .در حرکت واکههای مرکب از واکة باز به سمت واکة بسته کاهش یافته است.

1. T. Gay
2. A. Holbrook
3. G. Fairbanks
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پیوست
.روزی از روزها یک پدر بود که سه پسر به نام ملک بهمن و ملک احمد و ملک جمشید داشت
این پدر به پسرانش وصیت کرد که اگر من مُردمِ سه شب بر سر قبر من تا صبح بمانید و همة
 شب اول ملک جمشید که از همه کوچکتر بود.پسران قبول کردند و یک روز پدر فوت کرد
 آنها گفتند ما نمیآییم ناچار خودش برسر،پیش برادرانش آمد و گفت بیاید برویم سر قبر پدر
 طی این سه شب ملک جمشید سه سوار با اسبهای سفید و قرمز و سیاه را که.قبر پدر خوابید
 به برادرانش گفت که من سه. کشت و اسبهای آنان را برد،قصد کندن قبر پدرش را داشتند
 بعد از چند روز یک جارزن آمد و گفت که پادشاه آن.سوار را کشتهام ولی آنها باور نکردند
 یک چالة بزرگ دورشان کنده و هرکس بتواند به آن،منطقه سه دختر دارد که با هم دوستاند
 ملک جمشید رفت و هر سه دختر را با سه اسب آورد و به. داماد پادشاه می شود،طرف برود
 ولی آنها باور نکردند و ناچار آنها را به برادرانش نشان داد،برادرانش گفت که من آنها را آورده ام
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.

