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Abstract 
Minjaee is the general name of some dialects of Luri that are known as 

Khorramabadi, Balageriveie, Silakhori, Boroujerdi, Malayeri, and so on. 

This study presents the acoustic parameters such as the first formant 

frequency and second formant frequency of Minjaee Luri monophthongs. As 

well it aims at studying the effect of gender and syllable (open and close) on 

these parameters. Finally, it is possible to obtain the vowel space diagram of 

Khorramabadi and Balageriveie dialects. The acoustic parameters of 

Minjaee Luri vowels /i/, /ɪ/, /ʏ/, /e/, /ø/, /a/, /ə/, /u/, /o/, /ɑ/, have been studied 

according to totally 1217 phonetic samples, produced by 18 participants (12 

males and 6 females). Phonetic samples were analyzed by using PRAAT and 

the results were analyzed by SPSS. The study results were reported in two 

parts of descriptive and analytical statistics. According to the first formant 

frequency, vowels /a/ and /i/ are the highest and lowest vowels, respectively. 

Vowel /i/ shows the highest second formant frequency and is the frontest 

vowel in this dialect. While vowel /a/ in males and vowel /o/ in females are 

the most back ones. The vowel roundedness was investigated; it reduces the 

second formant of vowels. Men’s first and second formant frequencies are 

lower than women’s. 

Keywords: Acoustic phonetics, Minjaee Luri, monophthongs, formant, 

Frequency . 
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  شناختيصوت بررسي یک: مينجایي لری سادة هایواکه

       الهام خدائی
دانشگاه الزهرا،  ات، شناسی، دانشکده ادبیگروه زبانشناسی، کارشناس ارشد زبان

 تهران، ایران
  

 دانشگاه الزهرا، تهران، ایرانات، دانشکده ادبیشناسی، دانشیار گروه زبان  ماندانا نوربخش 

 چکیده 

آبادي،  رم هاي لري خهایي از زبان لري اس  که به صورت پراکنده با ناممينجایي نام عمومي گویش
مالیري  اي، سيالخورباالگریوه بروجردي،  مي ي،  شناخته  ميره  مقدار و  تعيين  مقاله  این  شوند. هد  

تا ير جنسي  و نوع هجا هاي ساده، هاي اول و دوم واکهشناختي همچون بسامد سازهپارامترهاي صوت 
اي اس . در کل  آبادي و باالگریوهاي گویش خرمنمودار فضاي واکه   ارائهبر این پارامترها و در نهای   

،  i  ،ɪ  ،ʏ  ،e،  ø،  aهاي ساده ) گویشور زن و مرد حاوي واکه   18شده از  وري  آوایِي گردآ  ةنمون  1217
ə  ،u  ،o  ،ɑافزار  (، با استفاده از نرمPRAAT    مورد بررسي قرار گرف . سپس نتای  آن، با استفاده از
آمده از  دس  در دو بخش آمار توصيفي و تحليلي گزارش شد. با توجه به مقدار به  SPSSافزار  نرم

ترین بسامد بيش  /i/  اند. واکهترین واکهبه ترتيب بازترین و بسته   /i/و    /a/هاي  اول، واکه   ۀسازبسامد  
در    /ɑ/  لري مينجایي اس . این در حالي اس  که واکه  ۀساد  ةترین واکدوم را نشان داد و پيشين  ۀساز

هاي اول ميزان بسامد سازه   . نوع هجا دراندترین واکهدر گویشوران زن پسين   /o/  گویشوران مرد و واکه 
 . تر از گویشوران زن اس رد پایينهاي اول و دوم در گویشوران مبسامد سازه  و دوم تا ير دارد.

  .بسامد  سازه،  ساده،  هایواکه مینجایی، لری  شناختی،صوت  آواشناسیها: کلیدواژه

 
 .اس  الزهرادانشگاه شناسي بانزنامه کارشناسي ارشد رشته پایان ةحاضر برگرفته از رسال  ةمقال -
  :نویسندۀ مسئولkhodaee.elham@gmail.com 
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 مقدمه. 1
آواشناسي   در حيطة  اس   تالشي  واکه صوت پژوهش حاضر  بررسي  به  که  هاي  شناختي 

 .  سادۀ لري مينجایي پرداخته اس  
شدن جغرافياي سکون   واژۀ مينجایي به معناي »مياني« اس  و وجه تسمية آن به واقع 

عنوان مرز مالب گویشوران مينجایي، در کرانة رودخانة دز )در مناطقي با نام رود سزار(، به 
چند این  ر  (. ه 129:  1396  ، گردد )خدایي و حسنوند مي بر طبيعي لر بزرگ و لر کوچک  

مالیر،  شهرهاي  همدان،  استان  )جنوب  زبان  مينجایي  جغرافياي  از  بخشي  شامل  سخن 
 شود.تویسرکان و نهاوند( نمي 

ایران )در استان  پهناور خود در مرب و جنوب مربي  هاي لرستان،  لرها در جغرافياي 
هاي همدان، هایي از استان يلویه و بویراحمد و قسم  ایالم، چهارمحال و بختياري، کهگ 

اللهي کرمانشاه، خوزستان، مرکزي، اصفهان، فارس و بوشهر( و شرق کشور عراق )امان 
گرچه درباره هر    گویند. هاي زباني سخن مي ( به طي  متنوعي از گونه 8:  1385  ، بهاروند 

اما نگاه فراگير   ، ها در دس  اس  نامه ها و واژه منطقه یا گویش، شماري از مقاالت، کتاب 
گذاري مناسب و مورد توافقي از  بندي و نامها وجود ندارد و لذا نه دسته و تطبيقي در آن 

هاي ایراني به شکلي شفا   ها با سایر زبانهاي زباني موجود اس  و نه نسب  آناین گونه 
لکي و لري و دومي )لري( اللهي بهاروند زبان لرها را به دو گروه  شناسایي شده اس . امان 

اللهي  را به دو بخش خاوري )لر بزرگ( و باختري )لر کوچک( تقسيم کرده اس  )امان 
به شناس کانادایي، زبان ، زبان ( 2003)   1(. اریک جان آنونبي 1385  بهاروند،  هاي لري را 

فهرس    دیگر  سوي  از  اس .   کرده  تقسيم  جنوبي  و  بختياري  لرستاني،  گروه  سه 
دسته   2  لينگویيس  لري جنوبي  و  بختياري  دستة شمالي،  سه  به  را  اس .  لري  بندي کرده 

بندي بهاروند زیرمجموعة  هایي از زبان لري اس  که در تقسيم مينجایي نام عمومي گویش
»لري باختري«، در تقسيم بندي آنونبي زیر مجموعة »لري لرستاني« و در دانشنامة ایرانيکا  

رسد نام لري شود. به نظر مي عة »لري شمالي« محسوب مي و فهرس  لينگویيس  زیرمجمو 
پذیرفته شده اس  )موسوي  منابع لرشناسي  بيشتر  اخيرا در  منش،  و وقي   ؛1391  ، مينجایي 

 
1. Erik John Anonby 

2. The LINGUIST List 
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 ؛1393 ، قائدرحم    ؛ 1393 ، ميرزاپور و همکاران   ؛ 1392 ،پرتو   ؛ 1392مهرآموز، (؛ 1392
 (. 1396  ، خدایي و حسنوند   ؛ 1395 ، باقرزاده 
به  ها در این گویش  شناختي، بررسي واکه تر در حوزۀ صوت گيري دقيق دليل اندازه به 
  . کمک خواهد کرد اي لري مينجایي  رفع ابهامات آوایي موجود در نظام واکه شدن و  روشن

واکه  تفاوت  موجب  که  توليدي  پارامتر  بيشسه  در  زبان ها  مي تر  عبارت ها  از:  شوند  اند 
شناختي، بيشتر  ها. از دیدگاه صوت سين یا پيشين زبان و شکل لب ارتفاع زبان، وضعي  پ 

سازه  بسامد  در  توليدي  پارامتر  سه  این  در  گفتار  تغييرات  مجراي  سوم  و  دوم  اول،  هاي 
 .( Fry, 1979: 89)  شود منعکس مي 

به  مقادیر  براساس  پژوهش،  این  اول واکه دس  در  بسامد دو سازۀ  از  نمودار    ، ها آمده 
در    این گویش، هاي سادۀ  نمودار پراکندگي واکه و همچنين    لري مينجایي   اي فضاي واکه 

 ترسيم شده اس . هجاهاي باز و بسته براي گویشوران مرد و زن 

 . پیشینۀ پژوهش2
اختصار آن  اس  که به   ( 1952)   1پترسون و بارني ها مربو  به تحقيق  یکي از اولين پژوهش

هاي  بررسي نقش مهمي در پيشرف  و آزمون نظریه نامند. این  ( مي PB52)  52را پي بي  
هاي انگليسي را مورد بررسي قرار  واکه   ها ایفا کرده اس . این دو محقق، تشخيص واکه 

در این مطالعه درک ده آن دو  اند.  ها را مشخص کرده اند و بسامد هر کدام از سازه داده 
ها فهرستي از اند. آن داده   مورد بررسي قرار   /hVd/واکه انگليسي آمریکایي را در باف   

]را  هجایي  هاي تک واژه  با  ] hکه  به  و  مي d[ شروع  آن [ ختم  تفاوت  تنها  و  در شدند  ها 
کنندۀ کودک ارائه  شرک    15کنندۀ زن و  شرک    28کنندۀ مرد،  شرک    33ها بود به  واکه 

، hud  ،who’d  ،hood  ،hawed  ،hod  ،had  ،heed  ،hidها عبارتند از  دادند. این واژه 
head    وheard   آن قرارگيري  ترتيب  آن که  اس .  تصادفي  ویژگي ها  همچنين  هاي  ها 
گيري هاي سازه اول تا سوم، شدت و بسامد پایه را اندازه ها شامل بسامد شناختي واکه صوت 

شوند. هم جدا مي   هاي اول و دوم از ها با توجه به بسامد سازه کردند. نتای  نشان داد که واکه 
طور  ها در گویشوران مرد، زن و کودک به و دامنه نوسان بسامد   F3هاي  زش همچنين ار 

 
1. Peterson, G. E., & Barney, H. L. 
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ترین بوده اي در کودکان باالترین و در مردان پایينتوجهي متفاوت اس  و بسامد پایه قابل 
 اس .  

با بهبود جزئي    52بي  ( مدل پي 1955) 1آنان، هيلنبرند و همکاران   در ادامة بررسي  را 
هاي انگليسي آمریکایي شناختي واکه هاي صوت بررسي دربارۀ ویژگي تکرار کردند و به  
هاي  شناختي نظام هاي صوت ( و تني چند از همکارانش ویژگي 2009)   2پرداختند. کالپر

انگليسي آمریکایي را مورد مطالعه قراردادند. در این تحقيق    اي ششواکه  گونه از زبان 
و  محاسبات صوت  از جمله کشش واکه  یازده سازه   بسامد شناختي  اول و دوم روي  هاي 

توسط   توليدشده  گونه   48واکه  از  زن  و  مرد  منطقه گویشور  انگليسي  هاي  مختل   اي 
واکه  نظام  که  داده  نشان  نتای   اس .  گرفته  گونه آمریکایي صورت  در  مختل   اي  هاي 

( 2011)   3کن    هاي افتاده و نيز افراشتة پسين متفاوت اس . ویژه در توليد واکه اي به منطقه 
هاي آناتوميک ها و داده سازه   شناختي از قبيل بسامد هاي صوت و همکارانش با ترکيب داده 

اندام  صوت )رشد  فضاي  رشد  توصي   به  گویایي(  واکه هاي  انگليسي  شناختي  هاي 
واکه پرداخته  رشد  که  داد  نشان  تحقيق  این  نتای   نمود اند.  یک  ایجاد  دربرگيرنده  اي 
م صوت  زبان، شناختي  از  بسامد   ناسب  تدریجي  کاهش  سازه  کاهش  سني،  رشد  با  ها 

ها از سن چهارسالگي  هاي جنسيتي در بسامد سازه ظهور تفاوت ها، تغييرپذیري بسامد سازه 
ها در سنيني که  سازه   تغيير در بسامد   یابد، سالگي بيشتر نمود مي ها در هش  که این تفاوت 

 سالگي اس . بعد از سن یک   F0و کاهش  اندام گویایي رشد چشمگيري دارند  
هاي جهان عبارتند  هاي ساده زبان شناختي روي واکه هاي صوت برخي دیگر از پژوهش

، ( Pols, et. al., 1973)  هاي هلندي واکه (،  Fant, et. al., 1969)  هاي سوئدي: واکه از 
هاي  واکه ،  ( Harrington, et. al., 1997; Cox, 2006)   هاي انگليسي استراليایي واکه 
هاي ، واکه ( Alghamdi, 1998)   هاي عربي ، واکه ( Strange & Bohn, 1998)  آلماني 

 . ( Keerio, et. al., 2011)   هاي سندي واکه (،  Rauber, 2008)  پرتغالي برزیلي 
هاي لري مينجایي  هاي گویششناختي واکه در رابطه با بررسي صوت رسد  به نظر مي 

اس ، لذا تنها منابعي که به توصي  نظام آوایي و  تاکنون تحقيق جامعي صورت نگرفته  
در  گرفته  هاي انجام شوند. در پژوهشگردد، رکر مي واجي برخي از گویشهاي لري برمي 

 
2. Hillenbrand, J. et. al. 

1. Clopper, C. G. 

2. Kent, R. D. 
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با گویش نرمرابطه  از  استفاده  بدون  لري، محققان  اندازه هاي  و  گيري افزار تحليل صوت 
سازه  بسامد  از  واکه دقيقي  این گویشاي  واژگان، جمالت،  با جمع   صرفا  ها،  هاي  آوري 

ها از طریق مصاحبه، بيان شفاهي داستان، ضبط گفتگوي دو یا چند گویشور با  المرل ضرب 
 هاي مربو  به ساخ  آوایي زبان انجام دادند.استفاده از کتاب 
نامه کارشناسي ارشد خود با عنوان مقایسه فرایندهاي آوایي در ( در پایان 1359صالح ) 
اس  و گونه  آوایي  فرایندهاي  توصي   و  تعری   به  لري،  گویش  و  )تهراني(  تاندارد 
)تفاوت  نرگسه  احمدي  اس .  پرداخته  لري  و گویش  معيار  گونه  در  آوایي  ( 1375هاي 

هاي مرکب  و واکه   8هاي ساده را  ، واکه 25را    آبادي خرم   هاي گویش لري تعداد همخوان 
واکة ساده   9همخوان،    24آبادي به وجود  رم ( براي لري خ 1379دانسته اس . سعادتي )   4را  
هاي آوایي،  ( در ارائة فهرس  نشانه 1384آبادي )پور خرم عالي  واکة مرکب قائل اس .   4و  

( 1384مورد دانسته اس . رزمجو )     8ها را  و تعداد واکه   28هاي گویش را  تعداد همخوان 
ساده   واکة  شش  و  مرکب  واکة  دو  کهگيلویه،  لري  گویش  اس . معبراي  کرده  رفي 

 ( همکاران  و  گویش1391کردزعفرانلوکامبوزیا  باالگریوه   (  واکه    لري  نه  داراي  را 
به  واکه  سه  و  مرکب(  واکه  سه  و  ساده  واکه  )شش  واج زیرساختي  معرفي  صورت  گونه 

و   /yə/  ،/ɪə/و سه واکة مرکب    /ε/و     /i/  ،/y/  ،/a/  ،/ɒ/ ،/ø/شش واکة ساده    اند. کرده 
/oə/ هاي  اکه عالوه و . به[u]    و [o]   گونة واکة  صورت واجبه/ɒ/    و واکة[e]   صورت  به
 ./ε/گونة  واج 

 (1391های گویش لری بالگریوه )کردزعفرانلوکامبوزیا و همکاران،  واکه   . 1شکل  
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در گویش لري سيالخوري را در چارچوب   /i/به  /u/( تبدیل واکه 1392جم و زلقي ) 
دادند.  قرار  بررسي  مورد  بهينگي  این  ها  آن   نظریه  رخداد  عل   که  کردند  استدالل  ابتدا 

  ، اس . سپس IDENT [b, rبر محدودی  پایایي ]  [u]  داري تبدیل تسلط محدودی  نشان 
پایایي   استدالل کردند که عدم رخداد آن در هر باف  خاص به دليل تسلط یک محدودی  

نشان  محدودی   بر  ] خاص  اس . uداري   ]   ( همکاران  و  توصي   1393ميردهقان  به   )
کيد بر أ هاي ساده در گویش لکي نورآبادي در قياس با زبان فارسي پرداختند و با ت واکه 

هاي ساده در آن را در چهار دسته زیر معرفي  اي در گویش، واکه نقش واجي کشش واکه 
 کردند:

 /ɑ/, /ɑ:/, /ɔ/, /ɔ:/, /u/پسين و گرد  (1

 /:i/, /ɪ:/, /ɪ/, /ε/, /a/. /a/   پيشين و گسترده  (2

 /y/, /ø:/, /ø/پيشين و گرد   (3

 /ə/, /ɜ/  مرکزي  (4

 ( همکاران  و  بيان  1396کریمي  ازنا  شهرستان  بختياري  گویش  معرفي  پژوهش  در   )
و مياني اس ، در این    گرد   اي پيشين، که واکه   /ӧ/داشتند که عالوه بر شش واکة فارسي،  

 گویش کاربرد دارد. 
صوت پژوهش انجام هاي  واکه شناختي  روي  شامل شده  فارسي  زبان  سادۀ  هاي 

انصاریان )1369خان ) جنبي   ،)2004 ( (، زماني و همکاران  1386(، محمدي و همکاران 
 (1386( همکاران  و  صالحي   ،)1387   ( همکاران  و  صالحي  فشندکي   1387ال (،  ب(، 
( و خدابخشي  1392خان ) جن بي  تجن و (، شي  سنگ 1390محمدي و همکاران )   (، 1390) 
 ( اس .1393) 

هایي  توان به پژوهشهاي ایراني مي هاي دیگر گویششناختي واکه در رابطه با صوت 
بررسي ویژگي  قبيل  نيلق،  هاي صوتي واکه از  (، 1389هاي سادۀ گویش گيلکي )عباسي 

واکه  ت بررسي  گویش  در  آرري  )مظفرزاده هاي  بررسي   (، 2012پيوستي،    بریزي 
واکه صوت  )حسيني شناختي  کرمانشاهي  کردي  گویش  مقایسة 1392کيوناني،  هاي   ،)

(، 1394زاده و معصومي،  اي در دو لهجة کرماني و فارسي معيار )ابوالحسني فضاهاي واکه 
( و 1394ژاد،  اي زبان فارسي و مازندراني )علي ن تا ير تعداد واکه بر مساح  فضاي واکه 
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( اشاره 1396هاي کردي کرمانشاهي )نوربخش و حسيني کيوناني،  تحليل آکوستيکي واکه 
 کرد.

 . روش3
ها و ها، شيوۀ تحليل داده هاي تحقيق، شيوۀ ضبط داده کنندگان، داده در این بخش، شرک  
 کنيم.   ها را معرفي مي چگونگي تحليل داده 

 کنندگانشرکت .  1ـ 3
نث با محدودۀ سني  ؤ گویشور م   6گویشور مذکر و    12کنندگان عبارت بودند از  شرک  
دکتري   50تا    18 تا  دیپلم  از  آنان  تحصيالت  ميزان  که  در    اس .   سال  سني  ميانگين 

مرد   زن    38گویشوران  گویشوران  در  شرک  اس    29و  م .  دانشجوي ؤ کنندگان  نث، 
شرک   و  لرستان  دانشگاه  ارشد  کارشناسي  و  دانشجوي کارشناسي  مذکر،  کنندگان 

هيئ   عضو  هيچ   کارشناسي،  بودند.  لرستان  دانشگاه  کارمند  و  از علمي  کدام 
زبان شرک   متخصص  نکردند. کنندگان  زندگي  ایران  از  خارج  و  نبودند  خارجي  هاي 

خرم  شهر  ساکن  آنان  مناطق  همگي  و  سخن  آباد  مينجایي  لري  به  و  بودند  باالگریوه 
همچنينمي  شرک  هيچ ،  گفتند.  از  آزمون،  یک  در  را  سابقة  کنندگانِ  گفتاري  اختالل 

 اند.گزارش نکرده 

 های تحقیقداده   .2ـ 3
هجایي و دوهجایي و همچنين هجاي باز و بسته انتخاب شدند. ها به دو صورت تک واژه 

، پيش و اي یا خيشومي هاي بدنه ها، این بود که همخوان واژه هاي انتخاب  یکي از مالک 
واکه  از  واکه پس  روي  که  چرا  نگيرند،  قرار  سازه ها  تغيير  باعث  و  گذاشته  تأ ير  ها  ها 

واکه به  شوند. مي  برخي  براي  دليل  واژه همين  فقط  تک ها  گردید. هاي  ضبط  در  هجایي 
هاي سادۀ لري مينجایي شامل  شد. واکه   آوري آوایيِ واکة ساده جمع   نمونه   1217مجموع  

 (i ،ɪ ،ʏ ،e ،a ،ə ،u ،o ، ø وɑ اس . جدول )هاي مورد آزمایش را نشان آوانویسي واژه   1
 دهد.مي 
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 های آزمون. آوانویسي واژه 1جدول 
 

 واکه یآوانویس معنی 
 du u دوغ 
  bu بو 
  bur بور

  buso بوستان 
 bo o بام 

  do دانه 
جگر 
 سفید 

pof  

 pɑ ɑ پا 
  bɑd باد 
  tɑta عمو

 

 واکه یآوانویس معنی 
 tø ø تب 

  dø دویدن 
  ʔør ابر 
  døri ب بشقا
 ra a راه

  das دست 
  hasid حسود 
  ʔaftɑw آفتاب 

 də ə از
  pət بینی

  tərp تربچه 
  pərtɑl رخت 

 

 واکه یآوانویس معنی 
 di i دود 
  dir دور

  piz ساق پا 
  diru دیروز
 sɪ ɪ سیاه

  dɪ روستا 
  dɪr دیر شدن

  bɪza ویار
 dʏ ʏ عدد دو 

  tʏ تو
  -دنبال
 خط 

tʏr  

  dʏr دراز
 pe e پالستیک 

  bet شعر 
  deru دروغ

 هاشیوة ضبط داده .  3ـ 3
داده  کامال  ضبط  اتاقي  در  آزمایشگاهي صورت    ها  شرایط  مشابه  و  پنجره  بدون  ساک ، 

زوم صداي  ضبط  دستگاه  از  کار  این  براي  ميکروفن    H6مدل    1گرف .  شد.  استفاده 
و به  مورب  شرک  سانتي   20  فاصلة   به   صورت  دهان  از  از  متري  گرف .  قرار  کننده 

صورت  ، به دار هاي آزمایش را بدون آهنگ نشان کنندگان درخواس  شد که واژه شرک  
ها توليد کنند. عمل ضبط براي هر فرد  انيه مابين هریک از واژه  3طبيعي و با مکري حدود 

نمونة آوایي توليد و آماده تجزیه و تحليل   1217دو بار انجام شد. بدین ترتيب در مجموع 
 شناختي گردید. صوت 

 هاشیوة تجزیه و تحلیل داده .  4ـ 3

 
1. Digital Recorder Zoom H6 
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ویرایش   1آمده با استفاده از برنامة پراتدس  اي آوایي به ه ها، نمونه پس از گردآوري داده 
گيري افزار امکان اندازه شناختي قرار گرف . این نرم مورد تجزیه و تحليل صوت   40/0/6

سازد. هاي اول تا سوم، بسامد پایه، دیرش و شدت مربو  به هر آوا را فراهم مي بسامد سازه 
ها از عوامل مهم در تشخيص واکه و تعيين کيفي  آن محسوب  بسامد پایه و بسامد سازه 

   ير چنداني در تعيين کيفي  واکه و تشخيص أ ت   F3هاي باالتر از  و از آنجا که سازه   شوند مي 
هاي اول تا سوم شناختي، بسامد پایه و بسامد سازه هاي صوت آن ندارند بنابراین در بررسي 

هاي اول و . در این تحقيق بسامد سازه (Abramson, 1962: 21)   شوند گيري مي اندازه 
هاي سادۀ اي و نمودار پراکندگي واکه يري شده و نمودار فضاي واکه گ دوم هر واکه اندازه 

 اس .    لري مينجایي ترسيم شده 

اندازه  سازه جه   بسامد  طي  گيري  ابتدا  را  ها  موردنظر  واکة  صوتي  موج  نگاش  
مي به  این  دس   روي  را  )وضعي   بات(  ایستان  وضعي   محدودۀ  سپس  آوریم، 

 کنيم. يه مشخص و انتخاب مي  ان ميلي  50نگاش  در حدود  طي  
)به معني   /pət/در واژۀ     /ə/نگاش  و موج صوتي واکه اي از طي  ، نمونه 2در شکل  

کنندۀ مرد توليد شده اس . در این شکل  اس ، که توسط یک شرک    شده   نشان داده  بيني( 
در   دهد، که اي واکه را نشان مي گيري بسامد سازه شده جه  اندازه ي گير محدودۀ اندازه

و...   F1  ،F2  ،F3صورت  اند و از پایين به باال به هاي این واکه آن، مناطق تيرۀ افقي سازه 
 شود.اي ناميده مي ها در آماز هجا گذر سازه شوند. حرک  این سازه گذاري مي نام 

  

  

 
1. Praat 
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 کنندة مرد ، شرکت /pət/در واژة   /ə/های واکه نگاشت و سازه طیف  .2شکل  

 
 

تحلیل آماری  .5ـ3
داده آماري  بهتحليل  مقادیر  و  صوتدس ها  بررسي  از  نمونهآمده  با  شناختي  آوایي  هاي 
نرم از  نرم  0/23ویرایش    SPSSافزار  استفاده  این  از  استفاده  با  افزار، آمار  صورت گرف . 

سازه بسامد  واکهتوصيفي  دوم  و  اول  سادهاي  متغيرهاي    ۀهاي  گردید.  ارائه  مينجایي  لري 
شوند. متغيرهاي مستقل  تقسيم مي  2و وابسته  1آماري این پژوهش به دو دسته متغيرهاي مستقل 

 این پژوهش عبارتند از: 

 (  i ،ɪ  ،ʏ ،e،ø  ،a ،ə ،u ،o ،ɑساده شامل )  هاي. واکه1
 . جنسي  )زن و مرد(2
 . نوع هجا )باز و بسته( 3

 این پژوهش نيز عبارتند از:    ةمتغيرهاي وابست 
 اول  ۀ. بسامد ساز1

 دوم  ۀ. بسامد ساز2

 
1. independent variables 

2. dependent variables 
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هد  این پژوهش بررسي ميزان تا يرگذاري متغيرهاي مستقل بر متغيرهاي وابسته بوده  
متغيرهاي وابسته در هجاي باز و بسته در بين گویشوران مرد و زن از آزمون    ةمقایساس  براي  

سه واریانس  به  1طرفه تحليل  نتای   و  شد  جاستفاده  گزارش  صورت  واریانس  تحليل  دول 
 شود. مي

 تحلیل و بحث  .4
براي هر آوا ایجاد    ها اجزاء مهمي از آواها هستند که مقادیرشان و الگویي که منحصرا سازه
هایشان بسيار مهم اس . در ادامه  کنند حاوي اطالعات مهمي اس  که در شناسایي ویژگيمي

 هاي ساده پرداخته شده اس .  در واکه F2و   F1به بررسي  

 اول  ةبسامد ساز. 1ـ4
باشد بازتر  واکه  یک  توليد  در  دهان  مجراي  اس .    ،هرچه  باالتر  آن  اول  سازۀ  بسامد 

با    ۀتر اس . بسامد سازتر، بسامد سازۀ اول کمترتيب هرچه مجراي دهان بستههمين به اول 
بنابراین هرچه از ارتفاع زبان کاسته شود، بسامد ساز اول    ۀ ارتفاع زبان رابطه عکس دارد، 

گویشوران مرد گزارش  هاي سادۀ  ، بسامد سازۀ اول واکه2افزایش خواهد یاف . در جدول  
 شده اس . 

 (Hzآمار توصیفي بسامد سازة اول گویشوران مرد )بر حسب   .2جدول 
 واکه  میانگین  انحراف معیار  حداقل  حداکثر 

156/281 169/250 898/7 662/265 i 

449/356 250/325 952/7 849/340 ɪ 

835/359 647/334 420/6 241/347 ʏ 

315/452 503/419 363/8 909/435 e 

600/407 344/379 202/7 472/393 ø 

027/672 929/643 161/7 978/657 a 

203/543 423/512 845/7 813/527 ə 

798/358 007/331 083/7 902/344 u 

137/452 863/415 245/9 000/434 o 

913/574 587/542 239/8 750/558 ɑ 

 
1. three way ANOVA 
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ترین  و بنابراین افتاده  اول را داراس   ۀترین بسامد سازبيش   /a/، واکه  2با توجه به جدول  
ميانگين بسامد سازه اول این واکه در مردان    آید.این گویش نزد افراد مذکر به شمار مي  ةواک
و بنابراین   اس   265/ 662؛  /i/ترین بسامد سازه اول مربو  به واکه  کم هرتز اس .  657/ 978
آمار توصيفي بسامد سازه اول زنان ارائه شده    ،3در جدول  آید.  ترین واکه به شمار مياشتهافر
 اس :

 (Hzآمار توصیفي بسامد سازة اول گویشوران زن )بر حسب   .3جدول 
 واکه  میانگین  انحراف معیار  حداقل  حداکثر 

161/309 030/268 483/10 595/288 i 

614/431 557/386 484/11 086/409 ɪ 

422/429 332/397 179/8 377/413 ʏ 

841/521 965/473 202/12 903/497 e 

362/472 888/433 806/9 125/453 ø 

803/895 501/856 017/10 152/876 a 

699/655 551/613 742/10 625/634 ə 

484/345 602/306 910/9 043/326 u 

967/492 300/444 404/12 633/468 o 

047/691 620/646 323/11 833/668 ɑ 

واک به  مربو   اول  سازه  بسامد  باالترین  نيز  زن  گویشوران  . اس   152/876؛  /a/  ة در 
و بنابراین   اول در گروه زنان اس   ۀترین بسامد سازمداراي ک  595/285؛  /i/  ةهمچنين واک

   آیند.شمار ميترین واکه نزد گویشوران زن به  ترین و افراشتهترتيب افتادهبه
)جن بي ) 1369خان  انصارین   ،)2004 ( همکاران  و  صالحي  فشندکي  1387(،  و  ب( 
 /i/  ة و واک  F1ترین ميزان  بيش   /a/  ة هاي خود بيان داشتند در فارسي واک( در پژوهش 1390)
اول گویشوران مرد و زن   ۀآمده از بسامد ساز دس طبق مقادیر بهترین ميزان را داراس . کم

و   /i/  ،/ɪ/  ةهاي افراشت اول باالتر و واکه  ۀبسامد ساز  /ɑ/و    /a/  ۀهاي افتادایي، واکهلري مينج
/u/ ها دارند.تري نسب  به سایر واکهبسامد سازۀ اول کم 

 صورت زیر اس : زولي ميزان بسامد سازۀ اول بهاساس سير نهاي لري مينجایي برترتيب واکه
   a > ɑ > ə >  e> o > ø  > ʏ > u > ɪ > iمرد: 
   a > ɑ >  ə> e >  o>  ø> ʏ >  u> ɪ > iزن: 
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لري مينجایي در زنان و مردان را    ۀهاي ساداول واکه  ۀ، نمایش دیداري بسامد ساز3شکل  
 دهد. نشان مي

 های لری مینجایي در زنان و مردان میانگین بسامد سازة اول واکه  .3شکل 

 
اول گروه    ۀبسامد ساز  که   تندب( در پژوهش خود بيان داش1387صالحي و همکاران )

کند. با توجه به تفاوت  . این نکته در لري مينجایي نيز صدق ميتر از گروه مردان اس ش زنان بي 
 ، مقادیر بسامد سازۀ اول بين مردان و زنان متفاوت اس .اندازه مجراي گفتار در زنان و مردان

اول   ۀبررسي سه متغير مستقل واکه، هجا و جنسي  گویشوران و متغير وابسته بسامد ساز
 4آمده در جدول دس طرفه صورت گرف  و نتای  بهبا توجه به آزمون تحليل واریانس سه

 گزارش شده اس .
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های ساده در هجای باز و بسته در طرفه مقایسه بسامد سازة اول واکه تحلیل واریانس سه  .4جدول 
 بین گویشوران مرد و زن

سطح  
 داری معنی

 F میزان
میانگین  
 مجذورات 

درجه  
 دی آزا

 منبع تغییرات  مجموع مجذورات 

 واکه  835/20010743 9 982/2223415 518/489 000/0

 جنسیت  963/1121624 1 963/1121624 942/246 000/0

 هجا  347/106392 1 347/106392 424/23 000/0

 واکه*جنسیت  888/960462 9 099/106718 496/23 000/0

 واکه*هجا  667/255795 9 741/28411 255/6 000/0

 جنسیت*هجا  376/15 1 376/15 003/0 954/0

 واکه*جنسیت*هجا  039/27456 9 671/3050 672/0 735/0

تعامل  و  هجا  نوع  و  جنسي   واکه،  مستقل  متغيرهاي  در  اول  سازۀ  هاي بسامد 
اس ، اما در   دار معني   α<0/ 001داري  واکه*جنسي  و واکه*هجا با توجه به سطح معني 

و در تعامل واکه*جنسي *هجا سطح   954/0داري برابر با  تعامل جنسي *هجا سطح معني 
 س . يدار ن ها معني اس . بنابراین بسامد سازۀ اول در این تعامل   735/0داري برابر با معني 

ها، نوع هجا )باز و بسته( و جنسي  را در بررسي بسامد تعامل متغيرهاي واکه   4  شکل 
هاي ساده و محور  دهندۀ واکه دهد. در این نمودارها محور افقي نشان سازۀ اول نشان مي 

صورت خطو  مجزا در شکل  اول اس . هجاي باز و بسته به   ۀ عمودي ميانگين بسامد ساز 
 اند. قطع خطو  در نمودارها به این معني اس  که ا ر تعاملي وجود دارد.ترسيم شده 

هجا )باز و بسته( در گویشوران مرد و زن در  های ساده و نوعتعامل متغیرهای واکه  .4شکل 
 بررسي بسامد سازة اول 
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تفاوت ميانگين بسامد سازمالحظه مي  4طور که در جدول  مانه اول در متغير نوع    ۀشود، 
معني نمودارهاي شکل  هجا  در  و  اس   بسامد ساز5دار  ميانگين  بيش   ۀ،  واکهاول  در  تر  ها 

  .اس هجاي بسته باالتر از هجاي باز  

 دوم  ةبسامد ساز .2ـ4
ها در  پسين واکه  ةدوم پایين با مشخص  ۀپيشين و بسامد ساز  ةدوم باال با مشخص  ۀبسامد ساز

مشخص  همچنين  اس .  واکه  ة ارتبا   سازگردي  بسامد  کاهش  باعث    شود ميدوم    ۀها 
(Ladefoged, 2006; Hayward, 2000).    بسامد 8در جدول ميانگين  توصيفي  آمار   ،
 د. شودوم گویشوران مرد ارائه مي ۀساز

 (Hzآمار توصیفي بسامد سازة دوم گویشوران مرد )بر حسب   .5جدول 
 واکه  میانگین  انحراف معیار  حداقل  حداکثر          

156/2277 466/2167 957/27 311/2222 i 

891/2120 452/2010 148/28 671/2065 ɪ 

786/1671 625/1582 725/22 205/1627 ʏ 

907/1908 759/1792 603/29 833/1850 e 

943/1578 922/1478 492/25 933/1528 ø 

565/1499 102/1400 350/25 833/1449 a 

571/1611 615/1502 770/27 093/1557 ə 

003/1374 627/1275 073/25 815//1324 u 

499/1015 093/887 727/32 296/951 o 

111/1001 684/886 164/29 897/943 ɑ 

ۀ دوم گویشوران مرد در هر واکه،  شده، با توجه به ميانگين بسامد سازطبق جدول ارائه
مشاهده شده اس  که     /i/ة ترین ميزان این بسامد در واک شو بي    /ɑ/  ةترین ميزان در واک مک
 هرتز اس .  311/2222هرتز و  897/943ترتيب برابر با به

 دوم گویشوران زن گزارش شده اس .   ۀدر جدول بعدي، ميانگين بسامد ساز
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 (Hzآمار توصیفي بسامد سازة دوم گویشوران زن )بر حسب   .6جدول 
 واکه  میانگین  انحراف معیار  حداقل  حداکثر            

157/2692 558/2546 109/37 357/2619 i 

319/2460 824/2300 651/40 571/2380 ɪ 

218/1751 623/1637 952/28 420/1694 ʏ 

834/2259 360/2090 194/43 097/2175 e 

056/1709 861/1572 712/34 958/1640 ø 

693/1719 568/1580 459/35 130/1650 a 

447/1906 253/1757 025/38 850/1831 ə 

371/1022 884/735 080/35 553/953 u 

137/1013 863/840 908/43 000/927 o 

938/1277 673/1120 082/40 306/1199 ɑ 

دوم و   ۀهرتز داراي باالترین ميزان بسامد ساز  357/2619با    /i/در گویشوران زن، واکه  
 بسامد سازۀ دوم اس . ترین ميزان هرتز داراي کم 000/927با  /o/واکه 
 اند:صورت زیر ارائه شدهۀ دوم واکه )از پسين به پيشين( بهترتيب سير سعودي بسامد سازبه
   i > ɪ >  e> ʏ >  ə < ø  >  a>u  > o > ɑ مرد:
    i  > ɪ > e >ə   < ʏ >  a >  ø > ɑ > u > oزن: 
لري مينجایي در زنان    ۀهاي ساددوم واکه  ۀنمایش دیداري بسامد ساز  5در ادامه شکل   

 .دهدو مردان را نشان مي
و    /i/هاي پيشين و ميرگرد  واکه  در لري مينجایيشود،  مالحظه مي  5طور که شکل  همان

/ɪ/   دوم    ۀ، ميانگين بسامد ساز5نمودار شکل  . با توجه به  ارنددوم را د  ۀ ترین بسامد سازشبي
 تر از مردان اس .  بيش  /u/و  /o/هاي جز واکهها بهزنان در تمامي واکه

  هاي فارسي ( در بررسي واکه1390( و فشندکي )2004(، انصارین )1369خان )جن بي
دوم را داراس . در   ۀترین ميزان بسامد سازمک  /u/  ةترین و واکشبي   /i/  ةبيان داشتند که واک 
واکه تبریزي  بررسي  گویش  آرربایجاني  )هاي  پيوستي  مظفرزاده  بي 2012توسط  ترین  ش(، 

گزارش شده اس . حسيني    /o/ ة ترین ميزان در واکمو ک /i/دوم در واکه  ۀميزان بسامد ساز
را داراي بيشترین ميزان    /y/و    /i/هاي  هاي کردي کرمانشاهي، واکهکيوناني در بررسي واکه

 دوم ارائه نموده اس .  ۀبسامد ساز
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 های لری مینجایي در زنان و مردان میانگین بسامد سازة دوم واکه  .5شکل 

 

دوم   ۀبررسي سه متغير مستقل واکه، هجا و جنسي  گویشوران و متغير وابسته بسامد ساز
  7  آمده در جدولدس طرفه صورت گرف  و نتای  بهبا توجه به آزمون تحليل واریانس سه

  گزارش شده اس .
به   بسامد سازنتای   با توجه  واریانس،  تحليل  معني  ۀآزمون  به سطح  با توجه  داري  دوم 

001 /0> αهاي واکه*جنسي ، واکه*هجا  لدر متغييرهاي واکه، جنسي  و نوع هجا و تعام
معنينيمع سطح  جنسي *هجا  تعامل  در  اما  اس   تعامل   578/0داري  دار  در  و 

ها  دوم در این تعامل ۀاس ، بنابراین بسامد ساز 884/0داري واکه*جنسي *هجا سطح معني
 دار نبوده اس . داراي اختال  معني
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های ساده در هجای باز و بسته در طرفه مقایسه بسامد سازة دوم واکه تحلیل واریانس سه  .7جدول 
 بین گویشوران مرد و زن

سطح  
 داری معنی

 میانگین مجذورات  Fمیزان
درجه  
 آزادی 

 منبع تغییرات  مجموع مجذورات 

 واکه  289/193840193 9 254/21537799 392/371 000/0

 جنسیت  379/5422153 1 379/5422153 498/93 000/0

 هجا  578/791824 1 578/791824 654/13 000/0

 واکه*جنسیت  007/11046416 9 556/1227379 165/21 000/0

 واکه*هجا  440/2016476 9 938/224052 864/3 000/0

 جنسیت*هجا  104/17971 1 104/17971 310/0 578/0

 واکه*جنسیت*هجا  087/254469 9 343/28274 488/0 884/0

  ۀ ، نوع هجا )باز و بسته( و جنسي  را در بررسي بسامد سازتعامل متغيرهاي واکه  6 شکل
 دهد.دوم نشان مي

های ساده و نوع هجا )باز و بسته( در گویشوران مرد و زن در تعامل متغیرهای واکه  .6شکل 
 بررسي بسامد سازة دوم

هاي ساده و محور عمودي ميانگين  واکه  ۀ دهندمحور افقي نشان  شده،ارائه  در نمودارهاي
به  ۀبسامد ساز بسته  باز و  اند. صورت خطو  مجزا در شکل ترسيم شدهدوم اس . هجاي 

کرده قطع  را  همدیگر  نمودار  دو  هر  در  لحاظ  خطو   از  خود  این  که  ماند  ید ؤدیداري 
 هاس . داربودن تعاملمعني
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اینمودار فضای واکه .3ـ4
به مقادیر  اساس  سازدس بر  دو  بسامد  از  واکه  ۀآمده  واکهاول  فضاي  نمودار  لري ها،  اي 
،  /i/لري مينجایي    ۀهاي ساداي شامل واکهتوان رسم نمود. نمودار فضاي واکهمينجایي را مي

/ɪ/  ،/ʏ/  ،/e/  ،/ø/  ،/a/  ،/ə/  ،/u/  ،/o/    و/ɑ/  و دوم در گروه مردان هاي اول  اس . بسامد سازه
رد و زن  دليل تفاوت در مجراي گفتار بين گویشوران متر از گروه زنان اس  و این بهپایين 
 . (Peterson & Barney, 1952)اس  

لري مينجایي گویشوران مرد و زن ترسيم    ۀهاي ساداي واکهدر ادامه، نمودار فضاي واکه
 شده اس . 

 های سادة لری مینجایي، گویشوران مرد ای واکهنمودار فضای واکه  .7شکل 

 های سادة لری مینجایي، گویشوران زنای واکهنمودار فضای واکه  ..8شکل 
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د. در شاي لري مينجایي در زنان و مردان ارائه  ، نمودار فضاي واکه8و    7هاي  در شکل
ميزان   عمودي  محور  نمودارها،  )   F1این  ميزان  افقي  محور  مي (F2-F1و  نشان  دهند.  را 

مشاهده ميهمان واکطور که  بي پيشين   /i/  ةشود،  و  اس   این گویش  در  واکه  ترین  شترین 
  ة و در مردان در واک   /o/  ةميزان در زنان در واک   تریِن این ( را دارا اس . کمF2-F1ميزان )

/ɑ/  ةهاي لري مينجایي هستند. همچنين واک ترین واکهها پسين شود. این واکهمشاهده مي  /a/  
مشاهده    F1ترین ميزان  مترین واکه با کبسته  /i/  ةو واک   F1ترین ميزان  بازترین واکه با بيش 

 شوند.مي
اي مردان و زنان )فضاي  تفاوت فضاي واکهدارد که  مي( بيان  2001و    2000)  1سيمسون 

تر از مردان( دالیل متفاوتي داراس ، از جمله دالیل آناتومي و همچنين  اي زنان بزرگواکه
اجتماعيِ  بسامد سازه  2آواشناسي  پایه و  بسامد  بين  )ارتبا   قوامي  ( 157:  1390ها. مدرسي 

وع سيگنال صوتي دخال  دارند. این عوامل در سه دسته  معتقد اس ، متغيرهاي فراواني در تن
 گيرند. جاي مي 5زبانيو عوامل برون 4، عوامل فرازباني 3عوامل زباني 

 7، کاهش6توليديعوامل زباني: باف  آوایي، هم
 عوامل فرازباني: حاالت دروني، باف  اجتماعي، قطعي  و شک 

 محيط ةآناتومي مجراي گفتار، نوف زباني: سن، جنسي ، عوامل برون
ادامه واکه  ،در  پراکندگي  سادنمودار  براي    ۀهاي  بسته  و  باز  هجاهاي  در  مينجایي  لري 

 ترسيم شده اس .  گویشوران مرد و زن
  

 
1. Simpson, A. P. 

2. sociophonetic 

3. linguistic factors 

4. paralinguistic factors 

5. extralinguistic factors 

6. co-articulation 

7. reduction 
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های لری مینجایي )گویشوران مرد/  های اول و دوم واکهنمودار پراکندگي بسامد سازه .9شکل 
 هجاهای باز( 

های لری مینجایي )گویشوران زن/ های اول و دوم واکه نمودار پراکندگي بسامد سازه  .10شکل 
 هجاهای باز( 
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ایي )گویشوران مرد/  های لری مینجهای اول و دوم واکه نمودار پراکندگي بسامد سازه  .11شکل 
 هجاهای بسته( 

های لری مینجایي )گویشوران زن/ های اول و دوم واکه نمودار پراکندگي بسامد سازه . 12شکل 
 هجاهای بسته( 
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هاي آمار توصيفي ميانگين  شده، موارد رکرشده در جدولدر نمودارهاي پراکندگي ارائه
و    F1ترین ميزان  ش با بي   /a/  ة یيد اس . در هر نمودار، واکأهاي اول و دوم قابل تبسامد سازه

در    /u/  ةاند. پراکندگي واک ترین واکهترتيب بازترین و بسته، بهF1ترین ميزان مبا ک  /i/  ةواک
بست باز و  قابل مشاهده    ةهجاي  مرد  به مرکز فضاي واکهواکه  ة . هماس گویشوران  اي  ها 
 در مرکز قرار دارد.  /ə/ ة اند و واککشيده شده

 گیرینتیجه .5
اي مشخص شد. نتای   لري مينجایي در فضاي واکه  ۀساد  ةواک  10در این پژوهش جایگاه  

نشان داد که واکه پژوهش  باز  این  به دیگر   ۀبسامد ساز  /ɑ/و    /a/هاي  نسب   باالتري  اول 
اول با ارتفاع زبان رابطه عکس دارد، بنابراین هرچه از ارتفاع زبان    ۀها دارند. بسامد سازواکه

عبارت دیگر هرچه مجراي دهان در  اف . بهاول افزایش خواهد ی  ۀساز  کاسته شود، بسامد
تر، بسامد  ن بستهاول آن باالتر و هرچه مجراي دها  ۀتوليد یک واکه بازتر باشد بسامد ساز

اول کم  آرایش واکه ر اس .ت سازۀ  بيش براساس  به  هاي ساده،  متعلق  اول  بسامد  ميزان  ترین 
باشند.  ترین واکه در این گویش ميستهب  /i/  ةبازترین و واک   /a/  ةواک  ،اس . بنابراین   /a/  ةواک

اول در متغيرهاي مستقلِ    ۀبا توجه به نتای  آزمون تحليل واریانس، تفاوت ميانگين بسامد ساز
ها در هجاي بسته باالتر  تر واکهاس . ميزان بسامد سازۀ اول بيش   دارنوع هجا و جنسي  معني
 ر از مردان اس .ت قادیر بسامد سازۀ اول زنان بيش از هجاي باز اس  و م 

تر باشد، ها در ارتبا  اس . هرچه واکه پيشين دوم با پيشين و پسين بودن واکه  ۀبسامد ساز
در این پژوهش،  تر اس .  تر باشد، بسامد سازۀ دوم کمين تر و هرچه پسدوم بيش  ۀبسامد ساز

بسامد سازشبي  به واک  ۀترین  مربو   پيشين   /i/  ةدوم  این واکه  و  لري    ۀساد  ة ترین واکاس  
واک که  حالي  در  اس .  واک /ɑ/  ةمينجایي  و  مرد  گویشوران  زن    /o/  ةدر  گویشوران  در 

دوم    ۀبا توجه به نتای  آزمون تحليل واریانس، تفاوت ميانگين بسامد سازاند.  ترین واکهپسين 
ر  ها در هجاي باز بيشتدوم بيشتر واکهاس  و ميزان بسامد سازۀ دار در هجاي باز و بسته معني
 از هجاي بسته اس . 

دوم در متغير جنسي    ۀهمچنين نتای  این آزمون نشان داد که تفاوت ميانگين بسامد ساز 
هاي  جز واکهها بهدوم زنان در تمامي واکه  ۀميانگين بسامد سازدار اس  و مقادیر  نيز معني

/o/  و/u/ تر از مردان اس بيش . 
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ا حسنوند  براهيمخدایي،  وهاب.وکریمي  فرهنگي  1396)  ،  حوزه  در  زبان  لُر  –(.   در   .جغرافيایي 
 . 132-111شاپورخواس .  انتشارات  آباد:خرم  جغرافيا و فرهنگ مناطق لرنشين،، ميرزاپور رشنو

 نامه پایان.  بررسي و توصي  نظام آوایي گویش لري کهگيلویه )دهدش ((.  1384اله. )يب  رزمجو، ه
 شد، دانشگاه شهيد بهشتي.کارشناسي ار

شناسي  زبان  رسالة دکتري  .هاي زبان فارسيبررسي فونتيکي خصوصيات واج(.  1351اسان. )سپنتا، س
 دانشگاه تهران. ، همگاني
 تهران: نشر گلها. .آواشناسي فيزیکي زبان فارسي(. 1377اسان. )سپنتا، س
.  آبادتصریفي و اشتقاقي در گویش لري خرمواژي وندهاي  بررسي ساخ (.  1379یداهلل. )سعادتي،  
 کارشناسي ارشد، دانشگاه تهران. نامهپایان
)نجم  شاهرخي، خرمب(.  1375الدین.  لري  گویش  در  فعلي  گروه  دستگاه   نامه پایان   .آبادررسي 

 . ئيکارشناسي ارشد، دانشگاه عالمه طباطبا

سنگ ششي   )خانجنبي و  هينتجن،  محمود.  صوت   بررسي(.  1392،  واکه ماهي     هايشناختي 
 .116ل97(، 8)  4 ،پژوهيزباني. گفتار اظهار  CVفارسي در هجاهاي 

  نامهپایان   .مقایسه فرایندهاي آوایي در گونة استاندارد تهراني و گویش لري(.  1359لریز. )صالح، گ
 کارشناسي ارشد، دانشگاه تهران. 

فرانکصالحي همکاران  ،  )و  تعيين  (ال   1387.  واکه .  اول  سازۀ  سه  دربسامد  فارسي  زبان    هاي 
در علوم    پژوهش  .علوم پزشکي اصفهان و دانشگاه اصفهان  هايساله دانشگاه   18-24دانشجویان  
 .44ل35(، 1) 4، توانبخشي
 7هاي زبان فارسي در دانش آموزان اي واکه ساختار سازه  ب(. 1387. )و همکاران رانکصالحي، ف
 . 57ل42،  17،  شناسيشنوایي.  اف  شنوایي متوسط و شدید شهر اصفهان  به  سالة عادي و مبتال   9تا  
خرمعالي ک پور  )آبادي،  ضرب  دستور(.  1384امين.  لکي:  واژه المرلزبان  و    آباد: خرم  .هانامهها 

 انتشارات افالک.  
زعباسي )نيلق،  واکه تحليل صوت   (.1389هرا.  رش شناختي  گيلکي  گویش  سادۀ    نامهپایان   . هاي 

 کارشناسي ارشد، دانشگاه الزهرا. 
بعلي )نژاد،  واکه أ ت(.  1395تول.  فضاي  مساح   بر  واکه  تعداد  مازندراني: ير  و  فارسي  زبان    اي 

 .115ل97(، 1)  7 ،هاي زبانيپژوهش .بيني کليدي نظریة پراکندگي سازگاریافتهپيش
ش )فشندکي،  صوت (.  1390هره.  واکه بررسي  ساشناختي  معيارهاي  فارسي  زبان    نامهپایان   .دۀ 

 کارشناسي ارشد، دانشگاه الزهرا.  
 قم: انتشارات مطيع.  .لباس لرهاي فيلي (. 1393يسي. )قائدرحم ، ع
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همکاران  وحيد کریمي،   )و  )لرستان((.  1396.  ازنا  شهرستان  در  بختياري  گویش  بر  .  جستاري 
 . 157ل143(، 18)  3 ،تحقيقات جدید در علوم انساني

 مجموعه  در  .ها در زبان فارسي، یک بررسي آکوستيکيطبقات واکه (.  1391گلناز. )قوامي،  مدرسي
زبان  همایش  هشتمين  ایرانمقاالت  کوشششناسي  به  دبيرمقدم،    ،  تهران:  .  736ل724محمد 

 ي. ئپژوهشي دانشگاه عالمه طباطبا معاون 
 تهران: انتشارات سم . .رآواشناسي: بررسي علمي گفتا (. 1392لناز. )قوامي، گمدرسي
ا پورقریب  ميدمحمدي،  )و  سازه (.  1386، جمشيد.  واکه تعيين ساختارهاي  و اي  فارسي  زبان   هاي 

(،  2)  9  ،کومش  .زبانسال فارسي  22تا    18ساالن  گبزر  سال و  9تا    7ها بين کودکان  مقایسه آن 
 . 110ل105

ه همکاران  يوامحمدي،  )و  سازه   (.1390.  ساختار  واکه تعيين  فضاي  و  فارسياي  زبان  .  هاي 
 .85ل79(، 2) 20 ،سيشناشنوایي 
 قم: انتشارات ائمه )ع(.  .هاي لريمجموعه نام (.  1391الدین )جم موسوي، ن
مادري،    نامه زبانویژه ضرورت تدوین خط لري از دیدگاه علمي. در  (.  1392المرضا. )مهرآموز، م

 .51شماره ، مل ضميمه نشریة راوي 
با    هاي ساده در گویش لکي نورآبادي در قياستوصي  واکه (.  1393. )و همکاران  هنازميردهقان، م

 . 166ل147(، 10) 5 ،شناخ زبان. زبان فارسي
  آباد: انتشارات خرم  .ریزي شهريآباد از دیدگاه برنامه خرم(.  1393. )و همکاران  ليمانميرزاپور، س

 شاپورخواس .
 تهران: انتشارات علم. .رایانهآواشناسي فيزیکي با استفاده از (. 1392اندانا. )نوربخش، م

گویش    هاي ساده و مرکبتحليل آکوستيکي واکه  (.1396، نينا. )حسيني کيوناني و   اندانام  ش، نوربخ
 . 26ل1(، 25) 13 ،شناسيزبان و زبان  .کلمه/جمله باف  کردي کرمانشاهي در

 قم: انتشارات مطيع. .گستره ایل باجولوند(. 1392باس. )منش، عو وقي 
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