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  چکیده
بر  .شودمیمحسوب هاي گفتار واآهاي فیزیکی ي از مهمترین ویژگیااي و فضاي واکهساختار سازه

حالی که در  .دهندتشکیل میذوزنقه سنتی را هاي زبانی، ها در اغلب گونهدنیل جونز واکه اساس بررسی
ها اي واکهبا در نظرگرفتن ساختار سازه )1952(اس مدل پیترسون و بارنی کوستیک بر اسآواشناسی آدر 

)F1، F2 (در دستگاه مختصات دکارتی  ،زبانیدر یک زبان یا یک گونه خاص هاي موجود براي واکه
ید که آوجود میه ها باي دو بعدي براي واکهفضاي واکه به این ترتیب .شودمیاي ترسیم فضاي واکه

در زبان  .هاي مختلف متفاوت استها در گونهشکلی نزدیک به ذوزنقه جونز دارد و تعداد این واکه
که این مجموعه براي  است/ ᴂ /،/a /،/e /،/o /،/i /،/u/اي متشکل از شش واکه فضاي واکه ،فارسی

هر یک از . است/ ᴧ /،/a /،/e /،/o /،/i /،/u/ ،/ə/ ،/y/واکه  8گیلکی شامل  زبان هاي شرقگونه
جایگاه  ،افزار پرت، به وضوح بر روي نمودارمده از نرمآبه دست  F1, F2اساس مقادیرهاي مذکور برواکه

  .دهندي مورد نظر را تشکیل میهااي گویشواکهیابند و فضاي خود را می
    

هاي گیلکی، زبان گویش  ،ايواکهفضاي ، ايساختار سازهواشناسی فیزیکی، آ :هاي کلیديواژه
   گیلگی

  
  مقدمه - 1

در بخش  و محسوبهاي حاشیه دریاي خزر زباناز  است که هاي ایرانی نوزبانگیلکی یکی از  زبان
  .شودخصوص در غرب مازندران، تکلم می هایی از مازندران، بهوسیعی از گیالن و بخش

، شی و تاتی که در گیالن رایج استهاي گیلکی، تالزبانشناسی و آواشناسی تاریخی، از دیدگاه زبان
  .)142 :1378 ،اُرانسکی(هاي شمال غربی هستندشاخه زبان همگی از
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گویش گیلکی . شودتقسیم می) بیه پیش(و شرق ) بیه پس(گیلکی به دو گویش گسترده، غرب  زبان

غرب در نواحی غربی استان گیالن یعنی شهرهایی همچون رشت، بندرانزلی، فومن و نواحی همجوارشان 
هرها و روستاهاي و گویش گیلکی شرقی در شهرهایی همچون الهیجان، لنگرود و رودسر و دیگر ش

عالوه بر این، گونه دیگري از گویش گیلکی، یعنی . شوندهایی از مازندران تکلم میر و نیز بخشمجاو
  .گالشی در برخی از مناطق استان، مثالً نواحی دیلمان، اشکور و املش رایج است

هر بررسی ، شامل زمایشگاهی اصطالحی رایجآواشناسی آ. مطالعه گفتار است به طور کلی واشناسیآ
گیري اندازه شود که اساسهاي گفتاري میکردن ویژگیباعث دیدارينیز و ابزار  استتوسط ابزار از گفتار 

صورت  را به نآمند باید صورت نظام براي مطالعه اصوات به. هنگ در کامپیوترآمثال بررسی یک  ؛است
 توانند بهگفتاري میفرض این که اصوات . وریمآ، درتر استتر و تجربیاجزایی که براي چشم ملموس

با مقایسه این . است 1واشناسی برداشتیآائه شوند، اساس اي از اصوات و یا اجزا منفرد ارعنوان رشته
کوستیک آهاي زمایشگاهآدر مثال . شوندها مشخص می، تعدادي از گرایشهاي متقابلها در زباننظام

چنین تدابیري . شودمطرح می تا پیشینسازد هاي پسین میها، بیشتر واکهاین مطلب که گردي لب
  .است) 1994( 3و پالیبنک 2ساز تحقیق آرچانگلیزمینه
گیلکی و  زبان رقهاي شاي گونهکوستیکی نظام واکهآ، بررسی مد نظر استنچه در این پژوهش آ

 پژوهشمبناي  این تحقیق بر. اي زبان فارسی استن در برابر نظام واکهآها و تمایزات مطالعه برجستگی
) 1951(پیترسون و بارنی  برگرفته شده از پژوهش ن، بخش مرتبط،آقرار دارد که در  )2013(هیوارد 

  .است
  آواشناسی آکوستیکی - 2

دارد یعنی دو بعد  امواج .شوندموجب میرا انتقال الگوي حرکت از طریق واسطه  ،به صورت امواج اصوات
بر وقتی تارهاي صوتی  .استهاي تارهاي صوتی، منبع تولید لرزه ،داربراي اصوات صدا. فرکانس و دامنه

 توان به صورت موجاین حرکت را می. شودآن میو بسته  بازموجب ، آیدبه لرزه درمیاثر عبور هوا 
شود که سر بسته در نظرگرفته میستقیم یکلوله ممانند ، مجراي صوتی در این حالت .نشان داد سینوسی

لرزش هواي درونی است که صوت بیرون  زیرا شودحاصل میآن ) چاکنا(ها از سمت بسته اغلب فرکانس
  .دهدسر بسته را نشان میلوله یک منحنی فرکانس ،1نمودار شماره  .کندرا ایجاد می

  
  
  

                                                             
1 Impressionistic Phonetic ن استفاده از ابزار و تحلیل تنها با شنیدن از طریق گوش و بدودر این نوع آواشناسی 

                                                                                                                     .شوندواجی، آواها نوشته می
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                         2500 hz            1500 hz                  500 hz    

5c/413C/41C/41   
  هانمایش فرمنت -1نمودار شماره 

- مطلوب هااین فرمنت .روندبه شمار میها هاي قله یا فرمنتفرکانس هاي نمودار،مهمترین بخش
سطح ترین پایین .وایی معروفندآدار مجراي هاي طنینو به فرکانس شوندها محسوب میترین فرکانس

راحتی  لوله سربسته به گردد و برايمطرح می) F2(عنوان فرمنت دوم  سطح دوم بهو ) F1(فرمنت اول
فرمول  .، طول لوله است1که  جایی .است 1×4ترین فرکانس طنین دار طول موج پایین .اندقابل محاسبه

هاي فرکانس. تعیین شده است سرعت صوت در هوا ، c.است F=c/41صورت  محاسبه فرمنت به
سر بسته در عقیده اصلی در این محاسبه این است که لوله یک .ن استآضرایب مفرد دار باالتر، ضریب

متري سانتی 17متر بر ثانیه و طول لوله  c=340با  .انطباق با ربع طول موج یک موج سینوسی است
  :گونه محاسبه کردتوان اینبراي مردان، فرمنت اول را می

F1=34000/4×17=500 HZ 
نئوگرام مربوط به واکه  در. نها مهم استآاختارهاي طیفی س اند کهواهاي گفتاريآها شدیدترین واکه

]ᴂ [ 750هرتز ، 100،  فرکانس پایه=F1  ،1450هرتز=F2 2450هرتز و= F3 دامنه .هرتز استFs ها
  .متغیر است 3000در یک طیف از صفر تا 

اي سنتی، ارتباط ارضلعی واکههاي اول و دوم و چهقطعات فرکانس فرمنت واشناسان، بینآاز نظر 
 .هاي اصلی، بیشتر جنبه شنیداري دارد تا تولیدياساس ذوزنقه واکههاي زبان، برتوصیف واکه .وجود دارد

 F2و  F1هاي زبان را در دستگاه مختصات دکارتی واشناسان دریافتند که اگر واکهآبه این ترتیب 
را  نآمطابقت دارد و  1ید که با ذوزنقه دنیل جونزآمیاي دو بعدي به وجود فضاي واکهنمایش دهند 

واکه  12اي که فضاي واکه) 1952( 3و بارنی 2پیترسون پژوهشاین امر با  .اي نامیدندفضاي واکه

                                                             
1 Jones 
2 Peterson, G.E.  
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نشانگر واکه hVd) [V[کودك در بافت   46 زن و 48مرد و  45مریکایی تلفظ شده توسط آانگلیسی 

واکه  12اي را براي ، فضاي واکه)1970( 2و پولس 1س کالینسپ .، شروع شددست دادندبه را  )است
  .)153: 1392بی جن خان، (وردندآمرد تلفظ شده بود، به دست  50ندي که توسط زبان هل

، ها، یعنی ارتفاع زباندر این میان، قواعد شش گانه پیکت نیز رابطه بین پارامترهاي تولیدي واکه
ارتفاع زبان با .مشخص می کندF3و F2و  F1هاي صوتی یعنی پارامترها را با وضعیت زبان و شکل لب

F1 کام عقب برود،کام به سمت نرمچه زبان از سختهمچنین هر. رابطه معکوس داردF1 به F2 
هاي شود و بر تقابل درکی واکهها میهمچنین گردي لبها باعث کاهش مقدار سازه.شودنزدیکتر می

  .)153: 1392بی جن خان،  .(افزایدپسین از پیشین می
خرمشاهی و . شودارائه می هاي مرتبط در این زمینهپژوهشاز برخی در ادامه براي توضیحات بیشتر 

 25تا  18فارس  -زبانه عرب میانگین بسامد پایه در دانشجویان پسر فارسی زبان و دو) 1392(همکاران 
 ايدر مقاله)1390(محمدي و همکاران .ردندمقایسه کاي با استفاده از کشش واکهرا سال شهر اهواز 

شناختی فرایند همگونی صوت. بررسی کردند را هاي زبان فارسیاي در واکهاي و فضاي واکهساختار سازه
- انجام شد و وجود نوعی همگونی صوت) 1389(سعیدي نژاد و میرواکه با همخوان در فارسی توسط علی

نیلق و عباسی. به دست آمدهاي فیزیکی شدت، دیرش، سازه اول و دوم و سوم شناختی در متغیر
لحاظ  را به» هاي ساده گویش گیلکی رشتتحلیل طیفی واکه«عنوان اي بادر مقاله) 1391(نوربخش 

) 1391(فشندکی و نوربخش  .کردندهاي اول و دوم و سوم بررسی )فورمنت(ايسازه ساختارگیري اندازه
زبان فارسی  ، شدت و میزان دیرش هر یک از شش واکهامد سه سازه نخستدر پژوهشی بسامد پایه، بس

واشناسی آشده در زمایشگاهی نتایج ارائهآبراي بررسی ) 1392(خان جنبی همچنین .کردندرا تعیین 
منحنی ترسیم شده از . هاي فارسی پرداخت، به تحلیل صوتی واکههاي فارسیتولیدي در ارتباط با واکه

  .دارد) 1378(هاي زبان فارسی ثمره، شباهت بسیار زیادي با نمودار واکهF2 و  F1مقادیر 
خاستگاه نظام واجی «عنوان با) 1985( 3توان از کار پسیوویچمی دیگر غیرایرانیهاي از پژوهش

 .دهدبه شش واکه را نشان می واکهها از هشت نام برد که در جدولی تغییر شکل واکه» فارسی نو و میانه
کردند  را بررسیمریکایی آهاي انگلیسی به تقلید از کار پیترسون و بارنی واکه) 1995(و همکاران 4هیلنبرد

، وضعیت پسین یا تاثیر سه پارامتر ارتفاع زباناي در مقاله )2004( 5کوئینگ .یافتندهایی دستو به تفاوت
  از  یدقیق تحلیل) 2004( 6کاکس .کردرا بررسی ها ها در ایجاد تمایز در واکهبودن و شکل لبپیشین

                                                             
1 Klein, W. P. L.  
2 Pols, C. 
3 Pisowicz, A. 
4 Hillenbrand, M. 
5 Koenig, L.L. 
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شی واکه را با و دیر ايساختار سازههاي و ویژگی سط زنان استرالیایی ارائه دادهاي تولید شده توواکه
هاي هاي چینی در قیاس با واکهکوستیکی از واکهآنیز تحلیلی ) 2011( 1چن .مخالف بررسی کردجنس 

  .درا بررسی کراي در دوگونه مذکور هاي واکهو فرمنت دادانگلیسی مشابه ارائه 
  
  روش تحقیق - 3

ن به آوري اطالعات در آروش گرد. اي استاي مقایسهتحلیلی و تا اندازه - توصیفی یمقاله حاضر پژوهش
گونه واکه مفروض در  8واژه از  64تعداد  در این پژوهش، .اي صورت گرفته استکتابخانه-شیوه میدانی

تلفظ هر یک از واژگان سال  40تا  20زن بین  5مرد و  5توسط و  انتخاببه طور تصادفی گیلکی شرق 
کوستیکی آافزار کننده در رایانه ضبط و توسط نرمها توسط میکروفن مجهز به تقویتتمامی داده. شدند

میلی  50ها با دیرش تقریبی مده از واکهآدست به F3و  F1،F2 مقادیر .گرفتندت، مورد تحلیل قرارپرَ
   .به دست آمدجداول و نمودارهاي مورد نظر  د وبررسی ش spssثانیه توسط برنامه 

  هاتحلیل داده - 4
 .ها از یکدیگر دارنداي در تمایز واکهنقش برجسته F3,F2,F1پیشتر بیان شد که سه سازه اول یعنی 

F1 نمایانگر ارتفاع زبان، F2 شدگی زبان و جایگاه پیشین یا پسینF3 ستا هابودن لب گرد یا گسترده. 
 F2محور عمودي و  F1,F2، F1اساس نمودار مختصاتی متشکل از دو محور همچنین اشاره شد که بر
هاي اول اي را بر مبناي سازهتوان فضاي واکهشد، می نچه گفتهآاساس رب. دهدمحور افقی را تشکیل می
هاي اي در گونهها و فضاي واکه، ساختار سازهدر ادامه .کردها ترسیمزبانها و و دوم براي تمامی گویش

 لکی رایج در شرق گیالنهاي اصیل گیواژه از واژه 64تعداد ابتدا . شودارائه می )بیه پیش(شرقی گیالن 
 ،)باال( jor،)پایین( jir،)سر( sər ،)گل و الي( tymواژگانی همچون . انتخاب شدند به صورت تصادفی

de:m )صورت(، kut )سمگدان مرغ(،mar )مار(،nᴧr )ند زن بیان شد 5مرد و  5هر یک توسط  .)نهر
  .به دست آمداي ها و ترسیم فضاي واکهمورد واژگانی براي تحلیل فرمنت 640و در مجموع 

بیانگر حضور شش واکه است  هاي زبان فارسی انجام شدهدر مورد واکهکه مطالعاتی 
/u,o,e,i,ᴂ,a/اي حاصل از این شش واکه ن نشانگر شکل ذوزنقهآاي در فارسی است و فضاي واکه

/ a,ᴧ,e,i,o,u,ə,y/ها در گویش گیلکی شرق، هشت واکه است که شاملاما تعداد این واکه. است
هجاهاي . به دست آمدواژه  64در مجموع که  شدواژه انتخاب  8 ،هابراي هر یک از این واکه .است
  .به کار رفته است CVCدر بافت  هاواژه

را نشان که گیلکی شرق به تفکیک مرد و زن وا 8مده براي آبه دست  F0، مقادیر 1جدول شماره 
  .می دهد

                                                             
1 Chen, H.Ch. 
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  هاي گیلکی شرقواکه F0مقادیر  -1جدول شماره 
  ).P=0/000(دار استبیانگر اختالف معنا ،هر واکه در دو جنس F0مقایسه میانگین 
و  )هرتز 259و 141به ترتیب / (y/زنان متعلق به واکه هاي مردان و در میان واکه F0بیشترین میزان 

هاي شرقی ها در گونهترتیب واکه. است) هرتز  205و  109به ترتیب ( /a/کمترین میزان متعلق به واکه 
            y˃i˃e˃o˃u˃ə˃ᴧ˃a:عبارت است از   F0گیالن به لحاظ 

  :صورت استاین  این قیاس براي شش واکه به ،شده در فارسیدر مقایسه با این نسبت، تحقیق انجام
i˃u˃o˃e˃ᴂ˃a )1392، خانجنبی(. 

، هم براي F0هاي مشترك میان گیلکی شرق و فارسی به لحاظ مقدار مقایسه یک به یک واکه
 F0مثال  .گونه مذکور استها در دودهنده نزدیکی مقادیر بسامد پایه براي واکهمردان و هم زنان، نشان

هرتز  250و  138هرتز و در گیلکی شرق  239و  146براي مردان و زنان در فارسی به ترتیب /  i/ واکه
هاي شرق گیلکی گین فرکانس فرمنت اول واکه، نشانگر حداقل و حداکثر و میان2 جدول شماره .است
  .است

  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد f1ها  واکه  میانگین  انحراف معیار  حداقل  حداکثر
460  558  398  442  18  30  433  519  E 
368  423  242  351  29  18  338  403  i 
605  962  488  672  40  75  546  759  a 
553  476  273  421  48  13  320  450  u 
702  935  597  835  16  27  627  875  ^ 
433  582  367  470  19  30  405  529  o 
440  688  393  574  14  38  409  619  ə 
391  446  297  306  29  39  336  412  y 

واکه در  F0   واکه
  مردان

واکه  F0انحراف معیار 
  در مردان

F0  واکه در
  زنان

واکه  F0انحراف معیار 
  در زنان

a 109  15  205  21  
ᴧ  114  5  212  10  
e 123  6  224  12  
i 138  7  250  8  
o 126  9  229  24  
u 118  12  217  15  
ə  116  6  216  12  
y 141  13  259  23  
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  هاي شرق گیلکی فرکانس فرمنت اول واکه -2جدول شماره 
ها و دار است و بیانگر تمایز میان واکهمردان و زنان معنا F1شود تفاوت میانگینهمانگونه که مشاهده می

هرتز  241موجود براي واکه مردان   F1حداقل  .هاي مذکور استیک از واکه حضور مستقل و متمایز هر
حداکثر  .است/ y/هرتز و مربوط به واکه 306هاي زنان براي واکه F1است و حداقل / i/و مربوط به واکه

F1 هرتز و مربوط به واکه  702هاي مردان در میان واکه/ᴧ /هرتز و مربوط  962این مقدار براي زنان  و
  .ها در زنان و مردان استهر یک از واکه F1بیانگر مقایسه میانگین  2نمودار شماره  .است/ a/به واکه 

  
  

  ها در زنان و مردانواکههر یک از  F1مقایسه میانگین  -2نمودار شماره 
رنگ که هاي قرمزستونرنگ که مربوط به مردان است در مقایسه با مقادیر بیآهاي ستونمقادیر 

این فرکانس باالتر در زنان ناشی از کوتاهتر بودن طول  .ها کمتر استتمامی واکه، در مربوط زنان است
مطابق با  .شوددر زنان نسبت به مردان می F1مجراي صوتی در زنان است که سبب افزایش فرکانس 

هاي F1و نیز بیشترین اختالف میان / ᴧ/براي هر دو جنس مربوط به واکه  F1بیشترین میزان  ،نمودار
کمترین میزان فرمنت اول و کمترین میزان اختالف این  .استجنس نیز در همین واکه پدیدار گشتهدو 

بیانگر ارتفاع زبان است به  F1با توجه به این مطلب که  .شاهد هستیم/ i/سازه میان دو جنس را در واکه
نها آد و ارتفاع زبان در تر هستنهاي بسته،که واکه/y,u,i/هاي توان از نمودار دریافت که واکهوضوح می

است که ارتفاع / a/ و /ᴧ/هاي مختص  واکه  F1بیشترین میزان و اندکمتري F1کمتر است، داراي 
  .نها به هنگام تولید بیشتر استآزبان در 
هاي مشترك گیلکی شرق و فارسی مده براي واکهآبه دست F1تناظر یک به یک میان میانگین  در

 ))1390(در پژوهش محمدي و همکاران هاي فارسی مده براي واکهآبه دست F1مقادیر(در میان مردان 
 F1به عنوان مثال میزان  .کردها را به لحاظ ارتفاع در دوگونه مشاهدهتوان تلفظ نزدیک این واکهمی

هرتز است و  460و  490،610، 290ترتیب  هاي فارسی در مردان بهاز واژه/ o,a,e,i/هاي براي واکه

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

eiau^oəy

مرد

زن



  1398بهار و تابستان  ،57- 56، شماره 15سال فصلنامه پازند، / 90

 
هرتز است  405و  546، 433،  338ترتیب  هاي گیلکی شرق بههاي مذکور در واژهمقادیر براي واکهاین 

در حالیکه این ارقام در مورد زنان بیانگر  .دانهاي فارسیتر از واکهکه در اغلب موارد کمی کم ارتفاع
 و 745 ، 515، 325هاي مذکور براي زنان در فارسی به ترتیب واکه  F1مقادیر  .عکس این روند است

حاکی از این مطلب  است و این 529و  759، 519، 403و براي زنان در گیلکی شرق به ترتیب  475
هاي ملفوظ زنان در فارسی هاي ملفوظ زنان در گیلکی شرقی کمی بیشتر از واکهاست که ارتفاع واکه

الزم به ذکر است که  .کوستیکی خاص هر زبان دانستآهاي ها را ویژگیتتوان دلیل این تفاومی. است
F1 تر ، سبب تنگچرا که کم شدن ارتفاع زبان ن مجراي صوتی ارتباط مستقیم دارد،شدهمچنین با تنگ

  .شودشدن مجراي صوتی می
واکه گیلکی  8وم هر یک از ، حداکثر و میانگین فرکانس فرمنت دنشانگر حداقل 3جدول شماره 

  .مده میان مردان و زنان استآدست دار از ارقام بهو گویاي تمایز معناشرق 
  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد f2ها واکه  میانگین  انحراف معیار  حداقل  حداکثر

2113  2542  1226  2167  135  108  1899  2351  E 
2254  2480  1969  2292  61  47  2135  2406  i 
1269  1398  953  1081  107  98  1146  1240  a 
2295  1476  1107  1223  186  85  1305  1373  u 
1778  2075  1603  1790  49  97  1692  1935  ^ 
1026  1289  901  984  44  122  963  1134  o 
1616  2978  1401  1737  77  195  1550  1899  ə  
1799  2079  1584  1906  63  59  1692  2018  y 

  هاي گیلکی شرقفرکانس فرمنت دوم واکه -3جدول شماره 
و / o/هرتز است که مربوط به واکه 984و در زنان  901در مردان  F2مطابق با جدول فوق حداقل 

  .است/ i/هرتز و مربوط به واکه  2480و در زنان  2254ها در مردان براي واکه F2حداکثر مقدار 
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  گیلکی شرق میان مردان و زنانهاي واکه F2مقایسه میانگین  -3نمودار شماره 

همانند نمودار شماره . ها در مردان و زنان استهر یک از واکه F2بیانگر مقایسه میانگین  3نمودار شماره 
  که مشاهده  همانطوري .قرمزرنگ مختص زنان است ستونرنگ مختص به مردان و بیآستون ،1

ناشی از کوتاهتر بودن مسئله این . بیشتر استزنان از مردان  F2ها، میزان در تمامی واکه شود،می
  براي مردان و زنان مربوط به  F2، بیشترین میزان3مطابق نمودارشماره  .مجراي صوتی زنان است

بیشترین سطح اختالف میان مردان و  .است/ u,o/هاي و کمترین میزان مربوط به واکه/  e,i/ هايواکه
پیشتر بیان  .است/  u/و کمترین سطح اختالف مربوط به واکه/ e/ ، مربوط به واکهF2زنان در میزان 

تر و چه این مقدار بیشتر باشد، واکه پیشینشدگی است که هر، مربوط به پسین یا پیشینF2شد که 
هاي واکه ءرا جز/ e,i/هاي توان واکه، میاین اساسبر . بود تر خواهدهرچه این مقدار کمتر باشد، پسین

- در واکه F2در تناظر یک به یک .لحاظ جایگاه تولید دانست هاي پسین بهواکه زءرا ج/ o,u/پیشین و 
توان شاهد تلفظ و جایگاهی تقریبا یکسان، هاي مشترك زبان فارسی و گیلکی شرق، براي مردان می

ن در مردا F2مقادیر / o,a,e,i/هاي این ترتیب براي هر یک از واکه به. میان گویشوران این دوگونه بود
 .هرتز است 963 و 1146، 1899، 2135هرتز و در گیلکی شرق،   875 و 1035،  1825،  2200فارسی، 

، 2406هرتز و در گیلکی شرق  920 و 1185، 2340، 2750این میزان براي زنان در فارسی به ترتیب 
ها میان دوگونه است که در برخی واکه F2این ارقام بیانگر نوعی توازن در  .است 1134 و 1240، 2351

  .تر از دیگري است، یکی پسینبه نسبت اندك
ها به هنگام تلفظ واکه بودن لب بیان شد که این فرمنت مربوط به گرد یا گسترده F3پیشتر در مورد 

، 2629ترتیب  در مردان در گیلکی شرق به/ y,ə,o,ᴧ,u,a,i,e/هاي براي واکه F3میانگین  .است
به طور مشخص، بیشترین میزان مربوط . هرتز است 2672و  2654، 2607، 2601، 2584، 2710، 2719

تحت عنوان گردترین واکه / u/ترین واکه و کمترین مقدار مربوط به واکه به عنوان گسترده/ i/به واکه 
ر ارتباط با هاي مشترك فارسی و گیلکی شرق براي مردان دتناظر یک به یک میان واکه البته در .است
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 F3مقادیر (هاي دوگونه مشاهده کردبودن واکه توان نزدیکی نسبی را در گرد یا گسترده، میF3مقادیر 

  ).هرتز است 2550و  2595، 2870، 2640ترتیب در فارسی به/ o,a,i,e/هاي براي مردان در واکه
 F3در تناظر یک به یک میان  .نیز در زنان بیشتر از مردان است F3مقدار  ها،همانند دیگر فرمنت

گردد که مقادیر مذکور براي زنان در فارسی و گیلکی شرق براي زنان مشاهده می /o,a,i,e/هاي واکه
 2890و 2925، 3026، 2952هرتز و در گیلکی شرق  2980و  3340،3015، 3095ترتیب  در فارسی به

  .لحاظ گردي و گستردگی است گونه بههاي مشترك در این دوهرتز است که بیانگر تلفظ نزدیک واکه
بر . اي مردان و زنان در گیلکی شرق هستندبه ترتیب نمایشی از فضاي واکه 5 و 4نمودارهاي 

ها و محور افقی مقادیر واکه F1اي بارنی و پیترسون، محور عمودي در اینجا مقادیر اساس فضاي واکه
F2 استواژه  640هاي ملفوظ از جایگاه یکی از واکه هریک از نقاط روي نمودار ).بر مبناي هرتز(است 

نقطه روي این دو  640کنند و در مجموع خود پیدا می F1  ،F2که موقعیت خود را در محل تالقی 
شوند که هر رنگ بیانگر یک واکه است و در رنگ متفاوت ارائه می 8نقاط در  .گرددمی نمودار مشاهده

-واژه حاصل می 640واکه متفاوت از میان  8و در مجموع د است نقطه روي نمودار مشهو  640مجموع 
  .شوند

ها بر روي نمودار اند که نسبت به سایر واکهاي را به خود اختصاص دادهها محدودههر یک از واکه
، سبز، نشانگر واکه /e/رنگ، نشانگر واکه بی پرآ عبارتند از هابه ترتیب رنگ .شوندمتمایز و مشخص می

/i/ ،اي کمرنگ، نشانگر واکه  هقهو/a/ بنفش، نشانگر واکه ،/u/ زرد، نشانگر واکه ،/ᴧ/ قرمز، نشانگر ،
  /.y/و خاکستري، نشانگر واکه / ə/بی کمرنگ، نشانگر واکه آ ،/o/واکه 

  

  اي گیلکی شرق براي مردانفضاي واکه -4نمودار شماره 
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است که تقریبا به مدل  ایجاد شده یاي شکلذوزنقهاي فضاي واکهها در نمودار فوق از مجاورت واکه
به خوبی واضح  6اي، در نمودار شماره این شکل دوزنقه .ها نزدیک استاي سنتی جونز براي واکهدوزنقه

هاي مشابه با فارسی در جایگاه واکه .هاي فارسی استهمچنین این دوزنقه، مشابه با ذوزنقه واکه .است
نچه آاما  ).با اندکی جابجایی( اي فارسی استدر فضاي واکه قریبا همان جایگاههاي شرق گیلکی، تگونه

اي متمایزي را ایجاد است که در این گویش، فضاي واکه/ y/و / ə/مشخص است، حضور دو واکه 
اند و قرار گرفته/  u/و / i/درست در حد فاصل دو واکه / y/در مرکز ذوزنقه و واکه / ə/واکه  .اندکرده
ها و به را به لحاظ تعداد واکه نآو  اندضور دو واکه مذکور در گیلکیهاي اختصاصی، موکد حجایگاه این

و ) سر(sərهایی همچون توان در واژهرا می/ ə/واکه  .دسازایز میاي از فارسی متمتبع، فضاي واکه
vər)گیج (واکه  .نمودمشاهده/y /هایی همچون نیز در واژهtyl)گل و الي ( وtym)وجود) جوانه برنج -
و در  نیز وجود داردهایی همچون ترکی و کردي هاي خاصی است که در گویشاین واکه از واکه. دارد

  .رایج  است ،هاي شرقیگیالن نیز تنها در گونه

  براي زناناي گیلکی شرق فضاي واکه -5نمودار شماره 
براي زنان است، شرایط مشابهی با نمودار اي شرق گیلکی که مختص فضاي واکه 5در نمودار شماره 

 .دشواي مردان برقرار است و هشت واکه موجود در گیلکی شرق در این نمودار نیز پدیدار میفضاي واکه
ن است که این ویژگی آتر اي گستردهاما نقطه متمایز این نمودار با نمونه مشابه براي مردان، فضاي واکه

گیرد و همانگونه که بیان شد دلیل ت میهاي تولید شده توسط زنان نشأهدر واک F1,F2بیشتر  از مقادیر
  . زنان است ، کوتاهتر بودن مجراي صوتیآن

ن  را بر اساس آاي اي شرق گیلکی و نماي ذوزنقهتر از فضاي واکهتصویري واضح 7و  6نمودارهاي 
  . ددهمردان و زنان ارائه میترتیب براي  هاي موجود در گویش مذکور بهواکه F1,F2میانگین 
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  در گیلکی شرق F1,F2فضاي واکه اي مردان بر اساس میانگین  -6نمودار شماره 

  
  در گیلکی شرق F1,F2اي زنان بر اساس میانگین فضاي واکه -7نمودار شماره 

  
  نتیجه گیري - 5

لحاظ تعداد واکه و فضاي هاي گیلکی شرق به توان دریافت که گویشمی هاي فوقبر اساس تحلیل داده
عالوه بر شش واکه معمول . استواکه   8ها در این گویش، تعداد واکه. اي از فارسی متمایز استواکه

گیلکی است  هاي مختص زباناز واکه/  ə/واکه  .شوندن برجسته میآنیز در / ə/و / y/فارسی، دو واکه 
پیشتر  .وجود دارد …, tyl,tymهاي شرقی گیلکی و در کلماتی همچون ، تنها در گونه/y/ولی واکه

بنابراین . بود شده ذري به صورت بدیهی نشان دادهآهایی همچون کردي و وجود این واکه، در گویش
اي، گویش مذکور را در گویش مذکور داشت و این ویژگی تا اندازهاي اي برجستهانتظار فضاي واکه باید

اي متاثر از فضاي واکه .سازداي متمایز میسی و نیز گویش غرب گیلکی به لحاظ ساختار واکهاز زبان فار
  عمودي ترسیم  F2 افقی و  F1که بر اساس محورهاي) 1952(کار پیترسون و بارنی 

اي است که مطابق با ذوزنقه نتایج، بیانگر حفظ ساختار ذوزنقه .شود، براي گویش مذکور ارائه شدمی
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هاي موجود در این گویش براي واکه) هشت نقطه(ن حضور هشت ناحیه آجونز است و برجستگی سنتی 
  .بر روي نمودار است

  
  منابع

  .، تهران، سمتوایی زبان فارسیآنظام  ).1392(جن خان، محمود بی
 مقایسه میانگین«. )1392(اي و علی اکبر دشتلههدایت نوري   شیوا؛ جوادي پور، خرم شاهی، حسن؛
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