
  هاي ساده گويش گيلكي رشتتحليل طيفي واكه
  

  1زهرا عباسي نيلق

  2ماندانا نوربخش

  

  چكيده

ساده گويش گيلكي رشت از طريق  يهاشناختي واكههاي صوتبررسي مشخصههدف از اين پژوهش، 

خواسته شده ) مرد( گويشوربدين منظور، از ده . است هاي اول، دوم و سوم3فركانس فورمنت گيرياندازه

 گويشورصداي . هجايي توليد كنندرا در بافت تك /i,e,ə,ʌ,o,u/است تا شش واكه ساده گونه رشتي 

نتايج به دست آمده حاكي از آن است . شودتحليل مي 4پرت افزار تحليل صوتپس از ضبط، از طريق نرم

ه ك است /i < u < o < e < ə < ʌ/ها به صورت ترتيب فركانس فورمنت اول اين واكهكه 

 > u < o < ʌ < ə/ها رابطه عكس دارد، ترتيب فركانس فورمنت دوم به صورت با ارتفاع واكه

e < i/ ترتيب فركانس فورمنت سوم  ها ارتباط مستقيم دارد وكه با مشخصه پسين و پيشين واكه است

ها در كه تا حدودي با ميزان گستردگي واكه است /o < u <ʌ < e < ə < i/به صورت 

  .است ارتباط

  

  شناختي، تحليل طيفيهاي ساده، گويش گيلكي، تحليل صوتواكه :هاي كليديواژه

  

  مقدمه      -1

بر  .اندشدههاي مختلف گويش گيلكي تاكنون به دفعات از منظر آواشناسي توليدي بررسي آواهاي گونه

شود گويي آنها ظاهر ميهايي كه به هنگام فرااين اساس، مطالعه آواها و صداهاي زبان از طريق مشخصه

توان گيرد و از اين راه، تنها ميو نيز درك آنها با توسل به شم زباني شنونده و يا پژوهشگر صورت مي

توان به طريق ما صداها و آواهاي زبان را ميا .هاي آوايي ارائه نمودنسبي از صداها و زنجيره توصيف

در اين . ي آن از دقت عمل بيشتري برخوردار استهاكه به لحاظ تعيين ويژگي ديگري نيز بررسي كرد

                                                 
    Zahraabbasi85@gmail.comدانشگاه الزهراها و تاريخ، دانشكده ادبيات، زبانشناسي، كارشناس ارشد زبان -1

                  nourbakhsh@alzahra.ac.ir  دانشگاه الزهراها و تاريخ، دانشكده ادبيات، زبان ستاديار،ا -٢
3- formant  
4- praat  
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از طريق ثبت امواج صوتي  آواهاي زبانمعروف است، ) 1آكوستيك(شناختي شيوه كه به آواشناسي صوت

 .   شودميمطالعه هاي فيزيكي آنها و بررسي دقيق ويژگي

مقاومت ناچيز در برابر خروج كه از طريق ارتعاش تارآواها، مجراي گفتار باز و  اندها آواهاي زبانيواكه

-شوند عبارتها ميها در بيشتر زبانسه پارامتر توليدي كه موجب تفاوت واكه. شوندجريان هوا توليد مي
غييرات در شناختي، بيشتر تاز منظر صوت. هاارتفاع زبان، وضعيت پسين يا پيشين زبان و شكل لب اند از

 شودهاي اول، دوم و سوم مجراي گفتار منعكس ميدر فركانس فورمنت اين سه پارامتر توليدي
-هر واكه يا صداي واك .مجراي فوق چاكنايي است 3تشديدفورمنت در واقع فركانس ). 2004، 2كونيگ(

و  F2دومين فورمنت به صورت  ،F1دار حداقل داراي سه فورمنت است كه اولين فورمنت به صورت 

ها همواره ثابت نيست و از فركانس فورمنت. شودمي نويسيخالصه F3سومين فورمنت به صورت 

كند، اما الگوي نسبي آنها ثابت است كه آواها را از همديگر متمايز شخصي به شخص ديگر تغيير مي

هاي نام دارد، اساس تميز بيشتر تفاوت 4ها كه ساختار فورمنتدر حقيقت ترتيب توالي فورمنت .كندمي

  ).91 -90: 1374فراي، ( ستا هابين واكه

  

 
 /a/هاي اول تا چهارم واكة  فورمنت ، نوارهاي سياه افقي/dar/طيف نگاشت واژة  -1شكل 

  .اند هستند كه روي شكل مشخص شده

  

                                                 
1- acoustic phonetics 
2- Koenig, L. 
3- resonance 
4- formant structure 
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هاي تيره طيف نگاشت نواردر اين . شود مشاهده مي 1شكل  در /a/فورمنت هاي اول تا چهارم واكة 

ه دشمشخص   F4 و F1، F2 ،F3 به صورت كه از پايين به باال انداي واكههدهنده فورمنتافقي نشان

  .است

ها محسوب بندي واكهشاخص طبقه 1در آواشناسي آكوستيك سه فورمنت اول به همراه فركانس پايه

صوت نقش  2در تعيين زير و بميست و ا مربوط به ارتعاش تارآواهافركانس پايه ويژگي صوتي  .شوندمي

يابد و در نتيجه صدا زيرتر شنيده  فركانس پايه افزايش مي تر ارتعاش يابند تارآواها سريعر چه ه .دارد

هاي غير افراشته توليد  به طور ذاتي زيرتر از واكه هاي افراشته واكهمطالعات نشان داده است كه . شود مي

  .شوند مي

ارد، بدين معني كه هر چه ارتفاع ها دطور كلي، فركانس فورمنت اول رابطه عكس با ارتفاع واكه به

فركانس فورمنت دوم با مشخصه پسين و پيشين . يابدميفركانس فورمنت اول كاهش  يابدواكه افزايش 

يابد اما هاي پسين، فركانس فورمنت دوم كاهش ميبدين ترتيب كه در واكه .ها در ارتباط استبودن واكه

ارتباطي  هبا توجه ب. )197-196: 2011 ،4و جانسون 3فوگد لده( كندهاي پيشين افزايش پيدا ميدر واكه

دهند كه  ها را به صورت نموداري نمايش مي شود، معموال واكه هاي اول و دوم مشاهده مي كه در فورمنت

هاي فورمنت دوم مشاهده  هاي فورمنت اول و در محور افقي فركانس در محور عمودي آن فركانس

  .دهد هاي انگليسي آمريكايي نمايش مي ين نوع نمودار را براي واكهاي از ا نمونه 2شكل . شود مي

  

 
برگرفته از (هاي انگليسي آمريكايي  هاي اول و دوم براي واكه نمودار فورمنت -2شكل 

  )197: 2011 ،فوگد و جانسون لده

  

                                                 
1- fundamental frequency 
2- pitch 
3- Ladefoged, P.   
4- Johnson, K.  



  1391 زمستان، 31، شماره 8فصلنامه پازند، سال / 76

  

 به ، هر چند اين رابطه به روشني وها نيز رابطه داردبا مشخصه گرد و گسترده بودن واكه فورمنت دوم

 F2هاي گسترده كاهش و در واكه F2هاي گرد در واكه. نيست ارتفاع زبانو مشخصه  F1وضوح رابطه 

 ،در واكه گسترده پيشين. )2000 ،1هيوارد(يابد  گردي كاهش ميفورمنت سوم نيز با . كندافزايش پيدا مي

F3 ست اما در واكه گرد پسينا باال، F3 ين استپاي .  

، )1952(3و بارني2ترسونپ. ها هميشه مورد توجه بوده است مطالعة واكهدر تاريخ آواشناسي آكوستيك 

هاي شامل فركانس فورمنت ،/hvd/شناختي ده واكه انگليسي آمريكايي را در بافت هاي صوتويژگي

بين واكه مورد نظر و جالبي  نتايج بررسي، رابطه. ندگيري كرداول تا سوم، شدت و فركانس پايه را اندازه

كت كننده به شران فركانس فورمنت نيز از يك شركتداد، اما نوسالگوي فركانس فورمنت نشان مي

هاي مجاور بسيار چنين ميزان همپوشي الگوهاي فورمنت در ميان واكههم. كننده بعدي قابل توجه بود

  . دادها خبر ميكهبررسي شنيداري نيز از قابليت تشخيص بسيار باالي وا. بود

هاي مربوط به تشخيص هاي آكوستيك پيترسون و بارني در توسعه و پيشرفت نظريهگيرياندازه

ررسي هاي باي در آزمايشگاهها پس از انتشار به طور گستردهگيرياين اندازه. داشتنقش مهمي ها واكه

 استفاده شداي ديگر تشخيص واكه هروشاز  ،چنين در مطالعات متعدد ارزيابيهم. گفتار به كار رفت

؛ هيلنبرند و همكاران، 8،1993و گايورت 7؛ هيلنبرند1989، 6؛ ليپمن1985، 5؛ سيدرال1978، 4نيري(

1995 .(  

با هدف تكرار و بسط مقاله معروف پيترسون و بارني،  )1995(در تحقيقي ديگر، هيلنبرند و همكاران 

ها نشان داد كه بين بررسي اين داده. را بررسي كردند كاييهاي انگليسي آمريهاي آكوستيك واكهويژگي

 و هم از F2و F1 هايلحاظ ميانگين فركانس تحقيق پيترسون و بارني، هم بهو  پژوهشهاي اين داده

 هيلنبرند و همكاران. هاي قابل توجهي وجود داردمجاور، تفاوتهاي ر ميزان همپوشي و تداخل واكهنظ

نتايج . كردندرا بررسي  فورمنت واكهتأثيرات محيط همخواني بر الگوهاي گر دي در تحقيقي ،)2000(

ها تغييرات بر اين اساس در الگوي فورمنت واكه. بودحاكي از تأثير بسيار زياد محيط آوايي بر اين رابطه 

محيطي ( 9ها به مركزي شدن در محيط غير تهيگرايش واكه) 1 از ساسي مشاهده شده است كه عبارتندا

 /u/هرتز در واكه  600-500افزايش فركانس فورمنت دوم در حدود ) hvd/ .(2/ غير از بافت محيطي (

افزايش فركانس ) 3. هايي كه همخوان آغازي آنها لثوي باشددر محيط ،/ʊ/هرتز در واكه  300-200و

                                                 
1-Hayward, K. 
2- Peterson, G.E. 
3- Barney, H.L. 
4- Nearey, T.M. 
5- Sydral, A.K. 
6- Lippman, R.P. 
7- Hillenbrand, J.M. 
8- Gayvert, R.T. 
9- non-null environment 



  77/كي رشتهاي ساده گويش گيلتحليل طيفي واكه

 

وي هايي كه همخوان آغازي آنها لث، در محيط/ʌ/و /ɑ/هايهرتز در واكه 100فورمنت دوم در حدود 

هايي كه هاي پسين و در محيطهرتز در واكه 100افزايش فركانس فورمنت دوم در حدود ) 4. باشد

- هرتز در واكه 100 -85 كاهش فركانس فورمنت دوم در حدود) 5. كامي باشدهمخوان آغازي آنها نرم
انس فورمنت ها به فركگرايش واكه) 6. هايي كه همخوان آغازي آنها لبي باشدهاي پيشين و در محيط

  .دار باشندهايي كه داراي همخوان واكتر در محيطاول پايين

هاي براي بررسي آزمايشگاهي نتايجي كه در آواشناسي توليدي در ارتباط با واكه) 1369( خانجنبي

نتايج به دست . پرداخت ي فارسيهابه تحليل صوتي واكه LPCفارسي ارائه شده، با استفاده از روش 

، 121، 113، 125به ترتيب  /â/و/i/،/e/،/æ/،/u/،/o/ هاي سادهكه فركانس پايه در واكه داد آمده نشان

  F2 – F1هاي بر داده 1اين بررسي نشان داد كه انطباق منحني دانيل جونز. هرتز است 121و 121، 129

 , F1 1378( ثمرههاي زبان فارسي هاي ساده زبان فارسي، شباهت بسيار زيادي با نمودار واكهواكه (

  . دارد

است، اما  هاي زبان فارسي رو به فزونيشناختي آواهاي صوتاخير، ميزان بررسي هايطي سال

هاي آواشناختي شناختي در نظام آوايي گويش گيلكي صورت نگرفته و تمامي بررسيتحليل صوت تاكنون

  .نظام آوايي اين گويش در حوزه مطالعات آواشناسي توليدي است

چند صفحه  گويش گيلكي رشت نام ، در قسمت اول بخش دستور كتاب خود به)1374(2سننكريست

واكه كشيده يا  5 .ها را به سه دسته تقسيم كرده استوي آوا. به آواشناسي اختصاص داده استصفحه 

هاي ايراني گروه ، مسئول طرح بررسي زبان)2001(3استيلو. همخوان 24واكه كوتاه و  11نيم كشيده، 

- ضمن اشاره به آراء كريستن »هازبان -گيالن «نامه ايرانيكا و زير مدخل در جلد دهم دانش ،غربيشمال

-اند، ميآوا دانسته 9و  21هاي گيلكي را كه به ترتيب تعداد واكه) 1971(4و راستار گويووا) 1930(سن
او به صراحت نوع و . ها در گيلكي نبايد بيش از شش يا هفت واج باشدبه احتمال زياد اين واكه نويسد

ها را آيد كه تعداد واكهميولي از مجموعه نوشتار وي چنين بركند هاي گيلكي را مشخص نميتعداد واكه

  ).1385رسايي، ( دانسته است/i,e,ə,а,u,o/ شش واج و متشكل از 

هاي گويش وي واكه. با نظر استيلو موافق است) 2003(پژوهشگران ايراني، جهانگيرياز ميان 

هاي تعداد واكه) 1384(رسايي ./i,e,a,ə,o,u/: داند كه عبارتند ازگيلكي را مشتمل بر شش واج مي

اي استيلو از واكه پسين، در مجموعه واكه /a/داند، اما به جاي واكه گيلكي را همانند استيلو شش واج مي

 /i,e,ə,ʌ,u,o/هايسايي، واكهاين شش واكه مورد نظر ر كند، بنابراستفاده مي /ʌ/افتاده و گسترده نيم

  .است

                                                 
1- Jones, D. 
2- Christensen, A. 
3- Stillo, D. 
4- Rastargoyova, V.S. 
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-اآو) 1385(پورهادي ند،ها را شش واج در نظر گرفتاما بر خالف استيلو و موافقانش كه تعداد واكه
افراد  .داندهاي گويش گيلكي را شامل بيست و يك همخوان، يك نيم واكه و هفت واكه ساده مي

و عبداله ) 1373(، جمشيدي)1371(، حقيري)1354(ملكي ضيابري ،)1350(ديگري نيز همچون پوررياحي

-و واكه اي گويش گيلكي اختصاص دادهخود را به بررسي نظام واكه بخشي از تحقيقات) 1381(رادزاده

  .انددانسته /i,e,æ,â,o,u,ǝ/هاي ساده اين گويش را متشكل از هفت واج 

نظر توليدي و با توسل به ها را از م اكثر مطالعاتي كه در مورد گيلكي صورت گرفته است واكه

هاي گويش گيلكي از منظر  مسلم است كه بررسي نظام واجي واكه. اند بررسي كرده 1آواشناسي شهودي

  . و روشني ارائه نمايد تر تواند تصوير دقيق آواشناسي آكوستيك مي

  

  روش تحقيق -3

  گويشوران -1- 3

اين . بود، گيلكي رشت آنان گيكه زبان بومي هم مرد حضور داشتند وهش ده گويشوردر اين پژ

از طبقه  و غالباً اكثر رتبه تحصيلي آنها ديپلمند، حدسال انتخاب شد 45تا  35گويشورها از گروه سني بين 

  .بودنداجتماعي متوسط 

  ها و ابزار سنجشآوري دادهروش جمع -2- 3

به همين منظور براي  .بررسي شدشناختي صوت از نظرهاي ساده، هاي صوتي واكهدر اين مقاله ويژگي

 هاي آغازيو شامل همخوان cvcها ، چهار واژه در نظر گرفته شد كه ساختار هجايي آنهر واكه

/p,b,d,t,s,f,h/، هاي پايانيهمخوان /p,b,d,t,s,z,f,h/ يهاو واكه /i,e,ə,ʌ,o,u/ ها واژهاين . بود

ها را به شكل طبيعي سه بار يك از واژه كه هر ار داده شد و از آنها خواسته شدقر در اختيار گويشوران

تجزيه و  )17/1/5ويرايش ( اي پرتافزار رايانهبا استفاده از نرم ، صداي آنانپس از ضبط. تلفظ نمايند

مورد ) 5/11ويرايش (2اساسپيافزار آماري اسنرم با استفاده ازسپس نتايج حاصل از آن . شدتحليل 

  .تحليل آماري قرار گرفت

واكه افراشته، پيشين  است كه عبارتند ازهاي ساده گويش گيلكي رشت اي انتخاب شده واكههواكه 

افتاده، پسين و واكه نيم ؛/ə/؛ واكه مركزي و خنثي /e/افراشته، پيشين و گسترده واكه نيم ؛/i/و گسترده 

واقع در  /æ/واكه ./u/و واكه افراشته، پسين و گرد /o/ افراشته، پسين و گرد ؛ واكه نيم/ʌ/گسترده 

 .است /ə/هاي انسدادي و سايشي چاكنايي در گويش گيلكي رشت، واجگونه واكه موضع بعد از همخوان

  .دهدنشان مي ٣اي پي آيهاي ها را بر روي نمودار واكهاين واكه  3شكل

                                                 
1- Impressionistic phonetics 
2- spss (version: 11.5) 
3- International Phonetic Alphabet (IPA) 



  79/كي رشتهاي ساده گويش گيلتحليل طيفي واكه

 

 
هاي ساده گيلكي  واكه كه )2005(المللي آوانگار ها در الفباي بين ذوزنقه واكه -3شكل 

  .اندبا دايره مشخص شدهتوسط نگارندگان رشت 

  

  نتايج  -4

  فورمنت اول -1- 4

نشان داده   - 1گيلكي رشت در جدولهاي ساده گويش نتايج حاصل از بررسي فركانس فورمنت اول واكه

رين ميزان و در ، كمت/i/بر اساس اين نتايج، فركانس فورمنت اول در واكه افراشته و پيشين . شده است

  .   ستا ، بيشترين ميزان خود را دارا/ʌ/افتاده واكه پسين و نيم

                                        

  هاواكه  F1  انحراف معيار  حداقل  حداكثر

423  293  29  363 /i/ 
559  430  29  494  /e/  

580  444  31  529  /ə/  

690  538  51  631  /ʌ/  

574  428  37  478  /o/  

496  334  36  422  /u/  

  

  هاي سادة گيلكي رشت  در واكه) هرتز(هاي آماري فركانس فورمنت اول  شاخص -1جدول 
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 ارتفاع درو تعيين مشخصه ) 92: 1374فراي، (ارتباط آن با مجراي عمودي گفتار ويژگي فورمنت اول،

- ، بدين ترتيب كه واكه)150: 2000هيوارد، (عكس داردها رابطه ا ارتفاع واكهست، فورمنت اول با هاواكه

  . دارندفركانس فورمنت اول بااليي هاي افتاده، منت اول پايين و واكهفركانس فور ،هاي افراشته

 /ʌ/ترين واكه و واكه هرتز، افراشته 363با فركانس فورمنت اول پايين و حدود  /i/ةواكبه اين ترتيب، 

پس از . شوندترين واكه اين گويش محسوب ميهرتز، افتاده 631 و حدود با فركانس فورمنت اول باال

/i/ واكه ،/u/  دو واكه . رودهرتز، دومين واكه افراشته به شمار مي 422با فركانس فورمنت اول برابر/e/ 

 افراشتههاي نيمهرتز، واكه 478و  494با فركانس فورمنت اول نزديك به هم و به ترتيب برابر  /o/و 

 /e/تر، باالتر از واكه با فركانس فورمنت اول پايين /o/كه در بين اين دو واكه نيز، واكه  انداين گويش

  .       شودمحسوب مي يانيهرتز، واكه م 529نيز با فركانس فورمنت اول حدود  /ə/واكه . واقع شده است

در يك سطح  /u/و  /i/پيشين و پسين  ةافراشت ةن است كه دو واكنجا ايمهم و قابل ذكر در اي ةنكت     

كه ديديم فركانس افراشتگي قرار ندارند، زيرا فركانس فورمنت اول آنها در يك سطح نيست، چنان

 ةدو واك. از ارتفاع بيشتري برخوردار است /u/هرتز نسبت به واكه  59اختالف با  /i/در واكه  فورمنت اول

هرتز باالتر  494با فركانس فورمنت اول برابر  /e/، واكه پيشين ددارن ارتفاعنيز اختالف  /o/و  /e/مياني 

هرتز  16اختالف فركانس در اين دو واكه . قراردارد 478با فركانس فورمنت اول برابر  /o/از واكه پسين 

هاي ساده ميانگين فركانس فورمنت اول واكه 4شكل  .نسبت به دو واكه قبلي كمتر است است كه

  .دهدا  نشان ميگويش گيلكي رشت ر

 
  هاي ساده گيلكي رشت در واكه) هرتز(ميانگين فركانس فورمنت اول -4شكل 

  
  فورمنت دوم -2- 4

حاكي از آن است كه  گيلكي رشت هاي ساده گويشگيري آكوستيك فركانس فورمنت دوم واكهاندازه

ترين ميزان داراي كم /u/ركانس فورمنت دوم و واكه ها داراي بيشترين ميزان فدر بين اين واكه /i/واكه



  81/كي رشتهاي ساده گويش گيلتحليل طيفي واكه

 

هاي ساده گويش گيلكي رشت بر اساس سير نزولي فركانس ترتيب واكه. فركانس فورمنت دوم است

ميانگين  2جدول . است /i > e > ə > ʌ > o > u/ها به صورت فورمنت دوم اين واكه

و مقادير حداقل و حداكثر به  همراه انحراف معيارها را بر حسب هرتز و به فركانس فورمنت دوم اين واكه

، دارندفركانس پاييني  /ʌ/و/u/،/o/هاي داراي فركانس باال و واكه /e/ و /i/هاي واكه. دهدميدست 

  . تنيز متوسط اس /ə/واكهفركانس 

  

  هاواكه F2  انحراف معيار    حداقل  حداكثر

2357  1962  96  2114  /i/ 

1975  1559  114  1822  /e/  

1778  1389  109  1598  /ə/  

1610  1208  90  1374  /ʌ/  

2152  955  90  1167  /o/  

1595  830  202  1157  /u/  

 هاي سادة گيلكي رشت در واكه) هرتز(هاي آماري فركانس فورمنت دوم  شاخص -2جدول 

  

پسين و پيشين و تا حدودي تعيين مشخصه  ويژگي فورمنت دوم، ارتباط آن با مجراي افقي گفتار و

فركانس فورمنت دوم باال با مشخصه پيشين و ). 149: 2000يوارد ه(است هامشخصه گردي واكه

ها باعث چنين مشخصه گردي واكههم. ها ارتباط داردخصه پسين واكهفركانس فورمنت دوم پايين با مش

  . شودكاهش فركانس فورمنت دوم مي

هاي پيشين محسوب باال، واكهه دليل دارا بودن فركانس فورمنت دوم ب /e/و /i/اين دو واكه  بنابر

نيز  /ə/و واكه  هاي پسينتر، واكهمنت دوم پايينبا توجه به فركانس فور /ʌ/و/u/،/o/هايواكه. شوندمي

ها بر ترتيب واكه. آيدمركزي به شمار مي با توجه به دارا بودن حد متوسط فركانس فورمنت دوم، واكه

ها از پيشين به پسين اس سير نزولي فركانس فورمنت دوم در ابتداي اين بخش، در واقع ترتيب واكهاس

  .   است

 و دو واكه پيشين /ʌ/و/u/،/o/البته بايد توجه داشت كه چون فركانس فورمنت دوم سه واكه پسين      

/i/و/e/ هاي پسين، واكه به يك ميزان نيست، در بين واكه/u/ ترين فركانس فورمنت دن پايينبا دارا بو

. گيرندقرار مي /u/بعد از  جايگاهبه ترتيب در  /ʌ/ و /o/هاي رود و واكهترين واكه به شمار ميدوم، پسين

تر نسبت به واكه پيشين جايگاهيبه لحاظ فركانس فورمنت دوم باال، در  /i/هاي پيشين نيز، واكهدر واكه

/e/ قرار گرفته است          .  
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شود، فركانس ها سبب كاهش فركانس فورمنت دوم ميطور كه ذكر شد، مشخصه گردي واكهمانه

 و /i/هاي گسترده و فركانس فورمنت دوم باال در واكه /o/ و /u/هاي گرد فورمنت دوم پايين در واكه

/e/ دهدها را نشان ميميانگين فركانس فورمنت دوم اين واكه 5شكل . است همين امر ةدهندنشان .  

  

 
  هاي سادة گيلكي رشت در واكه) هرتز(ميانگين فركانس فورمنت دوم  -5شكل 

  فورمنت سوم -3- 4

دهد كه فركانس اين نشان مي گيلكي رشت هاي ساده گويشبررسي فركانس فورمنت سوم در واكه

ميانگين -  3جدول . كمترين ميزان استداراي  /o/داراي بيشترين ميزان و در واكه  /i/فورمنت در واكه 

. دهدها را به همراه انحراف معيار و مقادير حداقل و حداكثر نشان ميفركانس فورمنت سوم در اين واكه

 حداكثر ميزان خود را دارا /i/كنيم مقدار فركانس فورمنت سوم كه در واكه گونه كه مالحظه ميهمان

نيز به  /o/و /ʌ/يابد، در دو واكه مجددا افزايش مي /ə/در واكه  كند وكاهش پيدا مي /e/ست، در واكه ا

  .يابدبه مقدار بسيار اندك افزايش مي /u/ترتيب سير نزولي كاهش يافته و در واكه 

  هاواكه  F3  انحراف معيار  حداقل  حداكثر

3598  2338  232  2801  /i/ 
2806  2340  114  2615  /e/  

2865  2372  145  2638  /ə/  

2880  2064  183  2563  /ʌ/  

2900  2152  160  2528  /o/  

2934  2227  173  2539  /u/  

 هاي سادة گيلكي رشت در واكه) هرتز(هاي آماري فورمنت سوم شاخص -3جدول 

  



  83/كي رشتهاي ساده گويش گيلتحليل طيفي واكه

 

ها طور كلي مشخصه گردي واكه به. ها در ارتباط استفورمنت سوم با مشخصه گرد و گسترده بودن واكه

هاي گرد فورمنت سوم پايين بر اين اساس واكه). 149: 2000هيوارد، (شودش فورمنت سوم ميباعث كاه

  . دارندهاي گسترده فورمنت سوم بااليي و واكه

  

  هاي گيلكي رشتواكه هاي اول و دوم  نمودار فورمنت -4 - 4

ودي آن نشانگر ها كه محور افقي آن نشانگر فركانس فورمنت دوم و محور عمدر نمودار فورمنت واكه

پيشين زبان در دهان و محور   -فركانس فورمنت اول است، در واقع محور افقي، نماينده موقعيت پسين

 گيلكي رشتهاي ساده گويش فورمنت واكه  -4 نمودار. عمودي نماينده فاصله زبان تا سقف دهان است

  .دهدرا نشان مي

 
هاي ساده گيلكي رشت بر اساس  واكه)  هرتز(ي اول و دوم ها نمودار فورمنت -6شكل 

  ميانگين مقادير

                      

ناحيه  در »هب«و » تب«، »دس«، »سس«هاي شود واكه موجود در واژهگونه كه مشاهده ميهمان

بر  »داد« و» باد«، »داز«، »داب«هاي موجود در واژه ةواك .است واقع شده /ə/شوا  و مياني مركزي ةواك

ها چهار واكه ديگر نيز هر يك با توجه به ويژگي. منطبق است /ʌ/ ةافتادپسين و نيم ةواك مربوط به ةناحي

 ةواك ةواكه افراشته، پيشين و گسترده در ناحي. اندواقع شده هاي خاص خود در مناطق مربوطو مشخصه

/i/ةواك ةافراشته، پيشين و گسترده در ناحي، واكه نيم /e/، ةواك ةواكه افراشته، پسين و گرد در ناحي /u/  و

- لذا با توجه به نمودار فوق و ساير بررسي. اند واقع شده /o/ ةافراشته، پسين و گرد در ناحيه واكنيم ةواك
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شكل . است /i,e,ə,ʌ,o,u/هاي صورت گرفته، نظام آوايي گويش گيلكي رشت داراي شش واكه ساده 

  .  دهدنشان ميهاي اول و دوم  بر اساس فورمنتها را هاين واك 1نمودار پراكندگي 7

         

 
 هاي سادة گيلكي رشت واكه) هرتز(هاي اول و دوم ر پراكندگي فورمنتنمودا -7شكل 

  

  گيرينتيجه -5

. دارند بيشترين نقش راهاي آن هاي اول و دوم در تعيين كيفيت واكه و مشخصهفركانس فورمنت

فركانس فورمنت دوم نيز با مشخصه  .فركانس فورمنت اول با مشخصه ارتفاع واكه رابطه عكس دارد

اي بيشتر چه فركانس فورمنت دوم واكهبه اين صورت كه هر .ها رابطه مستقيم داردپسين و پيشين واكه

تر باشد، آن واكه پسينتر اي كمتر خواهد بود و هرچه ميزان اين فركانس در واكهباشد، آن واكه پيشين

-فورمنت دوم تأثير گذار است و باعث كاهش آن مي ها نيز بر فركانسمشخصه گردي واكه. خواهد بود

  ). شودالبته اين مشخصه سبب كاهش فركانس فورمنت سوم نيز مي(شود

ها و فورمنتها و رابطه بين فركانس شناختي فركانس فورمنتهاي صوتگيريبر اساس اندازه

  :شودتوصيف ميهاي ساده گويش گيلكي رشت به شرح زير واكه هاي توليدي،خصهمش

  

                                                 
1- scatter plot 



  85/كي رشتهاي ساده گويش گيلتحليل طيفي واكه

 

  مثال  واكه

/i/ -                                      واكه افراشته، پيشين و گسترده
/diz/ 

  

/e/  - افراشته، پيشين و گسترده                                  واكه نيم
/pes/ 

  

/ə/ - زي و خنثي                                                  واكه مرك
/dəs/ 

  

/ʌ/ - افتاده، پسين و گسترده                                    واكه نيم
/dʌb/ 

  

/o/ - افراشته، پسين و گرد                                       واكه نيم
/bot/  

  

/u/ -  و گرد                                           واكه افراشته، پسين
/buz/ 

  

شناختي هاي صوتگيريهاي ساده گويش گيلكي رشت بر اساس اندازهواكه - 4جدول     

 ها                                                                                         فركانس فورمنت
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