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Abstract 
In this research, various types of vowel raising in Sabzevari dialect are 
analyzed in different contexts in the framework of Generative Phonology 
(Chomsky & Halle, 1968). The main concern in this paper is to investigate 
various phonological contexts in which vowel raising takes place in this 
dialect. The data of this research are collected via two sources: written 
sources about Sabzevari dialect and recorded speech of some Sabzevari 
speakers. To this end, the phonological and phonetic forms of the data 
were first compared to one another and analyzed afterwards. Standard 
Persian was taken as evidence in this research. The results of this research 
reveal that vowel raising applies in two different phonological contexts: 
when low or mid vowels are adjacent to high consonants, that is to say, 
alveo-palatal, palatal and velar consonants. and when mid or low vowels 
are adjacent to nasal consonants. Overall, nine types of vowel raising take 
place in Sabzevari dialect.                  

 

Keywords: Vowel raising, Sabzevari dialect, High consonants, Low 

vowel, Mid vowel. 

 

1. Introduction 

The aim of this paper is to analyze vowel raising as a phonological process 

in Sabzevari dialect of Iran within the frame work of Generative 

Phonology (Chomsky & Halle, 1968). Crystal (2003: 386) explains that 
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Raising in phonetic and phonology is a vertical process that affects tongue 

height and is opposed to lowering; thus a vowel is raised in the context of a 

following high vowel. He also adds that as languages change in the course 

of time, vowels that were in a low position, might raise to a higher position 

in comparison with their original place in the mouth. Trusk (2006: 300) 

believes that any phonological process through which the place of a vowel 

is raised to a higher position in the mouth, is called Raising. He explains 

that many of the evolutions that took place during the Great Vowl Shift in 

English, included Raising. He then mentions change of [e:] to [i:]. Trusk 

declares that Raising can be a synchronic process as well. He mentions 

Raising of mid vowels before low vowels in Bask as an example for this 

shift. Two words that show this kind of Raising in Bask are exte 'house' 

and asto 'donkey'. When followed by the article- a, they will be 

pronounced as ext[i]a and ast[u]a. Analyzing Sabzevari data shows that 

Vowel Raising is a frequent phonological process in this dialect. Based on 

this fact, the main question of this paper is: in which phonological contexts 

does Vowel Raising take place in Sabzevari dialect? 

 

2. Theoretical framework 

Generative Phonology is a classical theoretical framework in phonology 

which is based on Generative Grammar; thus it has mechanical and 

mathematical type rules for describing and formulating phonological 

processes and alternations. This framework was first introduced by The 

Sound Pattern of English (Chomsky & Halle, 1968). Just like Generative 

Grammar, Generative Phonology tends to be a simple frame work for 

analyzing phonological processes. This simplicity manifests itself in the 

form of rules being used to describe phonological alternations. Generative 

Phonology is a linear theory due to the fact that its representations are 

written in the form of sequences of phonological units with boundaries 

between them. The aim of the theory is to analyze and describe syntactic 

structures in such a way that a relation is made between these two facets of 

language. In Generative phonology, phonological forms of words are 

considered as underlying structures that after applying phonological rules, 

turn into phonetic forms or surface structures; thus phonological rules 

show the relation between underlying structures and surface structures as 

well as describing the process of phonological alternations. 
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3. Methodology 

This research is analytical - descriptive and its data are collected using two 

sources: written sources about Sabzevari dialect and recorded speech of 

some Sabzevari speakers. At first place, Sabzevari data were collected 

from the above-mentioned sources and after that were compared to 

standard Persian forms. This comparison revealed that Persian words are 

the underlying forms, whereas Sabzevari words are the surface forms. 

Analyzing the data shows that two main categories of Vowel Raising take 

place in Sabzevari Persian and within each of these main categories, three 

types of Raising are distinguished. Overall, six types and nine various 

instances of Vowel raising happen in this dialect for which suitable 

phonological rules are written to describe them properly. 

 

4. Results & Discussion 

The analysis of Sabzevari data reveals that overall, nine different instances 

of Vowel Raising has been found in this dialect; besides, Sabzevari shows 

two different phonological contexts and within each of these, three types of 

Raising take place. The first context is when low or mid vowels become 

adjacent to alveo-palatal, palatal and velar consonants (i.e. high consonants). 

In such a context, low or mid vowels raise to a higher position in the 

mouth due to the high position of their adjacent consonants. Overall, three 

types of Vowel Raising are distinguished in this context: 1) Raising of /e/, 

/o/ and /a/ to [i], 2) raising of /a/, /ɑ/,/e/ and /o/ to [u] , 3) raising of /a/ and 

/ɑ/ to [e]. The second context is when low or mid vowels become adjacent 

to nasal consonants: /n/ and /m/. In this context, three types of Raising are 

also evident: 1) Raising of /a/, /e/ and /o/ to [i], 2) Raising of /a/, /ɑ/, /e/ 

and /o/ to [u], 3) Raising of /a/ and /ɑ/ to [e].  

 

5. Conclusions & suggestions 

The results of this research show that Vowel Raising in Sabzevari Persian 

has two main phonological contexts, six main types and nine instances; thus 

considerable diversity is obvious in Sabzevari Vowel Raising. This research 

is the first step in the frame work of Generative Phonology that investigates 

the phenomenon of Vowel Raising in one of the dialects of Persian and can 

pave the way for other researchers in the field of phonology to focus on the 

issue and investigate its different features and facets in various theoretical 

frameworks, such as Natural Phonology, Historical Phonology, Cognitive 

Phonology and Optimality Theory among others. Researchers can also work 

on this phenomenon in other Iranian accents, dialects, and languages and 
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explore the similarities and differences between them in this regard. In this 

way, typological investigations might be a new field of study and research in 

the future. 
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 چکیده
مختله  ن  در اهاراو  ههای در این پژوهش انواع فرایند افراشتگی واکه در گویش سبزواری با توجه بهه باف 

سه  کهه ا ایهای واجیانواع باف  ۀاصلی نگارنده در این مقاله مطالع ۀشوند. مسألشناسی زایشی تحلیل میواج

اند: منهاب  های این پژوهش به دو روش گردنوری شدهد. دادهکنایجاد میگویش این در را فرایند افراشتگی واکه 

های واجهی و هها صهور فتار اند گویشور سهبزواری. در بررسهی دادهگویش سبزواری و ضبط گ ۀمکتو  دربار

عنوا  های فارسی معیار بهاند. در این پژوهش، دادهنوایی در گویش سبزواری با هم مقایسه و سپس تحلیل شده

 فراینهدننهها  دهد که دو باف  واجی عمده وجود دارد کهه دراند. نتایج این پژوهش نشا  میشاهد استفاده شده

کامی، کامی -لثوی ۀهای افراشتهای افتاده یا میانی با همخوا واکه نشینیهمدهد: در اثر افراشتگی واکه رخ می

ه نمونه فراینهد های خیشومی. در مجموع نُهای افتاده یا میانی با همخوا واکه نشینیهمو نرمکامی و نیز در اثر 

 .دهدافراشتگی واکه در گویش سبزواری روی می
 

 میانی ۀافتاده، واکۀ های افراشته، واک، گویش سبزواری، همخوا افراشتگی واکه گا  کلیدی:واژ
 

   ، تهرا ، ایرا .دانشگاه تربی  مدرسشناسی همگانی، جوی دکتری زبا دانش .1

  )نویسندۀ مسؤول(شناسی همگانی، دانشگاه تربی  مدرس، تهرا ، ایرا . دانشیار زبا . 2
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 مقدمه -1

 موضوع و هدف اصلی مقاله -1-1

شناسهی مقاله بررسی فرایند افراشتگی واکه در گویش سبزواری اس  که در اهاراو  واجهدف 

دههد کهه ارتقها توضهی  مهی( 219: 2222) شود. کریستالتحلیل می (1691)اامسکی و هله،  زایشی
گیهرد. وی گذارد و در مقابل افتادگی قهرار مهیمیفرایندی عمودی اس  که بر ارتفاع زبا  تأثیر 

ای، یک واکه ممکن اسه  در محهیط یهک دارد که برای مثال، در هماهنگی واکهسپس بیا  می
ای کهه در جایگهاه نید افراشته شود. در جریا  تحهول زبها ، واکههافراشته که بعد از ن  می ۀواک

 .(219: 2222)کریستال،  لندتر ارتقا پیدا کندنسبتاً ب هپایینی قرار دارد، ممکن اس  به جایگا

کهه یهی ن  جایگهاه تولیهد یهک  واجی یدهد که هر فرایندتوضی  می (222: 2229) تراسک     
دارد کهه واکه در دها  به جایگاه باالتری حرک  کند، فرایند ارتقا نام دارد. وی سپس بیها  مهی

 دارنهده ، در بهراسه دادهرخ 1ای بزرگواکه بسیاری از تحوالتی که در انگلیسی در جریا  تحول
دههد کهه ارتقها همننهین . وی در ادامه توضی  می[iː]به  [eː]برای مثال، تغییر  اس ،هارتقا بود

ههای های میانی پهیش از واکههزمانی باشد. تراسک در این مورد ارتقای واکهتواند فرایندی هممی

)خانهه( و  'exte 'houseههای کند. برای مثال، واژهکر میعنوا  نمونه ذدر زبا  باسک را بهافتاده 
asto 'donkey' ( وقتی به دنبالشا  حرف تعری )االغ-a  نید به ترتیه  بهه صهور  می ext[i]a و

ast[u]a دهد که فرایند ارتقهای واکهه های گویش سبزواری نشا  میشوند. بررسی دادهتلفظ می
فراینهد ارتقهای واکهه در گهویش ایهن اسه :  رسهش مقالههافتهد. پدر این گویش بارها اتفاق می

 افتد؟سبزواری در اه بافتی اتفاق می
 
 پژوهش  ۀپیشین -1-2

 اسه دادهزبا  گیلکی را بررسی کرده و نشها   ای درهماهنگی واکه (112: 1212) زیدهی نوروزی

راینهد ارتقهای های گویش گیلکی رش  منجهر بهه وقهوع فکه اگونه این فرایند در برخی از واژه

وی در گویش گیلکی رش ، مشهمول همهاهنگی  ۀهایی که به گفتشود. دو نمونه از واژهواکه می

کهه در  ،نهد از: کبریه  و سهفیدادهنهد عبهار شوند و فرایند ارتقای واکه را نشا  میای میواکه

ارتقهای واکهه شوند و پس از اعمال فراینهد نویسی می/ واجsefid/ و /kebritزیرساخ  به صور  /

 نیند.درمی [sifid]و  [kibrit]در روساخ  به صور  

                                                           
1. great vowel shift 
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اقلیدی را بررسهی کهرده و مهوارد متنهوعی از  ۀفرایند ارتقای واکه در گون (65: 1211) شریفی     
 ۀههای عملکهرد ایهن فراینهد در گونه. در اینجا به برخهی از نمونههاس دادهرخداد ن  را توضی  

/ ɑ/ ۀافتهاد واکهۀکنیم. اولین مورد وقوع این فرایند در تبهدیل شاره میاقلیدی به نقل از شریفی ا
ههایی کهه ایهن افتهد. دو نمونهه از واژهشود که در پایا  واژه اتفاق میدیده می [[oمیانی  واکۀبه 

 گونهۀ/ کهه در sarmɑ/ و /mɑاز: / انهدعبار دهنهد اقلیهدی نشها  مهی گونۀای را در تبدیل واکه
ای بعدی که فرایند ارتقهای واکهه شوند. تبدیل واکهتلفظ می [[sarmoو  [mo] اقلیدی به صور 

 پیش از همخوا  خیشهومی اسه  [u] واکۀ/ به ɑ/ واکۀدهد، تبدیل اقلیدی بازتا  می گونۀرا در 
دهنهد اقلیهدی نشها  مهی گونهۀای را در هایی که این تبهدیل واکههدو نمونه از واژه (.121)هما : 
تلفهظ  [harum]و  [hamum]اقلیدی به صور   گونۀ/ که درharɑm/ و /hammɑm/ از: اندعبار 
 واکهۀبه  /o/میانی  واکۀاقلیدی، تبدیل  گونۀشوند. سومین مورد رخداد فرایند ارتقای واکه در می

-اقلیدی این تبدیل را نشا  مهی گونۀهایی که در دو نمونه از واژه(. 122)هما :  اس  [[u افراشتۀ

 [nɑxun]و [[mardumاقلیدی بهه صهور   گونۀ/ که در nɑxon/ و /mardomاز: / اندر عبادهند 
 شوند.تلفظ می

 
 شناسی زایشی یا معیارواج -1-3

شناسهی زایشهی را در (، واجSPE) 1نوایی زبا  انگلیسهی ۀانگاراثر معروف اامسکی و هله به نام 

عط  بررسی نظهام ه نقطهسی به مثابشناعلمی مطرح کرد و در تمام محافل واج ۀقال  یک نظری

 ۀشناسهی ن  در پهی ارا هواج ۀگونهه دارد و نظریهریاضهی ۀبرده جنبنام ۀانگار. نوایی شناخته شد

های نوایهی را های صری  اس  به نحوی که بتوا  ساخ بندیشناختی و صور های واجتوصی 

 (.12: 1211 کرد زعفرانلو کامبوزیا،) های مکانیکی توصی  کرددر یک نظام کامالً نمادین با صور 

شناسی زایشی در سهاده بهود  نظهری هماننهد دسهتور زایشهی اسه . ایهن سهادگی در واج     

 قواعدی کهه باهایی که برای بازنمایی زیرساختی نیاز اس  و نیز شناسی از یریق تعداد نشانهواج

 انگاره نوایی زبا  انگلیسهی (.15 همها :) یابددهد تعین میهای واجی ارتباط میرا به بازنماییننها 

ههای ن  در قاله  یهک تهوالی خطهی از واحهدهای واجهی و ای خطی اس  زیرا بازنمهایینظریه

ههایی شناسهی تفسهیر سهاخ واج ۀشوند. این انگاره مدعی اس  که وظیفهارا ه میننها  مرزهای

شناسهی و نحهو برقهرار واجمیا   ۀاس  که رابطگونه اینگیرند و اس  که در سط  نحو شکل می

 ۀشناسهی زایشهی پیهرو نظریهدهد کهه واجتوضی  می (15)همها : شود. کرد زعفرانلو کامبوزیا می

                                                           
1. the sound pattern of English 
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صهور  ههای زیهرین بههکهه در ن  بازنمهایی ایاس ، نظریهه( 1691)1پستال شرط یبیعی بود 

 شود.رود ارا ه میهایی که برای بازنمایی واجی به کار میمشخصه

نظهام واجهی  ۀشناسا  زایشهی هنگهام مطالعهدهد که زبا توضی  می( 51: 1661) وویچکنست     

 دنبال قواعدی هستند کهه بهه کمهک ابتدا به؛ ننها کوشند به سه نوع تعمیم دس  یابندزبا  می

هها تعریه  ها، هجاها و نواخ ها، واکهاز همخوا  اندعبار بتوانند عناصر واجی یک زبا  که ننها 

کننهد. مهثالً اینکهه کهدام های توزی  این عناصر واجی را مشخص میبعدی، الگو ۀر مرحلکنند. د

 توانند در نغاز، میا  یا پایا  هجا قرار بگیرند.عناصر واجی نمی
 
 های واجی و سطوح بازنماییهای حشو، مشخصهمشخصه -1-3-1

های و مشخصههههای حشهو های واجهی بهه دو نهوع مشخصههشناسی زایشهی، مشخصههدر واج

ل های گهروه اودهد کهه مشخصههتوضی  می( 56: 1661)شوند. کنستوویچ تمایزدهنده تقسیم می

بینهی و های گهروه دوم غیرقابهل پیشمشخصهه، اما دهنده ندارنداند و نقش تمایزبینیقابل پیش

مندی را ظامهای حشو قواعد ندارد که مشخصهبیا  می( 56)همها : . وی (92)هما :  اندتمایزدهنده

ها وجهود دارد. شهواهدی کهه از فراگیهری زبها  دوم و کنند که در نظام نوایی زبا باز نمایی می

یور دهد که گویشهورا  زبها  ایهن دسهته قواعهد را بهههای زبانی در دس  اس  نشا  میلغزش

 (.56)هما : دانند ضمنی می

مغهز انسها  بهرای ذخیهره کهرد   دههد ازننجاکهه ظرفیه توضی  می (92)هما : کنستوویچ      

بینی هسهتند قواعد ساده و کلی قابل پیش اایالعا  زبانی محدود اس ، ن  دسته ایالعاتی که ب

شهوند. بهر بینی نیستند ذخیهره میشوند. در مقابل، ن  دسته ایالعاتی که قابل پیشذخیره نمی

های بازنمایی بهرای سهاخ  کند که دستور زبا  دو سط استدالل می( 92)هما : این اساس، وی 

غیرقابهل  ۀایالعا  تمایزدهند ۀواجی دارد: سط  بازنمایی زیرساختی یا واجی که تنها دربردارند

بینی مربوط به تلفهظ های قابل پیشبینی برای عناصر واژگانی اس . در سط  دوم، مشخصهپیش

 شود.اصول و قواعد دستور زبا  به بازنمایی واجی افزوده می باها، واژه

 توا  گف  که بازنمایی نوایی روساختی محصول سه نوع ایالعا  اس : ایالعا یور خالصه میبه     

کهه  ویژهرود، قواعهد زبها های یک زبا  به کار مهیبینی واژگانی که برای رمزگذاری واژهغیرقابل پیش

ض دستور جهانی کهه فرعد پیشکنند و قوابینی را براساس باف  تعیین میهای قابل پیشمشخصه

 (.91)هما : دهنده هستند های تمایزنشا  برای مشخصههایی بیارزش ۀکنندتعیین
                                                           
1. P. Postal  
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 قواعد حشو و قواعد واجی -1-3-2

قواعهد ننها  دهند و به همین دلیل بهاین دسته قواعد فرایندهای واجی مقید به باف  را نشا  می

شود. این قواعد زبا  ویهژه بینی گفته میپیشهای قابل حساس به باف  یا مقید به باف  یا قاعده

 ۀهای ااکنایی در زبا  فارسی یهک قاعهدهستند. برای مثال، کشش واکه پس از حذف همخوا 

 شوند:حساس به باف  اس . قواعد حساس به باف  در قال  کلی زیر ترسیم می
C  هههههههه A→B/   
اسه  و سهم  راسه  ن   1سهاختاریشهود، تغییهر نننه در سم  اپ این قاعده دیده مهی    

 Bبهه صهور   A ۀتغییهرا  مشخصه دهندۀنشها قرار دارد. تغییر ساختاری  2توصی  ساختاری

 .گیهردمورد نظهر ایهن تغییهر صهور  مهی «... در باف »س . خط مور  به این معنی اس  که ا

ایهن  شود.داار تغییر می A ۀبافتی اس  که در ن  مشخص دهندۀنشا سم  راس  خط مور  

واجی هم هس  و مبنای ن  دو سط  بازنمهایی واجهی اسه .  ۀنوع قاعده نویسی موسوم به قاعد

های واجهی قاعده ۀ، درج و قل  در زمرحذفانواع فرایندهای واجی از جمله همگونی، ناهمگونی، 

 (.22-21: 1211)کرد زعفرانلو کامبوزیا، بندی باال هستند شا  تاب  صور و همه
 
 فراشتگی واکه در گویش سبزواریفرایند ا -2

دههد، روی میننهها  های سبزواری که فراینهد افراشهتگی واکهه دردر این بخش شش گروه واژه 

کارشناسهی ارشهد خهانم  ۀنامهههای ایهن بخهش از پایا داده شوند.ترتی  معرفی و تحلیل میبه

 اند. انتخا  شده (1216)و اعظم استاجی ( 1216) م استاجیهیابرا هایهمقال (،1212) بروغنی
 
 کامی، کامی و نرمکامی-لثوی افراشتۀهای با همخوان نشینیهمر اثر افراشتگی واکه ب -2-1

 [i] افراشتۀ واکۀبه  /o/و  /e/های میانیو واکه /a/ ۀافتاد واکۀتبدیل  -2-1-1
 

 [[i ۀافراشت ۀبه واک /a/ ۀافتاد ۀو واک /o/ ،/e/های میانی تبدیل واکه -1جدول             

 نوایی درگویش سبزواریصور  نویسی معیارواج نوشتاری صور 

 camin cimi کمین

 xamir ximir خمیر
 aricʃ ʃiric شریک

 epeʃʃ ibiʃ شپش

                                                           
1 . structural change 

2. structural description 
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 casif cisif کثی 

 cavir civir کویر

 dʒeɟar dʒiɟar جگر

 tecce ticca تکه

 tecɑn tiku تکا 
 tecje ticija تکیه

 eʃʃ eʃʃ شش
 paʃe piʃa پشه

 tʃeʃme tʃiʃma اشمه

 tʃacme tʃiɟma اکمه

 batʃtʃe bitʃa بنه

 tʃanɟ tʃinɟ انگ

 eʒdehɑ idʒdehaɂ اژدها
 ceʃmeʃ ciʃmeʃ کشمش

 dokɑn diku دکا 

 pedar piyar پدر

 ɟerye ɡirya گریه

 tʃeʃme tʃiʃma اشمه
 

ههای د. در واژهدههرا نشا  می a~iو  i ~ e   ،o~iهای ( تناو  میا  واکه1های جدول )داده     

و  /a/ ۀافتهاد واکهۀهها ( در تمهام ایهن واژه1زیهرا:  اس داده( فرایند افراشتگی واکه رخ 1جدول )

از :  انههدعبار انههد کههه هههای افراشههته قههرار گرفتهدر محههیط همخوا  /o/و  /e/های میههانی واکههه

و  /tʃ/کهامی  -، لثهوی /dʒ/کهامی  -/، لثوی ʃکامی / -لثوی ، /x/، نرمکامی/c/های کامی همخوا 

قهرار ننهها  ای کهه در مجهاور افتهاده یها میهانی واکۀهای افراشته بر . تأثیر همخوا /k/نرمکامی 

 دهند.گیرد این اس  که ن  واکه را یک یا دو درجه ارتقا میمی

شهود و ایهن امهر یهز مشهاهده میههای زبها  فارسهی نفرایند افراشتگی واکه در سایر گویش     

ههای های متفاو  زبا  فارسی اس  ماننهد گویشبسامد باالی این فرایند در گویش دهندۀنشا 

 هسهوادکو(، 112: 1212، زیهدهی)نهوروزی گیلکی رش   (،261و  216 :1265)دوستی، بلوای سیستانی 

 .(12: 1262، سهیلی)ار و فارسی معی (65: 1211)شریفی،  اقلیدی گونۀ، (129: 1219)رضایی، 

کهه در  /dejɑr/ ۀاز: واژ انهدعبار ترتی  های باال بههای فرایند افراشتگی واکه در گویشنمونه    

کهه در گهویش گیلکهی  /sefid/ ۀشهود. واژتبدیل می [dɩjɑr]گویش بلوای سیستانی به صور  

در  -eضهافه شهد  پسهوند که پهس از ا /dune + e/ ۀشود. واژتبدیل می [[sifidرش  به صور  
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 [[lowصهور  که در گویش اقلیدی به/ lab/  ۀنید. واژدرمی [dunue]صور   به هگویش سوادکو

 نید.درمی[ terun]صور  که در فارسی معیار به /tehran/ ۀشود و واژتلفظ می

برای مثهال شود. ها مشاهده میهای جهانی نیز این فرایند در سایر زبا بریبق معیار گرایش     

و زبهها   (2221)بههاکلی،  ، زبهها  لهسههتانی(1661)میههرز،  هههای انگلیسههی کانههاداییتههوا  بههه زبا می

ههایی کهه در از واژهاشهاره کهرد. انهد نمونهه  (2221)هادیکا  و فهولکس،  باسک ۀاویارتسو  منطق

در زبها   /knife/ ۀاز: واژ انهدعبار دهنهد شده فرایند افراشهتگی واکهه را نشها  میهای یادزبا 

پهیش از همخهوا   /yʌ/ افراشهتۀمرکه   واکهۀکه در اولی  /knives/انگلیسی کانادایی در مقابل 

پیش از همخوا  واکهدار قهرار دارد.  /yɑ/ ۀمرک  افتاد واکۀدوم  ۀگیرد، اما در واژواک قرار میبی

شهود دیهده می /pokoj - u/ >[ pokόj]ای از فراینهد افراشهتگی واکهه در در زبا  لهستانی نمونه

افراشهتگی  /beso -a/ >[ besua] ۀافراشته اس (. در زبا  اویارتسو  نیز نمون واکۀیک  /ό/ واکۀ)

 دهد.واکه را نشا  می

یعنهی  ،شهود( تأییهد می1) های جدولافراشتگی واکه در واژه توضیحا  باال فرایند براساس      

در محهیط  /a/ ۀافتهاد واکۀو نیز  /o/و  /e/های میانی ها افراشتگی واکه رخ داده و واکهدر این واژه

اند. این فرایند افراشهتگی واکهه را در قاله  تبدیل شده [i] افراشتۀ واکۀهای افراشته به همخوا 

 توا  نشا  داد:واجی زیر می ۀقاعد

 های افراشتهدر محیط همخوا  [i] ۀافراشت ۀبه واک /o/و  /e/های میانی و واکه  /a/ ۀافتاد ۀافراشتگی واک -1 ۀقاعد
 

  
 [u] ۀافراشت واکۀبه  /o/و  /e/های میانی و واکه /ɑ/و  /a/ ۀی افتادهاتبدیل واکه -2-1-2

 [[u ۀافراشت ۀبه واک/ o/و  /e/های میانی و واکه /ɑ/و  /a/ ۀهای افتادتبدیل واکه -2جدول 

 واریصور  نوایی در گویش سبز نویسی معیارواج صور  نوشتاری
 cetɑb kutɑb کتا 

 ecɑrʃ uɡɑr/ʃɡɑrʃ شکار
 feʃɑr xutʃɑr فشار
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هها شهود. ایهن تناو های متفاو  دیده می( اهار نوع تناو  میا  واکه2های جدول )در واژه    

های های فارسههی معیههار کههه صههور صههور  ۀ. مقایسههa~u ،u~ɑ ،e~u ،o~uاز:  انههدعبار 

ههای واژه کنهد کهه درمشهخص می های سبزواری که روساختی هسهتندر اند با صوزیرساختی

. نخستین دلیل رخداد این فرایند ن  اس  کهه در اس داده( فرایند افراشتگی واکه رخ 2جدول )

انهد قهرار گرفته های افراشتههای افتاده و میانی در محیط همخوا های این جدول، واکهتمام واژه

هایی که در ند. همخوا اتبدیل شده [u] افراشتۀ واکۀو در نتیجه یک یا دو درجه ارتقا یافته و به 

و  /k،/ /ʃ،/ /ɡ/ ،/x/ ،/ɟ/ ،/tʃ/از:  انهدعبار اند ( فرایند ارتقای واکه را ایجاد کرده2های جدول )داده

/dʒ/. 

 neʃɑn nuʃu نشا 

 neɟɑh nuɡɑh نگاه
 tʃerɑG tʃurɑG اراغ
 tʃenɑr tʃunɑr/tʃnɑr انار
 cenɑr kunɑr کنار
 camɑn kumu کما 
 calɑn kulu کال 
 calɑm kulum کالم
 dʒavɑb dʒuvɑb جوا 
 dʒavɑd dʒuwɑd جواد
 koʃti kuʃti کشتی
 boxɑr buxɑr بخار
 kondʒed kundʒet کنجد
 tʃomɑG tʃumɑG اماق
 omɡ umɡ گم
 docme duɟma دکمه

 calɑG kulɑG کالغ
 kolsum kulsum کلثوم
 xodɑ xudɑ خدا
 otorʃ utorʃ شتر
 onbadɟ umbadɟ گنبد
 ʃɑm ʃum شام

 estekɑn estukuʔ استکا 
 dokɑn diku دکا 
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واجهی افراشهتگی  ۀجمله گویش قاینی و سبزواری میا  دو قاعهد، ازهای ایرانیدر برخی گویش     

خیشومی از پایا  واژه، تعامل تیره از نهوع عکهس خیشومی و حذف همخوا   پیش از همخوا  واکه

شود کهه بها بررسهی واجی برقرار می ۀزمینه براین برقرار اس . این نوع تعامل زمانی میا  دو قاعد

رغم فراهم نبود  باف  الزم برای رخداد فراینهد واجهی، بازنمایی نوایی یک واژه مشخص شود که به

  دیگر، با توجه به بازنمایی نوایی مشخص نشود که اهه فراینهد عبار. بهاس هن  فرایند اتفاق افتاد

 (.  1: 1269)جم،  اس هیا عامل دیگری باعث رخداد ن  فرایند واجی شد

برای نشا  داد  تعامل تیره از نوع عکس زمینهه بهراین میها  دو ( 1: 2222)جم و همکارا       

عنوا  را بهه /doχtar + ɑn/ ۀ، واژخیشومیپیش واکۀحذف همخوا  خیشومی و افراشتگی  ۀقاعد

در ننهها  شود.تبدیل می [doχtaru]نورند که صور  زیر ساختی اس  و در روساخ  به نمونه می

-پهیش واکهۀ/، محیطهی کهه افراشهتگی nدارند که بها حهذف همخهوا  /بیا  می (1)هما : ادامه 

تعامهل تیهره از نهوع  دهندۀنشا رود و این امر شود در روساخ  از بین میخیشومی را سب  می

عکس زمینه براین میا  این دو قاعده اس  زیرا با اینکه همخوا  خیشومی در روساخ  حهذف 

خیشهومی فهراهم نیسه ، افراشهتگی رخ پهیش واکهۀشده و در نتیجه محهیط بهرای افراشهتگی 

 ۀاعهد( نیز اند واژه تعامل تیره از نوع عکهس زمینهه بهراین میها  دو ق2. در جدول )اس داده

دهنهد. ایهن خیشومی و حذف همخوا  خیشومی را در روسهاخ  نشها  میپیش واکۀافراشتگی 

ترتی  بههه کههه در روسههاخ  بههه /dokɑn/و  /camɑn/ ،/calɑn/ ،/estakɑn/از:  انههدعبار ههها واژه

[kumu] ،[kulu] ،[estukuɂ]  و[diku] شوند.تبدیل می 

در پایها   /ɑ/ ۀافتهاد واکۀه از گویش قاینی در باال نوردیم، ای کها نیز مانند نمونهدر این واژه     

تبههدیل شههده و ایهن در حههالی اتفههاق  [u] افراشهتۀ واکههۀواژه در روسهاخ  افراشههته شهده و بههه 

که محیط مناس  برای افراشهتگی  /m/و  /n/های خیشومی که در روساخ ، همخوا  اس هافتاد

تهوا  انهین اند. بر ایهن اسهاس مییا  واژه حذف شدهکنند، از پاپیش از خود را فراهم می واکۀ

رغم اینکه عامل ایجاد افراشتگی واکه در روساخ  وجود نهدارد، افراشهتگی استدالل کرد که علی

واجهی ایجهاد  ۀ؛ بنابراین تعامل تیره از نوع عکس زمینه براین میها  ایهن دو قاعهداس دادهرخ 

 .  اس هشد

تهوا  برشهمرد ( می2های جدول )فرایند افراشتگی واکه در داده دومین دلیلی که برای وقوع     

بهرای مثهال،  زیهادی دارد،بسهامد  نیهزهای زبا  فارسهی این اس  که این فرایند در سایر گویش

 دماونهدی ۀو لهجه( 1262)کهاظمینی،  شهرضهایی گونهۀ (،1211)شهریفی،  اقلیهدی گونۀتوا  به می
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نیند، افراشتگی واکه را در سه گویش هایی که در پی مینمونهاشاره کرد.  (1262)هاشمی کههن زاد، 

 >[ dendun/ و   ]telefon[ ،/pena ]< /panɑh/ >[ tilifun]دهنههد: ترتی  نشهها  میبههاال بههه

/dandɑn/.               

دههد کهه فراینهد افراشهتگی واکهه در سهایر شناسی نیز نشها  میهای جهانی در واجگرایش     

هادیکها  و فهولکس، ) از: زبا  اویارتسهو  اندعبار ها دهد. اند نمونه از این زبا رخ می ها نیززبا 

،  /beste - oi/ >[ bestioi]  ۀسه نمون (.2219ترومر، ) و زبا  مایاک (2212شی، ) زبا  اینی(، 2221

[tjen] < /tjan [ و /mɪɣ - ʊk ]< /mɛ:kههای افراشهتگی واکهه در گویش دهندۀنشا ترتی  / به

 برده هستند.نام

 اسه داده( فرایند افراشتگی واکهه رخ 2های جدول )گیریم که در واژهدالیل باال نتیجه میبا      

تبهدیل  [u] افراشهتۀ واکهۀبهه  /ɑ/و  /a/ ۀهای افتهادو واکهه /o/و  /e/های میهانی و یی ن  واکهه

واجی زیر نشها   ۀتوا  در قال  قاعد( را می2) های جدولدهافراشتگی واکه در دا اند. فرایندشده

 داد:   

در محیط [ [u ۀافراشت ۀبه واک /ɑ/و  /a/ ۀهای افتادو واکه /o/و  /e/های میانی افراشتگی واکه -2 ۀقاعد

 های افراشتههمخوا 

  
 [e]میانی  واکۀبه  /ɑ/و  /a/ ۀهای افتادافراشتگی واکه -2-1-3

 [e]میانی  ۀبه واک /ɑ/و  /a/ ۀهای افتادشتگی واکهافرا -2جدول 
 صور  نوایی در گویش سبزواری نویسی معیارواج صور  نوشتاری

 Jaru Jere یارو

 dʒɑru dʒere جارو
 bɑGtʃe bextʃa باغنه
 bajad bejed باید
 pɑʃne peʃna پاشنه
 xɑreʃ xereʃ خارش
 xɑli xeli خالی
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 tiʃɑʔ eʃtiɂ نشتی
 jaxtʃɑl jextʃɑl یخنال

 alvɑrʃ elvɑrʃ شلوار
 andomɟ endomɟ گندم
 candu cendi کندو

 secandʒabin secendʒiwi سکنجبین
 xazɑne xezina خزانه

 dʒavɑne dʒevana جوانه

 pɑjtɑbe peytava تابهپای
 

هها نیهز واژه دهند. در اینرا نشا  می e~ɑو   a~eهای ( تناو  میا  واکه2های جدول )واژه     
. اولهین دلیلهی کهه اسه ه(، فرایند افراشتگی واکه اتفاق افتاد2( و )1های )های جدولمانند واژه
هها توا  ذکر کرد این اسه  کهه در تمهام ایهن واژهشده میهای یادع این فرایند در دادهبرای وقو

ند و در نتیجه یهک درجهه اهای افراشته قرار گرفتهدر مجاور  همخوا  /ɑ/و  /a/ ۀهای افتادواکه
های جهدول ای که در واژههای افراشتهاند. همخوا تبدیل شده [e]میانی  واکۀافراشته شده و به 

 ./c/و  /j/ ،/dʒ/ ،/x/ ،/ʃ/، /x/،/ɟ/از:  اندعبار اند ( فرایند افراشتگی واکه را ایجاد کرده2)
های ایرانهی نیهز دیهده هها و لهجههر گویشهای افتاده به میانی در سایفرایند افراشتگی واکه     
هاشهمی ) دماوندی ۀو نیز لهج (1262پهور، نبادیعز ) توا  به گویش دلواریشود. برای مثال، میمی

ترتی  فراینهد بهه /dahɑn/ >[ dohun]و  /sebil/ < [sivil]های اشاره کرد. نمونهه( 1262زاد، کهن
 دهند.شا  میبرده را نهای نامافراشتگی واکه در گویش

. برای مثهال اس هها نیز دیده شدهای افراشته در سایر زبا های افتاده به واکهافراشتگی واکه     
/ در این زبا  افراشتگی واکه را nan/ >[ nen] ۀاشاره کرد. واژ( 2212شهی، ) اینی توا  به زبا می

( نیهز مشهمول 2ههای جهدول )گیهریم کهه واژهدهد. با توجه با دالیهل بهاال نتیجهه مینشا  می
 واجی زیر قابل بازنمایی اس : ۀاند. این فرایند در قال  قاعدافراشتگی واکه شده

 [[eمیانی  ۀبه واک /ɑ/و  /a/ ۀهای افتادتبدیل واکه -2 ۀقاعد
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 /m/و  /n/های خیشومی با همخوان نشینیهمافراشتگی واکه در اثر  -2-2

 [i]  افراشتۀ واکۀبه  /e/میانی  واکۀو  /a/ ۀافتاد واکۀافراشتگی  -2-2-1

 [[i ۀافراشت ۀبه واک /e/میانی  ۀو واک /a/ ۀافتاد ۀافراشتگی واک -1جدول 

        

 

 

 

 

 

 
 
. در a~iو  e~iاز:  انهدعبار دهنهد کهه ای را نشا  می( دو نوع تناو  واکه1های جدول )واژه    

تهاده های اف. دلیل این امر مجاور  واکههاس داده( نیز فرایند ارتقای واکه رخ 1های جدول )واژه

افراشتگی دو درجهه رخ داده و  /a/ واکۀهای خیشومی اس . در مورد / با همخوا e/ و /aو میانی /

 کهه فراینهد ی خیشهومیههای. همخوا اسه هاین فرایند در حد یک درجهه بود /e/ واکۀدر مورد 

 ./m/و  /n/از:  اندعبار اند ( را باعث شده1) های جدولافراشتگی واکه در داده

ههای زبها  افراشهته در سهایر گویش واکۀبه ننها  های افتاده و میانی و تبدیلفراشتگی واکها     

 شهرضهایی گونۀ( و 1211شریفی، ) اقلیدی گونۀتوا  به شود. برای نمونه میفارسی نیز دیده می

ترتی  فراینهد بهه /bɑm/ >[  bumو ] /harɑm/ [harum] <  ۀاشاره کرد. دو واژ( 1262کاظمینی، )

 دهند. افراشتگی واکه در دو گویش باال را نشا  می

جههانی  افتد و ایهن نکتهه گهرایشها اتفاق میاین نوع افراشتگی واکه همننین در سایر زبا      

هها و ازجملهه زبا ( 2219ترومهر، ) دههد. زبها  مایهاکشناسی نشا  میواج ۀاین فرایند را در حوز

[ mɪɣ - ʊk]  ۀتوا  بهه واژ. برای نمونه میاس هدیده شد هایی اس  که این فرایند در ن گویش

< /mɛ:kبهاال، براسهاس شهواهد  دهد. / اشاره کرد که در زبا  مایاک، افراشتگی واکه را نشا  می

. این نهوع افراشهتگی شودمیتأیید  [[i افراشتۀ واکۀبه  /e/میانی  واکۀو  /a/ ۀافتاد واکۀافراشتگی 

 زیر نشا  داد:  ۀتفاده از قاعدتوا  با اسواکه را می

 

 

 صور  نوایی در گویش سبزواری نویسی معیارواج صور  نوشتاری
 camin cimi کمین

 xamir ximir خمیر
 pandʒɑh pindʒa پنجاه
 zamin zimi زمین
 zemestɑn zimiztu زمستا 
 tʃanɟ tʃinɟ انگ
 emsɑl imsɑlɂ امسال
 emʃab imʃavɂ امش 
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 های خیشومیدر محیط همخوا  [i] ۀافراشت ۀبه واک /e/میانی  ۀو واک /a/ ۀافتاد ۀافراشتگی واک -1 ۀقاعد

 
 

 [u] افراشتۀ واکۀبه  /e/و  /o/های میانی و واکه /a/و  /ɑ/ ۀافتاد واکۀافراشتگی  -2-2-2

 [u] ۀافراشتۀ به واک /o/و  /e/های میانی و واکه /a/ و /ɑ/ ۀی افتادهاافراشتگی واکه -5جدول 
 صور  نوایی در گویش سبزواری واج نویسی معیار صور  نوشتاری

 semɑnɑ ɑsumuʔ نسما 
 sɑnɑ ɑsuʔ نسا 
 estekɑn estukuʔ استکا 
 rismɑn resmu ریسما 

 dokɑn diku دکا 
 mehmɑn me:mu مهما 
 dandɑn dendu دندا 
 xɑm xum خام
 kɑm kum کام
 harɑm harum حرام
 pejGɑm pejGum پیغام
 tamɑm tumum تمام
 hammɑm hammun/hambum حمام
 bɑdɑm bɑdum بادام
 calɑm culum کالم
 dʒɑm dʒum جام
 mizɑn mizu میزا 
 tɑbstɑn tewistu تابستا 

 zemestɑn zimiztu زمستا 
 ʔɑrmɑn ʔermu نرما 
 Ganddɑn Gendu قنددا 
 nɑn nu نا 
 omɟ umɟ گم
 medɑd mudɑd مداد

 mosɑfer musɑfer مسافر
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 kondʒed kundʒet کنجد
 bɑm bum بام
 ɑmʃ umʃ شام
 tʃomɑG tʃumɑG اماق

 onbadɟ umbadɟ گنبد
 tʃenɑr tʃunɑr انار

 neɡɑh nuɡɑh نگاه
 cenɑr kunɑr کنار
 camɑn kumu کما 
 neʃɑn nuʃu نشا 
 Galamdɑn Gelemdu  قلمدا

 tʃupɑn tʃāpu(n) اوپا 

 dʒɑn dʒu(n) جا 

 ravɑn rovu(n) روا 

 nɑvdɑ nāvdu(n) ناودا 

 ejtɑnʃ ejtu(n)ʃ شیطا 
 pɑlɑn pālu(n) پاال 

 tonbɑn tembu(n) تنبا 
 

، a~u  ،u~ɑاز:  انهدعبار شهود کهه ای دیده می( اند نوع تناو  واکه5های جدول )در واژه     

e~u و o~u ههای خیشهومی شهود، همخوا ( مشهاهده می1های جهدول )یور که در داده. هما

شهوند های افتاده و میانی قرار بگیرند، موج  ایجاد ارتقای واکهه میهنگامی که در مجاور  واکه

ههای کنند. ایهن فراینهد در دادهافراشته تبدیل می واکۀهای افتاده یا میانی را به و در نتیجه واکه

 [[u افراشهتۀ واکۀ( ارتقا به 5های جدول )( نیز رخ داده با این تفاو  که در واژه5) ۀجدول شمار

 .اس هصور  گرفت

کههه همخههوا  خیشههومی در توضههی  دادیههم، هنگامی -2-1-2یور کههه در زیههربخش همهها     

تعامهل تیهره از  گهردد،پیش از ن  افراشته می ۀافتاد واکۀشود و روساخ  از پایا  واژه حذف می

 ۀشهود. دلیهل ن  اسه  کهه الزمهواجهی برقهرار می ۀنوع عکس زمینه براین میا  این دو قاعد

پیش خیشومی، وجود همخوا  خیشومی پهس از ن  اسه . در مهواردی کهه  واکۀافراشته شد  

مناسه  بهرای افراشهتگی واکهه از بهین  ۀشهود، زمینههمخوا  خیشومی در روساخ  حذف می

افتد و در نتیجه تعامل عکس زمینهه بهراین میها  ایهن دو راشتگی واکه اتفاق میرود ولی افمی

شود و او  دلیل افراشته شد  واکه با بررسی روساخ  مشهخص نیسه ، ایهن قاعده برقرار می
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 ۀ( نیهز همهین نهوع تعامهل میها  دو قاعهد5ههای جهدول )رود. در واژهشهمار مهیتعامل تیره به

 .  اس هو حذف همخوا  خیشومی برقرار شدپیش خیشومی  واکۀافراشتگی 

ههای ایرانهی نیهز دیهده های افراشته در سهایر گویشهای افتاده و میانی به واکهافراشتگی واکه     

رضهایی، ) ه، گهویش سهوادکو(1212، زیدهنوروزی ) توا  به گویش گیلکی رش شود. برای نمونه میمی

 >[ numudهای ]صهور  (.1262کهاظمینی، ) شهرضهایی گونهۀو  (1211شریفی، ) اقلیدی گونۀ، (1219

/nemud  ،/dunue] ]< /dune + e  ،/[sufur] </sopur[ و /temũm ]< /tamɑmترتی  / بههههه

توا  نتیجهه گرفه  کهه ایهن دهند. بر این اساس میهای باال را نشا  میافراشتگی واکه در گویش

 یی دارد.های ایرانی بسامد باالنوع افراشتگی واکه در گویش

های های میهانی و افتهاده بهه واکههشناسی، افراشتگی واکههای جهانی واجبریبق معیار گرایش     

بهاکلی، ) تهوا  بهه زبها  لهسهتانیجملهه میشهود. ازها نیز دیده میو گویش هادر سایر زبا  افراشته

 (2221هادیکها  و فهولکس، ) و نیز زبا  اویارتسو  (2221راجا ، ) پورتوریکو ۀقهو ۀ، گویش منطق(2221

/ beso - a/ >[ besua/ و  ]pokoj - u ،/>[frutu]   /fruto/ >[ pokόjهای ]اشهاره کهرد. صهور 

 دهند.برده را نشا  میهای نامترتی  فرایند افراشتگی واکه در گویشبه

های گی واکهه( فرایند افراشت5های جدول )توا  نتیجه گرف  که واژهباال می شواهد براساس      

شهده بهه فرایند یاد دهندۀنشا واجی  ۀدهند. قاعدهای افراشته را نشا  میمیانی و افتاده به واکه

 صور  زیر اس :

در مجاور  [u]   ۀافراشت ۀبه واک /ɑ/و / a/ ۀهای افتادو واکه /o/و  /e/های میانی افراشتگی واکه -5 ۀقاعد

 هاخیشومی

 

حذف همخهوا  خیشهومی در پایها  واژه نیهز در مهورد ن   ۀ(، قاعد5) ۀشمار ۀعالوه بر قاعد     

شود نیهز بایهد همخوا  خیشومی در پایا  واژه حذف میننها  ( که در5های جدول )هدسته از واژ

توضی  دادیم، تعامل تیره از نوع عکس زمینه براین میها  ایهن دو یور که ، زیرا هما درج شود

 :اس هواجی ایجاد شد ۀقاعد
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 افراشته ۀحذف همخوا  خیشومی در پایا  واژه پس از واک -9 ۀقاعد

  
 [e]میانی  واکۀبه  /a/ ۀافتاد واکۀافراشتگی  -2-2-3

 [[eمیانی  ۀبه واک /a/ ۀافتاد ۀافراشتگی واک -9جدول                    
 صور  نوایی در گویش سبزواری معیارنویسیواج نوشتاریصور 

 dandɑn dendu دندا 

 hamin hemi همین
 Ganddɑn Gendu قنددا 
 andomɟ endomɟ گندم
 anborʔ emborʔ انبر
 andʒirʔ endʒilʔ انجیر
 mardom merdom مردم

 pantʃar pentʃel پننر
 anɡoʃtʔ ʔenɡoʃ انگش 
 candu cendi کندو
 tanbɑku tembɑku تنباکو

 nahib nehev  هین

تهر در یور که پهیشدهند. هما را نشا  می a~eتناو  میا  دو واکه  (9های جدول )داده       

هها در های افتهاده و میهانی در برخهی گویش( مشاهده کردیم، واکه5( و )1های )های جدولواژه

های میهانی یها کننهد و بهه واکههارتقا پیهدا می /n/و  /m/های خیشومی با همخوا  نشینیهماثر 

 /n/های خیشهومی با همخوا  /a/ ۀافتاد واکۀ( نیز 9های جدول )در واژه شوند.افراشته تبدیل می

هها نیهز توا  نتیجه گرفه  کهه در ایهن گهروه از واژه. بر این اساس میاس هشدنشین هم /m/و 

های میهانی در سهایر های افتهاده بهه واکهه. افراشهتگی واکههاسه دادهفرایند افراشتگی واکه رخ 

، (1211شهریفی، ) اقلیهدی گونهۀتوا  به مله میشود. ازجایرانی نیز دیده میهای ها و لهجهگویش

اشههاره کههرد.  (1262زاد، هاشههمی کهههن) دماونهدی ۀو نیههز لهجهه (1262کههاظمینی، ) شهرضههایی گونهۀ

ترتی  / بههههههdɑji[ ،/terazu ]< /tarɑzu[ ،/numaza ]< /nɑmzad/ >[ dojiهای ]صهههههور 

 [e]میهانی  واکهۀبه  /a/ ۀافتاد واکۀدهند. افراشتگی را نشا  می های باالافراشتگی واکه در گویش
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اشاره کهرد.  (2212شی، ) اینی توا  به زبا برای نمونه می ،اس هها نیز مشاهده شددر سایر زبا 

 دهد./ در این زبا  افراشتگی واکه را نشا  میnan/ >[nenصور  ] 

( افراشتگی واکهه اتفهاق 9های جدول )ف  که در واژهتوا  نتیجه گربا توجه به دالیل باال می     

. اسه هتبهدیل شد [[eمیهانی  واکۀتح  تأثیر همخوا  خیشومی به  /a/ ۀافتاد واکۀو  اس هافتاد

 توا  نشا  داد:واجی به صور  زیر می ۀاین فرایند افراشتگی واکه را با استفاده از یک قاعد
 

 [e] ۀافراشت ۀواک به /a/ ۀافتاد ۀافراشتگی واک -9 ۀقاعد

 
 
 گیرییجهنت -3

نهوع فراینهد  6دههد کهه در مجمهوع های گویش سبزواری در این پژوهش نشها  میتحلیل واژه

دهد. بافه  نخسه  هنگهامی برده رخ میافراشتگی واکه در دو باف  واجی متفاو  در گویش نام

 -کهامی، نرمکهامی و لثهوی  ۀافراشهتههای های افتاده یا میانی با همخوا شود که واکهایجاد می

شوند. ذیل ایهن ها افراشته میافراشتگی این همخوا  ۀشوند و تح  تأثیر مشخصنشین همکامی 

افتهد کهه بهه ترتیه  نوع باف  سه نوع فرایند افراشهتگی واکهه در گهویش سهبزواری اتفهاق می

 -2 [i]. افراشهتۀ واکهۀبهه  /a/ ۀافتهاد واکهۀو  /o/و  /e/های میانی افراشتگی واکه -1از:  اندعبار 

افراشهتگی  -u .2]] افراشتۀ واکۀبه  /o/و  /e/های میانی و واکه /ɑ/و  /a/ ۀهای افتادافراشتگی واکه

  [e].میانی  واکۀبه  /ɑ/و  /a/ ۀهای افتادواکه

ود هنگهامی اسه  شهاکه در گویش سبزواری را سب  میباف  واجی نوع دوم که افراشتگی و     

قهرار بگیرنهد. در ایهن  /n/و  /m/های خیشهومی ای افتاده یا میانی در مجاور  همخوا هکه واکه

را یهک یها دو درجهه ارتقها ننهها  ها تأثیر گذاشته وهای خیشومی بر ارتفاع واکهصور ، همخوا 

 -1از:  انهدعبار افتهد کهه دهند. ذیل این نوع باف ، سه نوع فرایند افراشتگی واکه اتفهاق میمی

و  /a/ ۀهای افتهادافراشتگی واکه -2 [i]. افراشتۀ واکۀبه  /e/میانی  واکۀو  /a/ ۀافتاد واکۀتگی افراش

/ɑ/ های میههانی و واکهه/e/  و/o/  افراشهتۀ واکههۀبهه u]].2-  ۀافتههاد واکهۀافراشههتگی /a/  واکههۀبهه 

    [e].میانی
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