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ABSTRACT

Currently, Tao is part of the Republic of Turkey where the autochthon ethnic
Georgians live. The Taoan dialect has a considerable influence of the Turkish
language, therefore, it is interesting to examine the speech of Georgians living
in Turkey. The article is dealing with the formant specification of simple and
palatalized o, O sounds of the Taoan dialect of the Georgian language. By using
several software, the paper describes similarities and differences between acoustic
indicators of sounds of the Georgian literary language and the Taoan dialect. The
picture obtained as a result of formant analysis, determines main spectral features
of the vowel sounds. Our research is mostly based on male speech.
In general terms, F1 and F2 formants are of special importance for the
identification of vowels. F1 is defined by vowel height or openness, while F2 is
defined by backness. It means that the lower the vowel height, the higher the F1
frequency, while the more back the vowel, the lower the F2 frequency.
The analysis of the above-mentioned vowels revealed the following picture:
in non-labial a, e, i vowels of the Taoan dialect, F2 is higher compared to the one
in the Georgian literary language, while in labial o and u vowels it is the other way
around - F2 is lower, compared to the Literary Georgian. This suggests that unlike
literary Georgian, the non-labial vowels in the speech of the Taoan Georgians are
pronounced more back, while the labial vowels are pronounced more front.
The study is based on the oral samples from Taoan dialect recorded by
us during the scientific expeditions carried out Tao villages (Yusufeli District,
Turkey) in 2006-2018.
The proposed paper includes illustrative materials – diagrams, spectrograms,
oscillograms, etc.
საკვანძო სიტყვები: ქართული ენა, ტაოური დიალექტი, ხმოვანთა
ფორმანტული ანალიზი.
Keywords: Georgian language, Taoan dialect, analysis of vowel formants.
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აკუსტიკური ფონეტიკა შედარებით ახალი დისციპლინაა, რომელიც
შეისწავლის სამეტყველო ბგერების ფიზიკურ, აკუსტიკურ თვისებებს.
ისევე, როგორც ზოგადად ყველანაირი ბგერა, სამეტყველო ბგერაც
ჰაერის ნაწილაკთა რხევითი მოძრაობაა. ბგერათა ის თავისებურებები,
რომლებიც შეიძლება სმენით აღვიქვათ, სამ ძირითად ფაქტორზეა
დამოკიდებული:
• რხევების სიხშირე აღიქმება როგორც ბგერის სიმაღლე.
სამეტყველო ბგერის სიმაღლე მნიშვნელოვან როლს თამაშობს
მუსიკალური მახვილის მქონე ენებში.
• რხევის ამპლიტუდა აღიქმება როგორც ბგერის სიძლიერე, ანუ
ინტენსივობა. რაც უფრო დიდია რხევის ამპლიტუდა, მით უფრო ძლიერ
ბგერას აღვიქვამთ. დინამიური მახვილის მქონე მარცვალში ხმოვანი მეტი
სიძლიერით წარმოითქმის.
• რხევის
ხანგრძლივობა
აღიქმება
როგორც
ბგერის
ხანგრძლივობა. რხევის ხანგრძლივობა ეწოდება. მბგერი სხეულის უძრავი
მდგომარეობიდან გამოსვლასა და ამ მდგომარეობაში დაბრუნებას
შორის გასულ დროს. პერიოდულ რხევებს აღვიქვამთ როგორც ტონს,
არაპერიოდულს კი –როგორც ჩქამს. ტონური ბგერა მხოლოდ ტონისგან
შედგება, ჩქამიერი –მხოლოდ ჩქამისგან. არსებობს ასევე შერეული
ბგერებიც, რომლებშიც ჭარბობს ტონი ან ჩქამი. მუსიკალური ბგერები
ძირითადად ტონურია, სამეტყველო ბგერათა დიდი ნაწილი კი ჩქამიერია.
ასეთია ჩურჩულით წარმოთქმული ბგერები, ყრუ თანხმოვნები.
ტექნოლოგიური
განვითარების
თანამედროვე
ეტაპზე
ენათმეცნიერებაში წინა პლანზე წამოიწია მეტყველების აკუსტიკური
კვლევები. ამ მიმართულებით დიდი წვლილი მიუძღვით ისეთ მკვლევრებს,
როგორებიც არიან: ზურაბ ჯაფარიძე, შოთა გაფრინდაშვილი, გიორგი
ახვლედიანი, ივანე ლეჟავა და სხვები.
მიუხედავად ამ და სხვა ენათმეცნიერთა თავდაუზოგავი შრომისა,
ექსპერიმენტული ფონეტიკა, სხვა დისციპლინებთან შედარებით,
ნაკლებადაა განვითარებული ქართულ მეცნიერებაში. სწორედ ამიტომ
ჩვენი ნაშრომის ძირითად მიზანს წარმოადგენს გარკვეული წვლილის
შეტანა ექსპერიმენტულ ფონეტიკაში და შესაბამისი ბაზის გამდიდრება
სამომავლო კვლევებისათვის.
მოცემულ სტატიაში წარმოვადგენთ ტაოური დიალექტის სადა
ხმოვანთა და პალატალიზებული o, O
ბგერების ფორმანტულ
დახასიათებას. კომპიუტერული პროგრამების საშუალებით აღვწერთ, რა
მსგავსება-განსხვავებანი იჩენს თავს სალიტერატურო ენისა და ტაოური
დიალექტის ბგერების აკუსტიკურ მაჩვენებლებს შორის. ფორმანტული
ანალიზის შედეგად მიღებული F – სურათი განსაზღვრავს ხმოვანი
ბგერების ძირითად სპექტრულ თავისებურებებს.
იქიდან გამომდინარე, რომ ხმოვანთა ფორმანტული მნიშვნელობები
სამეტყველო რეზონატორების თავისებურებაზეა დამოკიდებული, ბავშვის,
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ქალისა და მამაკაცის მეტყველებისათვის განსხვავებული ფორმანტული
მონაცემებია დამახასიათებელი. აქვე აღვნიშნავთ, რომ ქალისა და
ბავშვის მეტყველებისათვის დამახასიათებელია მაღალი ძირითადი ტონი
(F0), რის გამოც F0 და F1 ერთმანეთს გადაეფარება ხოლმე, ამიტომ
მკაფიო სურათის გამოვლენა ჭირს. ამ მიზეზით ფორმანტული ანალიზის
ჩატარებისას უფრო ხშირად იყენებენ მამაკაცის მეტყველებას, რომელსაც
დაახლოებით 70-150 ჰერცის ფარგლებში აქვს ძირითადი ტონი (ქალის –
150-400 ჰც., ბავშვის –200-500 ჰც.). ჩვენს ნაშრომში გაკეთებული დასკვნებიც
ძირითადად ემყარება მამაკაცების მეტყველებას.
საყოველთაოდ მიჩნეულია, რომ ხმოვანთა იდენტიფიკაციისათვის
განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს პირველ ორ ფორმანტს – F1 და F2ს: F1 განისაზღვრება ხმოვნის აწეულობით, ანუ ღიაობით, F2 კი – რიგით.
ეს ნიშნავს, რომ რაც უფრო დაბალი აწეულობისაა ხმოვანი, ანუ რაც
უფრო ფართოა, მით უფრო მაღალია F1-ის სიხშირე, ხოლო რაც უფრო
უკანა რიგისაა, მით დაბალია F2-ის სიხშირე. აქვე აღვნიშნავთ, რომ
ფორმანტულ სურათზე გავლენას ახდენს რეზონატორის გამოსასვლელის
მოყვანილობა, რადგან ლაბიალიზაცია ადაბლებს ყველა ფორმანტს
(ლეჟავა 2006).
მიუხედავად იმისა, რომ ხმოვანთა ფორმანტული ანალიზი ეყრდნობა
თითოეული ფონეტიკური ერთეულის ერთ ან ორ მონაცემს, ვფიქრობთ,
რომ მარტივი სურათის შესაქმნელად საკმარისია. თუმცა ამ საკითხის
კვლევა და შედეგების განზოგადება მიზანშეწონილია უფრო დიდი ბაზის
კვლევის შემდეგ, რაც წარმოადგენს ჩვენს სამომავლო მიზანს. მეტი
თვალსაჩინოებისთვის ნაშრომს ილუსტრაციების სახით დავურთავთ
პალატალიზებული ბგერისათვის კომპიუტერულად მიღებულ სურათს,
რომელიც მოიცავს სპექტროგრამას, ოსცილოგრამას, ინტენსივობის მრუდს
და ძირითად ტონს. მიღებულ შედეგებს შევადარებთ სალიტერატურო
ენის ხმოვნების მონაცემებს, რომლებიც წარმოდგენილია „ქართული
ნორმატიული და დიალექტური მეტყველების ფონეტიკური ანალიზში“
(გამყრელიძე... 2006).
ა ხმოვნის ფორმანტული დახასიათება. შუა (უკანა) რიგის ა ხმოვნის
აკუსტიკური დახასიათებისათვის გამოვიყენებთ სიტყვას „წავალ“. ყრუ
მკვეთრსა და მჟღერ თანხმოვანს შორის მოქცეული ა ხმოვანი მკვეთრ
სურათს გვაძლევს, რაც მარტივს ხდის მისი საზღვრების დადგენას. ამ
სიტყვაში ა ხმოვნის F1-ის საშუალო სიხშირე არის 605, ხოლო F2-ისა –
1350. ეს მონაცემები საკმაოდ ახლოსაა ქართული სამწიგნობრო ენის ა
ხმოვნის მონაცემებთან (585 ჰც; 1435 ჰც. ნახ. 3).
ე ხმოვნის ფორმანტული დახასიათება. ე ხმოვნის აკუსტიკური
დახასიათებისათვის მას განვიხილავთ სიტყვაში „ლებუა“. თანხმოვნებს
შორის
მოქცეული
ფართო
ხმოვანი
კარგად
წარმოჩნდება
სპექტროგრამაზე. ამ სიტყვაში ე ხმოვნის F1 წარმოადგენს 430 ჰერცს,
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ხოლო F2 – 1540 ჰერცს. აღსანიშნავია, რომ F1 ახლოსაა სალიტერატურო
ქართულის ე ხმოვნის სიხშირესთან. რაც შეეხება F2-ს, ის უფრო დაბალი
სიხშირისაა (495 ჰც; 1635 ჰც. ნახ. 3)
ი ხმოვნის ფორმანტული დახასიათება. ი ხმოვნის აკუსტიკური
დახასიათება წარმოდგენილია სიტყვაში „ვიჟდებით“. მჟღერ და
ყრუ თანხმოვნებს შორის მოქცეული ი ხმოვანი კარგად იკვეთება
ოსცილოგრამასა და სპექტროგრამაზე. მონაცემების მიხედვით ამ
პოზიციაში ი ხმოვნის პირველი ფორმანტი არის 385 ჰც, ხოლო მეორე –
1790 ჰც. სალიტერატურო ქართულის მონაცემებთან შედარებით, აქაც F2
უფრო მაღალია (345 ჰც; 2000 ჰც. ნახ. 3).
ო ხმოვნის ფორმანტული დახასიათება. ლაბიალურ ო ხმოვანს
განვიხილავთ სიტყვაში „ყოლდღეს“. ყრუ მკვეთრსა და მჟღერ
თანხმოვნებს შორის მოქცეული ო ხმოვნის საზღვრების დადგენა
მარტივია, რაც საშუალებას გვაძლევს ზუსტად გავზომოთ პირველი და
მეორე ფორმანტების საშუალო სიხშირეები. ამ პოზიციაში F1 უდრის 525
ჰერცს, ხოლო F2 – 905 ჰერცს. ეს მონაცემებიც ახლოსაა სალიტერატურო
ქართულის მონაცემებთან, თუმცა F2 შედარებით დაბალია (455 ჰც; 1160
ჰც. ნახ. 3).
უ ხმოვნის ფორმანტული დახასიათება. ლაბიალური უ ხმოვნის
დახასიათებისათვის გამოვიყენებთ მის მდებარეობას სიტყვაში „ფურები“.
ამ პოზიციაში სპექტროგრამაზე კარგად ჩანს უ ხმოვნის ინტენსივობა, რაც
ამარტივებს მისი საზღვრების დადგენას. მოცემულ სიტყვაში უ ხმოვნის F1
არის 370 ჰც, ხოლო F2 – 1050 ჰც. ეს სიხშირეებიც მსგავსია სალიტერატურო
ქართულის უ ხმოვნის სიხშირეებისა, თუმცა F2 აქაც შედარებით დაბალია
(370 ჰც; 1065 ჰც. ნახ. 3).
ეს მონაცემები შეგვიძლია შევადაროთ ქალი დიქტორის მონაცემებს
იმავე სიტყვისათვის. ამ პოზიციაში ქალის მიერ წარმოთქმული უ ხმოვნის
პირველი ფორმანტის საშუალო სიხშირე არის 460 ჰც, ხოლო მეორე
ფორმანტისა – 1400 ჰც.
o ხმოვნის ფორმანტული დახასიათება. პალატალიზებული ო ბგერის
აკუსტიკურ დახასიათებას წარმოვადგენთ მისი გამოყენებით სიტყვაში
„კორცხი“ (კვერცხი). წარმოთქმულია ტაოში, სოფელ ხევაიში მცხოვრები
მამრობითი სქესის მოზარდის მიერ.
ფორმანტული ანალიზი უჩვენებს, რომ კ-ს მომდევნოდ ხმოვანი
იწყება პალატალიზაციისათვის დამახასიათებელი სურათით, ანუ F1 და F2
საკმაოდ არის დაშორებული ერთმანეთისაგან, რაც გვაძლევს დიფუზური
ხმოვნის სურათს. ამავე ხმოვნის სტაციონარული უბანი, ანუ შუა ნაწილი,
ხდება კომპაქტური, რაც ადასტურებს იმას, რომ ხმოვნის შუა ნაწილში
კოარტიკულაციური გავლენა მინიმალურია.
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ნახ. 1. სიტყვის „კoრცხი“ ოსცილოგრამა, ძირითადი ტონი, ინტენსივობის
მრუდი და სპეტროგრაფიული სურათი

ნახ. 1. 1. ო ხმოვნის ფორმანტული სტრუქტურა სიტყვაში „კორცხი“

O ხმოვნის ფორმანტული დახასიათება. პალატალიზებულ O ხმოვანს
აკუსტიკურად დავახასიათებთ სიტყვაში „კOრა“. აღსანიშნავია, რომ
მოცემულ სიტყვაში კ თანხმოვნის გარდა ყველა ბგერა წარმოადგენს
ხმოვანს ან მჟღერ თანხმოვანს, რაც გარკვეულწილად ართულებს
საზღვრების გამოყოფას, თუმცა კომპიუტერული პროგრამების
გამოყენებით მაინც შესაძლებელია დაახლოებითი საზღვრების დადგენა.
ამ შემთხვევაში პალატალიზებული O-ს დასაწყისი, დაახლოებით ორი
პერიოდი დიფუზურია სტაციონარულ უბანთან შედარებით; F3, რომლის
მონაცემებიც ძირითადად მთქმელის ინდივიდუალურ თავისებურებებზეა
დამოკიდებული, დინამიკაში ემთხვევა F2-ის ცვლილებებს ხმოვნის
სტაციონარულ უბანზე. მოცემულ პოზიციაში ხმოვნის F1 წარმოადგენს 315
ჰც-ს, ხოლო F2 – 1670 ჰც-ს.
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დ. შანიძე

ნახ. 2. სიტყვის „კOრა“ ოსცილოგრამა, ძირითადი ტონი, ინტენსივობის
მრუდი და სპეტროგრაფიული სურათი.

ნახ. 2.1. O ხმოვნის ფორმანტული სტრუქტურა სიტყვაში „კOრა“.

მოცემული ხმოვნების ანალიზიდან შემდეგი სურათი გამოიკვეთა:
ტაოური დიალექტის არალაბიალურ ა, ე, ი ხმოვნებში F2 უფრო
მაღალია, ვიდრე სალიტერატურო ქართულში, ხოლო ლაბიალურ ო
და უ ხმოვნებში პირიქით – F2 უფრო დაბალია, ვიდრე სამწიგნობრო
ქართულში. როგორც აღვნიშნეთ, F2-ის სიხშირე დამოკიდებულია
ხმოვნის რიგზე – რაც უფრო უკანაა ხმოვანი, მით უფრო დაბალია F2ის სიხშირე. აქედან გამომდინარე, ვასკვნით, რომ ტაოურ დიალექტში
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არალაბიალური ხმოვნები სალიტერატურო ქართულთან შედარებით,
უფრო უკან წარმოითქმის, ხოლო ლაბიალური ხმოვნები – უფრო წინ.
ბგერების ფორმანტული ანალიზი მნიშვნელოვანი საკითხია
ექსპერიმენტული ფონეტიკის დარგში. სამწუხაროა, რომ ამ მიმართულებით
გამოკვლეული არ არის ტაოური და იმერხეული დიალექტების გრძელი,
ნეიტრალური და პალატალიზებული ხმოვნები. ასევე შეუსწავლელია ამ
დიალექტების თანხმოვნების აკუსტიკური თავისებურებები. ამ კუთხით
კვლევა გაგრძელდება.
F1
სალიტ. ენა

F2
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სალიტ. ენა
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-----
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-----
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ნახ. 3. ქართული სალიტერატურო ენისა და ტაოური დიალექტის ხმოვანთა
საშუალო ფორმანტული მონაცემები ჰერცებში (გამყრელიძე 2006: 195).
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