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 چکیده
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 مهمقدّ -3

 زباانی ماردم ۀگونا سرحدّي، بر اساس بلوچیِ شگوی یواج میدانی دستگاه در این پژوهش

کیلومتري جنوب شرقی شهرساتان خااش در اساتان سیساتان و  35رنچین، واقع در گ ۀمنطق

باراي زایشای  شناسایواج اي در چاارچوبهرست همخوانی و واکاهبلوچستان، در قالب ف

 9شاده از ساوي برکوئساتارائه ةشود. در این راستا، انگارمی توصیف و بررسی نخستین بار

شناسی زایشی به بیان اصول نظاري هایی است که در چارچوب واجانگاره (، از جمله1008)

تاوان از آن اي که مایاخته است، به گونهواجی پرد هايو طرح الگوهاي مفیدي براي تحلیل

 رایه بهره برد. هاي واجیسایر نظریه ۀمطالع رآمدي برايدپیش عنوانبه 

، 7ق دارد )اِلفنبااینغربای تعلا هاي ایرانی شمالجایگاه، به گروه زبان زبان بلوچی از نظر 

و کارن، و جهاانی  ؛8319صاادقی،  ۀاُرنساکی، ترجما ؛1003؛ جهاانی، 1003، 1؛ کرن8616

 و غربای باه عناوان یِ شارقی، جناوبیبلاوچ ( از سه گاویش1006. جهانی و کرن )(1006

اي، یا  ساه شااخه بناديو معتقدند کاه ایان تقسای  کنندبلوچی یاد می هاي اصلیگویش

گویشیِ بیشتري  هايآن مرزبندي هاي بلوچی است که در داخلوسیع از گویش بنديتقسی 

بلاوچیِ غربای  هاايگاویش در گاروهچیِ سارحدّيِ گارنچین بلو پذیر است. گویشامکان

بلاوچی  هاي زبانزیادي ویژگی ایرانی و خارجی شود. پژوهشگرانبندي مینی( طبقه)رخشا

نحاو  ةبیشتر در حوزها اند. این بررسیبررسی قرار داده هاي زبانی مختلف موردرا در حوزه

 هاايتاوان باه پاژوهشاز آن جملاه مای که است آن بوده هاياین زبان و گونه ةو ساختواژ

(، جهااانی 1003) 80(، پااائول1003زهاای )(، باااران8660و  8616(، الفنباااین )8616) 6فااارِل

(، آهنگار 8313(، یوسافیان )1003فاروز )دل(، برجساته1003بختیااري )(، محمودي1003)

(، و 1006(، جهااانی و کاارن )1001م )مقااد(، دبیاار1001(، جهااانی )1001) (، کُاارن1007)

شاره کرد. عالوه بر ایان، در ا (8361و آهنگر، محمودزهی و جمالزهی ) (8360زهی )جمال

باان بسایار شناختی بر روي این زهاي آواشناختی و واجهاي انجام شده، بررسیبررسی میان

                                                 
6. D. A. Burquest 
7. J. Elfenbien 

8. A. Korn 

9. T. Farrell 

10. L. Paul 
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(، 8660و  8616الفنبااین )  انجاام شاده توسا هايوان به پژوهشتمی نادرند. در این حوزه

 و اوکااتی (1006(، جهانی و کارن )1009) 88(، آکسنوف8313(، سوهانی )1003)زهی باران

 .اشاره نمود (1081)

 زبان بلوچی، به توصیف ساخت آوایایتوصیفی دستوري از  ۀارائ ( ضمن8616الفنباین ) 
 هاايواکاهها و همخوان پردازد. وي فهرستاي( این زبان نیز میهمخوانی و واکه )فهرست

 :81نمایدفی میزیر معر ۀگون این زبان را به
 همخوانی: فهرست

m, , , ṛ ,: /85/ و رساهاs, z, š, ž: /84ها/، صفیري ,ḍ83, ṭd, g,  t, k, b, p ا: /هانفجاري

, , ./ 
 ای:واکه فهرست

 /, /: بمرک هايو واکه /, , / :کوتاه هايواکه، /, , , /: کشیده هايواکه

بلاوچی  هااي مختلافگاویشبین ساختواژي  هايفی تفاوتمعر ضمن (8660الفنباین ) 
 هاي واجی میاانتفاوت هاي شرقی(، به بیانهچی، سراوانی، ساحلی، الشاري، تپ)رخشانی، کِ

 هاايتار، ایان تفااوتآسان ه منظور سهولت در دسترسی و فه نیز پرداخته است. وي ب آنها
هاا را این گویش هايو واکه هاهمخوان هرستف وار معرفی کرده است؛ اماواجی را فهرست

 جداگانه ارائه نداده است. به صورت
بلاوچیِ ساراوانی و بررسای  زمان با توصیفی ساختواژي از گویشهم (1003زهی )باران 
پاردازد می به شرح زیر این گویش هايها و واکههمخوان فیفارسی بر آن، به معر بانز رتأثی

 :(18-10)همان: 

 ا:ههمخوان

 ,, , š, ž, () ,()هاا: /سایشای/، č, ǰها: /انسایشی/، (‘) ,, , ṭ, ḍ, , ها: /انفجاري”

(ġ), ،/ ها: /خیشومی,  ،// :کناري89ها/، زنشی: /, ṛ/ هاو غلت/ :, “/. 

                                                 
11. S. Axenov 

هاي آوایی ذکار شاده در شده از منابع مربوط، عیناً از نشانههاي نقلنویسیبه منظور پایبندي به متن، در تمامی واج -81
 اند.کار بردهه را ب( IPA)المللی هاي آوایی بینها نشانهستفاده گردیده است. اما نگارندگان براي ارائۀ واجا آنها

 برگشتی هستند. هايها، واجاین واج -83
14. sibilants 
15. sonorants 
16. flaps 
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 ها:واکه

 .“/, /: برکم هايو واکه /, , /کوتاه:  هايواکه ،/, , , , /کشیده:  هايواکه”

، نظاام غیرخطای ی وشناسی زایشی، باا رویکاردي خطاواج ( در چارچوب8313سوهانی )

یف کارده اسات. وي )هماان: را توص - آباديِ بخشان ۀگون - یبلوچیِ سراوان آوایی گویش

فی کارده اسات زبانی معر ۀبراي این گونواکه  6و  همخوان 15در این توصیف  (843-844

 که عبارتند از:

 ها:مخوانه

 ”/, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , /“. 

 ها:واکه

”/, , , , , , , , /“ 

ضمن بررسی ساخت دساتوري و سااختواژي بلاوچیِ ترکمنساتان، نظاام  (1009ف )آکسنو

  واجایهنا،، و سااخت فهرسات واجای، الگاوي تکیاه، الگاوي آ لواجی این زباان شاام

 19در این توصایف ( 31و  33ر داده است. وي )همان: توصیف قرا را نیز مورد 87هاواژهوام

 انی ذکر کرده است که عبارتند از:زب ۀاین گون را برايواکه  1همخوان و 

 ها:همخوان

 ,, , š, ž ,()/هاا: سایشی/، č, ǰها: /انسایشی/، , , , , ṭ, ḍ, , ġ, ()ها: /انفجاري”

)( ,, /ها: /، خیشومی,  ،// :کناري81ها/، زنشی :/ṛ, 86ها/ و تقریبی :/, “/. 

 ها:واکه

 هاايواج و /, /: 10بساته -ايِ نیماهواکاه هاي، واج/, , , /ايِ بسته: واکه هايواج”

 .“/, /ايِ باز: واکه

دساتوري، سااختواژي و واجای  توصایفباه  ( در اثاري مشاتر 1006هانی و کرن )ج 

این اثار را تشاکیل داده  در بخش واجی که بخش اصلی آنهااند. لوچی پرداختهب هايگویش

                                                 
17. loan words 

18. taps 

19. approximants  

20. close-mid vowels 
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تکیااه را در  و الگااوي ش جداگانااه، فهرساات واجاای، ساااخت هجااااساات، در سااه زیااربخ

 واجای، مربوط به فهرست در بخش اند.بلوچیِ شرقی، جنوبی و غربی ارائه کرده هايگویش

 شر ساه گاویهامتداولی را کاه در  يهاها و واکههمخوان ( تنها فهرست941-948همان: )

 اند که عبارتند از:فی کردهمعر بلوچی وجود دارد،
 ها:همخوان فهرست

 /،  , , š, ž, هاا: /سایشای/، č, ǰهاا: /انسایشای/، ,, , , , , هاا: /انسادادي

 ./, ها: // و غلت/ :/، زنشی/، کناري: /, ها: /خیشومی
 ها:فهرست واکه

/, , , , , , , , , /. 

 ی را باه صاورتبلاوچ هاايگاویش نظاام همخاوانی( در اداماه، 1006انی و کرن )جه 

یِ هااي بلاوچگاویش معتقدند با وجود اختالف زبانی که میاان آنها. اندکردهفی جداگانه معر

 هايهمخوانهاي زیادي به ه  دارد. شباهت آنهاهمخوانی  مغربی و جنوبی وجود دارد، نظا

 عبارتند از: آنها غربی و جنوبی از دید بلوچیِ هايشناخته شده در گویش

 ,, , š, ž, () ,هاا: //، سایشایč, ǰهاا: /انسایشی/،  , , , , ṭ, ḍ, , ها: /انسدادي 

(ġ),   ( ،/)ها: /خیشومی,  ،// :کناري ،/:زنشی /, ṛها: // و غلت, /. 

 ت وجاودشارقی باه علا بلوچیِ یشگو همخوانی ا از نظر جهانی و کرن )همان( نظامام 

در  18دماش ةپدیاد  ِ سایشای و همچناین حراورواهاي واکدار و بایتعدادي از همخوان

هااي بلاوچی ویشگا وا ِ انسادادي و انسایشای از نظاام همخاوانی ساایربی هايهمخوان

 ( عبارتند از:جهانی و کرن )همان هاي بلوچیِ شرقی از دیداست. فهرست همخوانمتفاوت 

ϑ, , (?), βها: /سایشی /،(, čǰ(ها: //، انسایشی)g,)(, , ḍ)(ṭ ,, )(, , ) ها: /انسدادي

 ġ, , š, ž, , , δ, ها: //، خیشومی)ṇ(, ,  ،/ها: /زنشیṛ, , / ها: /و غلت, )(/ 

کاه در پاردازد مای ایرانیپنه گویش بلوچی اي واکه هاي( به بررسی نظام1081) اوکاتی 

هااي باهت. این پژوهش شاشوندمی سراوان، ایرانشهر و چابهار تکل  مناطق سیستان، خاش،

اي بلاوچی اکاههاي زبان بلوچی را باا یکادیگر و باا نظاام وونهاي این گاکههاي وظامبین ن

                                                 
هااي بلاوچیِ غربای و وا  انسدادي و انسایشی در گویشهاي بیهمخوان( ”944: 1006کرن ) به اعتقاد جهانی و -18

 “.هستند جنوبی، بجز چندین گونه، فاقد پدیدة دمیدگی
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هااي بلاوچی تلقای شاده ویشگا ۀاي عمومی براي همهوان فهرست واککه به عن 11مشتر 

هااي هااي باین نظاامهاا و تفااوتباهتنشان دادن شا . همچنیناستاست، مشخص کرده 

ده است. نتایه این هداف دیگر این بررسی بیان گردیاز جمله ااي پنه گویش مورد نظر واکه

اي خاود دنیاا کاه در فهرسات واکاه هاايزباان دهد که همانند بسیاري ازپژوهش نشان می

 هااي بلوچی مشتر  نیز حاوي این واکهارا دارند، نظام واکه uو   ،e  ،i ، o ۀهاي پایواکه

ها از تمایز کشیده و کوتاه برخوردارند. باه ایان هافزون بر این، سه واکه از این واک ست؛ اماا

باشااد. ماای :و i: ،i  ،u:  ،u  ،e:  ،o: ، ۀترتیااب، بلااوچی مشااتر  داراي هشاات واکاا

 در این زبان وجود دارد. ،شوندمرکب قلمداد می ۀکه واک w و yهاي توالی همچنین

پیشرفت و گسترش داشته است،  بیست  همواره ةسد شناختی که از آغاززبان مطالعات در 

 ون علمای، رویکردهاايگونااگ هاايهر زباان از نظرگااه 13آواهاي بررسی و توصیف براي

 نقشای واجای مبتنای بار رویکارد ( که به تحلیل1008است. برکوئست )وتی ارائه شده متفا

 14واحدهاي آوایی مشابه در بین” ها معتقد است کهاسایی واجشنپرداخته است، در ارتباط با 

ساه  زبااندر  تولید، مشترکند، ها، مثالً جایگاهصهکه در برخی مشخ آواهایی واحدهاي یعنی

 ۀرابطا -3یاا   19تکمیلای توزیاع ۀرابطا -1، 15تقابلی ۀرابط -8دارد:  وجود ةعمدرابطه  نوع

تقابال در ” آن ترین ناوعوي تقابل انواعی دارد و ساده . در نظر(56-38)همان:  “17آزاد ۀگون

دو آوا را  ین حالت، تقابل میان(. در ا34 :همان) است “11همسان هايها یا همان بافتمحی 

(. 8315 الادینی، ةوو مشاک 1008شاهده کرد )برکوئسات، م 16( کمینهجفت)هاي توان درمی

 هاايهاا یاا بافاتتقابال در محای ”(، 39: 1008برکوئسات ) نوع دیگري از تقابال از دیاد

ی خاصا هااي آوایایهر ی  تنها در بافات ،ا اگر از دو واحد آوایی مشابه. اماست “30مشابه

شاود صورت گفته ماید، در این گاه هر دو در ی  جایگاه به کار نرونظاهر شود، یعنی هیچ

                                                 
22. common Balochi 

23. phones 

24. phonetically similar segments 

25. contrastive 

26. complementary distribution 

27. free variation  

28. contrast in identical environment 

29. minimal pairs 

30. contrast in analogous environments 
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؛ 8315الادینی،  ةو؛ مشک1008به ه  در توزیع تکمیلی هستند )برکوئست،  که دو آوا نسبت

 :معتقدند 33و یاکوبز 31هافن( و گاسن1008برکوئست )این،  بر افزون(. 1006، 38هیز و
 ر حالتآید: ددو حالت پیش می ،تکمیلی باشند توزیعهنگامی که دو آوا نسبت به ه  در ”

باشاد و در آن می ۀواج و دیگري واجگون ،تري داردعوسی ل، یکی از آن دو آوا که توزیعاو

 گر دو واحدواجی یکسان هستند. حال ا هاي متفاوتی از ی  واحدم، دو آوا گونهدو حالت

 ۀگونا آنهامعنا شوند، به  تغییر که باعثآن بدون ،کار رونده آوایی آزادانه به جاي یکدیگر ب

 .“شوداد گفته میآز

(1088:54-57)  
توان به دو دساته تقسای  کارد: هاي آزاد را میگونه (90-56: 1008برکوئست ) به اعتقاد 

ل، دو واجگوناه آزاداناه باه او لاتهاا. در حاواج آزاد بین ۀها و گونآزاد بین واجگونه ۀگون

م، دو واج دو حالاتعنای را تغییار دهناد و در روند، بدون اینکاه مجاي یکدیگر به کار می

 معنایی ایجاد کنند. که تغییرروند بدون اینمی گر به کارآزادانه به جاي یکدی

 پژوهش روش -2

شاده گردآوري هايداده ها، نخست تمامیها و واکهوانهمخ در این پژوهش، به منظور تبیین

آواهاا  ز سایرزبانی بیشتر ا ۀدر این گون آنها ل واج بودنکه احتما یبررسی و واحدهاي آوای

اي و واکاه 34همخاوانی دد. آواها پس از استخراج در جدول آواهايگرباشد، شناسایی میمی

 تولیاد و واکاداري )باراي ةا جایگااه، شایومکاان یا بار اسااس ((1) ( و جدول8)جدول )

آواهااي  شاود. ساپسه مایها( ارائاهواک زبان )براي افراشتگی و جایگاه ها(، میزانهمخوان

آزاد  ۀیاا گونا تکمیلای یناه، توزیاعجفت)هاي( کم با یکدیگر، از طریق مقایسه يبرامشابه 

واج )شااید هماه یاا  آنهای  از کدامکه گردد ص میو از این طریق مشخشوند میسایی شنا

 است. هی  واجگون( و کدامآنهاتعدادي از 

                                                 
31. B. Hayes 

32. C. Gussenhoven 

33. H. Jacobs 

جدول آواهاي همخوانی، کلیۀ آواهاي موجود در گویش بلوچیِ سرحدّيِ گرنچین  ذکر این نکته ضروري است که -34

کاه  اساتگیارد و تنهاا شاامل آواهاایی رفته، آواهاي نارهیده و غیره را در برنمایواهاي وا شده، آاز قبیل آواهاي لبی

 ست.ا در این گونۀ زبانی بیشتر از سایر آواها (،1008) احتمال واج بودنشان با توجه به مدل برکوئست
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 هاتبیین و توصیف داده -1

پیشنهاديِ  بر اساس مراحل مختلفچین بلوچیِ سرحدّيِ گرن گویش آواهايدر این قسمت، 

همخاوانی و  آواهااي نخساتاسااس،  این شوند. بر( تبیین و توصیف می1008برکوئست )

از میاان ساپس،  گاردد.فی میبلوچیِ سرحدّيِ گرنچین معر گویششده در شناسایی ايواکه

وانی و همخا هاايشاوند تاا از ایان طریاق واجمی مقایسهمشابه با ه   این آواها واحدهاي

 د.مذکور شناسایی شو گویش ايهواک

 بلوچیِ سرحدّیِ گرنچین ای گویشهمخوانی و واکه آواهای -1-3

 گرنچین سرحّدیِ بلوچیِ شناسایی شده در گویش (. آواهای همخوانی3) شماره جدول

  لبیدو دندانی -لبی لثوی کامی-لثوی برگشتی کامی نرمکامی مالزی چاکنایی

 مکان
 تولید

  ةشیو         
 تولید        

         دمیده  
35)(         هاانفجاری واکبی 

         دارواک  

 ()      ()  هاسایشی واکبی 

 ()        دارواک  

         هاانسایشی واکبی 

         دارواک  

         هاخیشومی دارواک 

         لرزشی دارواک 

         زنشی دارواک 

         کناری دارواک 

         هاغلت دارواک 

گاویش بلاوچیِ  شناساایی شاده در بر اساس نخستین مرحله، آواهاي همخوانی (8جدول )

وچیِ بلا یافات شاده در گاویش ةايِ ساادواکاه آواهااي دهد.نشان می گرنچین راسرحدّيِ 

 اند که عبارتند از:نشان داده شده (1) جدولنیز در  سرحدّيِ گرنچین

                                                 
سرحدّيِ گارنچین مشااهده  هاي اصیل بلوچیِاست و در واژه هها مشاهده شدواژههاي داخل پرانتز در وامهمخوان -35

 نظر شده است. صرف آنهانگردیده است؛ لذا از بررسی و شناسایی 
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 گرنچین سرحدّیِ بلوچیِ اسایی شده در گویششن ةایِ سادواکه واهای(. آ2) شماره لجدو

  پیشین مرکزی پسین

  گردغیر گرد گردغیرِ گرد گردغیرِ گرد
:     : افراشته 

:/     :/ افراشتهنیمه 

 افتادهمهنی      

 :     افتاده 

ايِ ساده، واکه ررسی، پژوهشگران عالوه بر آواهايب زبانی مورد ۀذکر است که در گون شایان

 :مانند ،اندرا نیز شناسایی کرده []، []، [] بمرک ايواکه سه آواي
ʼپرس و جوʻ [] ʼرسوسماʻ [] ʼبارانʻ [] 

 مشابه شناسایی واحدهای آوایی -1-2

 ۀمقایسایاافتن و آوایای در هار زباان  هاايواحاد ۀمقایسا ترین گاام باراين و مه تینخس

 کاه جایگااه واحدهاي آوایی”ها شبیه به ه  هستند. که در بیشترین مختصه است واحدهایی

 ، بهتارین ر متفااوت هساتندتولیاد باا یکادیگ ةشایو و تنها از لحاا  است تولیدشان یکسان

همخاوانی و  . بر این اساس، آواهاي(58: 1008)برکوئست،  “باشندمی مقایسه ها برايگزینه

هاي جداگانه باا ها  بخشگرنچین در زیر بلوچیِ سرحدّيِ در گویشايِ شناسایی شده واکه

 و بررسی قرار می گیرند. مقایسه مورد

 مقایسه فهرست واحدهای همخوانیِ قابل -1-2-3

تولید،  ةگرنچین با توجه به شیو يِبلوچیِ سرحدّ یشهمخوانیِ شناسایی شده در گو آواهاي

 گیرند:و بررسی قرار می مقایسه رده  موزیر با  هاي طبیعیدر دسته

 مشابه: شده با آواهای همخوانی مقایسههای نفجاریا -الف

[]-[] []-[] []-[] []-[] []-[] 
[]-

[] 
[]-[] 

[]-
[] 

 []-[] []-[] 
[]-

[] 
[]-[] 

[]-
[] 

[]-[] []-[] 
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 مشابه: خوانیهم شده با آواهایمقایسههای سایشی -ب

[]-[] []-[] []-[] []-[] []-[] 
[]-[] []-[] []-[] []-[] []-[] 

 مشابه: همخوانی شده با آواهایمقایسه هایانسایشی -ج

[]-[] []-[] []-[] []-[] 

 مشابه: شده با آواهای همخوانیمقایسهی هاخیشومی -د

[]-[] []-[] []-[] []-[] []-[] []-[] []-[] 

 مشابه: شده با آواهای همخوانیمقایسهلرزشی  -ـه

[]-[] []-[] []-[] []-[] 

 مشابه: شده با آواهای همخوانیمقایسهی کنار -و

[]-[] []-[] []-[] 

 مشابه: شده با آواهای همخوانیقایسهمهای غلت -ز

[]-[] []-[] 

 مقایسه قابل ایِواکه فهرست واحدهای -1-2-2

 ةانگاار بار اسااسبلاوچیِ سارحدّيِ گارنچین،  شاده در گاویشايِ شناسااییآواهاي واکه

 :اندگرفته مورد مقایسه و بررسی قرار با یکدیگرهاي زیر در دسته، (1008)برکوئست 
[]      [] []      [:] 
[]      [:] [:]      [] 
[:]      [] []      [:] 

 []      [:] 

بار  مشابه، جفت آواهایی که ی  واحدهاي آوایی ۀمقایس شایان ذکر است که در قسمت 

نخواهناد شاد. باراي مثاال،  مقایساهبعدي با ه   شده باشند، دیگر در قسمت مقایسه با ه 

 لاذا در زیرگاروه شاوند مقایساهه   ها باید باانسدادي گروهباید در زیر []و  [] جفت

 نخواهند شد. مقایسهبا ه  ها دیگر خیشومی
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 مشابه آواهای ةمقایس -1-1

 هاهمخوان مقایسة -1-1-3

وچیِ بلا در گاویش شناساایی شاده همخاوانیِ ت واجی آواهايهوی اثبات رساندنبه  براي

و  تکمیلای ینه، توزیاع( کماز طریق جفت)هاي آنهاو شناسایی  سهمقایبه  سرحدّيِ گرنچین،

 شود.آزاد پرداخته می ۀیا گون

 شده مقایسههای انفجاری -1-1-3-3

 :[] و []دو آوای  مقایسة -الف

[] [] 
ʼاريغتتهʻ [:] ʼموي بافته شدهʻ 39][ 

ʼترشʻ [] ʼدیوار ۀگوشʻ [] 

ʼباجناقʻ [] ʼگشادʻ [:] 

ʼکلفتʻ [] ʼطفلʻ [] 

و  [voiced-]__، ##__ در بافات [] دهاد کاه آواي)الف( نشان می بخشهاي زیرداده 

وزیع تکمیلای قارار دارناد. شود. بنابراین، دو آوا در تظاهر می [voiced+]__ در [] آواي

 [] ← [] و // ← [] :پس

 :[] و [] دو آوای ةمقایس -ب

[] 17// 

ʼحلواʻ [] ʼ موي کرʻ [] 

ʼرفیق، همراهʻ [] ʼدیوار ۀگوشʻ [] 

ʼکوه، جاي بلند ۀقلʻ [] ʼااموهاي کاضافهʻ [] 

ل باا ماذکور در تقابا ۀهاي کمیندر جفت []و  [])ب(، بخش زیر هايه به دادهبا توج 

 // ← [] و // ← [] : ند. پسیکدیگر قرار دار
                                                 

هاا از قبیال سایر واجگوناه دهندة هاي زبانی، به منظور سهولت در ، از آوردن عالئمی که نشاندر آوانویسی داده -39
 نظر شده است. باشد، صرف شده، گرد، نارهیده و غیرهلبی
 د.شونیز می []جگونۀ شامل وا //واج  -37
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 جااي واجه ها، این واج آزادانه بااي از واژهر شد که در پارهمتذک باید // واج در خصوص

// ، م(، در اداماه باه اثباات  شده، زیر بخاش مقایسههاي انفجاري بخش آن در تهویکه(

 :ی برعکس، مانندرود و یا حتکار میبه  خواهد رسید،
 

ʼص(پرویز )اس  خاʻ [] ~ [] 

ʼآفتابهʻ [:] ~ [:] 

 برقرار است. // و // دو واج آزاد میان ۀگون ۀتوان گفت که رابطمی بنابراین

 :[] و [] دو آوای ةمقایس -ج

[] [] 

ʼگاه، فشارتکیهʻ [] ʼحلواʻ [] 

ʼصداʻ [] ʼافطارʻ [] 

ʼش چʻ [] ʼفتگوشت سʻ [] 

در تقابال باا  ماذکور ۀکمینا هاايدر جفات [] و [])ج(،  بخشهاي زیره به دادهبا توج

 // ← [] و // ← [] یکدیگر قرار دارند. پس:
 

 :[] و [] دو آوای ةمقایس -د

[] [] 
ʼلختʻ [:] ʼتگرگʻ [:] 

ʼگویندمیʻ [:] ʼکوه ۀگردنʻ [:] 

ʼگیاه ۀنوعی دانʻ [:] ʼمهʻ [] 

ʼسبیلʻ [] ʼمرد نامزدʻ [:] 

 [] آواي و [voiced-]__، ##__ در بافت []آواي  د(،) بخشهاي زیره به دادهبا توج 

تکمیلای  این دو آوا نسبت به ه  در توزیاع شود. بنابراین،ظاهر می [voiced+]__ در بافت

 [] ← []و  // ← []: شود. پساصلی محسوب می واج در نتیجه دارند، قرار
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 :[] و [] دو آوای ةمقایس -ـه

[] 18// 
ʼبهانهʻ [] ʼت  و تنهاʻ [] 
ʼدَخلʻ [] ʼتلخʻ [] 

ʼبطريدهان، سرʻ [] ʼتبʻ [] 

ماذکور در  ۀکمینا هاايدر جفات [] و [] )ه(، دو آواي بخشهاي زیره به دادهبا توج 

 متماایز در نظار گرفتاه  د. در نتیجه ایان دو آوا باه عناوان دو واجتقابل با یکدیگر قرار دارن

 // ← []و  // ← [] :پس شوند.می
 

 : []و []دو آوای  ةمقایس -و
[] [] 

ʼ نصف، نیʻ [] ʼصورتʻ [] 
ʼانسانِ لب شکريʻ [] ʼزیباگوشواره ،ʻ [] 

ر تقابال باا ماذکور د ۀکمینا هايدر جفت  []و [])و(،  بخشهاي زیره به دادهبا توج 

 // ← [] و // ← []: یکدیگر قرار دارند. پس
 

 :[]و  []دو آوای  ةمقایس -ز

[] [] 
ʼروزʻ [] ʼامر از دوختن فعلʻ [] 

ʼ زخ  چرʻ [] ʼصورتʻ [] 
ʼز، حالل، مَحرَمجایʻ [:] ʼداروʻ [:] 

ماذکور در تقابال باا  ۀکمینا هايتدر جف  []و [])ز(،  بخشهاي زیره به دادهبا توج 

 // ← []و  // ← []یکدیگر قرار دارند. پس: 
 

 :[]و  []دو آوای  ةمقایس -ح
[] [] 

ʼخیلی گرم هوايʻ [:] ʼرختخواب، جا و مکانʻ [:] 
ʼلیوانʻ [::] ʼ)مجلس )خواستگاريʻ [::] 
ʼمدادʻ [] ʼقَدَمʻ [] 

                                                 
 د.شونیز می [] ۀشامل واجگون // واج -31
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ماذکور در تقابال باا  ۀکمینا هايدر جفت  []و [] )ح(، بخشهاي زیره به دادهبا توج 

 // ← []و  // ← [] یکدیگر قرار دارند. پس:
 

 :[]و  [] دو آوای ةمقایس -ط

[] [] 
ʼلبʻ [] ʼروغن حلبʻ [] 

ʼن(آوا )صداي زدنامʻ [] ʼسرفهسیاهʻ [] 

ʼسرفهسیاهʻ [] ʼآبلهʻ [] 

 [] و آواي [voiced-]__، ##__ در بافت [] آواي ط(،) هاي زیر بخشه به دادهبا توج 

تکمیلای  آوا نسبت به ه  در توزیاع این دو شود. بنابراین،ظاهر می [voiced+]__ در بافت

 [] ← [] و // ← [] : قرار دارند. پس
 

 :[]و  [] دو آوای ةمقایس -ی

[] 13// 

ʼکوچʻ [] ʼچوبʻ [] 

ʼجاي بلندʻ [] ʼخالʻ [] 

ʼاستخوانʻ [] ʼران ۀکشالʻ [] 

ماذکور در تقابال باا  ۀکمینا هايدر جفت  []و [] )ي(، بخشهاي زیره به دادهبا توج 

 // ← [] و // ← []یکدیگر قرار دارند. پس: 
 

 :[]و  []دو آوای  ةمقایس -ک

[] [] 
ʼوَجبʻ [] ʼخروسʻ [] 

ʼدانه، جوشʻ [:] ʼخارپشتʻ [::] 

ʼنصفی از هر چیزيʻ [] ʼخرماʻ [] 

ʼآرنهʻ [:] ʼقناتʻ [] 

                                                 
 د.شونیز می []شامل واجگونۀ  //واج  -36
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 و آواي [voiced-]__، ##__ در بافات [] آواي  (،) بخشهااي زیاره باه دادهبا توج 

[] در بافت __[+voiced] .دو آوا نسبت به ها  در توزیاعین بنابراین، ا ظاهر شده است 

 [] ← [] و // ← [] :تکمیلی قرار دارند. پس
 

 :[]و  [] دو آوای ةمقایس -ل

[] 
43// 

ʼگوشʻ [] ʼآغوشʻ [] 

ʼگاوʻ [] ʼنوعی درختʻ [] 

ʼدیوانهʻ [] ʼآدمِ کاريʻ [] 

ماذکور در تقابال باا  ۀکمینا هايدر جفت [] و [] )ل(، بخشهاي زیره به دادهبا توج 

 // ← [] و // ← [] یکدیگر قرار دارند. پس:

آغاازي و  ها، در جایگااهمحدودي از واژه نچین در تعدادگر سرحدّيِ بلوچیِ در گویش 

 :داند، ماننیکدیگر به کار رفته آزادانه به جاي [] و [] آوایی ، دو واحدپایانی

ʼکجاʻ [:] ~ [:] 

ʼاس  خاصʻ [::] ~ [::] 

ʼبرگʻ [] ~ [] 

 برقرار است. // و // دو واج آزاد بین ۀگون ۀتوان گفت رابطه در این صورت، میک 
 

 :[]و  [] دو آوای ةمقایس -م

[] // 

ʼشیرینʻ [] ʼنوعی دوختʻ [] 

ʼخوابیدʻ [] ʼافتادʻ [] 

ماذکور در تقابال باا  ۀکمین هايدر جفت [] و [] )ن(، بخشهاي زیره به دادهبا توج 

 // ← [] و // ← []یکدیگر قرار دارند، پس: 
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 :[]و  [] دو آوای ةمقایس -ن

[] [] 
ʼزانوʻ [] ʼّشتر ۀگلʻ [] 

ʼبرانبلهʻ [] ʼخرمگسʻ [] 

ʼگاوآهنʻ [:] ʼشک  چربی اطرافʻ [:] 

 در بافات ،[]و  #__، V__ ،__[] در بافات [] )ن(، بخشهاي زیاره به دادهبا توج 

V__ ،__[] ،__# تکمیلی نیستند و  این دو آوا نسبت به ه  در توزیع پس .گرددظاهر می

 بخشزیار ها،مربوط به خیشومی شوند. ولی در بخشجداگانه محسوب می بنابراین دو واج

 // ← []است. در نتیجه:  // اي از واجواجگونه [] )د(، نشان داده خواهد شد که آواي

 [] ← [] و

 شده مقایسهی هاسایشی -1-1-3-2

 :[] و [] دو آوای ةمقایس -الف

[] [] 
ʼِسبُرʻ [] ʼ سفت، محکʻ [] 

ʼآلودخونʻ [] ʼ َسʻ [] 

ʼکفشʻ [] ʼقوسʻ [] 

ر در تقابال باا مذکو ۀکمین هايدر جفت []و  [])الف(،  بخشهاي زیره به دادهبا توج 

 // ← [] و // ← [] پس: یکدیگر قرار دارند.
 

 :[] و []دو آوای  ةمقایس -ب

[] [] 
ʼشمشیرʻ [] ʼ َسʻ [] 

ʼزادهʻ [] ʼواقعه، سختʻ [] 

ʼتاریکیʻ [] ʼسوراخی در بینیʻ [] 

ر در تقابال باا ماذکو ۀکمین هايدر جفت [] و [] )ب(، بخشهاي زیره به دادهبا توج 

 // ← [] و // ← []پس:  یگر قرار دارند.یکد
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 :[] و []دو آوای  ةمقایس -ج

[] [] 
ʼستهخʻ [] ʼسرحال، ُکلُفتʻ [] 

ʼ وَرَم، اَخʻ [] ʼطنابʻ [] 
ʼگیاهی داروییʻ [ ] ʼبازيʻ [::] 

در  []و  ##__و  ،__##، V__V در بافات [])ج(،  بخشهااي زیاره باه دادهبا توج 
تکمیلای  . در نتیجه، نسبت باه ها  در توزیاعگرددظاهر می ##__، و __##، V__V بافت

 ةدر دو واژ [] و []شااوند. بعااالوه، دو آواي نیسااتند و بنااابراین دو واج محسااوب ماای
[] (CVCC )و [] (CVCC )هااي تقریبااً در محای  نزدیا  باه کمیناه( )جفت

باوده  [] ةدر واژ [] عاملی براي حرور []ا اگر گفته شود اند. اممشابهی ظاهر شده
، []جاي آواي ه خت  شود ولی ب []اي آورد که به آواي توان در این گویش واژهاست، می

 [] و []. پاس، دو آواي ʻزردʼ( CVCC) [] ةآن باشد، مانند واژ در آغاز [] آواي

جداگاناه در  ( یکدیگر نیساتند، بلکاه دو واج variationsconditioned) 48هاي شرطیگونه
 // ← [] و // ← []شوند. بنابراین: گرنچین محسوب می ۀگون

 

 :[] و [] دو آوای ةمقایس -د

[] [] 
ʼدستگیرهʻ [] ʼآسیابِ دستیʻ [] 
ʼاَخ ، وَرَمʻ [] ʼسبزʻ [:] 

ʼنوعی کوبیدنʻ [] ʼخون آلودʻ [] 

، و __## در بافت []و  ##__، و __## بافتدر  [])د(،  بخشهاي زیره به دادهبا توج 

 نیساتند و بناابراینتکمیلی  این دو آوا نسبت به ه  در توزیع در نتیجه .گرددمی ظاهر ##__

 // ← [] و // ← []: شوند. پسجداگانه محسوب می دو واج
 

 :[] و [] دو آوای ةمقایس -ـه

[] [] 
 [] گوش [] تمساح

 [] عملی در حّلاجی [] احمق، نادان
 [] بُرِس [] سرفه

                                                 
41. conditional variation 
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ماذکور در تقابال باا  ۀکمین هايدر جفت [] و [] )ه(، بخشهاي زیره به دادهبا توج 

 // ← [] و // ← [] :پس دارند، یکدیگر قرار

 :[]و  []دو آوای  ةمقایس -و

// [] 
ʼکوچʻ [] ʼآغوشʻ [] 

ʼخرما درخت ۀشاخʻ [] ʼعملی در حلّاجیʻ [] 

ʼبه ه  ریخته، نامنظ ʻ [] ʼ زخʻ [] 

مذکور در تقابل باا یکادیگر  ۀکمین هايدر جفت []و  [])و(،  بخشهاي زیره به دادهبا توج 

 // ← []و  // ← []قرار دارند. پس: 
 

 :[]و  []دو آوای  ةمقایس -ز

[] [] 
ʼفرولʻ [:] ʼسفتʻ [] 

ʼچرو  روي پوستʻ [] ʼخروسʻ [] 

ʼروزʻ [] ʼپولدارʻ [] 

ʼکوچʻ [] ʼلیز، لیسʻ [] 

،  __##در بافات []و   ##__، __##در بافات [])ز(،  بخشهاي زیره به دادهبا توج 

تکمیلای قارار ندارناد و  در توزیاعاین دو آوا نسبت به ه   گردد. در نتیجهظاهر می ##__

 // ← [] و // ← [] نابراین:ب
 

 :[]و  []دو آوای  ةمقایس -ح

[] [] 
ʼ)آمنه )اس  خاصʻ [] ʼطویلهʻ [] 

ʼمقتولʻ [] ʼعاقلʻ [::] 

ʼبیابانʻ [:::] ʼکفشʻ [] 

ʼ یʻ [] ʼترشیʻ [:] 
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در  [] و آواي #__Vو  V__#در بافات [] )ح(، آواي بخشهااي زیاره باه دادهبا توج 

تکمیلای  این دو آوا نسبت به ه  در توزیع گردد. در نتیجه،ظاهر می #__Vو  V__# بافت

 // ← [] و // ← [] قرار ندارند و بنابراین:
 

 :[]و  []دو آوای  مقایسة -ط

[] [] 
ʼساعتʻ [:] ʼنوعی نانʻ [::] 

ʼآخرʻ [:] ʼگِرهʻ [] 

ʼ ُدَهʻ [:] ʼگندمʻ [] 

  ʼدوختنʻ [:] 

 در ساایر [] و آواي  V__Vدر بافات [] )ط(، آواي بخشهااي زیاره باه دادهبا توج 

تکمیلی قرار دارند و از آنجا  این، دو آوا نسبت به ه  در توزیعشود. بنابریم ها ظاهرجایگاه

اصالی محساوب  واج دارد، در نتیجاه [] تاري نسابت باه آوايوسیع توزیع [] که آواي

 .[]←[] و // ← []آید. بنابراین: شمار میبه  اي از آنواجگونه []شود و آواي می
 

 :[] و [] دو آوای ةمقایس -ی

42// [] 

ʼنوعی دوختʻ [] ʼآسیابِ دستیʻ [] 

ʼازه زایمان کرده باشدشیرِ گوسفندي که تʻ [] ʼران ۀکشالʻ [] 

ʼهقصʻ [:] ʼخُمسʻ [:] 

تقابال باا ماذکور در  ۀکمین هايجفتدر  [] و [])ي(،  بخشهاي زیره به دادهبا توج 

 // ← []و  // ← [] :یکدیگر قرار دارند، پس
 

 :[]و  []دو آوای  ةمقایس -ک

[] [] 
ʼختِ انارچوبِ درʻ [] ʼغذاʻ [] 

ʼشِشʻ [] ʼشاهʻ [] 
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ماذکور در تقابال باا  ۀکمینا هاايدر جفات [] و [] ) (، هاي بخشه به دادهبا توج 

 // ← [] و // ← []یکدیگر قرار دارند. بنابراین: 
 

 شده مقایسههای انسایشی -1-1-3-1

 :[] و [] دو آوای ةمقایس -الف

[] [] 
ʼنادانʻ [] ʼخرما درخت ۀشاخʻ [] 

ʼپاالنِ خرʻ [] ʼهاگیري پرندهجفتʻ [] 

ʼپرس و جوʻ [] ʼامر از سوختن فعلʻ [] 

ماذکور  ۀکمینا هايتدر جف [] و [] آواي)الف(، دو  بخشهاي زیره به دادهبا توج 

 // ← []و  // ← []: در تقابل با یکدیگر قرار دارند. بنابراین

 تار در بخاشپایش []-[] و []-[]، []-[] شایان ذکر است که جفت آواهااي 

 قایساهمو )ز( به ترتیب با ه   هاي )ه(، )و(بخششده، در زیر مقایسههاي به سایشیمربوط 

 اند.شده
 

 شدهمقایسههای خیشومی -1-1-3-4

 :[]و  []دو آوای  ةمقایس -الف

[] [] 
ʼعقربʻ [:] ʼمجلسʻ [::] 

ʼخون آلودʻ [] ʼگِرهʻ [] 

ʼ مسواʻ [::] ʼنُقلʻ [] 

ʼمیشʻ [] ʼنیشʻ [] 

در  [] و آواي#__ ، __# در بافات [] آواي)الاف(،  بخشهااي زیاره به دادهبا توج 

هاي اند در جایگاهتوانسته ه به بافت، دو آوادر نتیجه، با توج شود.ظاهر می#__ ، __# بافت

دیگر، دو  از طرف تکمیلی باشند. نسبت به ه  در توزیع توانندپس نمی ،یکسان ظاهر شوند

ه در تقابل باا کمین در جفت ʻنیشʼ [] و ʻمیشʼ [] ةدر دو واژ [] و [] آواي

 // ← [] و // ← [] :در نتیجه یکدیگر قرار دارند.
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 :[]و  []دو آوای  ةمقایس -ب

[] [] 
ʼعروسʻ [:] ʼخالʻ [:] 

ʼچرکی که از زخ  بیرون بیایدʻ [] ʼنی ، نصفʻ [] 

ʼگریهʻ [:] ʼ ُگʻ [:] 

تقابال باا  ماذکور در ۀکمین هايجفت در [] و [])ب(،  هاي زیربخشه به دادهجبا تو 

 // ← []و  // ← [] یکدیگر قرار دارند، پس:
 

 :[]و  []دو آوای  ةمقایس -ج

[] [] 
ʼدشتʻ [] ʼبیرونʻ [] 

ʼکنار، گوشهʻ [] ʼکنندهضدعفونی ةمادʻ [] 

ʼدیوارʻ [::] ʼخواستگاري مجلسʻ [::] 

ماذکور در تقابال باا  ۀکمینا هايدر جفت [] و [])ج(،  بخشهاي زیره به دادهبا توج 

 // ← [] و // ← [] :یکدیگر قرار دارند. بنابراین
 

 :[]و  []دو آوای  ةمقایس -د

[] [] 
ʼزانوʻ [] ʼ عینʻ [:] 

ʼگاو آهنʻ [:] ʼگِرهʻ [] 

ʼموي بافتهʻ [] ʼخواستگاري مجلسʻ [::] 

ʼآستینʻ [:] ʼحناʻ [:] 

 در ساایر [] و آواي /__ در بافات [] )د(، آواي بخشهااي زیاره باه دادهبا توجا 

اند، پس نسابت شدههاي یکسانی ظاهر نشود. در نتیجه، دو آوا در جایگاهها ظاهر میجایگاه

 تري نسابت باه آوايوسیع توزیع [] آواي که رار دارند و از آنجاتکمیلی ق به ه  در توزیع

[]  :دارد، پس[] ← //  و[] ← [] 

 تار در بخاشپایش []-[] و []-[]، []-[] جفت آواهااي شود کهیادآوري می 

و )ن( باه ترتیاب باا ها   هااي )ج(، )و(بخششده، در زیار مقایسههاي مربوط به انسدادي

 ند.اشده مقایسه
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 شده مقایسهلرزشی  -1-1-3-5

 :[]و  []دو آوای  ةمقایس -الف

[] [] 
ʼپدربزرگʻ [::] ʼپدر زن، پدر شوهرʻ [] 

ʼگردانآتشʻ [::] ʼابروʻ [::] 

ʼسبیلʻ [] ʼروزʻ [] 

 در ساایر [] و آواي V__V در بافات [] آواي )الاف(، بخشهااي زیاره به دادهبا توج 

تکمیلی قارار دارناد و  این دو آوا نسبت به ه  در توزیع گردد. در نتیجه،ظاهر می هاجایگاه

 [] شاود و آواياصلی محسوب می دارد، پس واج []تري نسبت به وسیع توزیع []چون 

 [] ← [] و // ← [] باشد. بنابراین:آن می ۀواجگون
 

 :[]و  []دو آوای  ةمقایس -ب

[] [] 
ʼفروالتِ چهارپایانʻ [] ʼزشتʻ [] 

ʼ ِلیتري 90گالنʻ [] ʼ)مُچاله )لباسʻ [] 

تقابال باا  در ماذکور ۀکمینا هايدر جفت []و  [] )ب(، بخشهاي زیره به دادهبا توج 

 // ← []و  // ← []یکدیگر قرار دارند، پس: 

مرباوط باه  تار در بخاشپایش []-[]وَ  []-[] ذکر است که جفات آواهااي شایان 

 هااي )ز( وبخششده، به ترتیاب در زیار مقایسههاي شده و خیشومی مقایسههاي انسدادي

 اند.شده مقایسه)ب(، با ه  
 

 شده مقایسهکناری  -1-1-3-6

و  []-[]، []-[] مانناد ،شدندمی مقایسهجفت آواهایی که در این بخش باید با ه   ۀیکل

[]-[]، باه شادهمقایساههاا، و لرزشای ها، خیشاومیمربوط به انسدادي تر در بخشپیش ،

هاا بخشاناد. در هماین زیارشاده مقایساهبا ه   و )ب( هاي )ح(، )ج(بخشترتیب در زیر

 ← []دیگر:  ، به عبارتسرحدّي واج است بلوچیِ در گویش []ص گردید که آواي مشخ

//. 
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 شده مقایسههای غلت -1-1-3-7

شاده، در زیار مقایساههااي هاا و سایشایهاي مربوط به انسداديدر بخش هابا بررسی داده

وجاود / / و/ / غلات ص گردید که در گویش ماذکور دو واجمشخ هاي )م( و )ح(بخش

 // ← [] و // ← [] دارد. بنابراین:

 گرنچین بلوچیِ سرحّدیِ های همخوانیِ شناسایی شده در گویش(. واج1) شماره جدول

  دو لبی لثوی کامی-لثوی برگشتی کامی نرمکامی چاکنایی

 مکان

 تولید

  ةشیو          

 تولید         

       هاانفجاری بیواک 

       واکدار  

       هاسایشی بیواک 

       واکدار  

       هاانسایشی بیواک 

       واکدار  

       هاخیشومی واکدار 

       لرزشی واکدار 

       کناری واکدار 

       هاغلت واکدار 

گارنچین و شناساایی  بلاوچیِ سارحدّيِ وانی گاویشهمخ اکنون پس از بررسی آواهاي 

ویش در همخوانیِ شناسایی شده در ایان گا هايسهولت، واج هاي همخوانی، به منظورواج

 شود.( ارائه می3جدول )

 هاواکه مقایسة -1-1-2

سااده و  هااير دو گروه واکاهبلوچیِ سرحدّيِ گرنچین د هاي شناسایی شده در گویشواکه

 ب با ه  مقایسه خواهند شد.مرک

 ساده هایواکه -1-1-2-3

بلاوچیِ  یافات شاده در گاویش سااده ايِواکاه ت واجی آواهايهوی به اثبات رساندن براي

 شود.با ه  پرداخته می آنها ۀیسسمت به مقاسرحدّيِ گرنچین، در این ق
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 :[:]و  [] مقایسة -الف

[:] [] 
[:] ʼ مرغ تخʻ ʼنوعی حشرهʻ [] 

[:] ʼکِیلʻ ʼنیکلʻ [] 

[:] ʼنگاهʻ ʼفروالتِ حیوانیʻ [] 

[:] ʼحیفʻ ʼآلودگِلʻ [] 
  ʼسفیدʻ [] 

  ʼانارʻ [:] 

 و V, CV, CVCC, CCVC هجاایی در سااخت[]  ،)الاف( بخش هايدهه به دابا توج 

[:] ساخت تنها در CVC کاار ه یکساانی با اناد. در نتیجاه، دو آوا در سااختارظااهر شاده 

برقارار اسات. از  آنهاا اي میاانواجگونه ۀبطرا و تکمیلی هستند در توزیع اند؛ بنابراین،نرفته

 ← [:] و // ← [] است. پس:اصلی  نابراین، واجب ،تري داردوسیع توزیع [] طرفی چون

[:] 

 :[]و  [:] مقایسة -ب

41// [:] 
ʼشعرʻ // ʼشیرʻ /:/ 

ایان  .در تقابل با یکدیگر قرار دارند [] و [:] دو آواي ،)ب( هاي بخشه به دادهبا توج 
بلوچیِ سارحدّيِ  گویش ست. در نتیجه این دو آوا درکمینه نشان داده شده ا تقابل در جفت

 /:/ ← [:] توان گفات:می شوند. بنابراینمتمایز در نظر گرفته می گرنچین به عنوان دو واج

 .// ← [] و

 :[]و  [] مقایسة -ج

44// [] 
ʼ چِرʻ [] ʼچرو ِ رويِ پوستʻ [] 

ʼ شیر خوردن برّه از
 ʻمادرش

[] ʼنخلِ خرماʻ [] 

ʼیادآوري براي نشانهʻ [] ʼخرما برگ درختʻ [] 

                                                 
 د.شونیز می [:]شامل واجگونۀ  //واج  -43
 د.شونیز می [:]شامل واجگونۀ  //واج  -44
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 یکدیگر قرار دارند. تقابلدر تقابل با  [] و [] دو آواي ،)ج( هاي بخشه به دادهبا توج 

بلاوچیِ  سات. در نتیجاه ایان دو آوا در گاویشکمینه نشان داده شاده ا جفت در آنها میان

 // ← [] توان گفات:می وند. بنابراینشمتمایز در نظر گرفته می دو واج سرحدّيِ گرنچین

 .// ← [] و

 :[:]و  [] مقایسة -د

[:] [] 
ʼصافʻ [:] ʼصفʻ [] 

ʼبازʻ [:] ʼبپزʻ [] 

یکدیگر قرار دارند. تقابل در تقابل با  [] و [:] دو آواي )د(، هاي بخشه به دادهبا توج 

بلاوچیِ  سات. در نتیجاه ایان دو آوا در گاویششاده اکمینه نشان داده  جفت در آنها میان

 ← [:] تاوان گفات:مای ند. بنابراینشومتمایز در نظر گرفته می دو واج سرحدّيِ گرنچین

/:/ و [] ← // 

 :[:]و  [] مقایسة -ـه

[:] [] 
ʼشُشʻ [:] ʼمرشدʻ [:] 

ʼمشورتʻ [:] ʼنیʻ [:] 

ʼپشتِ گردنʻ [:] ʼرمزقʻ [] 

ʼ ریزدخا  میبر روي چیزي کسی کهʻ [:] ʼگلوʻ [] 

  ʼدعاʻ [:] 

  ʼ عروسʻ [] 

تنهاا در  [:] و، V, CV, CVCC هجاایی در ساخت [] ،)ه( هاي بخشه به دادهبا توج 

 در پاس ،انادکار نرفتاهه یکسانی ب اند. در نتیجه، دو آوا در ساختارشده ظاهر CVC ساخت

توزیاع  [] برقرار است. از طرفی چاون آنها اي میانواجگونه ۀو رابط تکمیلی هستند توزیع

 [:] ← [:]و  // ← [] اصلی است. پس: بنابراین، واج ،تري داردوسیع
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 :[:]و  [] مقایسة -و

[:] 45// 
ʼچاي ۀتفالʻ [:] ʼلباسʻ [] 

ʼجوانهʻ [:] ʼبوسʻ [] 
ʼکچلʻ [:] ʼنوعی کوبیدنʻ [] 

یکادیگر قارار دارناد. در تقابال باا  [:] و [] دو آواي ،)و( هاي بخشه به دادهبا توج 
بلاوچیِ  ست. در نتیجه این دو آوا در گویشکمینه نشان داده شده ا جفت در آنها میان تقابل

 // ← [] توان گفات:می د. بنابرایننشومتمایز در نظر گرفته می دو واج گرنچین سرحدّيِ

 /:/ ← [:] و

 :[:]و  [] مقایسة -ز

[:] 46// 
ʼگچِ داخلِ کتريʻ [:] ʼقسمتی از لباسʻ [] 

یکادیگر قارار دارناد. در تقابال باا  [:] و [] دو آواي )ز(، هاي بخشه به دادهبا توج 
بلاوچیِ  ست. در نتیجه این دو آوا در گویشه اکمینه نشان داده شد جفت در آنها تقابل میان

 // ← [] توان گفات:می ند. بنابراینشومتمایز در نظر گرفته می سرحدّيِ گرنچین دو واج

 /:/ ← [:]و 
 تاوان چناین گفات کاه گاویشمای ،(8-1-3-3) هاي بخشها و توصیفه به تحلیلبا توج

، اسات /, , , , , /ساده واکۀ 9اي خود دار ايواکه بلوچیِ سرحدّيِ گرنچین در نظام
 اند:آورده شده ، بر اساس ارتفاع زبان، در جدول زیربه منظور سهولت دسترسی که

 بلوچیِ سرحدّیِ گرنچین شده در گویششناسایی ایهای واکه(. واج4) شماره جدول

  پیشین مرکزی پسین
  غیر گرد گرد گردغیرِ گرد گردغیرِ گرد
:     : اشتهافر 

      افراشتهنیمه 

 افتادهنیمه      

 :     افتاده 

                                                 
 د.شونیز می [:]شامل واجگونۀ  //واج  -45

 د.شونیز می [:]شامل واجگونۀ  //واج  -49
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، 47پارت افزارا، با استفاده از نرمهمربوط به واکه هاي واجیسنجش ۀعالوه بر این، بر پای 

نشاان داده  زیار بلاوچیِ سارحدّيِ گارنچین در نماودار در گاویش 41ساده هايواکه نمودار

 شود:می

 
 های ساده در گویش بلوچیِ سرحدّیِ گرنچینهواک (.3) شماره نمودار

 بمرک هایواکه -1-1-2-2

 گاویش ص گردید کاهشده مشخآوريجمع هايبین دادهدر  ،تر گفته شدطور که پیشهمان

باشاد. برکوئسات مای [] و، []، [] بمرکا ۀسه واکا سرحدّيِ گرنچین دارايبلوچیِ 

 در مثال اطمینان، اما براي است نکردهاي اشاره بکايِ مرواکه این آواهاي مقایسۀ( به 1008)

 شود:باشد، اشاره می آنها واج بودن ةدهنداي که نشانکمینه هايبه جفت (، در هر ردیف8)

 (:8) مثال
ʼمردِ التʻ [] ʼکسی که صورتش دراز باشدʻ [] 
ʼندهشیرِ درʻ [] ʼشیرِ خوراکیʻ [:] 
ʼواژگون شدنʻ [] ʼچوبʻ [] 

 گیرینتیجه -4

 حدّيِ گرنچین در چارچوببلوچیِ سر اي گویشو واکه همخوانی ، فهرستدر این پژوهش

بررسی و توصیف قارار  (، مورد1008برکوئست ) ةانگار شناسی زایشی، بر اساسواج ۀنظری

 واعآزاد جهات شناساایی انا ۀو گونا تکمیلای کمیناه، توزیاع گرفت. بدین منظور، از جفت

                                                 
47. praat 

هاي ساده هاي آکوستیکی با ه  متفاوت است، نمودار واکهکه گفتار زنان و مردان از لحا  برخی ویژگیاز آنجا  -41

 بر اساس گفتار زنان ترسی  شده است.در گویش بلوچیِ سرحدّي 
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 شاده نشاان داد کاه در فهرساتزباانی بررسای ةپیکاراستفاده گردید.  هاو واکه هاهمخوان

 ,, , , , انفجااري / واج 1واج شامل  18چیِ سرحدّيِ گرنچین، بلو همخوانی گویش

, , / ،5 سایشی  واج/, , , ,  ،/1 انسایشی واج /,  ،/1 خیشاومی / واج, 

 ،/8 شیلرز واج / ،/8 کناري / واج غلت واج 1/، و /,  /.ايرست واکهفه وجود دارد 

 ,, / بمرکا ۀ/ و سه واکا:, , , :, :, / ساده ۀواک 9 نیز متشکل از این گویش

دهد که فهرست همخوانی این گویش ضر نشان میحا پژوهش ی، نتایهکلبه طور  ./ است

 شاباهت مطالعات انجام شده از میازان چی بر اساسهاي بلوبا فهرست همخوانی سایر گونه

در ایان گاویش  مثاال، انادکی اسات. باراي موارد شامل هازیادي برخوردار است و تفاوت

 دیگار بلاوچی مشااهده هايکه در برخی از گویش/ ،،،، β(?)،ϑ،δ  ،/ يهاهمخوان

 فرد هستند.بهب نیز در این گویش منحصرمرک هايواکه ،همچنین وجود ندارد. ،شده

 منابع
 (. ساختار تصریفی فعال در بلاوچی8361ِمحمودزهی و فرزانه جمالزهی ) اسعلی، موسیآهنگر، عب

 .41-13، 3 ة، سال اول، شمارهاي غرب ایرانمطالعات زبان و گویشسرحديِ گرنچین. 

صاادقی.  فاشار. متارج : علایهاي ایرانای ناوهاي ایرانی: زبانزبان(. 8319) .اُرانسکی، یوسیف م

 سخن.  تهران:

 ۀناماپایاان .بلاوچیِ سارحدّيِ گارنچین ةسااختواژ بررسای توصایفی .(8360) زهی، فرزاناهجمال

 همگانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان. شناسیارشد زبان کارشناسی

خطای و  آباادي بخشاان( رویکاردي ۀآوایای بلاوچی ساراوان )گونا نظام(. 8313سوهانی، بهاره )

 مرکزي. شناسی همگانی، دانشگاه آزاد واحد تهرانکارشناسی ارشد زبان ۀنامپایان خطی.غیر

 فردوسی. . مشهد: دانشگاهآوایی زبان ساخت(. 8315الدینی، مهدي ) ةمشکو

شناسای همگاانی، زبااندکتري  ۀنامپایان بلوچی. شناختی زبانتوصیف رده(. 8313یوسفیان، پاکزاد )
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