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 189-216صص: 

 چکیده  

شناسای  آرایی گویش بلوچی سیستانی در چاارچو  واج بررسی واجهدف از این پژوهش 

زبانی از گفتار تعادادی   پیکرۀاست. برای اطمینان از اعتبار نتایج به دست آمده، یک زایشی 

هاای ایان   شاد. یاتتاه  آوری گویشور بلوچ سیستانی و متون مکتو  به زبان بلاوچی مما   

همخوانی وماود دارد کاه    خوشۀهجا  پایانۀدهد که هم در آغازه و هم در مطالعه نشان می

آرایای هساتند.   هاای واج هجا دارای محادودیت  پایانۀو  ی همخوانی در آغازههااین خوشه

م عناوان عواو دو   توانناد باه  رسا[  هستند نمی-] مشخصۀهایی که دارای بنابراین، همخوان

هاایی کاه دارای   های بسیط و مرکب قرار گیرند. بعالوه، همخوانهجا در واژه آغازۀ خوشۀ

دو شوند. همچناین  هجا واق  نمی آغازۀ خوشۀعنوان عوو او ل ]+رسا[ هستند، به مشخصۀ

-ضمناً، همخاوان  دهند.نمی هجا، تشکیل خوشه آغازۀهمخوان با مایگاه تولید یکسان، در 

هجا  آغازۀ خوشۀعنوان عوو دو م بیشترین بسامد را به /w/لت نرمکامی و غ /r/های روان 

هجاا باه ترتیاب     پایاناۀ  خوشۀعنوان عوو او ل به /r/و روان  /n/های خیشومی همخوانو 

هجاهایی کاه   هستۀ، پربسامدترین واکه در /a/ی پیشین اتتاده واکۀبیشترین بسامد را دارند. 

-نمای  /w/و  /j/هاای  رود. غلات شمار مای ایانه هستند بههمخوانی آغازه و پ خوشۀدارای 

 خوشاۀ هجا واق  شوند. ام ا پربسامدترین عواو دو م   پایانۀ خوشۀعنوان عوو دو م توانند به
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اصال  هاای گرتتاه، خیشاومی و روان هساتند.     هجا، به ترتیب همخوان پایانۀهمخوانی در 

کاه   /s/مز همخوان سایشی شود بههجا رعایت می آغازۀهمخوانی  خوشۀتوالی رسایی در 

 خوشاۀ شاود. اصال تاوالی رساایی در     / واقا  مای  k/ و /pهای انسادادی / قبل از همخوان

شود ولی ایان اصال   رعایت می /e:, o:, u/  , i,ɑکشیدۀهای  پایانۀ هجا با واکههمخوانی 

 گردد.  نقض می /a, ɩ, ʊ/های کوتاه با واکه

 

 همخوانی خوشۀ، هجا، بلوچی سیستانی پایانۀ، هجا آغازۀآرایی، ها: واجکلیدواژه

 مقدمه -1

آن  میاناۀ ( بلوچی یک زبان ایرانی شمال غربی است که نیای ایرانی 1966) 1بایناز نظر الفن

هاایی از ایاران،   بیشتر به پارتی نزدیک است تا تارسی میانه. امروزه، به زبان بلاوچی در بخاش  

شاود. از دیادگاه تااریخی، کارن     رهای خلیج تارس تکلّم مای پاکستان، اتغانستان، عمان و کشو

هاایی مانناد کاردی،    کند که این زبان باا زباان  بلوچی ادعا می گذشتۀ( با در نظر گرتتن 2003)

هاا،  واژه ریشاۀ های زبانی مشاترکی دارد. لاذا، باا بررسای     و پارتی ایرانی میانه ویژگی 2زازاکی

عنوان یاک زباان ایرانای شامال     های کردی و زازاکی بههای مشترک زبان بلوچی با زبانویژگی

ولی در  [dɑn]در تارسی معیار  "دانستن"تعل  ریشۀعنوان مثال: شود، بهغربی بیشتر آشکار می

  "آهاان" واژۀباشااد. ماای [zan]و در کااردی  [zonen]، در زازاکاای [zɑn]زبااان بلااوچی 

[ɑhan] تارسی معیار در زبان بلوچی[ɑse:n] در زازاکی ،[asɩn]  و در کردی[hesin]   .اسات

 [zama]، در زازکای  [zɑmɑs]تارسی معیار در زبان بلوچی  [dɑmɑd] "داماد" واژۀهمچنین 

 باشد.می [zava]و در کردی 

اسای و  شناند، باه موضاوو واج  ی زبان بلوچی تحقیق کردهگرانی که تاکنون در بارهپژوهش

اناد و  شاناختی آن پرداختاه  شناختی و مامعهنحوی، صرتی، رده های آرایی آن کمتر از منبهواج

هاای مختلاآ آن صاورگ نگرتتاه     پژوهشی مام  در مورد نظام وامی زبان بلوچی و گاویش 

هاای  ها در درون هجا، خوشهچینش واج شیوۀشود تا است. بنابراین، در این پژوهش تالش می

های حااکم بار آن و موضاوو رساایی در     تهجا و محدودی پایانۀهمخوانی در مایگاه آغازه و 

 گویش بلوچی سیستانی مورد بررسی قرار گیرد.   
                                                           
1- Elfenbein 
2- Zazaki 
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 چارچوب نظری تحقیق -1-1

ی انگااره "انجام شده اسات کاه ریشاه در     1شناسی زایشیتحقیق حاضر در چارچو  واج

در ایاان دیاادگاه، واج دارد.  1968( چامسااکی و هلااه در سااال SPE) "آوایاای زبااان انگلیساای

تارین  های تماایز دهناده کوچاک   های تمایز دهنده است که این مشخصهای از ویژگیمجموعه

هاای دو  صاورگ مشخصاه  روند. بناابراین، هار واج باه   شمار میهای زبانی بهعنصر در بررسی

ها از ماناب مغاز باه مجارای     شود و هنگام تولید گفتار این مشخصهارزشی در ذهن ذخیره می

شود و مومب تولید آوای های گفتاری تع ال مینظر در انداممورد گردد و بخشگفتار ارسال می

 (.  1385:17گردد )کامبوزیا، نظر میمورد

شاوند. بناابراین،   ها تقسایم مای  ها و همخوانواحدهای وامی زبان عموماً به دو گروه واکه

تاری باه ناام    شوند و واحدهای بزرگواحدهای وامی براساس قواعد وامی خاص ترکیب می

-تارین و اصالی  ( ابتداییCVسازند. هجا تشکیل شده از یک همخوان و یک واکه )هجا را می

هاا عمومیات دارد   ترین نوو هجا را که در تمام زبانترین و بدون شک از لحاظ تاریخی قدیمی

امبااری و یاک    هساتۀ (. از لحاظ ساختار درونی، هجا یک 1963:129، 2دهد )مالبرگنشان می

هماراه پایاناه، میاناه را    همخوانی اختیاری دارد. هساته باه   پایانۀختیاری و یک همخوانی ا آغازۀ

 (.    2دهد )نمودار تشکیل می

 هجا                            

 آغازه              میانه     

 (. 1994:253هسته               پایانه            )کنستویچ،                     

 تحقیقروش  -1-2

 اسنادی انجام شاده اسات.   -تحلیلی است که به صورگ میدانی-این تحقیق از نوو توصیفی

بنادی و  شناسی زایشی آوانویسای، طبقاه  آوری شده با توم ه به روش تحلیل واجهای مم داده

 اند.  تجزیه و تحلیل شده

                                                           
1- generative phonology 
2- Malmberg 
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 1گویشوران -1-2-1

نفار زن و مارد از گویشاوران بلاوچ      20هاا، تعاداد   داده 3و پایاایی  2برای اطمینان از روایی

های زابل، هیرمند، زهک، هاامون و نیماروز   از شهرستان 65تا  15ی سنی سیستانی در محدوده

های ایرانی ها و گویشانتخا  شدند. از آنجایی که گویش بلوچی سیستانی نیز مانند سایر زبان

است تا از اتراد کم سواد یاا  رایج در ایران تحت تأثیر شدید زبان تارسی بوده است، سعی شده 

 سواد روستایی و شهری استفاده شود.بی

 ابزار تحقیق -1-2-2

زبانی نیازمند دقّت در  پیکرۀی آرایی( در درون هجا بر پایهها )واجچینش واج شیوۀبررسی 

-های زبانی است. پژوهشگران در این تحقیق برای گردآوری اطالعاگ در بارهثبت و ضبط داده

گفتار گویشاوران بلاوچ سیساتانی و سا        -گویش از از دو شیوه استفاده کردند: الآی این 

اساناد مکتاو  از قبیال مقاا گ و منااب        -ضبط و ثبت گفتار آنها بر روی ناوار کاسات و    

ی زبان بلوچی نوشته شده است. گفتاار گویشاوران باه دو صاورگ     مکتوبی که تاکنون در باره

هاای  باا اساتفاده از پرساش    -2( و 1385پرماون )  ناماۀ از پرساش با استفاده  -1گردآوری شد: 

هدتمند. پژوهشگران خود مستقیماً با گویشوران مصاحبه کرده و اطالعاگ مورد نیاز را بر روی 

ی زباانی  هاا هدو م بارای گاردآوری داد   شیوۀاند. در نامه درج یا بر روی نوار ضبط کردهپرسش

گیری به صاورگ مصااحبه و   ا گویشوران است که نمونهحوور در محل و مصاحبه رو در رو ب

هاای الفباای   ساعت بر روی نوار کاست بوده و بار اسااس نشاانه    15ضبط گفتار آنها به مدگ 

)رزهاک،  "گالبند"بلوچی  نامۀ( آوانویسی شده است. همچنین از واژهIPAآوانگار بین المللی )

 هجا استفاده شده است.    پایانۀغازه و های همخوانی در مایگاه آ( در استخراج خوشه1386

 های گویش بلوچی سیستانیواج -1-2-3

هاا در مایگااه   های کمینه و توزی  واجهای گویش بلوچی سیستانی با استفاده از مفتواج

صاورگ  همخاوان و هشات واکاه باه     23آغازی، میانی و پایانی واژه استخراج شده کاه شاامل   

 باشند:های زیر میمدول

                                                           
1- informants 
2- validity 
3- reliability 
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 های گویش بلوچی سیستانیهمخوان -1جدول 
 Bilabial Dental Alveolar Retroflex Palatal Velar Uvular Glottal 

Plosive p        b t     d  ʈ          ɖ        k   ɡ   

Fricative   s       z 
 

ʃ                         h 

Affricate    
 

t     d    

Nasal       m        n      

Trill         r        ɽ     

Lateral              

Glide                    j      w   

 های گویش بلوچی سیستانی)نگارنده(.همخوان

 

 های گویش بلوچی سیستانیواکه -2جدول 

 

 های گویش بلوچی سیستانی)نگارنده(واکه

 تحقیق ۀپیشین -2

های آن صورگ نگرتته بود؛ مخصوصااً  گذشته، توصیفی از زبان بلوچی و گویش دهۀتا دو 

شاود، در  شناسی این زبان در سیستان که بیشتر با نام بلوچی سیستانی شاناخته مای  ی واجحوزه

های چارچو  یک نظریه مورد مطالعه و پژوهش قرار نگرتته است؛ ام ا روی تعدادی از گویش

هاا و تحقیقااگ و همچناین    ه که به برخی از مدیدترین این پژوهشبلوچی مطالعاتی انجام شد

 شود.  آرایی روی زبان تارسی معیار انجام شده است، اشاره میی واجپژوهشی که در حوزه

را « های همخاوانی در زباان تارسای   شناختی خوشهتحلیل واج( »1383)والفقاری سریش ذ

سای قارار داده اسات. بارای انجاام ایان       شناسی زایشی ماورد مطالعاه و برر  در چارچو  واج

هجا بودند از ترهنگ لغات   پایانۀهمخوانی در  خوشۀهایی را که دارای پژوهش، وی تمام واژه

-تعداد هجاهایی که با واکاه  -1استخراج کرد. نتایج تحقیقاگ نشان دادند که: « مشیری»تارسی 
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از تعاداد هجاهاایی   زند بیشاتر  ساهجا را می پایانۀهمخوانی در مایگاه  خوشۀ {a, e, o}های 

 ,w, b, m, d, z, l, ʤ, j, ɢ, h]آواهاای  -2شاوند.  ساخته می {i, u, ɑ}های  است که با واکه

]   خوشاۀ عواو او ل و دو م   -3روناد.  کاار نمای  های کشیده بهپایانی بعد از واکه خوشۀدر 

عواو او ل   -4ثوی باشند. که لهجا از دو محل تولید متفاوگ هستند مگر این پایانۀهمخوانی در 

-واک[ مای -وامای ]  مشخصاۀ های کشیده دارای همخوانی در پایانه بعد از واکه خوشۀو دو م 

های کوتاه شود ولی بعد از واکههای کشیده رعایت میاصل توالی رسایی بعد از واکه -5باشند. 

طبیعای   طبقۀی به دو های زبان تارسدهد که واکهگردد و این نکته واقعیتی را نشان مینقض می

( به معرتی زبان بلوچی ترکمنستان بر اسااس  2006) آکسنوفشوند. کشیده و کوتاه تقسیم می

بنیاد پرداخته است. هدف از پژوهش وی توصیآ سه بخاش سااخت   -توصیآ دستوری پیکره

هاا از  آوری دادهآوایی، ساخت واژی و ساخت نحوی بوده است. در این تحقیاق، بارای مما    

-اسنادی استفاده شده است. نتایج تحقیق وی در بخش ساخت آوایی نشان مای  -میدانیروش 

 واکاۀ و دو  /a/, /ɑ/, /e:/, /ι/, /i/, /o:/, /ʊ/, /u/ی سااده  واکاۀ  8دهد که بلوچی ترکمنساتان  

 /j/, /w/دو غلت / و aکوتاه / واکۀتوان توالی های مرکب را میدارد که واکه/aj/, /aw/ مرکب 

 ,/p/, /b/همخوان:  26های زبان بلوچی ترکمنستان را آورده است. آکسنوف همخوان حسا به

/t/, /d/, /ʈ/, /ɖ/, /k/, /ɡ/, (/q/) /ʧ/, /ʤ/ (/f/), /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, //ʁ/, (/h/) 
/m/, /n/, /l/, /r/, /ɽ/, /w/, /j/,    معرتاای کاارده اساات. او ساااختمان هجااا را بااه صااورگ

(C)(C)V(C)(C) سیم کرده اسات کاه شاامل ناه سااخت هجاای:       ترV, VC, VCC, CV, 

CVC, CVCC, CCV, CCVC, CCVCC گاویش بلاوچی   "( 1390) زادهقاسم  شاود.  می

ای توصیفی بررسی کرده است. هدف از این پاژوهش بررسای نظاام آوایای،     را به شیوه "دلگان

روش انجاام   تصریفی و اشتقاقی واژه و ساخت نحوی مماالگ در ایان گاویش باوده اسات.     

 20دهاد کاه   ای بوده است. نتایج تحقیق نشان میهای میدانی و کتابخانهتحقیق ترکیبی از روش

 ,/p/, /b/, /m/, /v/, /t/, /d/, /s/, /z/, /r/, /n/, /l/, /ʃ/, /ʧ/, /ʤ/, /k/, /ɡ/, /ɡw/همخاوان  

/j/, //   واکاۀ و هشات /a/, /e/, /o/, /ɑ/, /i/, /u/, /ιe/, /ʊe/   در گاویش

وی ساختمان هجا در گویش دلگانی را بر اسااس سااختمان هجاا    بلوچی دلگانی ومود دارند. 

واژه یا هجاایی   بیان کرده است و بر این باور است که هیچ CV(C)(C)در تارسی معیار یعنی 

 اوکاتیشود. در مایگاه آغازه درج می //شود و همخوان انسدادی چاکنایی  با واکه آغاز نمی

ای پنج گویش بلوچی ایرانی را در سیستان، خاش، سراوان، ایرانشاهر و  های واکهنظام"( 2012)
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دهد که ساه نظاام   با تحلیل اکوستیکی بررسی کرده است. نتایج تحقیقاگ وی نشان می "چابهار

ای در منااطق  نظاام واکاه   -1تاوان اراهاه داد:   ای برای مناطق پنجگانه ماورد پاژوهش مای   واکه

 ,/i/ای در خاش نظام واکه -2؛ /i/, e:/, /e/, /ɑ/, /a/, /o:/, /o/, /u/راوان و چابهار سیستان، س

/ιe/, /e/, /ɑ/, /a/, /ʊe/, /u/, /ʊ/  ای در ایرانشهر نظام واکه -3و/i/, /e:/, /e/, /ɑ/, /a/, /o:/, 

/u/, /ʊ/ .های لهجه واژه و ساخت ممله در نظام آوایی، ساخت مقایسۀ"( به 1391) شیخ زاده

دهند که بدون استفاه از چارچو  نظری پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می "بلوچی سراوانی

p, b, t, d, ʈ, ɖ, k, ɡ, (q)همخوان  27در گویش بلوچی سراوانی 
1
, , (f), s, z, ʃ, ʒ, h, ʧ, 

ʤ, (χ), (ɢ), r, ɽ, l, m, n, w, j  ی ساده واکۀو ششe, a, o, ɑ, i, u  مرکاب   واکۀو دوeɩ, 

əʊ و تعدادی واکه به صورگ وامگونهi, u     ومود دارند. همچنین، ساختمان هجا باه صاورگ

(C)(C)V(C)(C)  ( باه  1391) زهیهاش باشد. همخوانی آغازه هجا می خوشۀاست دارای که

هاای بلاوچی سارحدی شهرساتان     واژه و ساخت ممله در لهجاه  مقایسه نظام آوایی، ساخت"

های مومود میان آنها را ماورد بررسای قارار داده اسات.     ها و تفاوگه و شباهتپرداخت "خاش

دهاد کاه در   ای است نتایج این پژوهش نشان میصورگ میدانی و کتابخانهروش تحقیق وی به

 ,p, b, t, d, ʈ, ɖ, k, ɡ, q,  s, z, ʃ, ʒ, h, ʧ, ʤ, χ,، r, ɽ l, m, nهمخاوان  25این گاویش  

w, j, ی: ساده واکۀ، ششa, e, o , ɑ, i, u ای: ی واکه، چهار وامگونهι, ʊ, o:, e:  واکۀو سه 

نوشته اسات   V(C)(C)(C)(C)ومود دارد و ساختمان هجا را به صورگ  ej, ow, awمرکب 

 شود.  هجا می آغازۀهمخوانی در مایگاه  خوشۀکه شامل نه نوو ساخت هجا با توم ه به ومود 

 هاتوصیف و تحلیل داده -3

همخاوانی گفتاه    خوشاۀ هجا  پایانۀبه قرار گرتتن بیش از یک همخوان در مایگاه آغازه یا 

کند و هار زباانی   ها در ساخت هجا از یک زبان به زبان دیگر ترق میشود. البتّه آرایش واجمی

هاا در  ها و واکاه آرایی خاص خود را دارد؛ در واق ، چگونگی پیوند و ظاهر شدن همخوانواج

ها دهد. در آرایش همخوانبخشی از دانش زبانی گویشوران هر زبان را تشکیل می ساخت هجا

هاایی وماود دارد. بناابراین، باا     هجا در مجاورگ یکدیگر محدودیت پایانۀدر مایگاه آغازه و 

                                                           
کردگان از زبان تارسای و عربای وارد   های داخل پرانتز در گویش سراوانی ومود ندارند و اغلب توسط تحصیلهمخوان -1

 اند.این گویش شده
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 -1در گویش بلوچی سیستانی، نه سااخت هجاای:    V(C)(C)(C)(C)توم ه به ساختار هجای 

V  :مانند/o:.lɑk/ "ا غ"، /e:/ " هاا این، او آن" ، /ɑ/ "هاا، آمادن  آن، آن" ، /ʊ/"و" ،/o:.ba/ 

 /e:r.bʊrtɩn/، "آماد "/ɑt/ ، "آ " /ɑp/ ، "ا غ، هار  " /ar/، "از" /aʧ/مانناد:   VC -2؛ "وبا"

 /ɩnt/، "عمر"/ʊmr/ ، "عقل" /aɡl/ ، "آهو " /ɑsk/، "آرد" /ɑrt/مانند:  VCC -3؛ "بلعیدن"

، "کاه " /kɩ/، "دو"/dʊ/ ، "چااه " /ʧɑ/ ، "از، خو  " /ʃa/، "از" /pa/مانند:  CV -4؛ "بودن"

/pɑ.da/ "عقب، پشت سر" ،/to:/ " تاآ" ،/ta/ " 5؛ "تاو- CVC   :مانناد/pɑd/ " پاا" ،/te:r/ 

 /ʤʊst/مانند:  CVCC -6؛ "دیو" /de:w/، "خیز"/ʤʊp/ ، "معطل" /ʈɑl/ ، "عبور، تاریکی"

 /tru/ماننااد:  CCV -7؛ "پوساات"/pʊst/ ، "کااارد" /kɑrʧ/ ، "دوساات" /do:st/، "ساالال"

مانند:  CCVC -8؛ "گلوله شدن"/ɡro:naɡ/ ، "گرو، امانت"/:ɡro/ ، "ترقوه" /:ɡre/، "خاله"

/ʤwɑn/ "موان" ،/blo:r/ "بلور" ، /ɡwɑh/"گواه، شاهد" ، /brɑs/"برادر" ،/ɡwɑt/ "؛ "باد

9- CCVCC  :مانناااد/brɑnz/ "روشااانی" ،/ɡrand/ "رعاااد"، /mnɩnd/ "بنشاااین" ، 

/spɩst/"یونجه" ،/truʃk/ "شود کاه ساه   در گویش بلوچی سیستانی دیده می "ی یکسالهبزغاله

همخاوانی در مایگااه آغاازه و ساه هجاای       خوشۀدارای  CCV, CCVC, CCVCCی هجا

CVCC, VCC, CCVCC  باشااد کااه بااه همخااوانی در مایگاااه پایانااه ماای خوشااۀدارای

شاود. باا توم اه باه حجام      های همخوانی پرداخته مای ی در این خوشهآرایهای واجمحدودیت

 هجا سه مثال ذکر شده است. هستۀعنوان ها، حداکثر برای هر واکه به داده

 های بسیط و مرکب هجا در واژه آغازۀهای همخوانی در جایگاه خوشه -3-1

 CpV(C)(C  (همخوانی آغازه با خوشۀ -3جدول 

/ɑ/ /o:/ /e:/ معنی تارسی        /u/ /i/ /ʊ/                       /ι/ معنی تارسی    /a/ معنی تارسی        

  

/spe:t/        "سفید"

/spe:daɡ/   "سفیده"

/spe:riʃ -ریش"

  /       "سفید

 

 

 
 

 /spιst/   "یونجه"
/spantɑn/  "اس ند"

        

 

  Cb,t,d,ʈ,ɖ,ɡ,s,z,ʃ,ʒ,χ,ʧ,ʤ,ɽV(C)(C) همخوانی آغازه با خوشۀ -4جدول 

/ɑ/ /o:/ /e:/ /u/ /i/ /ʊ/                       /ι/ /a/ 
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 CrV(C)(C)همخوانی آغازه با  خوشۀ -5جدول 

/i/          معنی تارسی /ʊ/            عنی تارسی /ι/ معنی تارسی                     /a/              معنی تارسی   

/triʃk/             "اخگر"

/trit /              "ریزه"  

/driɡɩt/ طم ، خواهش، "
"  

/prʊʃʃaɡ/        "شکستن"

/prʊʃtɑnk/ شکست و "

     /trʊnd/       "ریخت

           "تیز، تند و محکم"

/brιnʤ/           رنج"             

/trιpag/                 "درخشیدن"

/trιpo:k/       رخشان، درخشنده 

/brahnaɡ/         "برهنه"   

/sraʃam      "سرزمین پایین"

/ɡrand/           "رعد"       

/ɑ/ /o:/ /e:/ /u/ 

/trɑnaɡ/            "آوازه"

/brɑzɑtk/    "برادر زاده"

/brɑs/            "برادر"

/bro:sa/     "باور، اعتماد "

/pro:ʃ/           "شکست"

/pro:ʃtɩn/        "شکستن"

/pre:ntɩn/ انداختن، پرتا  "

  "کردن

/pre:naɡ/ "  انداختن، پرتا

   "کردن

/ɡre:/      "ترقوه"

/truʃk/      "ی یکسالهبزغاله"

/brubιr/  "برابر، مساوی"   

/tru/          "خاله، عمه"

 ClV(C)(C)همخوانی آغازه با  خوشۀ -6جدول 

/ɑ/ /o:/ /e:/ 
/u

/ 
/i/ /ʊ/                       

/ι

/ 
/a/ 

/plɑni/

      "تالنی"

 

/blo:r/

  "بلور"
 

/ple:ʧ/       "پیچ" 

/ple:nɖ/      

     "مناتق"

/ple:nɖɩk/  " طفل

 "کوچک

 
 

 

/kliɽ/     "سوسمار"

 /χlisko:k/ " یک نوو

ی بازیوسیله " 

 

/ɡlʊm/

مقداری "

    "آ 

 
/klampo:ɡ/ ی کنده"

  "درخت خرما

 

 CwV(C)(C)همخوانی آغازه با  خوشۀ -7جدول 

/ɑ/               معنی تارسی /o:/ /e:/ /u/ /i/ /ʊ/                       /ι/ /a/                    معنی تارسی 

/ʤwɑn/                    "موان"

/χwɑr/            "خوار، پریشان"

/χwɑʃ/                      "خاش"

   
 

 

 
 

  /χwand/              "مزه، کیآ"

/rɑhɡwaz/             "راهگذر"

/sarɡwaz/          "سرگذشت"

 CjV(C)(C)خوشه همخوانی آغازه با  -8جدول 

/ɑ/               /o:/ /e:/ /u/ /i/ /ʊ/                       /ι/ /a/ 

djɑr      "دیار، سر زمین"   

zjɑn          "زیان، ضرر"     

kjɑmat          "قیامت"   
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 هجا آغازۀخوشه های همخوانی در جایگاه  -9جدول 

 j w l ɽ r n m ʤ ʧ h χ ʒ ʃ z s ɡ k ɖ ʈ d t b p  

17 1 0 6 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 p 

34 1 0 2 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b 

67 1 0 0 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 t 

79 1 2 0 0 74 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 d 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ʈ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ɖ 

6 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 k 

12

3 
0 91 1 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ɡ 

40 1 11 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 s 

5 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z 

5 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ʃ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ʒ 

11 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 χ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 h 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ʧ 

2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ʤ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m 

2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 r 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ɽ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 w 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 j 

 8 
12

1 
11 0 

22

4 
1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 

مجمو

 و

 های همخوانی در آغازهخوشه -1نمودار 
/#pr-/, /#pj-/, /#br-/, /#bl-/, /#bj-/, /#tr-/, /#tj-/, /#dr-/, /#dw-/, /#dj-/, /#kr-/, /#kl-/, 

#kj-/, /#ɡr-/, /#ɡl-/, /#ɡw-/, /#ɡj-/, /#sk-/, /#sr-/, /#sw-/, /#sj-/, /#zr-/, /#zw-/, /#zj-/, 

/#ʃm-/, /#ʃn-/, /#ʃw-/, /#χw-/, /#χj-/, /#ʤw-/, /#nw-/       

 های بسیط و مرکبهجا در واژه پایانۀهای همخوانی در خوشه -3-2

 VpC(C)(C)همخوانی پایانه با  خوشۀ -10جدول 

 
 

 

/ɑ/ /o:/ /e:/ /u/ /i/ /ʊ/    معنی تارسی   /ι/ معنی تارسی                /a/ معنی تارسی                     

   

 
 

 

 
 

/ʤʊpt/       "مفت"

 /ʧʊpp/ خاموش، "

    "ساکت

/kʊpp/         "خیز"

/rιpk/       "مکر، حیله، نیرنگ"

/sιpr/              "صفر"

/kιpt/               "پهلو، دامن"

/apt/              "هفت"

/ʈapp/                "زخم"

/ʧapp/            "چپ، مخالآ"
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 VbC(C)(C)همخوانی پایانه با  خوشۀ -11جدول 

/ɑ/ /o:/ /e:/ /u/ /i/ /ʊ/                       /ι/ /a/     معنی تارسی 

       

/tabt/ بخار، " 

   "تفت

/zabt/        "ضبط"

/zabr/      "خو " 

 VtC(C)(C)همخوانی پایانه با  خوشۀ 12جدول 

/ɑ/    معنی تارسی /o:/         معنی تارسی  /e:

/ 
/u/ 

/i

/ 

/ʊ/    معنی

 تارسی
/ι/     معنی تارسی /a/          معنی تارسی  

/brɑzɑtk/ برادر "

  "زاده

/trɑtk/ یک نوو بوته "

    "گیاه

 

/izbo:tk/ ی نوعی بوته"

  "گیاه دارویی
  

 
 

/kʊtb/

   "قطب"
/ʤʊtk/

  "رتیق"
/ʃʊtk/

   "شوید"

/ʧιtr/      "مزاح"

   

/sιtr/ بی حیا، "

   "برهنه

/sιtk/ صدق، "

    "راستی

/ʧatr/ چتر، خانه، شتر "

   "چهار ساله

/ʃatk/         "خودستایی"

/ɡwatr/ ی سر، شوره"

  "پوسته

 VdC(C)(C)همخوانی پایانه با  خوشۀ -13جدول 

/ɑ/ /o:/ 
/e:

/ 
/u/ /i/ /ʊ/                       /ι/ معنی تارسی    /a/ معنی تارسی                   

      
/sιdk/  "صدق"

     

/kadr/                         "قدر"

/ɡad(d)/           "لباس کهنه و ژولیده"

/nadr/
1

                    "نذر"

 VʈC(C)(C)همخوانی پایانه با  خوشۀ -14جدول 

/ɑ

/ 

/o:

/ 
/e:/ /u/ 

/i/ معنی تارسی  
  

/ʊ/          معنی تارسی /ι/ معنی تارسی     
  

/a/ معنی تارسی             

 
 

 

  

 
 

 

/bo:hiʈk/ بد "

  "بو
 

/dastmʊʈ)ʈ(/ مستجو با " 

  "دست

/lɑgʊʈ)ʈ(/     "خر نر موان"

/ʧιʈ)ʈ(/ تار، "

    "رشته

/baʈ)ʈ(/      "کهنه، ترسوده"

/paʈ)ʈ(/ دشت، صحرا، "

    /)ʤaʈ)ʈ/    "بیابان

   "نادان، ساده"

 

 

                                                           
 شود.تلفظ می "نذر" /nazr/این واژه در تارسی معیار  - 1
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 VɖC(C)(C)همخوانی پایانه با  خوشۀ -15جدول 

/ɑ/ 
/o:

/ 

/e:

/ 
/u/ /i/ /ʊ/       معنی تارسی      /ι/ معنی تارسی           /a/ معنی تارسی            

     

/kʊɖ)ɖ(/ پنهان، "

  "طویله

/ɡʊɖ)ɖ(/     "میراث"

/pιɖ)ɖ(/       "شکم"

/paɖ)ɖ(/         "بچه خوک"

/ʤɑnba)ɖɖ(/ تنبل، "

  "کاهل

/ɖaɖ)ɖ(/            "سالمتی"

 VkC(C)(C)همخوانی پایانه با  خوشۀ -16جدول 

/ɑ/ /o:/ /e:/ /u/ /i/ /ʊ/      عنی تارسی  /ι/ معنی تارسی      /a/          معنی تارسی  

     

/ʊkm/       حکم"      

  be:ɖʊkk/ بی غم، "

   "آسوده خاطر، آرام

/ʃʊkr/    "شکر"      

/pιkr/        "تکر"

/dιks/ "دیسک"  

/ʃιkl/ "شکل"     

/aks/        " عک"    

/akl/        "عقل"      

/pakr/   "گدایی، تقر"  

 VɡC(C)(C)همخوانی پایانه با  خوشۀ -17جدول 

/ɑ/ /o:/ /e:/       معنی تارسی  /u/ /i/ /ʊ/                       /ι/       معنی تارسی /a/ معنی تارسی         

  /pe:ɡl/ /zιɡr/          "دوشیزه"        "ذکر"

/aɡl/         "عقل" 

/naɡm/         "نقم"

/naɡd/          "نقد"

 VsC(C)(C)همخوانی پایانه با  خوشۀ -18جدول 

/i/         معنی تارسی     /ʊ/      معنی تارسی      /ι/         معنی تارسی  /a/       معنی تارسی  

/ʈisk/   "ی کوچک پرنده

"خشکی  

/dist/        "دید"   

/nɑdist/     ناآشنا" "  

/bʊst/   "ایستادن"   

/ʤʊst/    " ،پرسان

  "سوال

/drʊst/    "درست"   

/bɑιst/         "باید"  

/ʤιst/ "دویدن، ترار کردن"  

/spιst/          "یونجه"  

/asp/           "اسب"    

/sarɡwast/     "سرگذشت"  

/kast/          "قصد"    

 

/u/ /e:/               معنی تارسی       /o:/                  معنی تارسی  /ɑ/        معنی تارسی   

 
/pe:sk/                    " پی"       

/ne:st/                   "نیست"  

/o:st/           "امید، ارزو"      

/po:st          "پوست، چرم"    

/do:st/               "دوست"        

/almɑsk/  تورم یا ورم"  

/ro:fɑsk/   "روباه"      

/wɑst/    "خواست"     
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 VzC(C)(C)همخوانی پایانه با  خوشۀ -19جدول 

/ɑ

/ 

/o:

/ 

/e:

/ 
/u/ /i/ /ʊ/            معنی تارسی       /ι/         معنی تارسی /a/       معنی تارسی  

 
 

  

 
 

 

 
 

/ʊzr/    "عذر"      

/bʊrmʊzd/ مزد اره-

  "کشی

/ mʊzd/    "مزد"      

/ιzm/     "هنر، امازه"    

/azm/    زم"      

/hιzm/ محرم، شوهر، "

   "صاحب

/ɡazz/        "درخت گز"

/wazn/    "وزن"     

 VʃC(C)(C)همخوانی پایانه با  خوشۀ -20جدول 

/u/         معنی تارسی  /i/       معنی تارسی  /ʊ/          تارسیمعنی                     /ι/         معنی تارسی    /a/          معنی تارسی 

/truʃk/    "ی بزغاله

"یک ساله  

/ʧuʃk/    "نوعی پرنده"  

/ʃuʃk/ " ،خمچه، کمان

  "حمله

/triʃk/       "اخگر"  
/hʊʃk/      "خشک"   

/trʊʃp/        "ترش"  

/ιʃχ/        "عشق"       

/bɑlιʃt/       "بالیش"   

/ko:ʃιʃʈ/   "کوشش"    

/baʃn/   " ،اتسوس

  "حسرگ

/bιnaʃp/   "بنفش"     

/wɑɡaʃt/  بازگشت"   

/e:/ /o:/               معنی تارسی  /ɑ/ معنی تارسی   

 
/ʃo:ʃk/                "خرج و مصرف"  

/ɡo:ʃt/                "گفت"  

/ʧɑʃt/   "ماشت، نان چاشت"

/ʧɑʃk/   "نوعی مرغابی"

/ʧangɑʃk/ "خرچنگ"  

 VʒC(C)(C)همخوانی پایانه با  خوشۀ -21جدول 

/ɑ

/ 

/o:

/ 
/e:/ /u/ 

/i

/ 
/ʊ/         معنی تارسی   /ι/      معنی تارسی /a/        معنی تارسی 

   

 
 

 

 
 

/rʊʒn/ " ،بینایی، بصیرگ

   "تکر

/ɡʊʒn/       گرسنه" " 

/hιʒm/    ''ترس''    

/baʒn/  '' ،اتسوس

 ''حسرگ

/taʒn/        ''طعنه'' 

/haʒm/       "خشم" 

 VχC(C)(C)همخوانی پایانه با  خوشۀ -22جدول 

/ɑ/ /o:/ /e:/ /u/ /i/ /ʊ/                       /ι/ /a/                معنی تارسی 
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 VhC(C)(C)همخوانی پایانه با  خوشۀ -23جدول 

/ɑ/ /o:/ 
/e:

/ 
/u/ /i/ /ʊ/      معنی تارسی           /ι/ معنی تارسی         /a/ معنی تارسی            

 

 
  

 

 

 
 

/sʊhr/             "سرخ"

/kʊhn/         "باستان"

/ahl/          "اهل"

/sιhr/ "سحر"     

/mιhr/       "مهر"

/pahr/              "تخر"

/tahl/                "تلخ"

/ʧahr/             "چرخ"

 VʧC(C)(C)همخوانی پایانه با  خوشۀ -24جدول 

/ɑ/ 
/o:

/ 

/e:

/ 
/u/ /i/ معنی تارسی         /ʊ/        ی تارسی   /ι

/ 
/a/       معنی تارسی    

 
 

 

  

 
 

 

/niʧɡ/   "چهره، قیاته"
       

/pʊʧʧ/      "لباس"    

/kʊʧk/    " صدف

  "سفید

/mʊʧʧ/  " ،همه، بسته

  "پوشیده

 

/paʧk/ قطعه، مقدار "

   "ناچیز

/taʧk/       " ،دراز

    "طو نی

/kaʧ)ʧ(/     " ،ران

  "اندازه

 VʤC(C)(C)همخوانی پایانه با  خوشۀ -25جدول 

/ɑ

/ 

/o:

/ 

/e:

/ 
/u/ /i/ /ʊ/                معنی تارسی       /ι/ معنی تارسی             

/a/ معنی تارسی   
   

   

 
 

 

 
 

/bʊʤʤ/ لحاف کهنه و "

    "ترسوده

/tιʤɡ/ موانه کندم و "

  "مو

/hιʤr/ هجر، تراق، "

  "مدایی

/baʤʤ     
/   "خم، کج"

/paʤr/     "تجر"

/maʤɡ/    
    "مغز"

 VmC(C)(C)همخوانی پایانه با  خوشۀ -26جدول 

/e:/        معنی تارسی  /u/        معنی تارسی  /i

/ 
/ʊ/  نی تارسی    

/ι/    معنی

 تارسی 
/a/           معنی تارسی  

/ʒe:mb/       "تاریک"  

/bum)m(/  "گنگ"   
 

 

 
 

/ʊmr/   

  "عمر"

/tʊmp/   

   "تاراج"

 

/trιmp/     

   "قطره"

/lιmp/    " آ 

"بینی  

/bamb/     "بمب"      

/ɡwamb/ "زاویه، کج" 
  

/damk/    "کوچه"     

/o:/                         معنی تارسی  /ɑ/                            معنی تارسی  

/ɖo:mb/                  "هنرمند"  

/ko:mp/        "کوژپشت، کوهان"  
/ɖɑmb/                    "اسم مکان"  
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 VnC(C)(C)همخوانی پایانه با  خوشۀ -27جدول 

/i/                    معنی تارسی  /ʊ/            معنی تارسی               /ι/                معنی تارسی  /a/           معنی تارسی  

  /pinʧ/              "چملک"  

/ʃinɡ/     "پخش، پراکنده"  

/kʊʈink/   "چو  سوخته"  

/bʊnɖ/       "ی چو کنده"  

/pʊnɡ/      "بند خاکی، سد"  

/dʊnɡ/      "بطری، شیشه"  

/ιnt/             "بودن"    

/sargιnd/       "گرمشاهده"  

/sιnɡwɑt/      "سوغاگ"  

/panʧ/        "پنج"    

/ʧamand/     "چمن"  

/ɡwanʧ/ "کیسهٍ،کیآ"  

/u/       معنی تارسی  /e:/         معنی تارسی  /o:/         معنی تارسی  /ɑ/       معنی تارسی  

/be:runʈ/  " خرا ، غیر

  "قابل استفاده

/ɖunk/ "کلوخ، خشت"  

/kapunʧ/  "رخسار"  

/bɑhe:nk/    " ،النگو

  "بندگردن

/pɑde:nk/  " "پای زیب

/ʃe:nk/     "ی ابرتوده"  

/po:lιnɡ/ "نشانه، لکه"  

/po:nʧ/   "پنیر پخته"    
/waʃ-ʊ ho:nk/   

"خود به خود"  

/ɑstunk/     "آستین"  

/zɑnk/   " ،تکر، دانش

   "احساس

/ɡwɑnk/ "آواز صدا،"  

 VrC(C)(C)همخوانی پایانه با  خوشۀ -28جدول 

/ɑ/ معنی  

 تارسی 

/o:/ معنی  

 تارسی
/e:

/ 

/u/ معنی  

 تارسی
/i/  معنی تارسی  /ʊ/   معنی تارسی  /ι/ معنی تارسی       /a/ معنی تارسی         

/dukɑrʧ/ 
  "دو کارد"

/sɑrt/  "سرد"

  
/kɑrʧ/   "کارد"

/o:rk/

   "خالی"
/dasto:rk/

  "خالیدست"

/ho:rk/

  "خالی"

 

/urt/ نرم، "

کوبیده، 

"کوچک  
/ʧur(r)/

  "تاراج"

/hurt/ نرم، "

کوبیده، 

  "کوچک

/sirk/    

 " "سیرک
/kirɡ/  

  "خاکستری"

 

/ɑmʊrɡ/ تخم "

    "مرغ

/bʊrz/ بلند، "

     "شمال

/zʊrt/   "گرتت"  

/alagιrt/  "مفتک"

    
/wιrd/    " ،وظیفه

  "کار

 

/ɑpward/ " ،قسمت

  "تقدیر

/barp/       "برف"   

/karn/     "قرن"      

 VɽC(C)(C)همخوانی پایانه با  خوشۀ -29جدول 

/ɑ/ /o:/ /e:/ /u/ /i/ /ʊ/                       /ι/ معنی تارسی           /a/ 

      /ʧɩɽk/            "بیرار" 

 VlC(C)(C)همخوانی پایانه با  خوشۀ -30جدول 

/ɑ/ معنی تارسی       /o:

/ 

/e:

/ 
/u/        معنی تارسی  /i

/ 
/ʊ/         معنی تارسی   

/ι/ معنی    

 تارسی 
/a/ معنی تارسی     

/ʤɑlk/ مالق " 

"سروان  
  

/ʧulk/ مزیره، خشکی "

  "میان آ 
 

 

 
 

/darmʊlk/ آواره، دور "

  "از وطن

/ɡʊlp/         "قفل"    

/mʊʃʊlɡ/ -ی بوتهمیوه"

  "ی خار

/ιlm/     

     "علم"
/ʧιlɡ/

  "گنجشک"

/mιlk/  "ملک"
  

/halk/      "قریه"

/balɡ/      "برگ"

/kalp/ تنبل، "

  "متقلب
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 VwC(C)(C)همخوانی پایانه با  خوشۀ -31جدول 

/ɑ/ /o:/ /e:/ /u/ /i/ /ʊ/                       /ι/ /a/ معنی تارسی       

       

/sawz/    "سبز"   

/hawr/  "ابر"      

/kawm/  "قوم"   

 VjC(C)(C)همخوانی پایانه با  خوشۀ -32جدول 

/ɑ/ /o:/ /e:/ /u/ /i/ /ʊ/                       /ι/ /a/    معنی تارسی  

       

/pajʈ/       "لعنت"

/kajl/ "کیل"      

/sajl/          "سیل"

 هجا در زبان بلوچی سیستانی پایانۀهای همخوانی در جایگاه خوشه -33جدول 

مجمو

 و
j w l ɽ r n m ʤ ʧ h χ ʒ ʃ z s ɡ k ɖ ʈ d t b p  

19 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 16 0 5 p 

17 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 1 3 b 

22 0 0 0 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 3 1 0 t 

7 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 d 

28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 27 0 0 0 0 ʈ 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 ɖ 

36 0 0 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 22 0 0 1 1 0 0 k 

12 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 ɡ 

68 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 3 0 0 0 51 1 2 s 

23 0 0 0 0 1 1 9 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 4 0 0 z 

79 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 2 0 12 0 0 0 28 0 0 0 26 0 4 ʃ 

6 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ʒ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 χ 

56 0 0 8 2 26 1 8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 4 2 0 0 h 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 ʧ 

11 0 0 1 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 ʤ 

52 0 0 0 0 2 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 20 5 m 

279 0 0 0 0 0 4 0 19 12 0 0 0 1 11 1 73 40 31 8 68 19 1 1 n 

133 0 0 0 0 34 1 7 1 9 0 0 0 1 7 6 11 11 0 0 34 7 0 2 r 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ɽ 

38 0 0 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 0 0 0 1 2 1 l 

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 w 

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 j 

 0 0 36 2 91 15 56 25 30 0 2 0 14 31 20 99 
13

7 
43 35 

11

1 

13

6 
23 23 

مجمو

 و
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 (125های همخوانی در پایانه )تعداد=خوشه -2نمودار 
/-pp#/, /-pt#/, /-pt#/, /-pr#/, /-bp#/, /-bb#/, /-bt#/, /-bz#/, /-br#/,  /-tb/, /-tt/, /-tk/, /-

tm/, /-tr/, /-dd/, /-dk/, /-dr/, /-dl/, /-tt/, /-ʈk/, /-ɖɖ/, /-kt/, /-kd/, /-kk/, /-ks/, /-kr/, /-kl/, 

/-ɡd/, /-ɡɡ/, /-ɡr/, /-ɡl/, /-sp/, /-sb/, /-st/, /-sk/, /-ss/, /-sm/, /-sl/, /-zt/, /-zd/, /-zz/, /-

zm/, /-zn/, /-nr/, /-ʃp/, /-ʃt/, /-ʃk/, /-ʃʃ/, /-ʃχ/, /-ʃm/, /-ʃn/, /-ʒm/, /-ʒn/, /-ht/, /-hd/, /-

hɖ/, /-hk/, /-hɡ/, /-hm/, /-hn/, /-hr/, /-hɽ/, /-hl/, /-ʧk/, /-ʧɡ/, /-ʧʧ/, /-mp/, /-mb/, /-mk/, 

/-mm/, /-mr/, /-np/, /-nb/, /-nt/, /-nd/, /-nʈ/, /-nɖ, /-nk/, /-nɡ/, /-ns/, /-nz/, /-nʃ/, /-nʧ/, 

/-nʤ/, /-nn/, /-rp/, /-rt/, /-rd/, /-rk/, /-rɡ/, /-rs/, /-rz/, /-rʃ/, /-rʧ/, /-rʤ/, /-rm/, /-rn/, /-

rr/, /-ɽɡ/, /-lp/, /-lb/, /-lt/, -lk/, /-lɡ/, /-lm/, /-ll/, /-wk/, /-wɡ/, /-wz/, /-wʃ/, /-wʧ/, /-

wʤ/ /-wm/, /-wn/, /-wr, /-wl/, /-jp/, /-jb/, /-jt, /-jd/, /-jz/, /-jʧ/, /-jn/, /-jr/, /-jl/       
 هجا پایانۀهمخوانی در  خوشۀعنوان عضو اوّل ها بهبسامد همخوان -3نمودار 

n>r>ʃ>s>h,w>m>l>k>j>ʈ>z>t>p>b>ʧ>ɖ,ʤ>ɡ>d>ʒ>ɽ>χ        
 هجا پایانۀهمخوانی در  خوشۀعنوان عضو دوّم ها بهبسامد همخوان -4نمودار 

k>t>d>ɡ>r>m>ɖ>l>ʈ>z>ʧ>ʤ>p,b>s>n>ʃ>χ>ɽ>w>ʒ,h,j       
 هجا پایانۀهای همخوانی در هجا با خوشه هستۀدر  های کشیدههای کوتاه و واکهبسامد واکه -5نمودار 

                                                          a>ʊ>ɩ                                              >o:>i>u>e:ɑ 

 هجا در درون تکواژ پایانۀهای همخوانی در جایگاه آغازه و تحلیل جداول خوشه -3-3

دهد که تعداد محدودی واژه در گویش بلاوچی سیساتانی   ( نشان می3های مدول )داده -1

هجاا   آغاازۀ  همخاوانی در  خوشۀعنوان عوو دو م به /p/ها انسدادی لبی ومود دارند که در آن

پسین[ -وامی ] مشخصۀدهند دارای ه هسته این هجاها را تشکیل میهایی کگیرد. واکهقرار می

-همخوانی مای  خوشۀعنوان عوو او ل تشکیل به /s/تقط با سایشی  /p/هستند و انسدادی لبی 

 دهد. 

هااای (، در گااویش بلااوچی سیسااتانی هاایچ هجااایی، همخااوان 4باار اساااس ماادول ) -2

/b/,/t/,/d/,/ʈ/,/ɖ/,/ɡ/,/s/,/z/,/ʃ/,/ʒ/,/χ/,/ʧ/,/ʤ/,/ɽ/,/k/,/h/,/m/,/n/  عناوان عواو دو م  را به 

 /ske:n/ واژۀپذیرد بجاز چناد   های بسیط و مرکب نمیهجا در واژه آغازۀهمخوانی  خوشۀدر 

 "درخشنده" /drapʃnɑk/و  "شما" /ʃmaj/یا  /ʃmɑ/، "تریب" /dho:ka/، "انگیزه، تحریک"

 خوشاۀ مشاتق باا    واژۀ[ به ستاک حاال تعال اتازوده شاود و     #b-ساز ]ر اینکه تکواژ امریمگ

 هاایی کاه باا همخاوان    ساز با ستاکهمخوانی در مایگاه آغازین واژه ساخته شود. تکواژ امری

واک[ آغااز  -دهد. اگر ستاکی باا همخاوان ]  همخوانی نمی خوشۀشوند تشکیل ]+لبی[ آغاز می

شاود.  [ تبادیل مای  #p-/ باه ] #b-سااز / اتتاد و تکاواژ اماری   اتّفاق مای شود، همگونی پسرو 

b→p/#—+C[-voice]V  :مانند/#b-+kan/→[pkan] "  هاایی کاه باا    . در ساتاک "انجاام باده
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دهاد و  تولیاد رخ مای   شایوۀ شوند، همگاونی از لحااظ   / آغاز میnای /همخوان خیشومی تیغه

 b-+nɩnd/→[mnɩnd]#/گردد. مانند: بدیل میت /-m#/ی به تکواژگونه /-b#/ساز تکواژ امری

 ."بنشین"
عناوان عواو دو م   پر بساامدترین همخاوان باه    /r/(، همخوان روان 5بر اساس مدول ) -3

رود و همخوانی کار میبسیط و مرکب( به واژۀ 235هجا )در  آغازۀهمخوانی در مایگاه  خوشۀ

رساا[ باشاد و تماام    -وامای ]  مشخصاۀ قرار گیرد که دارای  عنوان عوو او ل خوشهتواند بهمی

 هجا قرار گیرند.   هستۀعنوان توانند بههای گویش بلوچی سیستانی میواکه

همخاوانی در   خوشاۀ عناوان عواو دو م   باه  /l/(، همخاوان کنااری   6بر اساس مدول ) -4

هاد کاه دارای   دعناوان عواو او ل تشاکیل خوشاه مای     هاایی باه  هجا با همخوان آغازۀمایگاه 

ی یک نوو وسایله "  /χlisko:k/واژۀای[ باشند بجز تیغه-رسا، -پیوسته، -های وامی ]مشخصه

هاای کوتااه   وامی ]+پیوسته[ است. واکاه  مشخصۀهمخوانی دارای  خوشۀکه عوو او ل  "بازی

/a/  و/ʊ/ کشیدۀهای و واکه /i/ ،:/o/  و/ɑ/  گیرند.   هجا قرار می هستۀدر 

 خوشاۀ عناوان عواو دو م   باه  /w/دهند که غلت نرمکامی ( نشان می7مدول ) هایداده -5

+اتتااده[  ]وامای   مشخصاۀ رود که دارای کار میهایی بههجا با واکه آغازۀهمخوانی در مایگاه 

-وامای ]  مشخصاۀ شاوند کاه دارای   عنوان عوو او ل خوشه واق  میهایی بهباشند و همخوان

همخاوانی آن، باا همخاوان     خوشاۀ  کاه عواو او ل   "ناوه " /nwɑsaɡ/ واژۀرسا[ هستند؛ بجاز  

 اشغال شده است.  /n/ای[ ]+خیشومی، +تیغه

-باه  /j/(، در گویش بلوچی سیستانی، زمانی غلات کاامی   8های مدول )بر اساس داده -6

هجا دارای  هستۀ واکۀرود که کار میهجا به آغازۀهمخوانی در مایگاه  خوشۀعنوان عوو دو م 

-همخوانی واقا  مای   خوشۀعنوان عوو او ل هایی که به]+اتتاده[ باشد و همخوان هایمشخصه

هجاای او ل واژه   واکۀرسا[ هستند. این خوشه معمو ً با حذف -وامی ] مشخصۀشوند، دارای 

 آید.ومود میکاهی بهبا ترایند وامی واکه

 پایانۀدر مایگاه  وشهعنوان عوو او ل خبه /p/(، انسدادی 10های مدول )بر اساس داده -7

هاای  پایاناه دارای مشخصاه   خوشاۀ رود و عوو دو م کار میبه /a, ɩ, ʊ/های کوتاه هجا با واکه

کاه   "کفار " kʊprو  "صافر " sιpr واژۀماز در دو  باشند بهپیوسته[ می-واک، -رسا، -وامی ]

   .باشدوامی ]+رسا[ می مشخصۀعوو دو م خوشه دارای 
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عناوان عواو او ل   باه  /b/دهد که انسادادی  ( نشان می11در مدول ) های اراهه شدهداده -8

 خوشاۀ رود و در مایگااه دو م  کار مای به /a/+اتتاده و پیشین   واکۀهجا تقط با  پایانۀخوشه در 

 شوند.دیده می  /t/, /z/, /r/ای[هجا تقط سه همخوان ]+تیغه پایانۀهمخوانی 

همخاوانی   خوشۀعنوان عوو او ل به /t/ای تیغه (، انسدادی12های مدول )براساس داده -9

]+ساخت،   واکاۀ و دو  /a, ɩ, ʊ/های کوتاه آرایی است و با واکههجا دارای محدویت واج پایانۀ

 پایاناۀ هاایی کاه در   مز واژههمخوانی )به خوشۀرود و عوو دو م کار می/ بهo/ و /:ɑ+پسین[ /

-/ واقا  مای  m/ و /k/ ،/b/ ،/t/ ،/r/ ،/lهاای / / هستند( همخاوان tهجا دارای همخوان مشدد /

 شوند.   

 خوشاۀ عناوان عواو او ل   باه  /d/ای (، همخاوان تیغاه  13هاای مادول )  براساس داده -10

هایی که مز واژهرود و عوو دو م خوشه )بهکار میبه /ɩ/و  /a/های هجا با واکه پایانۀهمخوانی 

 باشند.  می /l/و  /k/ ،/r/ای ههستند( نیز همخوان /d/دارای همخوان مشد د 

-باه  /i/ کشیدۀ واکۀو  /a ،ɩ، ʊ/های کوتاه دهد که واکه( نشان می14های مدول )داده -11

روناد و  کار مای است به /ʈ/آن همخوان برگشتی  پایانۀ هجایی که عوو او ل خوشه هستۀعنوان 

-باه  /ʈ/ای برگشاتی تیغاه   ( نیاز همخاوان  "بد بو" /bo:hiʈk/ واژۀمز در )به عوو دو م خوشه

 دهد.    هجا نمی پایانۀدر  صورگ مشد د ومود دارد و با هیچ همخوان دیگری تشکیل خوشه

عناوان  عناوان عواو او ل و هام باه    هم به /ɖ/(، همخوان برگشتی 15براساس مدول ) -12

رود و باا  ر میکابه /a, ɩ, ʊ/های کوتاه هجا تقط مشد د با واکه پایانۀهمخوانی  خوشۀعوو دو م 

 دهد.   هیچ همخوان دیگری تشکیل خوشه نمی

در  عناوان عواو او ل خوشاه   باه  /k/دهد که انسادادی  ( نشان می16های مدول )داده -13

-هجاا، همخاوان   پایانۀ خوشۀرود و در مایگاه دو م کار میبه {a, ɩ, ʊ}های هجا با واکه پایانۀ

در  /k/گیرند. ضامناً انسادادی   قرار می /,r, l/ mا[ های ]+رسو هم همخوان /t,s/رسا[ -های ]

صورگ مشد د هجا به پایانۀدر  عنوان دو م خوشهعنوان عوو او ل و هم بهبعوی از هجاها هم به

 شود.   دیده می

 خوشاۀ در مایگااه او ل   /ɡ/دهد کاه انسادادی واکادار    ( نشان می17های مدول )داده -14

همخاوانی صارتاً ساه     خوشاۀ  رود و در موضا  دو م کاار مای  باه  a, ɩ} {هایهجا با واکه پایانۀ

شاود  هجا مشاهده می پایانۀصورگ مشد د در که به /ɡ/مز همخوان )به /l/و  /m/ ،/r/همخوان 
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وامای   مشخصاۀ اسات( کاه دارای    /d/که عواو دو م آن، انسادادی    "نقد" /naɡd/ واژۀو در 

هایی کاه در مایگااه دو م خوشاه واقا      همخوان عبارگ دیگر،شوند. به]+رسا[ هستند دیده می

 باشند.  وامی ]+واک[ می مشخصۀشوند دارای می

-هجا با تماام واکاه   پایانۀ خوشۀعنوان عوو او ل به /s/(، سایشی 18بر اساس مدول ) -15

ماز  باشد، عوو دو م خوشه )باه  /s/رود. اگر عوو او ل خوشه همخوان کار میهای این زبان به

 تیز[ خواهند بود. -وامی ] مشخصۀدارند( دارای  /s/ی که همخوان مشد د هایواژه

 خوشاۀ عناوان عواو او ل   به /z/دهد که سایشی واکدار ( نشان می19های مدول )داده -16

 خوشاۀ هایی با مز واژه)به خوشۀرود و عوو دو م کار میبه {a, ɩ}های هجا تقط با واکه پایانۀ

تیاز، +واک[ خواهناد   -وامای ]  مشخصاۀ هایی با هجا، همخوان ایانۀپ( در /z/همخوانی مشد د 

 بود.

هاای گاویش بلاوچی    با تمام واکاه  /ʃ/(، سایشی بیواک 20های مدول )بر اساس داده -17

عواو   /ʃ/رود. زمانی که سایشی کار میهجا به پایانۀمایگاه  خوشۀعنوان عوو او ل سیستانی به

هایی که دارای همخوان مشاد د در  وو دو م خوشه )بجز واژهپایانه است، همخوان ع او ل خوشه

 باشد     تیز[ می-وامی ] مشخصۀپایانه هستند( دارای 

ها سایشی واکدار های محدودی ومود دارند که در آن(، واژه21های مدول )طبق داده -18

/ʒ/ های کوتاه شود. تقط واکههجا دیده می پایانۀ خوشۀعنوان عوو او ل به/a, ɩ, ʊ/ ایان   هستۀ

]+خیشاومی[ اسات. ایان ناوو      مشخصاۀ دهند و عوو دو م خوشاه دارای  هجاها را تشکیل می

در مجااورگ باا    /ʃ/آید که همخوان  ومود میهمخوانی بر اثر ترایند وامی همگونی به خوشۀ

       ʃ→ʒ/V— m    شود.[ تبدیل میʒهای خیشومی به مفت واکدار آن همخوان  ]همخوان
                                                                                           n    
-در تهرسات واج  /χ/دهد که همخوان سایشی ماالزی  ( نشان می22های مدول )داده -19

عواو   /χ/آرایی است. اگر سایشی ماالزی  های گویش بلوچی سیستانی دارای محدودیت واج

ی وامای باه   ها باشد، در محیط بعد از واکه با اعمال یک قاعدهواهوانی در وامهمخ خوشۀاو ل 

گاردد. بناابراین، در هایچ    [ در گویش بلوچی سیستانی تبدیل مای hهمخوان سایشی چاکنایی ]

 شود.  هجا دیده نمی پایانۀهمخوانی در  خوشۀهجایی به عنوان عوو او ل 

عناوان عواو   باه  /h/همخوان سایشی چاکنایی دهد که ( نشان می23های مدول )داده -20

-به {a, ɩ, ʊ} کشیدۀ هایآرایی است و تقط با واکههجا دارای محدویت واج پایانۀ خوشۀاو ل 
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ای[ هساتند.  تیاز، +تیغاه  -وامای ]  مشخصۀهایی با نیز همخوان رود و عوو دو م خوشهکار می

به سایشای   /a, ɩ, ʊ/های کوتاه از واکهها در محیط بعد واژهدر وام /χ/همخوان سایشی مالزی 

 χ→h/V—C  اتتد. شود و ترایند وامی غیردهانی شدگی اتّفاق می[ تبدیل میhچاکنایی ]

-هجا تقاط باا همخاوان    پایانۀ خوشۀعنوان عوو او ل به /ʧ/ای همخوان انسایشی تیغه -21

رساا،  -های وامای ] مشخصه پایانه( که دارای خوشۀمز در حالت مشد د رود )بهکار میهایی به

هاای  این هجاها را واکه هستۀدهد که ( نشان می24پیوسته، +پسین[ باشند. همچنین، مدول )-

 دهند.تشکیل می /i/ کشیدۀ واکۀو  /ʊو  a/کوتاه 

عناوان عواو او ل   باه  /ʤ/(، همخوان انسایشای واکادار   25های مدول )براساس داده -22

پایاناه( کاه    خوشاۀ مز در حالت مشد د رود )بهکار میهایی بههجا تقط با همخوان پایانۀ خوشۀ

 /,ʊ ،ɩ a/های کوتااه  این هجاها را واکه هستۀتیز، +واک[ باشند و -های وامی ]دارای مشخصه

 دهند.تشکیل می

 خوشاۀ عنوان عوو او ل به /m/دهد که خیشومی دولبی ( نشان می26های مدول )داده -23

-رود ام ا بیشاترین بساامد را واکاه   کار میهای گویش بلوچی سیستانی بهکههجا با تمام وا پایانۀ

گیرناد کاه دارای   هاایی در مایگااه دو م خوشاه قارار مای     دارند. همخوان /a, ɩ, ʊ/های کوتاه 

 تیز[ باشند.-وامی ] مشخصۀ

 خوشاۀ عنوان عواو او ل در  (، پر بسامدترین همخوان به27های مدول )بر اساس داده -24

هاای  پذیرد. از واکاه هجا می هستۀها را در است که تمام واکه /n/ای هجا، خیشومی تیغه پایانۀ

هاایی باا   هجاا، همخاوان   پایاناۀ  خوشاۀ بیشترین بساامد را دارناد. عواو دو م     /a/ /ɑ/ی اتتاده

ای، ها، همخوان ]+تیاز، +تیغاه  واژهلبی[ هسند که در وام-پیوسته، -رسا، -های وامی ]مشخصه

 شود.نیز مشاهده می /s/پیوسته[ +

عناوان عواو او ل   دهد که دو مین همخوان پر بسامد باه ( نشان می28های مدول )داده -25

-کار مای هجا به هستۀهای این گویش در است. تمام واکه /r/هجا، همخوان روان  پایانۀ خوشۀ

 13ایان زباان،    همخاوان  23دارناد. از مجماوو    /a, ɩ, ʊ/های روند ام ا بیشترین بسامد را واکه

 روند.کار میعنوان عوو دو م خوشه بههمخوان به
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هجاا در   پایاناۀ  خوشۀعنوان عوو او ل به /ɽ/(، همخوان برگشتی 29بر اساس مدول ) -26

دیاده   "بیادار " /ʧɩɽk/آید و تقط در واژه حسا  میگویش بلوچی سیستانی یک محدودیت به

 شود.می

 پایاناۀ  خوشاۀ عناوان عواو او ل   به /l/(، همخوان کناری 30های مدول )براساس داده -27

-وامای ]  مشخصاۀ رود کاه دارای  کاار مای  باه  عنوان عوو دو م خوشههایی بههجا با همخوان

قارار   /ɑ، u/ کشایدۀ هاای  و واکه /a ،ɩ، ʊ/های کوتاه این هجاها، واکه هستۀپیوسته[ باشند. در 

 شوند.صورگ مشدد دیده میبه /l/گیرند. تعدادی هجا نیز با همخوان کناری می

 خوشاۀ  عناوان عواو او ل  به /w/دهد که غلت نرمکامی ( نشان می31های مدول )داده -28

-باه  /w/و غلات نرمکاامی    /a/ +اتتاده واکۀشود که از توالی هجا، در هجاهایی دیده می پایانۀ

گاران  عنوان عوو دو م پایانه بیایند. برخی از پژوهشتوانند بهان میهمخو 13ومود آمده باشند. 

  اند.مرکب ذکر کرده واکۀرا  [-aw-](  توالی 2006:11)از ممله اکسنوف، 

هجاا در   پایاناۀ  عناوان عواو او ل  باه  /j/(، غلات کاامی   32های مدول )بر اساس داده -29

باشاند.    ومود آماده به /j/و غلت کامی  /a/ی اتتاده واکۀشود که از توالی هجاهایی مشاهده می

هجاا قارار گیرناد. برخای از      پایاناۀ عناوان عواو دو م در مایگااه    توانند بهتقط نه همخوان می

-اناد و باه  مرکاب دانساته   واکاۀ را  [-aj-]( تاوالی  2006:111گران )از ممله اکسنوف، پژوهش

 (.  32اند )مدول [ نشان دادهaɩصورگ ]

  توالی رسایی در گویش بلوچی سیستانیاصل  -3-4

دهد که در گویش بلوچی سیستانی همانند زبان پهلوی هم در آغازه ها نشان میبررسی داده

( 1381:731-735ی پنااه پاور )  همخاوانی وماود دارد. باه عقیاده     خوشاۀ هجا  پایانۀو هم در 

اصال تاوالی رساایی نظاارگ     ی وسیلهها در زبان پهلوی بهها و پایانهها در آغازهساخت خوشه

هاای  شود. با این ومود، اصل توالی رسایی بدون استثناء نیست. مثالً در زبان انگلیسای واژه می

/ در کناره یاا حاشایه اسات.    sومود دارند که سایشی / split, strike, skinتک هجایی مانند: 

ت. در نظاام آوایای   ها در ساختمان هجا دارای محادودیت اسا  رسایی یا میزان بلندی ذاتی واج

ترناد. هرچاه از   هایی که در درون هجا رسایی بیشتری دارند، به هسته هجا نزدیاک ها، واجزبان

یاباد  های زبان اتازایش مای  شویم، میزان رسایی واجهجا به مرکز هجا نزدیک می پایانۀآغازه یا 



 211               شناسی زایشیسیستانی در چارچو  واجآرایی گویش بلوچی بررسی واجسال دوازدهم          

 

؛ 1999:437-9، ؛ رکا و مانساون 1994:254شود )کنستویچ، نامیده می "اصل توالی رسایی"که 

 (  1999:333؛ گلداسمیت، 2008:359کریستال، 

ی بست تولیدی : یعنای هار   درمه -ها به عوامل زیر بستگی دارد : الآرسایی در همخوان

داری: ی واکدرماه  -ی بست تولیدی بازتر باشد، آن واحد وامای رسااتر اسات.     چه درمه

حفره:  واحادهای   -باشند. پساتر می]+واک[ هستند، ر مشخصۀای که دارای واحدهای وامی

ی شوند، رسااتر از آنهاایی هساتند کاه از طریاق حفاره      ی دهان تولید میای که در حفرهوامی

است و  کششی رسایی مقدم است شوند. عامل دیگری که بر درمهخیشومی و حلق تولید می

را  هاای کشایده  باهم و واکاه های کوتاه را باید تواند وزن هجا را اتزایش دهد. بنابراین، واکهمی

های کشیده و کوتاه در مهت اتزایش رسایی و اتزایش قابلیات  نیز باهم مقایسه کرد. تغییر واکه

هجا کانون توم ه رساایی باوده و    هستۀباشد. به این ترتیب، هجا می پایانۀهای نگهداری خوشه

-رین تاصله با واکه قرار مای ترین تا دورتی رسایی، در نزدیکها به ترتیب درمهسایر همخوان

 آورند:گیرند و الگویی نظیر الگوی ترضی زیر را به ومود می
 سایشی   انسدادی  غلت    روان     خیشومی         واکه روان     غلت     سایشی    خیشومی         انسدادی

-ر بار (، هسته رساترین واحد وامای را د 1994:254بر اساس اصل توالی رسایی کنستویچ )

( نشان داده شاده کااهش   1طور که در شکل )هجا همان 1هایگیرد و رسایی به سمت کنارهمی

 یابد:می

 
 اصل توالی رسایی -1-1شکل 

                

                                                             هاکناره     

 هاکناره

  

هجاا و   آغاازۀ هاای همخاوانی در مایگااه    مربوط به خوشاه  8تا  3های بر اساس مدول   

هجاا در گاویش بلاوچی     پایانۀهای همخوانی در مایگاه مربوط به خوشه 32تا  10های مدول

 توان چنین تحلیل و استناط کرد که:سیستانی می

                                                           
1- margins 

 هسته     
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مز بهشود. هجا رعایت می آغازۀهای همخوانی در مایگاه اصل توالی رسایی در خوشه -1

است در تاصله دورتری از  /p/که رساتر از همخوان انسدادی  /s/ هنگامی که همخوان سایشی 

هجاا   آغاازۀ همخوانی در مایگااه   خوشۀهایی که (. در تمام زبان3گیرد )مدول هسته قرار می

پارساکی  ی کای اناد. باه گفتاه   ها مجاز شمردهرا قبل از انسدادی /s/دارند، قرار گرتتن سایشی 

استفاده کرده است مانناد   1[( این توالی همخوانی از معاتیت1979]کی ارسکی،2004:340ینسن،)

 ,a, ɩ/کوتااه   هاای های همخوانی چه با واکهام ا در سایر خوشه. "خیابان" /strit/زبان انگلیسی 

ʊ/ های کشیده و چه با واکه/ɑ, i, e:, o:, u/ شود.  اصل توالی رسایی رعایت می   

هجاا را   هساتۀ  /ɑ, i, e:, o:, u/ کشایدۀ هاای  هجاا کاه واکاه    پایانۀهای مام خوشهدر ت -2

( 17)مادول   "دوشیزه"/ pe:ɡl/ واژۀدهند، اصل توالی رسایی شده است و تقط در تشکیل می

هجاای   هساتۀ ای کاه در  های همخوانیاین اصل نقض شده که قابل چشم پوشی است. خوشه

شود، ممکن است اصال تاوالی رساایی رعایات     واق  می /a, ɩ, ʊ/های کوتاه ها یکی از واکهآن

هاای  عنوان عواو دو م خوشاه بعاد از همخاوان    / بهm, n, r, lهای رسای /نشود. زیرا همخوان

گیرناد؛ در  ی دورتاری از هساته قارار مای    هجا در تاصله پایانۀ خوشۀعنوان عوو او ل گرتته به

هاای  م رعایت اصال تاوالی رساایی را در خوشاه    گردد. عدنتیجه، اصل توالی رسایی نقض می

تاوان  مای  26و  25، 23، 22، 21، 20، 19، 18، 17، 16، 13، 12، 11، 10هاای  پایانه در مادول 

 مشاهده کرد.     

 گیرینتیجه -4 

های حاکم بر هجا و محدودیت پایانۀهای همخوانی در مایگاه آغازه و در این مقاله، خوشه

شناسی زایشای ماورد   ی واجدرون هجا در گویش بلوچی سیستانی بر پایهها در توزی  همخوان

 -1دسات آماده اسات:    هاا ایان نتاایج باه    بررسی قرار گرتته که پ  از توصیآ و تحلیال داده 

همخاوانی در   خوشاۀ عنوان عوو دو م هستند به[ رسا-وامی ] مشخصۀهایی که دارای همخوان

هایی که بعد از سایشی مز دادهشوند بهرکب واق  نمیهای بسیط و مهجا در واژه آغازۀمایگاه 

/s/  آغازی هستند بعد از سایشای   خوشۀدر مایگاه آغازه دارای/s/   هاای  ، عاالوه بار همخاوان

هاایی کاه باا    ساتاک  -2(. 3کاار روناد )مادول    توانند بههای غیر رسا نیز می]+رسا[، همخوان

 خوشاۀ ها، به این ستاک [-b#]ساز تکواژ امریشوند، با اتزودن های غیر لبی شروو میهمخوان
                                                           
1 dispensation 
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های لبای گرتتاه شاروو    هایی که با همخواندهند. این نوو خوشه با ستاکهمخوانی تشکیل می

هجاا، تشاکیل    آغاازۀ دو همخوان با مایگاه تولیاد یکساان، در    -3گردد. شوند تشکیل نمیمی

 خوشاۀ هجا تشکیل  آغازۀان در تولید یکس شیوۀدو همخوان با  -4دهند. همخوانی نمی خوشۀ

 خوشاۀ عنوان عوو دو م هایی بههمخوان -5دهند. های بسیط و مرکب نمیهمخوانی را در واژه

-]+رسا[ باشاند. از همخاوان   مشخصۀروند که دارای کار میهجا به آغازۀهمخوانی در مایگاه 

-هاا باه  پربساامدترین همخاوان  ترتیب / بهw/ و غلت نرمکامی /rهای ]+رسا[، همخوان روان /

قارار گارتتن همخاوان     -6روناد.  شمار مای هجا به آغازۀهمخوانی در  خوشۀعنوان عوو دو م 

همخوانی در مایگاه  خوشۀعنوان عوو او ل عنوان عوو دو م و چه به/ چه بهɽای /برگشتی تیغه

هاای  وانهمخا  -7آیاد.  حساا  مای  هجا در گویش بلوچی سیستانی یک محدودیت باه  آغازۀ

ی دو م هجاا دارناد و در رتباه    آغاازۀ عنوان عوو او ل خوشاه در  انسدادی بیشترین بسامد را به

عناوان  / باه h/ و /ʈ/ ،/ɖ/ ،/ʒی /هاای گرتتاه  همخاوان  -8گیرند. های سایشی قرار میهمخوان

ان عنوهای رسا بههمخوان -9شوند. هجا واق  نمی آغازۀهمخوانی در مایگاه  خوشۀعوو او ل 

 -10ماز در یاک واژه(.   باه روناد ) کار نمیهجا به آغازۀهمخوانی در مایگاه  خوشۀعوو او ل 

و  /n/هجا به ترتیاب خیشاومی    پایانۀ خوشۀعنوان عوو او ل های رسا بهپربسامدترین همخوان

 هساتۀ عناوان  ، پر بسامدترین واکاه باه  /a/ی پیشین اتتاده واکۀ -11آیند. حسا  می/ بهrروان /

/ jهاای / غلات  -12باشد. همخوانی آغازه و پایانه هستند می خوشۀهایی که دارای هجا در داده

 پایانۀ خوشۀهجا و یا عوو دو م  آغازۀهمخوانی در  خوشۀعنوان عوو او ل توانند به/ نمیwو /

پربساامدترین عواو دو م    -13( واق  شاوند.  "سال 12برج " /dalw/عربی  واژۀمز وامهجا )به

 -14های گرتتاه ، خیشاومی و روان هساتند.    ترتیب همخوانهجا، به پایانۀهمخوانی در  خوشۀ

هجا  پایانۀ خوشۀعنوان عوو او ل عنوان دو واج در محیط پ  از واکه بهبه /h/و  /χ/تقابل بین 

عناوان دو واج در  باه  /ʒ/و  /ʃ/همچنین، تقابل باین   -15در بلوچی سیستانی از بین رتته است. 

هجا در این گویش از  پایانۀ خوشۀعنوان عوو او ل های خیشومی بهحیط بین واکه و همخوانم

 پایاناۀ هاای  های همخوانی آغازه در مقایسه با خوشاه بسامد و تنوو خوشه -16بین رتته است. 

 هجا در این گویش بسیار محدود است.   
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Abstract 

The study aimed at exploring phonotactics in Sistani Balouchi dialect based on 

Generative Phonology. A corpus was collected from a number of Sistani Balouch 

speakers. The results showed that there are consonant clusters both in onset and coda. 

These consonant clusters include constraints in onset and coda. Therefore, 

consonants which have [-sonorant] feature cannot occur as the second member of the 

onset in simple and compound words. Also, two consonants with the same place of 

articulation cannot make cluster in onset. [r] and [w] as the second member of onset 

and [n] and [r] as the first member of coda are the most frequent consonants, 

respectively. The low and front vowel [a] is the most frequent as the nucleus of 

syllables which have cluster in onset and coda. Obstruents, nasals and liquids are the 

most frequent as the second member in coda. Sonority Sequencing Principle (SSP) is 

verified in consonant clusters of the onset and the codas which have long vowels of 

[i, e:, u, o:, ɑ] as the nucleus but SSP may be rejected in consonant clusters of the 

codas which have short vowels of [a, ɩ, ʊ] as the nucleus. 
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