
1391بهمن 30لغایت 28-اولین همآیش ملی توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایران

3051: کدمقالهبررسی تحوالت منطقه مکران در اسناد تاریخی کشور و جایگاه ژئوپولوتیک آن                                                         

کنارك-دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران

و جایگاه ژئوپولوتیک آنبررسی تحوالت منطقه مکران در اسناد تاریخی کشور
2، محمدباقر حیدرپناه2، یحیی جعفري1رضا احمدیان

واحد زنجاناستادیار دانشگاه آزاد اسالمی 1
شرکت مهندسین مشاور مآبکارشناس 2

چکیده
مکران، جایگاه ویژه این خطه از سرزمین ایران در اسناد مختلف تاریخی است که به نوعی بازتاب جایگاه و اهمیت نقش استراتژیک و هاي مهم منطقهیکی از ویژگی

تاریخی موجود و قابل دسترس به تعریف جایگاه و مقاله سعی کرده است تا با واکاوي اسناداز اینروي این.شرقی کشور استتأثیرگذاري آن در طول تاریخ بخش جنوب
.هاي گذشته بپردازدنقش آن در جغرافیاي تاریخی منطقه و تحوالت آن در طول زمان

دریاي اسم طبق منابع تاریخی، . استپاکستانو جنوب باختري ایراناز نظر تاریخی سرزمینی ساحلی در جنوب خاوري » مکوران«مکران هاي اولیه بر اساس یافته
ها در ارتباط ها و تمدنهایی که از طریق این پهنه وسیع آبی با دیگر سرزمینتمدناستهاي کهن منطقه جنوب شرقی ایرانبرگرفته از تمدن)امروزيعمان(مکران
نآمرزهاي علل و حوادث گوناگون،نا بهدر طول تاریخ بمنطقه موجب شده که استراتژیک اهمیت. باشداین پیشینه نمایانگر اهمیت سواحل مکران در منطقه می. بودند

مکران بخشی از حدود سرزمین گسترده ،تا دوران معاصرست کهااینرابطه با محدوده سرزمینی مکران در مسئلهمهمترین .شودده تحوالت گستردستخوش تغییر و 
-جنوب، منطقهسرزمین ایرانتاریخهاي در سلسله حکومتتأیید کننده این موضوع است وگوناگون بررسی اسناد تاریخی در مقاطع زمانی.رفته استایران به شمار می

.داده استرويتحوالت منطقه جنوب شرق کشور در حیطه سرزمینی مکران عمدهرو از همین. ه استآورده شدایالت مکران شرق ایران تحت عنوان

مکران، اسناد تاریخی، سواحل دریاي عمان:کلید واژه

مقدمه- 1
اي است که از گذشته گستردهپهنهاي به وسعت تقریبی یک هزار کیلومتر در بر می گیرد، دریاي عمان که نیمی از سواحل جنوب کشور را در گستره

این فضاي سرزمینی که از مزیتهاي نسبی گسترده اي نیز برخوردار تاکنون، سهواً یا عمداً در نظام توسعه کشور، نقش آفرینی قابل توجهی نداشته است،
بخش .ور در تصمیم گیري هاي کالن ملی و فراملی، نقش گمرنگ حتی در مقیاس منطقه اي داشته استبنا به دالیل تاریخی و همچنین عدم حض. است

این مهم عمدتاً به لحاظ عدم وجود زیرساختهاي توسعه و شکل نگرفتن ز عدم توسعه بیشتري برخوردار استشرقی سواحل ایران به نسبت نیمه غربی ا
منطقه واستان سیستان و بلوچستان که با دریاي عمانجنوبیالیه شرق استان هرمزگان و همچنین بخش منطقه منتهی . توسعه اقتصادي اجتماعی است

هاي بالقوه این خطه کمترین استفاده اي مهجور مانده است و عمالً از تواناي ملی و منطقههاي توسعهدر عمده برنامهمتاسفانه. شودمکران شناخته می 
.شده است

مکران مطالعه مفصل و جامعی در اسناد تاریخی که به نوعی واژه یا منطقه مکران در آنها عنوان شده است به عنوان تاریخیدودهبه منظور بررسی مح
بندي زمانی نسبت به شناسایی و تعیین محدوده مکران اقدام شد بر این اساس مجموعه اسناد شناسایی شده سند واجد ارزش شناسایی و بر اساس طبقه

.بندي زمانی مالك عمل قرار گرفتبه عنوان مبناي طبقه) به بعد1300سده (ه مقطع زمانی قبل از اسالم، بعد از اسالم و دوران معاصردر قالب س

همیت جایگاه ژئوپولوتیک  سواحل مکرانا-2
چنانچه . روندي نزولی برخوردار استدر سواحل جنوب کشور با حرکت از نیمه غربی به سمت شرق پیرو ساختار حاکم بر نیمه شرقی کشور توسعه از 

هاي زیر بنایی و ها، امکانات، شبکهبررسی شیوه توزیع فعالیت).1تصویر شماره(سابقه تاریخی روند توسعه در نوار ساحلی جنوب نیز موید این ویژگی است
ئله در مطالعات آمایش سرزمین بخوبی آن با سایر مناطق است که این مسحاکی از وجود عدم تعادلشرقی کشورسواحل جنوبخدماتی در 

.)2تصویر شماره(پیداست



1391بهمن 30لغایت 28-اولین همآیش ملی توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایران

3051: کدمقالهبررسی تحوالت منطقه مکران در اسناد تاریخی کشور و جایگاه ژئوپولوتیک آن                                                         

کنارك-دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران

ايهاي مرکزي و حاشیهتوزیع فضایی سطح توسعه در بین استان: )1(تصویر

229،ص1391عیسی زاده،: مأخذ

پذیري دو نیمه غربی و شرقی کشوربل وسعت و جمعیتاتق: )2(تصویر

1383جمهوري اسالمی ایران، طرح آمایش سرزمین : مأخذ

المللی در سرتاسر مرز جنوبی، همجواري با دو کشور پاکستان و افغانستان و پنج کشور هاي آزاد بینهاي این منطقه همجواري آن با آباز قابلیت
که محصور در ) به غیر از پاکستان(را تواند نیازهاي ارتباطی این کشورها میدر محدوده شرقی و شمالی است که ) کمنستاناز طریق تر(آسیاي میانه 

هاي ترانزیتی و توسعه آنها تا سطح استانداردهاي بین المللی به عنوان یکی از راهکارهاي اساسی در جهت لذا تقویت قابلیت. خشکی هستند را تامین کند
.)3تصویر شماره(باشداي مطرح میدستیابی به تعادل هاي ملی و منطقه
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شرقی کشورهاي سواحل جنوبقابلیت ): 3(تصویر

1383طرح آمایش سرزمین جمهوري اسالمی ایران، :مأخذ

ل آنجائی که مهمترین هدف از ساماندهی فضا در هر کشور در درجه اول ارائه بهینه خدمات به حداکثر شهروندان و در مرحله بعد اداره و کنتراز 
هاي جغرافیایی کشور ممکن هاي جغرافیایی و توسعه ناموزون بخشعدالتیلذا، وجود بی. کنندمرزهاي سرزمینی زندگی میافرادي است که در چارچوب

[].اشته باشدهاي ملی شده و تأثیر سوئی بر امنیت و در نتیجه توسعه کشور داست موجب آسیب همبستگی

گردد در همین راستا در این یاداشت سعی بر آنست تا ي بر سر راه توسعه ملی تلقی میهاي موجود میان مناطق و نواحی کشور مانعی جدعدم تعادل
ساز تغییر رویکردهاي توسعه به ده و زمینهیتلف تاریخی تأکید گردخمحدوده تاریخی مکران، به موقعیت استراتژیک آن در طول ادوار مشناخت صحیحبا

.این منطقه تاریخی و استراتژیک باشیم

مکران در اسناد تاریخی دوره قبل از اسالممنطقه - 3
مطالب عنوان شده در این منابع در . شوداسناد تاریخی مرتبط با مکران در دوران قبل از اسالم شامل دوران مادها، هخامنشیان و ساسانیان می

ر اینجا هدف ذکر مطالبی است که به نوعی باشد دهاي تحت حکومت و حوادث رخداده در داخل قلمروهاي آنان میخصوص توصیف حدود کلی سرزمین
.بیانگر حدود سرزمینی ایران آن زمان در منطقه جنوب شرق و سواحل دریاي عمان است که در نهایت بتوان حدود منطقه مکران را مشخص نمود

مکران در اسناد تاریخی یونانی3- 1
براي حکومت ) استان(ساتراپی20تعداد،در کتاب سوم تاریخ خودامنشیدر توصیف قلمروهاي دولت هخ)م.ق425تا 484(هرودوت مورخ یونانی 

به )سواحل دریاي عمان(این منطقهازیونانیان همچنین در منابع تاریخی .[]تاسمکرانیا مکااست که چهاردهمین ساتراپی آنهخامنشی برشمرده 
رود “هاى تحت فرماندهى خود از مصب یالد با کشتیقبل از م336که به سال –، دریا ساالر اسکندر مقدونى ”نئارك“، زیرا نام برده شده است” اراباه“

[].نام برده است» اراباه«، از این سواحل تحت عنوان رسیده است” تنگه هرمز“و ” مکران“و به سواحل هگذشت” سند

.جهت توصیف تحوالت منطقه استفاده شده است» مکران«و » کام«، »اراباه«هاي مشخص مکران  از واژهدر این منابع تاریخی بدون اشاره به حدود 
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مکران در دوران حکومت مادها2-3
هاي فراتر از مرزهاي سیاسی امروز، از منطقه جنوب شرق کشور و همچنین محدوده) م550-585(در منابع تاریخی مربوط به دوران حکومت مادها

عبارت پاریکانیان در این منابع  [].شرقی آنان بوده، نام برده شده استحبشیان آسیایی که یکی از ساتراپ هاي و ن سرزمین پاریکانیانتحت عنوا
.تاریخی به سرزمین مکران کنونی اشاره دارد

مکران در دوران حکومت هخامنشیان3- 3
ذکر ) م.ق540-545(هاي تاریخ فتح این سرزمین توسط کوروش به سال. بوده استمکران در زمان هخامنشیان جزء ساتراپی چهاردهم این سلسله 

[].در شماري از منابع تاریخی مربوط به این دوران وسعت این سرزمین از شرق تا رود  سند بیان شده است. شده است

. ایالت امپراتوري خود نامیده است23مکران را یکی از هاي مربوط به عصر هخامنشی در  بیستون، داریوش اول هخامنشی، سرزمین مکا یادر کتیبه
[].چنانچه ذکر شد این موضوع در تاریخ هردوت نیز تأیید شده است

مکران دردوران ساسانیان3- 4
[].است” مکه“یا ” ماکا“ترین نام آن همان گفتند، اما قدیمىمى” کوسون“این سرزمین را در زمان ساسانیان 

در منابع مربوط به این دوره نیز حدود [].ناحیه مستقل تقسیم کرد که مکران نیز یکی از آنها بوده است33کشور را به ) م226(دشیر در این دوره ار
.شرق کشور اشاره شده استمکران بطور مشخص تدقیق نشده است و صرفاً به ذکر نام مکران در منطقه جنوب

به دوران قبل از اسالم بندي محدوده مکران در اسناد مربوطجمع5-3
هاي مشترك منابع تاریخی را مد نظر قرار دهیم، بندي کلی در خصوص مطالب فوق دست پیدا کنیم الزم است که جنبهاگر بخواهیم به یک جمع

ر چند که در باره وجه تسمیه ه. اندمهمترین موضوع در این خصوص این است که اولین منابع تاریخی موجود، این منطقه را به اسم سرزمین مکران آورده
هاي مختلف توسط مورخین با واژه مکران کلمه مکران در بین محققین توافقی وجود ندارد اما صرف نظر از این موضوع، هویت این منطقه است که در دوره

- با واژه مکران تعریف میفرهنگی و اقتصادي ،هاي محیطی، اجتماعیهمگنیوجود اها بدر آن دورهاین منطقههویتبطور یقین.و ماکا آورده شده است

مطلب مهم دیگر در این زمینه، وسعت مکران است . کشف سه محوطه باستانی در اطراف رودخانه بمپور گواهی بر سابقه تمدن این منطقه دارد. استشده
.که محدوده شرقی آن را تا رود سند در بر گرفته است

اسالممنطقه مکران در اسناد تاریخی پس از - 4
در این بخش منابع . نسبت به دوره قبل از تعدد و تنوع بیشتري برخوردار استبه ایراناسناد و مدارك موجود در مقطع زمانی بعد از ورود اسالم

ق آن محدوده اند بررسی شده و از طریهاي اسالمی که به توصیف رخدادهاي سیاسی و مشخصات قلمروهاي اسالمی پرداختهتاریخی و جغرافیایی سرزمین
. مکران و ویژگی تعریف کننده حدود سیاسی آن مشخص شده است

1»الممالک و المسالک«حدود مکران در کتاب4- 1

، غالبا مشتمل بر مناطق استاي وسیع، و داراي چندین شهر و روستا مکران، اگر چه منطقه« در این کتاب حدود مکران چنین توصیف شده است 
البته بالد مکران در قرون میانه از آنچه در زمان ما دیده می شود آبادتر و پرجمعیت تر بوده، اما [].گرفتار قحطی و تنگنا استي، وبیابانی و گرمسیر

در الممالک و المسالک به بیان شهرهاي مهم منطقه مکران و توان اقتصادي آن این چنین اشاره شده است؛.ز نظر ثروت حائز اهمیت نبوده استهیچ گاه ا
بوده » پانیذ«مهمترین درآمد مکران از یک نوع شکرموسوم به .است که امروزه به پنج گور معروف است» فنزبور«کرسی مکران و بزرگترین شهر مکران  

[].شده استهاي مجاور صادر میکه به همه سرزمین

.هاي اسالمی نگاشته استسرزمینق در زمینه جرافیاي اقتصادي230ابن خردادبه کتاب الممالک و المسالک را  به سال .  1
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1»معجم البلدان«حدود مکران در کتاب2-4

مکران را چنین آورده است؛ مکران سرزمینی است که از باختر به کرمان، از شمال به سیستان، از خاور به یاقوت حموي در این کتاب حدود سرزمین
.گیردشرق کشور به عالوه مکران پاکستان را دربرمیاین محدوده توصیف شده تقریباً  کل منطقه جنوب[].گرددهند و از جنوب به دریا منتهی می

2»نزهۀالقلوب«مکران در کتاب4- 3

اش فنزبور، طولش از جزایردوازده مرحله، دارالملکمکران، مملکتى بزرگ است از اقلیم دوم، وسعتش : حمداله مستوفی در این کتاب می نویسد
زراعات و و )ایرانشهر کنونی(فهل فهرهو صبح و عرض آن از خط استوا، که هوایش گرم است و آبش از رود و دیگر بالد بزرگش تیز و منصورهخالدات

دهد اما بیانگر وسعت سرزمینی آن در گستره تاریخ آن توصیف مستوفی از مکران، حدود دقیق آن را به ما نمی[].شمار داردعمارات بسیار و قرى بی
. باشددوران می

.این بخش ها بوده اندیکی از کرمانو بخش دانسته که هرمز، مکران20مستوفی سرزمین ایران در دوران شاهان مغولی را مشتمل بر 

هاي اسالمیهاي مختلف حکومتمحدوده مکران در دوره4- 4
شدند محدوده فرمانروایی آنان شامل کرمان و مکران پس از ورود اسالم به ایران از سوي خلیفه، اشخاصی براي حکومت در این منطقه منصوب می

ق .ه1031در زمان شاه عباس صفوي (شدندهاي تاریخی بصورت یک ایالت متحد اداره میدورهاز این تاریخ تا دوران معاصر مکران وکرمان در اکثر . بود
مکران سرزمین مستقلی نبوده و در سازمان اداري آن روزگار جز ایالت ،در دوران حکومت طاهریانهمچنین).براي مدتی مکران از کرمان مستقل شد

[].رفته استسند بشمار می

ها بنا در این نقشه. هاي مختلف تاریخی آورده شده استهاي مأخوذ از اسناد تاریخی جهت بررسی محدوده مکران طی دورهنقشهدر اینجا شماري از 
.متفاوت آورده شده استگوناگونمکران از جهات مرزهاي به شرایط زمانی حدود 

محدوده مکران در نقشه فتوحات اسالمی در زمان  خلفاي عباسی: )4(تصویر

)www.persiangulfstudies.com(هاي دریاي پارس کانون پژوهش:مأخذ

از ها،در این نقشهبه تصویر کشیده است،هاي اسالمی رادر گستره سرزمینهاي مختلف تاریخینقشه ایران مربوط به دوره)4،5،6،7(تصاویر شماره
هاي مکران است و این منطقه ئله قابل توجه در این نقشه، عدم ذکر اسامی سکونتگاهمس. مکران آورده شده استمنطقهتنگه هرمز تا رود سند در قالب

. ترین مصادر جغرافیایی در فرهنگ اسالمی است، نگاشته استیاقوت حموي در قرن هفتم هجري این کتاب را که شامل مهم. 1
. ق نگاشته است740مستوفی آن را به سال ... القلوب کتابی دانشنامه گونه است که حمداۀنزه. 2
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. تري آورده شده استمکوسعتهاي منسوب به سده چهارم هجري قمري در منطقه مکران  در نقشه. بطور یکپارچه تحت عنوان مکران آورده شده است
.ها و منابع مورد استفاده آن اشاره کردحدود سرزمینتوان به سطح آگاهی نگارنده از از دالیل مهم این امر می

)میالدي1945(»گوي لو استرانج«محدوده مکران در کتاب : )5(تصویر

)www.persiangulfstudies.com(هاي دریاي پارس کانون پژوهش:مأخذ

محدوده مکران در کتاب تاریخ االسالم السیاسی: )6(تصویر

)www.persiangulfstudies.com(هاي دریاي پارس پژوهشکانون :مأخذ

محدوده مکران در سده چهارم هجري قمري): 7(تصویر

1364ایرج افشار سیستانی،: مأخذ
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)میالدي1298-1299(زلمکران در سفرنامه تره5-4
. اي آورده استجنوب شرق ایران محدوده مکران را طی نقشههاي شرقی و هند بود که در گذر از منطقه این نویسنده، فرستاده ناپلئون به سرزمین

و مرزهاي جنوبی آن توسط دریاي عمان و شمال آن با حد تا بلوچستان پاکستانآنشرقی،محدوده هرمزتنگهمکران غربیطبق این نقشه محدوه
[].)8تصویر شماره(پوشانی داردشمالی استان سیستان و بلوچستان کنونی هم

)میالدي1780-1812(زلمحدوده مکران در سفرنامه تره: )8(تصویر

)میالدي1298-99(مکران در سفرنامه مارکوپولو4- 6
آورده است که شاهی بر آن حکومت می کند و مردمان » کسماکوران«هاي شمال سواحل دریاي عمان را تحت عنوان ایالت این سیاح تمامی سرزمین

[].صنعت زندگی می کنندآن از طریق تجارت و 

را استعمال می کردند و به همین » مکران«و » کیچ«نویسندگان قرون سیزده، چهارده و پانزده میالدي معموالً براي تسمیه تمام این ایالت، کلمه 
قش مهمی در تعیین حدود در محدوده مشخص شده توسط این نویسنده عوارض طبیعی ن. جهت مارکوپولو والیت مزبور را کسمه کوران نامیده است

.)9تصویر شماره(مکران داشته است

محدوده مکران در نقشه مسیر مارکوپولو در ایران: )9(تصویر

)www.persiangulfstudies.com(هاي دریاي پارس کانون پژوهش:مأخذ
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)میالدي1799-1801(مکران در سفرنامه سرجان ملکم4- 7
هاي در سفرنامه خود به توصیف حدود سرزمینيواستهاي دریاي عمان وارد خاك ایران شدههمراه هیئت سیاسی از آباین نویسنده انگلیسی به 

ن کرده اطراف دریاي عمان و خلیج فارس پرداخته است، در این منبع جزیره هرمز جزء خلیج فارس و حدود سواحل مکران را از دماغه جاسک تا سند بیا
[].است

دي محدوده مکران در اسناد مربوط به دوران بعد از اسالمبنجمع8-4
هاي موجود در دوره زمانی بعد از اسالم، مکران را در حدود جغرافیایی که از تنگه هرمز در غرب شروع شده و  تا رود سند در بیشتر اسناد و نقشه

یالت کرمان در غرب و سند در شرق در ارتباط بوده است و در کمتر دوره این سرزمین در طول این دوران با دو ا. اندغرب امتداد داشته، ترسیم کرده
هاي هاي رخ داده  مابین حکومتغربی و شرقی  و کشمکشهمین گرایش به سمت ایالت. تاریخی به عنوان یک واحد مستقل سیاسی شناخته شده است

مسئله مورد توجه دیگر در مورد مکران که از اسناد این دوره . بوده استها هدوراینآن دوران و ساکنان بومی، عامل اصلی در تغییر حدود مکران در
هاي مجاور است که در شماري از منابع به هاي قومی و فرهنگی آن با سرزمینحاکم بر این خطه و تفاوت) مشتمل بر همه ابعاد فقر(پیداست، فقر تاریخی
، )تغییر شده استمرزهاي سمت شرقی مکران بیشتر از مرزهاي غربی آن دچار (شرقی و غربیصرف نظر از محدوده مکران در سمت . آن اشاره شده است

شهر تاریخی طیس به عنوان نبض . گیردقرار میکنونیدر همه منابع تاریخی کانون اصلی مکران از جنبه سیاسی و اقتصادي در چارچوب سرزمین ایران
.ان قراي مهم مکران در ناحیه جنوب بلوچستان ایران قرار دارنداقتصادي مکران و دیگر شهرهاي مهم مذکور تحت عنو

محدوده مکران در اسناد و مطالعات دوران معاصر-5
1300و تقسیمات کشوري از سده ) نظامی، سیاسی و طبیعی(ییاي، جغرافیاهاي این دوره در مورد مکران در برگیرنده مطالعات سفرنامهاسناد و یافته

لذا هر یک از این منابع با در نظر گرفتن . شرقی کشور استفاده شده استآنها از عبارت مکران براي تدقیق بخشی از نواحی جنوباست که دراین طرفبه 
منطقه مکران در این خطه از شناساییواند که هدف دست یافتن به وجه مشترك همه این مطالعاتابعاد گوناگون اقدام به تعریف محدوده مکران نموده

.استکشور 

در جغرافیاي سیاسی کیهان محدوده مکران5- 1
به توصیف مکران در جغرافیاي سیاسی کیهان بدین ترتیب است؛ مکران از شمال محدود است به سراوان و بمپور و از جنوب به بحر عمان و از مشرق

هایی که از زاري است داراي چندین رود خشک، آبدشت شنقسمت اعظم این سرزمین در ساحل بحر عمان واقع شده است، . کالت و از مغرب به بشاگرد
دهند مانند دشتیاري، وحیل، رابیح، سادویج، که مهمترین شود به سمت جنوب رفته و تشکیل رودهاي متعددي را میدامنه کوهسار بم پشت جاري می

[].گه، بنت، قصر قند، باهوکالت: قراي مهم عبارتند از. آن رابیج است

هاي باشد در این منبع بدون اشاره به ویژگیدوده فوق از مکران  تقریباً با محدوه مشخص شده در مطالعات جغرافیاي نظامی منطبق میتعریف مح
.فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي منطقه با توصیف خصوصیات طبیعی محدوده مکران را مشخص کرده است

شمسی1300سالمکران در کلیات جغرافیاي ایران 2-5
میزرا رضاخان مهندس الملک، طبق تقسیم بندي خود در کتاب کلیات جغرافیاي ایران، کشور را به چهار بخش جنوب، مرکز، غرب و شمال تقسیم 

هار، بندي شامل قصرقند، هت، بک، که، بنت، کوچه، بندرچابدر جنوب ایران والیت بلوچستان و مکران وجود دارد، والیت مکران در این تقسیم. نموده است
[].بندر طیس،بندر پاك، دشتیاري، بندر کواتر، باهو یا باهوکالت است

تقسیمات بیست و هفتگانه جغرافیاي مفصل ایران5- 3
. هاي سرحدي، سراوان، بمپور و مکران استبلوچستان شامل چهار ناحیه به نام. در این تقسیمات بلوچستان در کنار کرمان در قسمت چهارم قرار دارد

[].توان به که، بنت، بلوك قصرقند و بلوك باهوکالت اشاره کردقراء مهم مکران میاز 

محدوده ناحیه مکران در تقسیمات بیست و هفتگانه جغرافیاي مفصل ایران: )10(تصویر
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1390، سال )1285-1385(سرگذشت تقسیمات کشوري ایران: مأخذ

شمسی1322مکران در فرهنگ جغرافیاي ایران 5- 4
در این . هاي حوزه سیستان و بلوچستان با عنوان مکران آمده استها و شهرستانها، بخشها، دهستاندر کتاب فرهنگ جغرافیاي ایران تمام آبادي

[].باشدکتاب مکران شامل پنج شهرستان ایرانشهر، چابهار، زابل، زاهدان و سراوان می

)شمسی1320(جغرافیاي نظامیمحدوده مکران بر اساس مطالعات 5-5
مکران ایران عبارتست از خاك وسیع کم جمعیت واقع در  . آرا در مطالعات جغرافیاي نظامی مکران، حدود آن را بدین گونه تعیین نموده استعلی رزم

مرزي مشترك بین سه کشور ایران، نقطه(جنوب خاوري ایران و همسایگی خاك بلوچستان انگلیس، طول آن از بندر گواتر در جنوب تا کوه ملک سیاه
)11تصویر شماره (مایل است425به باختر تقریباً ) کالنترائو(اش از کوهک در خاور تا نزدیکمایل و عرض550به شمال ) پاکستان و افغانستان

:شود که حدود تقریبی آنها به شرح ذیل استآرا به چهار قسمت تقسیم میمحدوده مکران در مطالعات رزم

مکران جنوبی که اراضی کم ارتفاع جنوبی محسوب شده از کرانه دریا الی آخرین ارتفاعات کوههاي الشار) فال

بمپور، شمال کوههاي الشار با حدود کرمان در باختر) ب

دزك یا سراوان در خاور بمپور و مماس با خاك بلوچستان انگلیس) ج

[].خاور آنمرز، بطرف شمال دزك با بلوچستان انگلیس در طرف ) د

هاي اصلی منطقه و نقاط مهم آن انجام شده، سعی گردیده تا محدوده مکران با عوارض طبیعی در این مطالعه که با هدف نظامی و شناسایی گذرگاه
.منطقه قلمداد کرد) یخطوط توپوگراف(هاي طبیعیتوان همسان با ویژگیتأثیرگذار منطقه منطبق گردد در نتیجه مطالعات جغرافیاي نظامی مکران را می

شمسی1320جغرافیاي نظامی مکران سال ):11(تصویر
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شمسی1322مکران در فرهنگ جغرافیاي ایران 5- 4
در این . هاي حوزه سیستان و بلوچستان با عنوان مکران آمده استها و شهرستانها، بخشها، دهستاندر کتاب فرهنگ جغرافیاي ایران تمام آبادي

[].باشدکتاب مکران شامل پنج شهرستان ایرانشهر، چابهار، زابل، زاهدان و سراوان می

)شمسی1320(جغرافیاي نظامیمحدوده مکران بر اساس مطالعات 5-5
مکران ایران عبارتست از خاك وسیع کم جمعیت واقع در  . آرا در مطالعات جغرافیاي نظامی مکران، حدود آن را بدین گونه تعیین نموده استعلی رزم

مرزي مشترك بین سه کشور ایران، نقطه(جنوب خاوري ایران و همسایگی خاك بلوچستان انگلیس، طول آن از بندر گواتر در جنوب تا کوه ملک سیاه
)11تصویر شماره (مایل است425به باختر تقریباً ) کالنترائو(اش از کوهک در خاور تا نزدیکمایل و عرض550به شمال ) پاکستان و افغانستان

:شود که حدود تقریبی آنها به شرح ذیل استآرا به چهار قسمت تقسیم میمحدوده مکران در مطالعات رزم

مکران جنوبی که اراضی کم ارتفاع جنوبی محسوب شده از کرانه دریا الی آخرین ارتفاعات کوههاي الشار) فال

بمپور، شمال کوههاي الشار با حدود کرمان در باختر) ب

دزك یا سراوان در خاور بمپور و مماس با خاك بلوچستان انگلیس) ج

[].خاور آنمرز، بطرف شمال دزك با بلوچستان انگلیس در طرف ) د

هاي اصلی منطقه و نقاط مهم آن انجام شده، سعی گردیده تا محدوده مکران با عوارض طبیعی در این مطالعه که با هدف نظامی و شناسایی گذرگاه
.منطقه قلمداد کرد) یخطوط توپوگراف(هاي طبیعیتوان همسان با ویژگیتأثیرگذار منطقه منطبق گردد در نتیجه مطالعات جغرافیاي نظامی مکران را می

شمسی1320جغرافیاي نظامی مکران سال ):11(تصویر
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بر اساس اسناد تاریخی در . والیات بودنددر این تقسیمات کشور ایران به دوازده والیت تقسیم گردید و کرمان و بلوچستان در کنار یکدیگر یکی از این 

شمسی بلوچستان شامل بمپور، فهرج، جالق، مگس، دزك، کوهک، سرباز، قصرقند، باهوکالت، که، جاسک و چابهار و بلوکات و محال آن 1285سال 
[].پشت، مکران،بشاگرد و موغستان استشامل بم

)شمسی1285(نخستین قانون تقسیمات کشوري 5- 7
بندي مکران  در در این تقسیم. بندي کشور ایران به چهار ایالت آذربایجان، کرمان و بلوچستان، فارس و خراسان تقسیم شداساس این تقسیمبر 

[].حیطه ایالت کرمان و بلوچستان قرار داشته است

شمسی1316تقسیمات کشوري سال 8-5
.شدین سال استان هشتم شامل کرمان و مکران میدر ا. در این تقسیمات کل کشور به هشت استان تقسیم شد

تصویر شماره (باشد، زابل و کرمان می)شامل؛ ایرانشهر بزمان، چابهار، خاش، زاهدان، سراوان، سرباز و قصرقند(بم، بندر عباس، خاش: استان هشتم
12(.[]

شمسی1316استان هشتم در تقسیمات کشوري سال : )12(تصویر

1390، سال )1285-1385(سرگذشت تقسیمات کشوري ایران: مأخذ
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ساختاري  –هاي همگن رسوبی در مطالعات پهنهمحدوده مکران9-5
در نامگذاري واحدهاي همگن طبیعی در . گرددهاي مشترك تعیین میهاي همگن و با ویژگیها بر اساس شاخصبنديدر مطالعات طبیعی، طبقه

شناسی در سطح ساختاري و واحدهاي زمین–هاي رسوبی در منطقه جنوب شرق کشور پهنه. اسامی شاخص استفاده شده استمناطق  مختلف کشور از 
جنوب مناطق ساحلی . اندبهره بردهايمنطقهاز هویتواحدهاي مطالعه خودهاي مطالعه کننده در نامگذارياند مسلماً گروهکالن با واژه مکران بیان شده

تحت کهباشدمیکهن ایرانسرزمینخطه بیانگر تاریخ  و تمدن چندین هزار ساله این شهرت یافته استنام مکران ه در طول تاریخ بهشرق کشور ک
.شودمکران مطالعه میمنطقه عنوان 

ب بوده، از جنوب به دریاي مرز غربی آن گسل مینا. در جنوب فرورفتگی جازموریان قرار داردساختاري کشور–بندي رسوبی در پهنهزون مکران
در حد شمالی زون مزبور گسل ها و تراست هایی با روند شرقی ـ غربی وجود دارند که گسل بشاگرد . عمان و در مشرق به مرز پاکستان محدود می شود

.تیکی از مهمترین آنهاس

باختري گسترش یافته –کیلومتر در امتداد خاوري 900هاي تنگه هرمز تا حدود مرز هند با طولی حدود ناحیه فرورانش مکران از نزدیکی
[].)13تصویر شماره(است

ساختاري ایران–هاي رسوبی بنديمحدوده مکران در پهنه): 13(تصویر

)پایگاه داده علوم زمین(شناسیسازمان زمین: مأخذ

)شمسی1373(مکران در سفرنامه سعید نیکبختی5- 10
اریخی کتاب سفرنامه نیکبختی که با عنوان آهنگ بلوچستان به چاپ رسیده است عالوه بر ذکر مشاهدات نگارنده درباره بلوچستان، از طریق منابع ت

نگی و هاي فرهدر این سفرنامه با استناد به ویژگی. اقتصادي و فرهنگی آن پرداخته است–به توصیف حدود تاریخی منطقه مکران و شرایط اجتماعی 
[].)1نمودار شماره(آداب و رسوم قوم بلوچ این منطقه به دو ناحیه مکران و سرحد تقسیم شده است
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)پایگاه داده علوم زمین(شناسیسازمان زمین: مأخذ

)شمسی1373(مکران در سفرنامه سعید نیکبختی5- 10
اریخی کتاب سفرنامه نیکبختی که با عنوان آهنگ بلوچستان به چاپ رسیده است عالوه بر ذکر مشاهدات نگارنده درباره بلوچستان، از طریق منابع ت
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)1374(محدوه مکران در سفرنامه نیکبختی): 1(نمودار 

کنونیمکران در تقسیمات سیاسی 11-5
سیستان و هاي حاضر  حدود تاریخی مکران در حیطه استاناگر محدوده مکران را در یک روند تاریخی در نظر بگیریم باید گفت که در حال 

.باشدمی14مطابق تصویر شماره )منطقه مکران (منطقه جنوب شرق کشورآخرین تقسیمات سیاسی . گیردقرار میکرمان هرمزگان و بلوچستان، 

آخرین تقسیمات سیاسی اداري منطقه جنوب شرق کشور: )14(تصویر

استان هرمزگان و سیستان و بلوچستاناستانداري: مأخذ

بندي محدوده مکران در اسناد تاریخی معاصرجمع12-5
دهد، پس از اینکه در سال هایی را نشان میهاي تاریخی قبل، تفاوتبررسی اسناد مربوط به  دوره معاصر در خصوص حدود مکران در مقایسه با دوره

مطالعات صورت گرفته در دوره معاصر در . م شد، در واقع قسمتی از سرزمین مکران از ایران جدا گشتشمسی بلوچستان ایران به دو قسمت تقسی1313
هاي گذشته برخوردار است نقطه تشابه اکثر این مطالعات، مبنا قرار دادن عوارض طبیعی در تعیین توصیف حدود مکران از دقت بیشتري نسبت به دوره

شمسی 1316توان به آن اشاره کرد استفاده از واژه مکران در تقسیمات کشوري است، چنانچه بعد از سال ورد میمسئله دیگري که در این م. مرزها است
. از عبارت مکران در نامگذاري واحدهاي اداري سیاسی کشور استفاده نشده است
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گیرينتیجه- 6
- نشان می) قبل از اسالم، بعد از اسالم و دوران معاصر(اریخیشرق کشور تحت عنوان منطقه مکران در سه دوره تتحوالت الگوي فضایی منطقه جنوب

و کشورجنوبیزهايمرمحدوده المللی در هاي آزاد بینهمجواري این منطقه با آب.انددهد که عوامل متعددي در تعیین حدود این منطقه دخیل بوده
، هاي گردشگري و منابع عظیم انرزژيپتانسیل،سازدالمللی متصل میبینهاي آزاد را به آبآسیاي میانههايکشورپتانسیل موقعیت ارتباطی آن که 

مورد توجه منطقه مکران در طول ادوار مختلف تاریخی،اهمیت استراتژیکیاین نظر به . منطقه مکران را در یک موقعیت استراتژیک قرار داده است
سواحل جنوب کشور از حدود در مورد مکران گویاي اینست که محدوده مکران در هاي سه دوره زمانی بندي بررسیجمع. هاي منطقه بوده استحکومت

و در اکثر مطالعات طبیعی، در حوزه مطالعات طبیعی منطقه بیشترین نمود را داردوضوعنانچه این مچ.گرددتنگه هرمز تا مرزهاي شرقی را شامل می
بر خالف این موضوع مرزهاي خشکی مکران با تأثیرپذیري از تحوالت داخلی همواره . دشومیاستفادهعنوان سواحل مکران ازشرق کشور سواحل جنوب

شود که کلیه تحوالت تاریخی و معاصر منطقه در راستاي محدود با ترسیم خط سیر تحوالت مرزي مکران، این نتیجه حاصل می. متغییر بوده است
.  عمل کرده استتاریخیحدود مکرانساختن
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