
Appendix 8 – Baluch Territory Assessment Report 
This report is a detailed description and map of the territories of one of the branches of the Baluch 

peoples named KishkurKuhchir. This branch includes 12 tribes and they share pastures for livestock 

herding thus they share the same territory.  

گزارش مربوط به بخش قلمرو

 ایل بلوچ

طایفــه شــامل: رئیســی، دهگــی، ســیاهتگانی، کــوه ونــی، هــوتی، در زاده، دهــانی،  ۱5ایــل بلــوچ مشــتمل بــر 

چ زهـی، بلـوچ گتیـوانی و دوسـتین زهـی مـی سراوانی، هـاگ زهـی، بلـوچ شـارکی، حمّلـی، بلـوچ کلـگ، بلـو

باشد. 

ایل بلوچاطالعات کلی مربوط به 

هکتار 294273مساحت

کیلومتر 100حداکثر  طول مسیر کوچ )کیلومتر(

سیستان و بلوچستان قلمرو در محدوده استان

و بــه دســت جهــت تهیــه نقشــه قلمــرو ایــل بلــوچ، ابتــدا در نشســتی در دومــین کارگــاه ســران ایــالت ایــران 

آمدن اطالعات اولیه توسط نماینـدگان آنهـا از محـدوده مکـانی حضـور ایـل بلـوچ، محـدوده تقریبـی بـر روی 

ــا حضــور ریــش  ــومی شــد. در نشســت دوم کــه ب ــد و ســپس رق نقشــه چــاپ شــده گوگــل ارث تهیــه گردی

رو سـفیدان و مطلعـین ایــل در قلمـرو آنهـا یعنــی در منطقـه مچیــک صـورت گرفـت، محــدوده حـدودی قلمــ

آنها بر روی گوگل ارث مشخص گردید و ایـرادات نقشـه قبـل اصـالح شـد. در نشسـت دیگـری بـاز بـا حضـور 

ریش سفیدان، محـدوده قلمـرو ایـل بلـوچ مشـخص و بـر روی نقشـه تـدقیق شـد. در ایـن محـدوده برخـی از 

امی اسامی محل برای مشخص شدن دقیـق قلمـرو بسـیار مهـم مـی باشـند، کـه متاسـفانه بـر روی نقشـه اسـ

نامهای محلی ایران تهیه شده توسـط سـازمان نقشـه بـرداری وجـود نـدارد. بـه همـین دلیـل از روی عـوارض 

 زمین و تسهیلگری در مورد این عوارض، محدوده این مناطق مشخص شد. 

قلمرو ایل بلوچ به صورت کـوچ عمـودی نمـی باشـد بلکـه آنهـا بـه صـورت افقـی کـوچ مـی کننـد، یعنـی بـر 

دام قســمت از قلمروشــان پوشــش گیــاهی و مرتــع شــرایط بهتــری وجــود دارد، دامهــای اســاس اینکــه در کــ

 خود را انتقال می دهند. به عبارت دیگر به نوع کوچ در این قلمرو، کوچ دورانی گفته می شود.
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سـگار( و سـه منطقـه دشـتی )کـیش کـور، کـوه چیـر  -قلمرو کلی از دو منطقـه کوهسـتانی )بگابنـد و گـربن

کـوه چیـر معـروف اسـت. منطقـه کوهسـتانی  -شکیل شده است، که بـه نـام کلـی کـیش کـورو الشارکاهی( ت

اصلی بگابند نام دارد، و منطقـه گـربن و سـگار نیـز دارای ارتفاعـاتی اسـت و بقیـه سـه منطقـه دشـتی قلمـرو 

 ارتفاعات چندانی ندارند. 

شـه مسـیر کـوچ تهیـه غالبا مسیر کوچ کوتاه است و حـداکثر مسـیری کـه کـوچ صـورت مـی گیـرد، طبـق نق

 کیلومتر است. ۱00شده حدود 

سیر تحولی نقشه قلمرو ایل بلوچ

در مرحله 

اول بر 

روی نقشه 

کاغذی 

قلمرو 

مشخص 

و  شد.

سپس 

نقشه 

کاغذی 

رقومی 

گردید.
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در مرحله 

دوم 

محدوده 

قلمرو با 

گوگل ارث 

در سه 

محدوده 

بگابند، کوه 

چیر و 

کیش کور 

مشخص 

شد و مسیر 

کوچ تعیین 

ردید. گ

در مرحله 

 سوم

محدوده 

کلی که 

شامل کل 

 ۱5قلمرو 

طایفه به 

همراه 

مسیر کوچ 

بود، 

مشخص 

شد. 

تصرفات و واگذاریها

اصلی ترین معضل تصرفات و واگذاریها در محدوده ایل بلوچ مربوط به کارخانه و معدن سیمان است که در 

 موقعیت زیر قرار گرفته است.

سیستم مختصات زون عرض جغرافیایی غرافیاییطول ج تصرف و واگذاری

E 50/2۸959۸۷ N 41R UTM ۸4/۳2450۸معدن و کارخانه سیمان
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در ادامه فعالیت قلمرویی ایل بلوچ نیاز است که اسامی محلهایی که بر روی نقشه نبوده است توسط همیار محلی 

ارث، نقشه نهایی تثبیت و تدقیق گردد.  بر روی نقشه های گوگل GPSثبت گردد و سپس با پیاده نمودن نقاط 

همچنین نیاز است که به نقشه های مربوط به سازمان امور عشایر دسترسی یافت تا با آنها این نقشه قلمرو 

 تطبیق داده شود و ادعای جامعه نسبت به قلمروشان تایید گردد.

مـودن آن نقـاط بـر روی نقشـه، بـر روی زمـین برداشـت شـوند و بـا پیـاده ن GPSاسامی محلهایی که باید بـا 

 تدقیق نهایی صورت گیرد.

مختصات جغرافیایی نام محلی نقطه ردیف مختصات جغرافیایی نام محلی نقطه ردیف

بارک۱4کیش کور۱

زه سر۱5دراجین توک2

الشارکاهی۱6جالب وک۳

بیرسوچ۱۷گوران کانی4

جگانی۱۸گربن5

ولی دپک۱9فضل اللهی6

کهیرشیب20زهرجنگجاه۷

سرتاپ2۱کلیرشیب۸

کونارشون22تیگاپ9

تووبه2۳جامشکند۱0

تنگی24دوسینجور۱۱

گزیچک25کوه سرکله۱2

سیاهتگان26کل گار۱۳
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Kishkou-Kuhchir Baluch Tribal Territory 
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