فارسی:
آریا بلوچ ،عبدالوهاب ،3131 ،تاریخ بلوچستان :نگاهی گذرا به تاریخ مکران[،بی جا][،بی نا].
آقامحمد زنجانی ،مهدی ،3131 ،اسناد روابط تاریخی ایران و پرتغال .تهران :وزارت امور خارجه.
اسپونر« ،3111 ،بلوچ و بلوچستان» ،دانشنامه جهان اسالم،جلد چهارم ،تهران :بنیاد دایرةالمعارف اسالمی ،صص .39 -311
اسدی ،بیژن« ،3131 ،پرتغال» ،دانشنامه خلیج فارس ،جلد اول ،تهران :بنیاد دانشنامهنگاری ایران ،صص .131 -139
ــــــــــــ ،3133 ،خلیج فارس و مسائل آن ،چاپ سوم ،تهران :سمت.
بلوچ ،حمید ،1003 ،مکران ،کراچی :کتابخانه سید هاشمی.
جعفری ،علی اکبر« ،3111 ،بلوچ و بلوچی» ،مجله سخن ،دوره چهارم ،شماره  3و .3
جهاندیده ،عبدالغفور ،3130 ،حماسه سرایی در بلوچستان ،تهران :معین.
دهمرده ،برات ،3131 ،ملوک سیستان ،زاهدان :تفتان.
سیوری ،راجر ،3133 ،ایران عصر صفوی ،چاپ دهم ،تهران :نشر مرکز.
دامنی ،عبدالغنی ،3130،سیمای تاریخی بلوچستان ،تهران :پاسارگاد.
سپاهی ،عبد الودود ،3131 ،بلوچستان در عصر قاجار ،قم :گلستان معرفت.
شهبخش ،عظیم« ،3131 ،بازتاب نبردهای پرتغالیها با بلوچها در اشعار حماسی بلـوچی» ،مجلـه پـژوهشهـای تـاریخی ایـران و
اسالم ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،شماره  ،11بهار و تابستان  ،3131صص .11 -19
عجم ،محمد« ،3133 ،سرگذشت بلوچ های ایرانی در شرق آفریقا» ،مجموعه مقاالت مرکز مطالعات آفریقا ،تهران.
فیگوئرا ،دن گارسیا دسیلو ،3191 ،سفرنامه ،ترجمه محمد سعیدی ،تهران :نشر نو.
فهمی ،عبدالسالم عبدالعزیز1111 ،ش ،ایرانیها و شرق آفریقا .تهران :بنیاد فرهنگ ایران.
قاسم ،جمال زکریا3103 ،ق ،االوضاع السیاسیه فی خلیج العربی ابان الخزر و البرتقـالی ،رأس الخیمـه :دراسـات و الواـاق المیـری
برأس الخیمه.
واوقی ،محمدباقر ،3130 ،تاریخ خلیج فارس و ممالک همجوار ،چاپ سوم ،تهران :سمت.
ویلسون ،سرآر نولد ،3130 ،خلیج فارس ،چاپ دوم ،ترجمه محمد سعیدی ،تهران :علمی و فرهنگی.
هوشنگ مهدوی ،عبدالرضا ،3133 ،تاریخ روابط خارجی ایران از ابتدای دوره قاجاریه تا پایـان جنـگ جهـانی دوم ،چـاپ هشـتم،
تهران :امیر کبیر.
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