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79  هاي محيطي شهر تاريخي زاهدان كهنهبررسي ويژگي

و توسعه 1389زمستان-20شماره-جغرافيا  
 20/11/1387: وصول مقاله 

 18/12/1388: تأييد نهايي
79-96: صفحات

 هاي محيطي شهر تاريخي زاهدان كهنهبررسي ويژگي

 دكتر رضا مهرآفرين حاجي دكتر سيدرسول موسوي
و بلوچستان شناسياستاديار باستان و بلوچستان شناسياستاديار باستان دانشگاه سيستان  دانشگاه سيستان

 مقدمجواد عالئي
و بلوچستانباستان دانشجوي كارشناسي ارشد  شناسي دانشگاه سيستان

 چكيده
و در شمال حوزه20شهر تاريخي زاهدان كهنه در ي زهك سيستان واقع شده كيلومتري جنوب شرقي زابل

هاي قلعه، ارگ اول يا ارگ زبرين، ارگ دوم يا ارگ فرودين، شارسـتان اين شهر از پنج بخش مجزا به نام. است
و آباداني، يكي از بزرگتـرين شـهرهاي. استو ربض تشكيل شده  شهر تاريخي زاهدان كهنه به روزگار حيات

و در طول سدهايران به شمار مي از. هجري قمري مركزيت سيستان را بر عهده داشـته اسـت9تا5هاي رفت
و عوارض مصنوعي موجود در ربض آن وسعت اين شهر مهم سيستان، به دليل آن كه مجموعه با گذشتي آثار

و انساني از بين رفته و دخالت عوامل مختلف طبيعي اند، اطالع دقيقي در دسـت نيسـت لـيكن وسـعت زمان
و شارستان محصور آن به مجموعه مي272/248/3ي قلعه، ارگ .رسدمتر مربع

ن ايـن خورشيدي از سوي نگارنـدگا 1386و 1381هاي نتايج مطالعات ميداني در اين شهر كه در طول سال
و معماران شهر تاريخي زاهدان كهنه، نوشتار انجام گرفته است، آشكارا ثابت مي نمايد كه طراحان، شهرسازان

و علمـي،  و بناهاي موجود در آن نمايند، بـا انجـام مطالعـات كارشناسـانه قبل از آن كه اقدام به ساخت شهر
و سپس با در نظر گرفتن تمامي جوانب، اقدام به ساخت شهري نخست بر جغرافياي طبيعي منطقه تسلط يافته

و آرامـش را بـراي  و سازگاري محيطي برخوردار بـود، آسـايش نمودند كه چون از همه گونه تمهيدات اقليمي
.ساكنانش درپي داشت

 روزه، مطالعـات ژئومورفولـوژي، 120 هـاي محيطـي، بادهـاي زاهدان كهنه، دارالحكومه، ويژگـي:هاكليدواژه

.اي استانداردهنقشه

 مقدمه
و بـا نـام سيستان بزرگ كه بخش اعظم آن امروزه در خاك كشـور افغانسـتان واقـع شـده

و فـراز خـود،)1376:9سيدسجادي،(شود واليت نيمروز خوانده مي ، در طول تاريخ پـر نشـيب
و رويدادهاي بسياري را تجربـه كـرده اسـت و. حوادث نتـايج مطالعـات انجـام شـده در تـاريخ
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و توسعه فصلنامه80  1389زمستان، جغرافيا

شناسي سيستان مؤيد آن است كه اين سرزمين برخالف امروزش كه ظاهري غبار آلـود، باستان
و لم يزرع دارد، در گذشته سرزميني آباد، حاصل و با نشاط بود به گونهخشك اي كه از آن خيز

"نـان خراسـان سـبد"و)1374:30زاده، ابـراهيم("انبار غله آسـيا"اي چون با عناوين شايسته
.شدياد مي)1374:33دزاده، مجته(

و شـكوفايي گذشـته ي سيسـتان اشـارات فراوانـي هر چند منابع تاريخي در شرح آبـاداني
مثَلِ معروف داشته از"!شنيدن كي بود مانند ديدن"اند، ليكن به مصداق و درك عميـق ، بـاور

و قابليتتوانمندي سيستان زماني ميسر خواهد شد كـه توفيـق ديـدنيهاي فراوان گذشتهها
و خرابه و كثرت اماكن تعدد خرابه. هاي برجاي مانده از زاهدان كهنه حاصل آيدآثار معماري ها

 1902موجود در زاهدان كهنه به حدي است كه هنري ساوج لندور پس از ديدن آنها در سـال 
عظخرابه": ميالدي اظهار داشت ترين چيزي بودنـد كـه مـن در تمـاممتهاي زاهدان كهنه با
.)1378:662لندور،("ايران مشاهده كردم

و خرابه و بارها از بقايا يهاي اين شهر بازديد كـرده بودنـد، بـا مقايسـه نگارندگان كه بارها
امعظمت خرابه و كثرت آثار معماري موجـود در ايـن شـهراها، تعدد ديگـر در مقايسـه بـا كن

بهمكان در هاي مربوط و هـاي كـاوش دوران اسالمي ايران كه بسياري از آنها را از نزديك ديده
و بيشاپور فارس نيز شركت داشته دريافتـهااند، آشكارعلمي برخي از آنها چون سلطانيه زنجان

و محوطه اي از دوران اسالمي در ايران وجـود دارد كـه بـه لحـاظ بودند كه حقيقتاً كمتر مكان
ي شهري قابليت مقايسـه بـا زاهـدان كهنـه را داشـتهو وسعت باقي ماندهعظمت آثار معماري 

كهبيعج. باشند بقاياي چنين شهر مهمي از دوران اسـالمي در سيسـتان وجـود داشـته است
و غالب باستان شناسان دوران اسالمي كشور از وجـود باشد اما بيشتر متخصصان تاريخ معماري

و هيچ تالشي را ني .دارندآن معطوف نمييز براي مطالعهآن اطالع نداشته
و از اين رو، هميشه منتظر فرصتي بوديم تا بـا انجـام مطالعـات دقيـق علمـي، هويـت واقعـي
و اهميـت آن را بـه دوسـتداران  و تـاريكي زدوده محتوي تاريخي اين شهر را از هر گونه ابهـام

. ميراث فرهنگي بنمايانيم
خورشيدي بـا انجـام مطالعـات ميـداني در زاهـدان 1386و 1381هاي در سالنگارندگان

ي ايـن العـاده كه به وضوح حكايـت از اهميـت فـوقندااي دست يافتهكهنه به نتايج قابل توجه
و سازگارييكي از آن نتايج به ويژگي. شهر دارد هاي محيطي شهر تاريخي زاهـدان هاي اقليمي

تاشود كه مقالهكهنه مربوط مي .به تفصيل به آن بپردازدي حاضر سعي دارد
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81  هاي محيطي شهر تاريخي زاهدان كهنهبررسي ويژگي

و معماران زاهـدان كهنـه نتايج مطالعات نگارندگان مؤيد آن است كه طراحان، شهرسازان
و بـا آگـاهييبر تمامي جز يات اقليمي وشرايط محيطي حاكم بر منطقه سيستان آگاهي داشته

قمري مركزيـت هجري9تا5هاي از اين مهم اقدام به ساخت شهري نمودند كه در طول سده
.سيستان بزرگ را بر عهده داشته است

و توصيف توپوگرافيك زاهدان كهنه  موقعيت، وسعت
زهـكيكيلومتري جنوب شرقي زابل، در شمال حـوزه20شهر باستاني زاهدان كهنه در

و در  از نظـر).1شـكل(متري شرق روستاي جديـد زاهـدان واقـع شـده اسـت 700سيستان
056يايي، زاهدان كهنه در مختصات جفراف َ.4161 وْ 587طول شرقي َ.5830 عـرض شـماليْ

و ارتفاع متوسط آن از سطح آب .متر است 485هاي آزاد واقع شده

 موقعيت زاهدان كهنه در سيستان:1 شكل

هاي اخير از سوي سازمان عمران سيستان به منظـور جلـوگيري از كانال نياتك كه در سال
و اراضي اطراف آن كشيده شده است، در جبهه هجوم سيالب به غربـي شارسـتانيشهر زابل

ي عرصـه).2شكل(محصور زاهدان كهنه قرار دارد كه طول آن از شمال به جنوب امتداد دارد 
و زمـين هـاي اطـراف شارسـتان محصـور آن شهر باستاني زاهدان كهنه مالك خصوصي نـدارد

و زينـال متعلق به اهالي روستاهاي زاهدان، مح مد دادي، خدنگ، تلفـك، ده نـواب، محمـدآباد
.باشدمي
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و توسعه فصلنامه82  1389زمستان، جغرافيا

هاي قلعه يا كهندژ، ارگ اول يا ارگ زبرين، ارگ دوم زاهدان كهنه از پنج بخش مجزا به نام
و ربض تشكيل شده است  غير از ربض شهر كه فاقد حصـار).3شكل(يا ارگ فرودين، شارستان

و قطوري محصور شهر،يهاي چهارگانهباشد ديگر بخشمي و باروهاي مستحكم هر يك با برج
و عوارض مصـنوعي موجـود در ربـض. اندشده از وسعت اين شهر به دليل آن كه مجموعه آثار
و جابه 120، با وزش بادهاي آن و ريگجايي تودهروزه هـا هاي روان در زيرتپههاي عظيم خاك

و يا با پيشرواي مدفون شدههاي ماسهو برخان انـد، اطـالع هاي زارعي از بـين رفتـهي زميناند
و شارســتان محصــور آن بــه قلعــه،يلــيكن وســعت مجموعــهدقيقــي در دســت نيســت ارگ

مي272/248/3 . رسدمترمربع
درصد از كل مجموعه به بخش قلعه يـا كهنـدژ،22/0متر مربع معادل 7300از اين مقدار

متـر مربـع معـادل 73500ه به ارگ اول، درصد از كل مجموع88/0متر مربع معادل 28700
و26/2 62/96متر مربـع بـاقي مانـده معـادل772/138/3درصد از كل مجموعه به ارگ دوم

.)1382:387حاجي، موسوي( درصد از كل مجموعه به شارستان شهر تعلق دارد

و روستاهاي پيرامون زاهدان كهنه:2 شكل  مقياس آزاد-موقعيت كانال نياتك

و آثار معماري موجود در بخـش و باروها، بناها هـاي مختلـف شـهر، مصالح ساختماني برج
و مالط گل است كه روي آنها با اندودي از كاهگل پوشيده شده است البتـه. عمدتاً خشت خام

و سقف بناها به طور پراكنده از آجـر نيـز اسـتفاده  و نيز در ساختمان تاق و دل ديوارها در پي
از.تشده اس و انسـاني، بخـش قابـل تـوجهي و دخالت عوامل مختلف طبيعي با گذشت زمان

و به شكل تل و آجر درآمـده هايي از خردهبافت معماري شهر تخريب شده انـد كـه هاي خشت
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83  هاي محيطي شهر تاريخي زاهدان كهنهبررسي ويژگي

و ربط آنها جز با عمليات كاوش ممكن نخواهد بود با ايـن حـال، شـهر تـاريخي. تشخيص خط
و تاريخي ايران به حسـاب آورد سالميهتوان در زمرزاهدان كهنه را مي ترين شهرهاي باستاني

و باروهاي بخش و بسـياري از بناهـاي موجـود در آن علـي زيرا برج رغـم هاي چهارگانـه شـهر
و رونق شهر هستندصدمات بسياري كه ديده و يادآور روزگاران آباداني .اند هنور بر پا بوده

و پيشينه  تاريخ معماري در زاهدان كهنهي مطالعات باستان شناختي
و بررسي قرار گيـرد، شهر باستاني زاهدان كهنه قبل از آن كه باستان شناسانه مورد مطالعه
و خاورشناسـان  در طول دو قرن اخير از سوي تعدادي سياح، صاحب منصب سياسي يا نظـامي

و معرفي قرار گرفته بود آ. غربي مورد بازديد، معاينه نها نـه بـه دليـل عالقـه اين افراد كه اغلب
و دانش باستان شناسي كه بيشتر در اجراي اهداف سياسي دول متبـوع خـود بـه  صرف به علم

و تحقيق در سيستان اشتغال داشته و بررسي اند، ضمن بازديد از آثار تاريخي منطقه به توصيف
سـتاد اعتبـار اند كه هر چند امروزه از نقطه نظـر علمـي فاقـ معرفي برخي از آنها نيز پرداخته

ميتصاوير، نقشهيليكن از آنجا كه در بر گيرنده و توصيفاتي هستند، توانند به عنوان اسـناد ها
و باسـتان  . شناسـي سيسـتان مـورد اسـتفاده قـرار گيرنـد تاريخي در مطالعات تـاريخ معمـاري

و يـا توصيفي كه آنها در زمان بازديد خود از آثار تاريخي زاهدان كهنه داشته تصـاويري كـه اند
ميه دادهيارا و يـا اند، امروزه تواند ما را در مطالعات باستان شناختي زاهدان كهنه ياري رسانده

و عوارض مصنوعي موجود در زاهدان كهنه كمـك نمايـد  از. در برآورد روند تخريب آثار برخـي
و توصيفخرابه و آثاري كه آنان به معرفي داليـل مختلـف از شان پرداخته بودند، امروزه بـه ها
و جابه120وزش بادهاي: جمله و ريـگ جايي حجم وسيعي از تودهروزه هـاي روان، هاي خـاك

و برخانتپه زير و يا در نتيجههاي ماسهها و حـوادثي چـونياي مدفون شده : گذشـت زمـان
و تصرف انساني كامالً از بين رفتهزمين و يا دخل ا.ستا لرزه، سيل ز ميـل براي مثـال امـروزه
هـاي هاي زاهدان كهنه چيزي جز يك تل متشكل از خـرده آباد واقع در شمال غرب خرابهقاسم

و آجر باقي نمانده است حال آن كه اوين اسميت در سال  را 1871خشت بـيشباميالدي آن
 1903مـاهون نيـز در سـالو مـك)189-1378:192اسـميت،(متر ارتفاع توصيف كرد21از 

به)4شكل(آن را ميالدي عكس .)1378:371ماهون،مك(چاپ رسانده است در گزارش خود
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و توسعه فصلنامه84  1389زمستان، جغرافيا

 ترسيم از روي عكس هوايي-نقشه زاهدان كهنه:3شكل

،)1378:264(، فردريـگ گلداسـميد)188-190، 130-1378:131(اسـميت كاپيتان اوين
)380-381، 365-367، 350-351: 1378( ماهونمك،هنري)314-1378:320(راولينسونهنري

: 1363:و نيز همو 466-1378:467(پرسي سايكس،)367-365،381-380، 351-350: 1378(
)624-1378:662(هنري ساوج لنـدور،)571- 1378:572(تينگتون السورث هان،)386-385

تـرين افـرادي هسـتند كـه در از جملـه مهـم ) 1364و 1362، 1378( تيت انگليسـي.پي.و جي
و بعضاً نيز بـه اظهـارو خرابه هاي خود به زاهدان كهنهنوشته نظـر هاي متعدد آن اشاره داشته
و هويتيدرباره هاي شهر تاريخي زاهدان كهنه بـراي نخسـتين خرابه.اندپرداختهآن قدمت

ا دي از سوي يك باستان شناس مجاريميال 1915بار در سال  اشـتاين. االصل انگليسي به نـام
و توصيف برخي از خرابه. مورد مطالعه قرار گرفت و بناهاي تاريخي موجود وي ضمن معرفي ها
و بنـاي معـروف بـه: در اين محوطه از جمله قلعه مركزي، ديوار شارستان، قلعه تيمور، مسـجد

و ميل قاسم و هاي موجود در سطح محوطه را جمعآباد، برخي از قطعه سفاليخدان آوري كـرد
.) Stein, 1981: 932-936(را نيز در گزارش خود به چاپ رسانيد طرح آنها 

و بهـره اشتاين در بيان هويت زاهدان كهنه با استناد به نوشته گيـري از روايـات هـاي تيـت
دسـت مـيالدي بـه 1383دارد كه اين محل پايتخت سيستان بوده كه در سال محلي اظهار مي

و ويران  .) Ibid: 933( گرديدامير تيمور گوركاني تخريب
والتر فيرسرويس آمريكايي دومين باستان شناسي است كه زاهدان كهنه را به اجمال مـورد

شـناختي مـيالدي بـه بررسـي باسـتان 1951تا 1949هاي وي در طول سال. مطالعه قرار داد
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و طـي آن موفـق شـد مكـان هـاي تـاريخي بسـياري را در سيسـتان دشت سيستان پرداخـت
و موقعيت هر يك از آنها را در نقشهافغانستا اي كه بـه همـين منظـور تهيـهن شناسايي نموده

هـايي اسـت كـه از سـوي شهر تاريخي زاهدان كهنه يكي از آن مكان. كرده بود به ثبت برساند
و موقعيت آن نيز در نقشه مشـخص گرديـد7ترسيمي او بـا شـمارهيفيرسرويس معرفي شد

)Fairservis, 1961: 39 .(
موسوي(يكي از نگارندگان اين نوشتار را شناختي در زاهدان كهنه باستانيسومين مطالعه

در اين سال شهر تاريخي زاهدان كهنـه بـه دقـت. دادخورشيدي انجام 1381در سال) حاجي
و نتايج چشمگيري نيز در پي داشت كه اهم  و بررسي باستان شناسانه قرار گرفت مورد مطالعه

ازآنها عباتن :د
پنجم هجـري قمـري مركزيـتيساساني تا سدهيشهر زرنگ از بدو تأسيس در اواخر دوره-

و طوالني بـه جنگياز آن پس، اين شهر كه در نتيجه. سيستان را بر عهده داشت هاي متعدد
و خلف بـن احمـديويژه در زمان حمله و دوران امارت يعقوب ليث، عمرو ليث اعراب مسلمان

و مواضع دفاعي آن كامالً فرسـوده شـده بـود، صفاري صدم جـاي خـود را بـه ات بسياري ديده
. داده است كه به دستور خلف بن احمـد بنيـان نهـاده شـد"شهرسيستان"شهري جديد با نام 

و بـدون وقفـهيپنجم تا اواسط سدهياين شهر جديد از سده نهم هجري قمـري، هـم چنـان
و. سيستان بوده استيدارالحكومه به عبارت ديگر، شهري كه با حملـه اميـر تيمـور گوركـاني

و ويران گرديد، زرنگ نبوده بلكه  در. بوده است"شهرسيستان"فرزندش شاهرخ تخريب زرنـگ
و مركز سيستان به حساب نمي و اجرايي نداشته موسـوي(آمـده اسـت اين زمان اعتبار سياسي

و بياني،  ).1381:527حاجي
و ويژگـي. زاهدان كهنه بقاياي شهر زرنگ نيست- هـاي شـهر اين محل هيچ يـك از مشخصـات

.باشدزرنگ را دارا نمي
دومـين دارالحكومـه سيسـتان در دوران اسـالمي"شهر سيسـتان"زاهدان كهنه، محل واقعي-

و مشخصات شهر سيسـتان را آن طـور اين محل تمام ويژگي. است)ق.هـ9تا5هاي سده( ها
مي كه .)1382:677حاجي، موسوي(باشد در منابع تاريخي آمده است، دارا

و آخرين فعاليت باستان شناختي در زاهدان كهنه نيز در سـال خورشـيدي 1386چهارمين
و پيشنهاد حريم. سطور انجام گرفت از سوي نگارندگان اين در اين سال، عمليات تعيين عرصه

تـوان بـه متعدد در ربض شهر انجام گرفت كه نتـايج آن را مـي هاي زاهدان كهنه با حفر گمانه
:شرح زير بيان داشت
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و توسعه فصلنامه86  1389زمستان، جغرافيا

و آبـاداني بـه- و مدارك موجود، وسعت واقعي زاهدان كهنه به روزگار حيات با استناد به شواهد
مي 5/15664كيلومتر مربع معادل 645/156حدود  .رسيدهكتار

و- و دخالت عوامل مختلف طبيعي هاي عمراني، پيشـروي انساني به ويژه فعاليتبا گذشت زمان
و توسعهزمين و آبادييهاي كشاورزي و عـوارض مصـنوعي روستاها هـاي بسـيار، غالـب آثـار

و نشاني از آنها باقي نمانده است و تقريباً هيچ رد .موجود در ربض شهر از بين رفته
و شارستان محصور زاهداناز مجموعه- كهنه كه وسعت مجموع آنهاي قلعه، ارگ اول، ارگ دوم

از272/248/3به حدود  و نشان ديوارهاي خشتي هريـك متر مربع مي رسد، به دليل آنكه رد
و قابل تشخيص است با عنوان  مي"عرصه زاهدان كهنه"آنها همچنان باقي ).5شكل( شودياد

مي- 7/15ود توان امروزه بـراي زاهـدان كهنـه قايـل شـد، بـه حـد وسعت حداقل حريمي را كه
و ثغور ايـن حـريم پيشـنهادي در نقشـه. رسدكيلومتر مربع مي )5شـكل( ترسـيمييحدود

و مهرآفرين، موسوي( مشخص شده است .)25: 1386حاجي

و حريم پيشنهادي:5شكل آبادميل قاسم:4شكل  زاهدان كهنه موقعيت عرصه
 1364:210تيت،:خذأم
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 هاي محيطي شهر تاريخي زاهدان كهنهويژگي
و نقش آن در انتخاب محل شهر-  مطالعات ژئومورفولوژي

و بيضوي شكل سيستان از نظر زمين و نسـبتاً دشت وسيع شناسي سرزميني پست، آبرفتي
.)1369:6 آذرنيوشـه،( شرق به شمال غـرب اسـت مسطح است كه داراي شيبي ماليم از جنوب

اي است كه ضخامت آن به طور متوسـط بـه حـدود رسوبات اين جلگه از نوع رسوبات رودخانه
مي 500 و پوركرماني،(رسد متر .)1367:103زمرديان

و زمـاني از كف اين رسوبات گاهي از سنگ يهـاي اواخـر دوره كنگولومريـت هاي كرتاسـه
هـاي سيستان وابسته به طغيانيشناسي منطقهگيري زمينشكل. شده است ترشياري تشكيل

و تغيير جريان رودخانه مي شناسي منطقه، رسوب رس باسـتانيي زمينمشخصه. باشدمتناوب
يدر بستر تمام حوزه هيرمند است كه به احتمال زيـاد بيشـترين گسـترش آن در اواخـر دوره 

.)Tosi, 1969: 28( هاي هندوكش بوده استو در نتيجه ذوب يخ)Wurm(يخبندان

در IIنوع گـرابن از)Techtonical( سيستان يك فروافتادگي تكتونيكييناحيه اسـت كـه
و اوايل دوران چهارم زميندوران اواخر گذاري رودخانه هيرمنـد بـوده شناسي محل رسوبسوم
مي. است رسد حوضه رسوبي در ضمن دريافت بار رسوبات، بتدريج در حال عالوه بر آن، به نظر

و اين عمل تا عهد حاضر نيز ادامه داشته است  .)1368:161خسروي،(نشست بوده
و طغيان رودخانه هيرمنـد، تقريبـاً بيشـتر بخـش هـاي سيسـتان را رسوبات ناشي از جريان

و اين ديار را به يكي از هموارترين سرزمين لهأاين مسـ. هاي فالت ايران در آورده استپوشانده
و روستاهاي منطقهموجب گرديد تا شهرها، شهرك سيستان به شـدت در معـرض تهديـديها

سيالب قرار گيرند زيرا با جريان سيالب، تقريباً هيچ مانع طبيعي در سطح منطقه وجود نـدارد 
.جلوگيري نمايدكه بخواهد از سرازير شدن حجم وسيع سيالب به مناطق مسكوني 

سيستان مؤيد آن اسـت كـه در مجمـوع پهندشـتينتايج مطالعات ژئومورفولوژي منطقه
و سيستان فقط يك محل وجود دارد كه به دليـل قـرار گـرفتن بـر روي يـك پشـته  ي مرتفـع

و جريـان سـيل  طويل، از معرض خطـرات ناشـي از طغيـان رودخانـه هيرمنـد در امـان بـوده
و آن محلي است كه شهر تاريخي زاهدان كهنـه بـر توانسنمي روي آن سـاخته ته وارد آن شود

نمايد، طراحـان، اين موضوع آشكارا ثابت مي). Stein,1981: 933و 1378:857تيت،(شده است 
و معماران شهر تاريخي زاهدان كهنه قبل از آن كه اقدام به ساخت شـهر نماينـد بـا شهرسازان

با خطرات ناشيآگاهي از و جريان سيالب، پيمايش در سطح منطقـه از طغيان رودخانه هيرمند
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و توسعه فصلنامه88  1389زمستان، جغرافيا

اند كه به دليل قرار گرفتن برروي يـك بلنـدي، جريـان سـيالب موفق به شناسايي محلي شده
و منازل مسكوني آن صدمهنمي و به استحكامات .اي بزندتوانسته وارد آن شده

بي اشاره دارند كه در روز جمعـه نـوزدهم شـوال توضيح اينكه، منابع تاريخي به وقوع سيال
شد 641 با جريان اين سيالب، عالوه بر تلفات انسـاني،. هجري قمري در ايالت سيستان جاري

و غالت آن ايالت نيز نـابود گرديـد  و بخش اعظم مزارع آب. بسياري از چهار پايان كشته شدند
و آم "شـهر سيسـتان"د از نواحي اطـراف بـه به حدي باال آمده بود كه تا مدت چهار ماه رفت

مي) كهنه زاهدان(= تـاريخ:و نيـز77-1344:78 سيسـتاني، حسينشاهملك(گرفت با قايق انجام
مي.)1314:397سيستان،  سـيالب، بـهيالعادهرغم شدت فوقرساند علياين روايت به روشني

زيرا اين شهر در محلي واقع شده بود كه جريـان. سالمت شهر سيستان آسيبي وارد نيامده بود
اما از آنجا كه نواحي اطراف آن را آب فرا گرفتـه بـود، مـردم. توانسته وارد آن شودسيالب نمي

و آمد به شهر زاهدان كهنه از قايق اسـتفاده نما  امـروزه. ينـد ساير بالد مجبور بودند براي رفت
و منحصـر مشاهده مي شود كه تنها يك محل در سيستان وجود دارد كه چنين موقعيت مجـزا

و آن هم بلندي اهايبه فردي دارد .هاي زاهدان كهنه روي آن قرار گرفته استست كه خرابهي

ـ جنوب شرق- و بناهاي آن در جهت شمال غرب  ساخت شهر
و خشك بياباني است كه داراي تابستان سيستان از نظر اقليمي داراي آب هـايو هواي گرم

و زمستان ميبسيار گرم و حـداكثر درجـه. باشدهاي سرد گرمترين موقـع سـال تيرمـاه اسـت
دي. گراد ثبت شـده اسـت درجه سانتي53تا40حرارت ساالنه آن باالي سـردترين مـاه سـال

متوسـط. رسـد گراد زيـر صـفر مـي سانتييدرجه12باشد كه حداقل حرارت مطلق آن به مي
و ميزان رطوبت نسبي آن بين درجه سانتي7/21يحرارت ساالنه ر درصد متغيـ52تا26گراد

بهياختالف درجه. است و روز در اين ناحيه در طول سال بسيار زياد است طـوري حرارت شب
به32روز به كه مقدار آن در طي شبانه خسـروي،( رسـد مـي گـراد درجه سـانتي61و در سال

1368:168(.
بهسيستان را سرزمين باد نيز ناميده هاي سال در اين منطقـه بـاد كه در اغلب روزطورياند

و باد پنجك از جمله مهمترين بادهـاي 120باد. وزدمي روزه، باد قوس، باد هفتم يا باد گاوكش
مييمنطقه و بـاد غالـب همه معروفروزه از 120باشند كه از ميان آنها، باد سيستان تـر بـوده

و تا اواخر شـهريور بـه مـدت. باشدمنطقه مي اين باد از اوايل خرداد ماه شروع به وزيدن نموده
مي 120چهار ماه معادل روزه كه به باد لـوار 120باد.)Fisher,1968: 80(كند روز جريان پيدا

و فرابـار هاي نيز معروف است، به علت اختالف فشار بين فرابار كوه و شـمال ايـران افغانسـتان
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و پاكستان به وجود مي جهت وزش اين باد از شـمال.)1376:119زاده، حسين( آيدجنوب ايران
و منطقهغرب به جنوب شرق مي سـرعت ايـن بـاد. تحت نفوذ آن دشت سيستان استيباشد

از36ابتدا  در 120 كيلومتر در ساعت است ولي به تـدريج افـزايش يافتـه، بـه بـيش كيلـومتر
.)1375:11شيرازي،(رسد ساعت هم مي

و تمـامي بناهـاي موجـود در آن نيـز در جالب است كه پيكره ي شهر تاريخي زاهدان كهنه
اند روزه ساخته شده 120شرق يعني درست در جهت وزش بادهايـ جنوب جهت شمال غرب

كهنه داراي دو ورودي تاقدار رفيع يكـي عالوه بر آن، تمامي بناهاي زاهدان).3تا1هاي شكل(
و ديگري در ضلع جنوبدر ضلع شمال ميغربي اين نكته بيشتر از آن نظـر حـائز. باشندشرقي

اهميت است كه امروزه تقريباً هيچ يك از منازل مسكوني سيستان در جهت شمال غرب داراي 
روزه، حجـم وسـيعي از 120 هاي نورگير نيستند زيرا با وزش بادهـاي در ورودي يا حتي پنجره

و از البـه ماسه و خاك بـه حركـت درآمـده و گرد و درزهـاي موجـود در هاي بادي الي منافـذ
و زنـدگي را بـراي سـاكنين بسـيار  حواشي درهاي ورودي وارد فضاي داخلي سـاختمان شـده

مي با درنظر داشتن اين مهم، اين.دونمسخت مي و سـازندگ سؤال پيش ان آيد كه چرا طراحان
و جهت بناهاي آن را درست در جهـت وزش بادهـاي  روزه بنـا 120زاهدان كهنه، پيكره شهر
و يا در ضلع شمال غربي واحدهاي مسكوني ورودي تاقدار رفيعي قرار مـي  دادنـد كـه بـه كرده

نمود؟ به اعتقاد نگارندگان، پاسخ ايـن سـؤال سهولت باد را به داخل فضاي مسكوني هدايت مي
و حال سيستان جستجو كردرا بايد در  به يقـين. متفاوت بودن شرايط طبيعي حاكم بر گذشته

و آباداني شهر زاهدان كهنهيمنطقه بـر)ق.هــ9تـا5هـاي سده(سيستان به روزگار حيات
و درياچـه خالف آنچه كه امروز مشاهده مي هـاي شود، از پوشش گياهي مناسبي برخوردار بوده

و بناهـاي آن در تنها در اين صورت است كه ساخت پيكره. اندهآن نيز سرشار از آب بود ي شهر
و نيز ايجاد ورودي120جهت وزش بادهاي هاي تاقدار رفيع در ضـلع شـمال غربـي بناهـا روزه

و پوشـش گيـاهي غنـي، نـه زيرا با عبور جريان باد از سطح درياچه. شودتوجيه مي هاي پر آب
و خاكي ايجاد نمي ميشود تنها گرد شـود كـه بـا هـدايت آن بـه بلكه نسيم خنكي هم حاصل

و آسان مي .گرددداخل فضاهاي مسكوني، زندگي در ايام گرم تابستان سهل
و سازندگان شهر تاريخي زاهدان كهنه بـه ايـن حقيقيـت آگـاه ترديدي نيست كه طراحان

مزندگي در سيستان به ويژه در ماه،بودند كه بدون باد . صيبت بزرگي بوده اسـت هاي گرم سال
و هوا را از اين نظر قابل تحمل ميباد، گرماي تابستان را تخفيف داده هـاي باد آلودگي. سازد تر

و هوا را سالمهوا را با خود مي و خالصبرد ميتر و مزايـاي بـاد كـه. سازدتر يكي ديگر از منافع
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و توسعه فصلنامه90  1389زمستان، جغرافيا

ميبسيا بي باشد، پاك كردن هواير هم مهم هـاي شماري است كه درجنگلسيستان ازحشرات
و نيز در مرداب و گون ميگز ي آفـات ايـن واليـت پرآفـت، از بين همه. يابندهاي منطقه رشد

مگس سيسـتان، خرمگسـي اسـت كـه نـيش. تر باشدشايد آفت مگس از همه غير قابل تحمل
و مولـد بيمـار توان به يقين ايـن نـوع مگـس اگر چه نمي. بسيار مؤثري دارد هـاييرا منشـاء

و انسانكشنده بيي حيوانات ها با نـيش زدن، نقـش مهمـي را ترديد، اين مگسها دانست ولي
و انتشار اين امراض داشته .)1378:787تيت،( انددر انتقال

كه مردم سيستان از وزش بادهاي مـداوم منطقـهيجالب توجه هاي بسياريكي از استفاده
و منازل مسكوني در ايام گرم تابسـتان در خنك كردن هواي اتاقگيري از باد اند، بهرهداشته ها

و سيستم كار كه مردم منطقه. باشدمي آنيروش گوينـد، هماننـدمي"خارخانه" سيستان به
هـاي تيت انگليسي كه در طول سال.پي.جي. آبي متداول در ايران امروزي است مكانيزم كولر

به 1905تا 1902 مي ميالدي در سيستان ميسر يكلبه": نويسدبرد، در تشريح اين سيستم
و ديواره60 من حدود دو. متـر داشـت3هايي از خشت خام به ارتفاع حـدود متر مربع وسعت

و نصـب يـك سـقف نسـبتاً محكـم را ستون در وسط كلبه مشكل تيرهاي سقف را حل كـرده
سـانتي 120اي به مساحت وزش باد، روزنه در ديوار مشرف به جهت. امكان پذير ساخته بودند

و يك پوشال ضخيم ساخته شده از بوته و خارشـتر، از بيـرون متر مربع تعبيه گرديد هـاي گـز
و مرطـوب. روي اين روزنه نصب بود با پاشيدن آب، هر چند وقت يكبار، اين پوشـال را خـيس

مينگاه مي و از روزنه مزبوداشتيم، در نتيجه وقتي باد شـد، هـوا را خنـكر وارد اتاق مـي وزيد
در. شـد با اين روش، كاهش درجه حرارت هوا بسـيار قابـل مالحظـه مـي. ساختمي يـك روز

گـراد درجه سانتي59دومين تابستان اقامت من در سيستان كه دماي هوا در بيرون از خانه به 
و باد عبور كرده از پوشال مرطوب، اتاق مرا خنك كرده بود، دمامي گيـريي اتاق را اندازهرسيد

و معلوم شد كه برابر  ميدرجه سانتي39كردم ).785:همان("باشدگراد

و توجه به آن در انتخاب نوع مصالحآب-  هاي زير سطحي منطقه
و برخـورداري از ميزان نزوالت جوي در سيستان به دليل دوري منطقه از دريا، خشكي هوا

و هواي بياباني بسيار ناچيز  و در واقع سيستان جزء خشكآب ترين نقاط ايران به حسـاب است
متـر ميلي5/47سال بارندگي در سيستان9بر اساس يك بررسي به عمل آمده، معدل. آيدمي

آبأكه اين ميزان هيچ تـ)1339:210عدل،(بوده است  هـاي درياچـه ثيري در افـزايش حجـم
و ذخيره آب فقسيستان و ط باعث مرطوب شدن خاك خشـك منطقـه هاي زير زميني نداشته

و پس از آن نيز به دليل تركيبات خاك كه مـانع از نفـوذ بالفاصـله آب مـي مي شـود، بـه شود
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91  هاي محيطي شهر تاريخي زاهدان كهنهبررسي ويژگي

و به هدر مي نتايج حاصـل از.Jux & Kempf, 1983: 15)(رود آساني در اثر تبخير از بين رفته
شـش روز بارنـدگي دهد كه سرزمين سيستان در تمام مـدت سـال فقـط اين بررسي نشان مي

و از مختصر باراني هم كه مي و حتي نصف آن در يـك روز دارد بارد، ممكن است قسمت اعظم
.)1339:211عدل،( نازل شود

هـاي زيرزمينـي دشـت سيسـتان صـورتي وضـعيت آب نتايج مطالعاتي كه تاكنون درباره
ن كـه رسـوبات آبرفتـي رغم وسعت زياد منطقه، به علـت ايـ گرفته، حكايت از آن دارد كه علي

ميتشكيل دهنده و سيمون و در حد ذرات رس باشـد، امكـان تشـكيلي دشت از نوع دانه ريز
و اليـه از سوي ديگر، به علت ايـن كـه در زيـر. هاي زيرزميني وجود نداردسفره هـاي سـطحي
ت اي رسـي بـه ضـخام رسـد، اليـه اي دشت كه عمق آنها در اكثر نقاط به ده متر هم نميماسه
و سطح متر وجود دارد، سفره 1000تا 850 هاي آبي زيرزميني فرصت تشكيل را از دست داده
و. هاي به اصطالح زيرزميني خيلي باالستآب به اين ترتيب، يك سفره آب زيرزميني پيوسـته

و در واقع سفره آبحقيقي در منطقه وجود ندارد و هاي شور زير سطحي بسته بـه هاي كوچك
و آبياري در نقاط مختلف گسترده شده است موقعيت شبكه ها نيز عمق اين سفره. هيدروگرافي

آب. كندبسته به فصول مختلف آبياري تغيير مي 85تا50هاي زير سطحي حدودعمق متوسط
رسـد سانتيمتر از سطح زمين است كه آب آنها در فـروردين مـاه بـه بـاالترين حـد خـود مـي

و پوركرماني،( .)113ـ 1367:114زمرديان
و معماران شهر تاريخي زاهدان كهنـه از بـاال بـودن ترديدي نيست كه طراحان، شهرسازان

و آب و با آگاهي از اين مهم، نسبت به ساخت بـرج هاي زير سطحي منطقه كامالً آگاهي داشته
و ساختمان بر. اندهاي شهر اقدام كردهبارو و هـاي سـاختمان روي شـالوده مطالعات انجام شده

و باروي زاهدان كهنه نشان مي دهد كه معماران زاهدان كهنه براي آن كه رطوبت موجـود برج
و برجها آسيبي نرساند، ابتدا پي ساختماندر زمين به سالمت ساختمان هـاي شـهر ها، ديوارها

و آجرهـايي بـه ابعـاد20/1را به ارتفـاع  30×30×6و20×20×5متـر از نـوعي مـالط سـاروج
ميمتسانتي ور كه در مقابل رطوبت مقاوم و سـپس روي آنهـا را بـا خشـت خـام باشند، چيده

.اندمالط گل باال آورده

و متناسب با اقليم منطقهاستفاده از نقشه  هاي استاندارد
در طول يك فصل بررسي روشمند باستان شناختي در شهر تاريخي زاهـدان كهنـه كـه بـه

واحد مسكوني در بخش شارستان شهر شناسايي92د خورشيدي انجام گرفت، تعدا 1381سال
ميشد كه پالن آنها به يكي از دو گونه :باشدي زير
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و توسعه فصلنامه92  1389زمستان، جغرافيا

و جنـوب يك حياط مركزي كه در دو سوي شمال- آن ورودي تاقـدار رفيعـي قـرار شـرق غـرب
و پيرامون هر يك از ورودي و غرب حيـاط مركـزي اتـاق گرفته و نيز در دو سوي شرق هـاي ها

تمام اين بناها بدون استثنا در جهت وزش بادهـاي. انديك يا دو طبقه احداث شده متعددي در
ـ جنوب شرق ساخته شده120 ).3شكل(اند روزه يعني در جهت شمال غرب

و ورودي- و غربي هاي تاقدار رفيعي كـه يك حياط مركزي با دو صحن كوچكتر در اضالع شرقي
و جنوب شرق هر يك از پيرامـون. انـد هاي مـذكور ايجـاد شـده صحن در دو سوي شمال غرب

و ورودياز صحن هريك . انـد گرفتـه هاي متعددي در يك يا دو طبقه فـرا هاي مذكور را اتاقها
شـرق سـاخته جنوب-غربروزه يعني شمال 120اين گروه از بناها نيز در جهت وزش بادهاي

.اندشده
و متعدد استابعاد بناهاي شناسايي شده در شارستان زاهدان برخي كوچـك،. كهنه متنوع
و حجيم هستند و برخي نيز بزرگ مي. برخي متوسط و متوسـط، به نظر رسد بناهـاي كوچـك

و. اندمنازل مسكوني شهرونداني بوده است كه در شارستان شهر سكونت داشته در حال حاضـر
. رگ اظهـار نظـر كـرد توان در مورد كاربري بناهاي بـز صرفاً با تكيه بر يك بررسي سطحي نمي

و تنها تـا سطح بقاياي ناچيز اين دسته از بناها با انباشتي از توده و ماسه پوشيده شده هاي شن
و ربط و نشـان ديوارهـاي فرسـوده مـي حدودي با توجه به خط و رد رايتـوان نقشـه هـا آنهـا

به. تشخيص داد و مـدار درك كاربري اين گونه بناها مستلزم ك مسـتندي دست آوردن شواهد
.يابي به آنها تنها با انجام عمليات كاوش ميسر خواهد بوداست كه دست

هاي متعددي در يك يـا دو طبقـه تمامي بناهاي شناسايي شده در زاهدان كهنه داراي اتاق
مياين نكت. هستند و تـوان اقتصـادي بـااليياتواند مؤيد آن باشد كه ساكنه ن شهر از بضـاعت

و وروديا ساخت بناهايي با اتاقزير. برخوردار بودند هاي تاقدار رفيع هاي متعدد، حياط مركزي
و پرداخت آن را مستلزم صرف هزينه و كم درآمد توان تأمين هاي سنگين است كه افراد عادي

مي. اندنداشته و اسـتاندارد رسد ساختمان بناها براساس نقشهاز سوي ديگر، به نظر هـاي ثابـت
ميكه متناسب با اقليم  و صـاحبان منطقه بوده است، اصلي بود كه الزاماً بايد از سـوي مالكـان

و معمـاران دولتـي بـر حسـن منازل مسكوني رعايت مي و احتماالً نيـز مـأموران حكـومتي شد
و مغاير با پـالن. كردنداجراي آن نظارت مي هـاي مـذكور زيرا هيچ بنايي كه داراي پالني ساده

ش .ناسايي نگرديده استباشد در سطح شارستان شهر
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93  هاي محيطي شهر تاريخي زاهدان كهنهبررسي ويژگي

 نوع مصالح-
و آجر اسـت . مصالح مورد استفاده در بناهاي شهر تاريخي زاهدان كهنه از مالط گل، خشت

و سـابقهيتهيه. شونداين نوع مصالح در منطقه به وفور يافت مي يي ديرينـه آنها ارزان اسـت
از نظر اقليمي نيز اين نوع مصالح عملكرد خوبي دارند زيرا در طـول. كاربرد در اين منطقه دارد

ميروز دير گرم مي و شب هنگام، دير حرارت خود را پس بـه همـين دليـل باعـث. دهندشوند
.)1382:142قباديان،( شوندتعديل نوسان حرارت در طي شبانه روز در ساختمان مي

 نتيجه
مياز آنچ :آيده گذشت نتايج زير حاصل

و معماران شهر تاريخي زاهدان كهنه در حدود هـزار سـال پـيش- آغـاز(طراحان، شهرسازان
و بناهاي موجود در آن نمايند، با انجـام)ق.سده پنجم هـ  ، قبل از آن كه اقدام به ساخت شهر

و كامالً كارشناسانه، نخست بر جغرافياي طبيع و ويژگـي مطالعات دقيق، علمي هـايي منطقـه
و سپس با در نظر گـرفتن تمـامي جوانـب، اقـدام بـه سـاخت  اقليمي حاكم بر آن تسلط يافته
و در سازگاري مسالمت آميز با محـيط زيسـت  شهري نمودند كه چون متناسب با اقليم منطقه

و آرامش را براي ساكنان آن به همراه داشـت  شـهر بـر روي سـاخت. ساخته شده بود، آسايش
و بناهـاي موجـود شتهپ اي مرتفع كه جريان سيالب نتواند به آن آسيبي برساند، ساخت شـهر

از) جنوب شرق-شمال غرب(روزه 120هاي در آن در جهت وزش باد بـه منظـور برخـورداري
آبنسيم خنك آن، چيدن پي بناها با آجر هاي زير سطحي سيسـتان هاي پخته كه در تماس با

و استفاده از مصالح خاكي از مقاومت بااليي برخ و آجـر(وردار هستند و) خشـت كـه هـم ارزان
و هم از نظر اقليمي عملكرد خوبي دارند، از جمله مواردي هستند كه بر دانش اقليمـي  فراوانند

و شهرسازان سدههاي زيستو آگاهي ي سيسـتان گـواهي هاي گذشته منطقهمحيطي معماران
.دهندمي

و معماري شهر تاريخي زاهدان كهنه، آنچه كه بيش از همه حـائز هاي در بين ويژگي- شهري
و حاوي نكات پند و تمامي بناهـاي آن در جهـت آموز است؛ ساخته شدن پيكرهاهميت ي شهر

و همان. روزه است120 وزش بادهاي طور كه در متن مقاله نيز آمده است، آنچـه كـه معمـاران
و سال پيش ترغيب كرد تـا ايـن شهرسازان سيستاني را در حدود هزار  گونـه بـه سـاخت شـهر

ي سيستان از مـازاد هاي سه گانهبناهاي موجود در آن اقدام نمايند، همانا سرشار بودن درياچه
و غني و به تبع آن پوشش نباتي وسيع اين پوشش نباتي غنـي،. منطقه بوده است آب هيرمند

و خشك منطقه نمي صبا توجه به اقليم گرم و خودرويه بـودهاًرفتوانست از نوع گياهان وحشي
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و توسعه فصلنامه94  1389زمستان، جغرافيا

ويباشد بلكه بيشتر به صورت كشتزارهاي گسترده انساني بوده است كه به بركت فراوانـي آب
و شواهد باستانائقر. حاصلخيزي خاك حاصل آمده بود شناختي مؤيـد آن اسـت كـهن تاريخي

شه اقتصاد معيشتي مردمان و آباداني ر تاريخي زاهدان كهنه، مبتنـي سيستان به روزگار حيات
مي. بر كشاورزي همراه با دامپروري بوده است و بنابراين توان چنين استنباط كرد كه رمـز بقـا

و ماندگار سيستان  و احـداث شـهرك ايجـاد بازارچـه عالوه بر حيات پررونق هـاي هـاي مـرزي
و دولتمـردان كشـوري اسـت، بسيار صنعتي كه  احيـاي گـرو در مـورد توجـه مقامـات محلـي

و دامپروري  ميكشاورزي وو هر گونه تالشي جز اين در توسعهباشد نيز ي پايدار منطقه، كافي
.وافي به مقصود نخواهد بود

 منابع
نامـه دوره جغرافياي تاريخي سيستان تا پايان عهـد مغـول، پايـان.)1369(آذرنيوشه، عباسعلي-1

و علوم.تهران.دكتري تاريخ  دانشگاه تهران،.انساني دانشكده ادبيات
هـاي سيسـتان در ادوار سيستان در گذر زمان، بررسي برخي از نام.)1374(زاده، عيسي ابراهيم-2

و بلوچستان .شماره اول.سال اول.تاريخي، مجله علوم انساني دانشگاه سيستان
، چـاپ)هـا سفر با سفرنامه(ايران شرقي، در جغرافياي تاريخي سيستان.)1378(اسميت، اوين-3

و تدوين از حسن احمدي.اول .انتشارات مؤلف.تهران.ترجمه
جي-4 و ذكـر سـاكنين: سيستان.)1362(پي. تيت، و ثغور جغرافيايي، آثار باسـتاني تاريخ، حدود

و ارشـاد.زاهـدان.چـاپ اول.الذاكرينترجمه غالمعلي رييس.آن، جلد دوم اداره كـل فرهنـگ
.اسالمي

جي-5 سازمان.چاپ اول.ترجمه سيد احمد موسوي.تاريخ سيستان، جلد اول.)1364(پي. تيت،
و  و ارشـاد اسـالمي سيسـتان ملي حفاظت آثار باستاني ايـران بـا همكـاري اداره كـل فرهنـگ

.تهران.بلوچستان
جي-6 ،)هاسفر با سفرنامه(سرحدات بلوچستان، در جغرافياي تاريخي سيستان.)1378(پي.تيت،

و تدوين از حسن احمدي.چاپ اول .انتشارات مؤلف.تهران.ترجمه
.سـال دوازدهـم.روزه سيستان، تحقيقات جغرافيايي120 بادهاي.)1376( زاده، سيدرضاحسين-7

.46شماره پياپي.3 شماره
،اثرات نامساعد بيوكليمايي ناشي از عوامل طبيعي در دشت سيستان.)1368(خسروي، محمود-8

.13شماره.سال چهارم.تحقيقات جغرافيايي
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مح-9 و پوركرمـاني، محسـن زمرديان، بخـش پيرامـون ژئومورفولـوژي اسـتان.)1367(مـدجعفر
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و بلوچستان .شماره پنچم.سال سوم.مجله علوم انساني دانشگاه سيستان

بنگـاه.چـاپ اول.احياء الملوك، با اهتمام منوچهر سـتوده.)1344(حسين شاهسيستاني، ملك-14
و نشر كتاب .تهران.ترجمه

و تأثر تمدن.)1375(اهللا شيرازي، روح-15 و بلوچستان بـا بررسي تأثير هاي پيش از تاريخ سيستان
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و هواي ايران، چاپ اول.)1339(دل، احمدحسينع- 16 .دانشگاه تهران.تهران.آب
.دانشگاه تهران.بررسي اقليمي ابنيه اقليمي سنتي ايران، چاپ دوم.)1382(قباديان، وحيد-17
سفر(بخشي از كتاب ايران شرقي، در جغرافياي تاريخي سيستان.)1378(گلداسميد، فردريگ-18

و تدوين از حسن احمدي.اول، چاپ)هابا سفرنامه .انتشارات مؤلف.تهران.ترجمه
در.)1378(لندور، هنري ساوج-19 سفر بـا(جغرافياي تاريخي سيستان: در سرزمين هاي محسود،

و تدوين از حسن احمدي.، چاپ اول)هاسفرنامه .انتشارات مؤلف.تهران.ترجمه

چش.)1374(مجتهد زاده، پيروز-20 و هامون در م انداز هيدروپولتيك خاور ايران، اطالعات هيرمند
و اقتصادي .6و5شماره.سال دهم.سياسي

و اكتشافات جديد در سيستان، در جغرافيـاي تـاريخي نقشه.)1378(ماهون، هنريمك-21 برداري
و تـدوين از حسـن احمـدي.، چاپ اول)هاسفر با سفرنامه(سيستان  انتشـارات.تهـران.ترجمه

.مؤلف
نامـه شناسي زرنگ دوره اسـالمي، پايـان پژوهشي در باستان.)1382(حاجي، سيدرسول موسوي-22

دانشـگاه تربيـت.دانشـكده علـوم انسـاني.)گـرايش دوره اسـالمي(شناسي دوره دكتري باستان
.تهران.مدرس
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و بياني، سوسن موسوي-23 از: كشف يك حقيقت مهم تاريخي.)1381(حاجي تغييـر دارالحكومـه
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و تدوين از حسن احمدي.، چاپ اول)هاسفرنامه .انتشارات مؤلف.تهران.ترجمه
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