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 به نام خدا

ی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی که از محضر واجب است از زحمات اساتید بزرگوار پژوهشکده

م است کمال تشکر خود را از سرکار خانم دکتر ام تقدیر و تشکر کنم. خصوصاً الزآنها استفاده برده

اند و در طول این مدت همواره از نیره دلیر که راهنمایی اینجانب را در این پژوهش بر عهده داشته

ام ابراز نمایم. از جناب آقای دکتر محمد امیر احمد مند بودهرهنمودها و ارشادات علمی ایشان بهره

ها کمال تشکر را دارم. همچنین از جناب آقای دکتر مجتبی هنماییزاده استاد مشاورم نیز بخاطر را

ی آقای های ارزندهکنم. از همکاریخلیفه که داوری این پژوهش را تقبل فرمودند صمیمانه تشکر می

ی برخی از اسناد زاده که در تهیهدکتر علیرضا مالیی توانی نیز کمال تشکر را دارم. از آقای علی نجف

رضوی به خاطر سناد آستان قدس از مرکز اهمچنین  کنم.اند نیز تشکر مییاری کرده این جانب را

 همکاری و ارائه اسناد تاریخی درح کمال تشکر را دارم.

از پسرم احسان که در تحقیقات میدانی و تهیه عکس و همسرم که در تایپ پایان نامه مرا یاری 

 کردند سپاسگزارم.

از آقای علی اکبر رمضانی ساکن دُرُح که در تحقیقات میدانی بیشترین اطالعات را به اینجانب 

 کنم.اند تشکر و قدردانی میعرضه کرده
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 چکیده

منظور در این پژوهش جغرافیای تاریخی دُرُح از قرن پنجم تا عصر حاضر مورد بررسی قرار گرفته است. به

یابی به درک بهتری از تحوالت ایجاد شده در طی این دوران، نیاز است موقعیت مکانی و نقش عوامل دست

ی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. در این تحقیق نیز سعی شده است به جغرافیایی در رویدادهای تاریخ

تاثیر جغرافیای دُرُح در تحوالت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و اجتماعی آن و تاثیریکه در منطقه برجای 

گذاشته است پرداخته شود. روش انجام این پژوهش بر اساس روش تحقیق تاریخی با توصیف و تحقیقات 

های پژوهشی مشخص کننده ی این مسئله است که ها است. یافتهها و مطالب آنتحلیل داده میدانی و

موقعیت خاص جغرافیایی دُرُح با داشتن آب  دائم و مرتع مناسب و قرارگرفتن آن در مسیر شاهراه ارتباطی 

ی ساخت  زندگی، باورهای مذهبی و پراکندگی جمعیت و نحوه ◌ٴ بین هرات و سیستان نه تنها بر شیوه

قهستان نیز تاثیر  ◌ٴ مسکن آن تاثیر داشته، بلکه در تحوالت تاریخی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی منطقه

ی ورود شگرفی داشته است. اوج این تاثیرات در زمان حکومت اسماعیلیان بوده است که دُرُح بعنوان دروازه

فتن دُرُح در مرز ایران و افعانستان، عالوه بر ها به قهستان بدل گردید. با جدایی هرات از ایران و قرار گرآن

اهمیت تجاری، این منطقه از نظر نظامی نیز اهمیتی بیش از پیش یافت و تاثیری گذاری آن در رویدادهای 

 مرزی فزونی یافت.

 اقتصادی. -اجتماعی  –سیاسی  -دُرُح، جغرافیای تاریخی، اسماعیلیان، وضعیت فرهنگی های کلیدی:واژه
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 بیان مسئله .۴-۴

همواره در طول تاریخ بعنوان  قهستان و شرق ایرانی هدُرُح بعنوان یکی از مناطق مهم در منطق

جهت محلی های طبیعی و تاریخی خود بعنوان های تجاری از یکسو و به دلیل ویژگیانداز کاروانبار

ی هبعنوان مسئل دانتومی خوردار بوده است. بر این اساسای برهاز اهمیت ویژ ،نظامیهای ساخت قلعه

این سئوال مطرح شود که جغرافیای دُرُح  ر قالبتاریخی در پژوهش حاضر مورد ارزیابی قرار گیرد و د

تاریخی شرق ایران  و اجتماعی، سیاسی، فرهنگیی هثیری بر نقش آفرینی تاریخی آن در عرصچه تأ

توان می مختلف را چگونههای و اصلی ترین ادوار تحول این سرزمین در عرصه ایفا کرده است

است که موقعیت خاص دُرُح از داشتن آب دائم و  اصلی در این تحقیق اینی همسالبندی کرد.دوره

فراه به سیستان و دارا بودن مرتعی وسیع به نام -قرار گرفتن آن در مسیر شاهراه ارتباطی بین هرات

چه تاثیری بر تحوالت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دُرُح و شرق خراسان داشته  ۴«تَگ»

 د مسکن، باورها، آداب و رسوم و معیشت مردم داشته است.ایجای هاست. ثانیاً چه تاثیری بر نحو

 های پژوهشسئوال .۴-2

ی مرزی در اعصار تاریخی هجغرافیای سیاسی دُرُح چه تأثیری بر اوضاع سیاسی این منطق -۴

 ؟است داشته

                                                

 ها تاق و گز و انواع گیاهان وجود دارند.شود که در آنهای قدیم گفته مینده از جنگلتگ به علفزارهای باقیما -1



۹ 

 

تولیدی مردمان آن ی هت اقتصادی و شیوشجغرافیای اقتصادی منطقه چگونه در الگوی معی -2

 ؟اثر گذار بوده است

، بافت شهری و روستایی و های جمعیتیندیکغرافیای اجتماعی چه جایگاهی در پراج -۹

 های ارتباطی دُرُح ایفا کرده است؟راه

، رسومات و باورهای فرهنگی چگونه دینی-غرافیای فرهنگی در چارچوب اوضاع مذهبیج -۱

 منعکس گردیده است؟

 های پژوهشفرضیه .۴-۹

ی دُرُح و قرار گرفتن در مسیر ارتباطی در تحوالت موقعیت جغرافیایی تاریخی و طبیع: ۴فرضیه 

 سیاسی و وضعیت اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و اقتصادی آن تاثیر بسیاری داشته است.

اسماعیلیان در ی هفعالیت گستردی هنشان دهندکه وجود قالع اسماعیلی در این منطقه  •

 تاریخ ایران استی همیانی هدور

که مرز ایران و افغانستان  ۴857در سال  یسپاری همعاهدجمله از  یاسی خارجیتحوالت س •

 کرده استدچار تغییر را 

شد که به منظور تداوم بامیبیرجند تجارت میان هرات و سیستان و  دُرُح در مسیر: 2فرضیه 

 .تجارت میان دو سوی مرز امنیت این منطقه حفظ شده است

والت فرهنگی اجتماعی از جمله نوع پوشش مردمان و تأثیر جغرافیای تاریخی دُرُح بر تح :۹فرضیه 

سبک زندگی که مجموعه این ی هنشینی و تحوالت توسعنشینی و یکجابافت شهر ی، روستایی و کوچ

، اقتصادی و سیاسی این های اجتماعینییا نقش جغرافیایی تاریخی بر دگرگو عوامل متأثر از جایگاه

 سرزمین است.

 اهداف پژوهش .۴-۱

 بندی کرد. کالن و خرد دستهی هان در دو حوزتومی پژوهش را های اینهدف

جغرافیای  سیاسی منطقه شرق ایران با محوریت  بر اساس الگوهای نظری جغرافیای تاریخی -۴

 دُرُح مشخص شود، 



۱ 

 

بررسی سیر تحوالت و تاثیرات موقعیت طبیعی و جغرافیایی دُرُح بر کشاورزی، صنعت،  -2

 ت و امنیت منطقه،استخراج معادن، معیشت، تجار

روستایی و الگوهای فرهنگی مردمان -بررسی سیر تحوالت جمعیتی، توسعه یارکود شهری -۹

 دُرُح ی همنطق

 ضرورت انجام تحقیق .۴-5

تاریخی آن، بررسی های با توجه به تأثیر موقعیت جغرافیایی هر منطقه بر تحوالت و رویداد

ست. بیشتر تحقیقات و ا هایکی از ضرورتزمین ی هر سرهجغرافیای تاریخی و تأثیر آن بر گذشت

کوچک مثل دُرُح های در این مورد مربوط به مناطق بزرگ بوده و کمتر در مورد محدودهها رساله

ی مناطق ید و توسعهدیگر با گسترش تمدن جد سویش و بررسی صورت گرفته است. ازپژوه

کهن و هنجارهای قبلی های ارهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مناطق، ساختگونیمسگونی و دگر

بسرعت در حال از بین رفتن است. لذا برای حفظ آثار تمدنی ها حاکم بر روابط افراد در تمام جنبه

اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی انجام این پژوهش الزم است. دُرُح بعلت های گذشته در حوزه

سیستان الزم است که نقش آن ه و فرا ،وضعیت خاص جغرافیایی و بعنوان مسیر ارتباطی بین هرات

اسماعیلیه و نقش آن درورود و ی هدر تحوالت تاریخی منطقه مورد بررسی قرار گیرد. وجود قلع

 است.ضروری ساخته به تحقیق در این موارد را  نیلیان در قهستان نیز لزوم پرداختاستقرار اسماع

 تحقیقاهمیت انجام  .۴-6

پژوهش حاضر از طریق  .کنون تحقیقی صورت نگرفته استح تای جغرافیای تاریخی دُرُهدر زمین

تاریخی، اجتماعی و سیاسی و انعکاس تحوالت جدید در های پرداختن به مباحث مختلف در حوزه

 .جهت تقویت و غنای ادبیات تاریخی محل خواهدبود شایانیکمک  ،مثل دُرُحای هروستای دور افتاد

های خود را معطوف باشد که محققین دیگری هم پژوهشاند الگویی تومی چنین این تحقیقهم

ا مورد مختلف آن رهای مناطق کوچک و گمنام نمایند و یا در مورد خود دُرُح نویسندگانی جنبه

 پژوهش و بررسی قرار دهند.
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 روش تحقیق .۴-7

ها و باشدکه ضمن گردآوری دادهتحلیلی می -روش به کار رفته بر اساس روش توصیفی

یخی مربوط به جغرفیای تاریخی درح و استفاده از اسناد تاریخی، مشاهده، مصاحبه، های تارگزارش

ها پرداخته و...،  تحوالت اجتماعی، نظامی، سیاسی منطقه درح به بحث و توصیف و تحلیل داده

 شود.می

دُرُح بعنوان یک گذرگاه مهم همواره در حوادث و رویدادهای که این با بررسی منابع و مآخذ:

و ی تاریخمنابع یخی مطرح بوده است ولی کوچکی منطقه مانع از مطرح شدن مستقیم آن در تار

برده شده  دُرُحنامی از ای هدر منابع و مآخذ موجود همواره بطور مختصر و حاشیبوده است.  ییجغرافیا

در بیشتری ب مطالها آندُرُح در نفوذ و استقرار ی هاست. تنها در زمان اسماعلیان بعلت نقش مهم قلع

 ای از این منابع در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است.نمونه گردیده است.بیان کتب تاریخی 

مهمترین ویژگی تاریخ سیستان اهمیت آن بعنوان تاریخ محلی ق[  6۳5]تاریخ سیستان:  -۴

ایی هاز تاریخ باستانی ایران و داستانای هاست. مطالبی که در تاریخ سیستان نقل شده آمیخت

است که مربوط به سیستان و امیران یی وقایع دوران خلفا تا جا عرب و یسلطههای از دوره

.در این تاریخ ضمن بیان رویدادهای پردازدد. سپس به تحوالت بعدی سیستان میشومیآن 

سیستان از نقش دُرُح و ارتباط آن با بعضی از وقایع اتفاق افتاده مطالبی گفته شده است. 

سه مؤلف اطالعی در یک از هیچاز هویت که  ستان به سه قلم نوشته شده استتاریخ سی

 و به چاپ رسانده است. حیحدست نیست. این کتاب را ملک الشعرای بهار تص

الدین محمد بن یعقوب سیفی هروی این کتاب سیف ینویسندههرات: ی هپیراسته تاریخنام -2

م نیست. تاریخ تألیف این کتاب تاریخ وفات او معلو وده شق در شهر هرات متولد 68۴به سال 

فصل مرتب شده که بیست  ۴۹8ق بوده است. این کتاب در 72۴تا  7۴8های سال احتماالً

هاتا رات، احادیث نبوی)ص(، هجوم چنگیزخان و دیگر رخدادفصل نخست آن در بنیاد شهر ه

گوناگون در زمان های فصل دیگر رخداد ۴۴8 . در ادامه،کرت است روی کار آمدن خاندان

ق تا سال شانزدهم حکومت ملک غیاث الدین را 6۱۹ملوک کرت است که از آغاز حکومت آن 

.مؤلف در بیان احوال این خاندان فصل را به او اختصاص داده است ۹۳نوشته و از آن جمله 

زندگی و ادب و فرهنگ آنان نیز های ق و شیوهسیاسی و نظامی، به اخالهای افزون بر کار
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هشتناکی که دار گپرداخته است. ارزش ادبی و تاریخی این کتاب آشکار است چه در روز

پیچیده و جریانات تاریخی شمال خاوری ایران را به های مؤلف میزیسته، بسیاری از رخداد

بهای این کتاب سند گرانافزاید. می چشم خود دیده است که این خود بر اهمیت این کتاب

دلپذیر نگارش  یکه به سبک ت به قلم یک مورخ معاصر آنان استهرات در روزگار ملوک کر

با توجه به پیوستگی رویدادهای هرات با مناطق اطراف آن درباره ارتباط دُرُح با  یافته است.

منطقه هرات این رویدادها مطالبی بیان گردیده است. در حقیقت در بسیاری از رویدادهای 

 دُرُح نیز شرکت داشته است.

ز جمله چند کتاب نادری است که تألیف شده ا 7۱1توفی که به سال سنزهه القلوب حمداله م -۹

اولین بار نام دُرُح در این کتاب آمده جغرافیا و به زبان فارسی تألیف گردیده است. ی هباردر

ی فعال ها، شهرها و روستاهایهها، دهاین کتاب شامل مطالب ارزشمندی در خصوص رااست. 

ایران است. همچنین به مواردی مثل معادن و راههای کاروان رو اشاره کرده است. گای 

شناس مشهور در کتاب خود بنام جغرافیای تاریخی سرزمین خالفت شرقی از سترنج خاورل

 بسیاری برده است.ی هآن استفاد

مد جوینی الدین محءن عطا ملک بن بهاالدیتوسط عالءتاریخ جهانگشای جوینی: این کتاب  -۱

تاریخ مغول، خوارزمشاهیان و که شامل  ق تألیف گردیده است658 -651در سالهای 

هالکو در به همراه یان بوده و همواره دردربار ایلخانمولف کتاب شد. بامی لیهیعاسما

عیلیه نیز های قالع اسمایش در ایران حضور داشته و در عین حال به کتابخانههاکشیرگلش

تاریخ جهانگشا حاوی مطالب و اطالعات ارزشمندی در در نتیجه، دسترسی داشته است. 

باشد. از جمله درباره قلعه میصوص ایلخانیان ی مغول و بخهضوعات و اتفاقات دورخصوص مو

ها به آن شده است، اطالعات قابل توجهی ارائه دُرُح و حمالتی که از سوی سلجوقیان و مغول

 است.داده 

ا در هقلعه آن 71قلعه اسماعیلیه تعداد  ۴15 زکه اقهستان: با توجه به این هلییتاریخ اسماع -5

ه شدمی محسوبایشان های قهستان یکی از بزرگترین مراکز و پایگاهقهستان بوده است، 

ی هبارألیف گردیده، یکی از مآخذ مهم درتی ن کتاب که توسط محمد فاروق فرقاناست. ای

. نویسنده با تالش فراوان و حتی عملکرد اسماعیلیان در قهستان استروند پیشرفت و تاریخ، 

بازدیدهای میدانی تمام ابعاد نظامی، سیاسی و مذهبی اسماعیلیان را از ابتدا تا پایان کار 
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پرداخته در زمان خود عیلیان اسما جاریبه وضعیت پس سها بطور کامل بیان کرده و نآ

به استقرار اسماعیلیان در قلعه دُرُح و نقش این منطقه در تحوالت بعدی از جمله راجع است.

 مطالبی بسیاری بیان نموده است.

کنسولگری انگلستان در سیستان و قاینات: این کتاب حاوی گزارشات ی همحرمانهای یاداشت -6

 -۴2۳5م ) ۴۳۴۳-۴۳۴7های سالی هکنسولگری انگلستان در سیستان و قاینات در فاصل

ه گزارشات از دیدگاه اگر چ .شدبامی ش ( ۴288 -۴2۳1م ) ۴۳1۳ – ۴۳۴۴و  ش( ۴2۳7

های رویدادی هبارروز بودن آنها مطالب مفیدی رادر نوشته شده ولی دقت و بهی فردی انگلیس

در مورد رویدادهای دُرُح نیز مطالب مهمی در این کتاب درج گردیده  دهد.منطقه بدست می

 است.

ش  ۴۹57تا  ۴۹2۴ال نامبرده از سکه این علی خامس پناه: با توجه بهاسناد شخصی نصرت -7

جدید در زمان وی های استقرار تمام نهاد اًکل منطقه دُرُح و النو بوده است و تقریب خدایکد

تاریخ معاصر دُرُح از اهمیت بررسی در  وی و مکاتبات شخصی اسناد. صورت گرفته است

حاوی اطالعات و مطالب زیادی در مورد  د و مکاتباتاست. این اسناخوردار برای ویژه

 شد.بامی ۴۹57الی  ۴۹2۴های استقرار نهادهای جدید بین سالی هو نحومنطقههای رویداد

 ساختار تحقیق .۴-8

به بررسی کلیاتی درباره این تحقیق پرداخته « کلیات تحقیق»در این تحقیق ابتدا در فصل 

گیرد. در ادامه در فصل ها مورد تدقیق قرار میفرضیه شود که در نتیجه آن بیان مساله ومی

آشنایی اجمالی با جغرافیای تاریخی ارائه شده، سپس، جغرافیای « جغرافیای تاریخی و سیاسی دُرُح»

گیرد. در این فصل به نحو مفصلی رویدادهای تاریخی دُرُح واکاوی تاریخی دُرُح مورد بررسی قرار می

پردازد که به شرایط فرهنگی و اجتماعی دُرُح می« فرهنگی و اجتماعی دُرُحجغرافیای »اند. فصل شده

ها، مسکن و مواردی از این دست در طی آن شرایط انسانی و تاثیرات جغرافیای محل بر روحیات، آیین

های کشاورزی، صنعتی و مورد پژوهش واقع شده است. شرایط و تحوالت اقتصادی دُرُح در زمینه

به آن پرداخته شده است. در پایان، در « جغرافیای اقتصادی دُرُح»است که در فصل تجاری موضوعی 

عناوین «منابع و ماخذ»بندی انجام این پژوهش بیان شده است. در فصل جمع«گیرینتیجه»فصل 
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اند فهرست گردیده و در فصل پایانی به کتب و مقاالتی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته

 های گرفته شده از محل به نمایش در آمده است.ی تصویر اسناد و عکسنحو مفصل

 مفاهیم تعریف .۴-۳

 جغرافیای تاریخی .۴-۳-۴

کیرد. در عین حال این می تحوالت و رویدادهای تاریخی هر منطقه در بستر جغرافیای آن انجام

رافیا بدون اتفاقات متأثر از موقعیت جغرافیایی آن منطقه است. کارلی ریتر جغرافی دان آلمانی جغ

تاریخ بدون جغرافیا بمانند انسان بی وطن است که در چپ و راست داند. می تاریخ را کالبد بدون روح

. پیوستگی تحوالت 2تاریخ بوده و تاریخ نمایش این صحنه استی هد. جغرافیا صحنکنمی حرکت

خی به جغرافیای تاریه شود کها با یکدیگر باعث میتاریخی به جغرافیای هر محل و تاثیر متقابل آن

تاریخ و جغرافیا به بررسی تاریخ و جغرافیای یک ناحیه در ادوار بین ی اعنوان مطالعه بین رشته

جغرافیایی اعم از جغرافیای و تحوالت  هاویژگیپردازد. به عبارت دیگر بمختلف تاریخی 

بطور کلی  .۹گیردی،سیاسی و جمعیتی یک ناحیه در یک یا چند دوره مورد مطالعه قرار مطبیعی

 آن دانست. ییهای جغرافیایرات تاریخی یک محل با توجه به ویژگییان تغتومی جغرافیای تاریخی را

 چیستی جغرافیای تاریخی .۴-۳-2

همانطور که در باال اشاره شد، جغرافیای هر محل بر تمام تحوالت اقتصادی، سیاسی، امنیتی و  

بخشد، به آنها این توانایی را ه افراد و جوامع قدرت میجغرافیای تاریخی ب»فرهنگی آن تأثیر دارد. 

های تاریخی دهد تا نه تنها هویت تاریخی و جغرافیایی خویش را بشناسند و بفهمند، بلکه بر هویتمی

 ۱«و جغرافیایی دیگران نیز اشراف پیدا کنند.
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 تأثیر جغرافیای تاریخی بر اقتصاد .۴-۳-۹

رافیایی محل زندگی آنها است. شرایط آب و هوایی اقتصاد و معیشت مردم متأثر از شرایط جغ

خشک و نیمه خشک ایران، به عالوه گستردگی جغرافیایی همراه با نواحی بیابانی و کوهستانی وسیع، 

های آب، گیاهان و درختان خاص، در بین مردم سبب نفوذ افکار قدسی نگرانه نسبت به آب، چشمه

شود که فراهم بودن اقتصادی بر این مسئله متمرکز می بسیار از نقاط ایران شده است. جغرافیای

دامپروری، -کشاورزی و کوچ نشینی-ی زیستی و معیشت روستاییشرایط جغرافیایی ایران برای شیوه

ی آن افکار و اکثر جمعیت کشور در آن مقطع زمانی را به این نوع حیات سوق داده که در نتیجه

ی مردم زارع و شبانکاره شکل گرفته راعت و شبانی در عامهباورهای شبه مذهبی مرتبط با معیشت ز

 .5است

 جغرافیای تاریخی و بررسی گذشته .۴-۳-۱

در جغرافیای تاریخی، گذشته هر منطقه بررسی شده و بر اساس آن چشم انداز آینده ترسیم 

 ی گذشته مطرحهایی دربارهگردد. به بیان دیگر، در جغرافیای تاریخی، همانند تاریخ، پرسشمی

دهد. اما بر خالف های جغرافیایی را مورد توجه قرار میشود ولی بر خالف تاریخ، اساساً پرسشمی

های موجود و در زمان حال. پردازد و نه مکانهای گذشته میجغرافیای معاصر، به مسائل در باب مکان

ذشته در طول گرایش جغرافیای تاریخی، مسائل جغرافیائی است اما تمرکزش بر مسائلی در زمان گ

ای از گذشته معطوف است. بنابراین جغرافیای تاریخی مطالعه جغرافیای گذشته است. باتوجه به دوره

دانان مطرح گردیده است، به همان سان هایی که بطور کلی توسط جغرافیی پرسشی گستردهعرصه

به انتشار فرهنگی، های مربوط ای از پژوهشی گستردهجغرافیای تاریخی بصورت اختصاصی در عرصه

شان در گذشته مورد مطالعه قرار های طبیعیها را با محیطکنند، برخی دیگر روابط انسانبررسی می

های گذشته را رمزگشایی گیرند، یا معنای چشم اندازها را پی میاندازدهند، گروهی ساخت چشممی

 .6پردازندهای گذشته مینمایند و شمار دیگری به بازسازی جغرافیای مناطق یا مکانمی

در جغرافیای تاریخی تحوالت جغرافیایی معین و در دوره زمانی مشخص مورد بررسی قرار 

ها در پی مکان هستند. اگرچه مورخ اصوالً با دوران و فرایند جغرافیا پذیرای زمان، و تاریخ»گیرد. می
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برو گردد. البته مورخان، خودشان و ی مکان هم رورویدادها ارتباط دارد، اما همچنین باید با مسئله

ی زمانی مورد کنند. یک روش بر دورههای گوناگون معرفی میشان را به شیوهموضوع مورد پژوهش

ی جدید روبرو ی میانی و دورهی باستان، دورهمطالعه تمرکز دارد. بنابراین، ما مثالً با مورخان دوره

ی است: از این رو مثال، مورخان سیاسی، اقتصادی و هستیم. روش دیگر مبتنی بر موضوع مورد بررس

کوشد این دو رویکرد را به هم در اجتماعی داریم. در عین حال، روش دیگری نیز وجود دارد که می

 7«آمیزد.

بین تاریخ و جغرافیا و تأثیر جغرافیای ای هبین رشتی هبطوری کلی جغرافیای تاریخی یک مطالع

ی تغییرات و دگرگونیها ی جغرافیایی اعم از طبیعی، که به شرح کلیه ی آن است.هر محل بر گذشته

پردازد. در جغرافیایی تاریخی پژوهشگر به می سیاسی، اقتصادی و انسانی در طول تاریخ تا زمان حال

پردازد، و علل می مورد نظری هانواع شیوه های معیشت و فعالیتهای اجتماعی انسانها در محدود

کند، و عوامل تأثیر گذار بر زندگی انسانها و عکس ا مهاجرت از آن را بررسی میجمعیت پذیری وی

 دهد.می العمل انسانها در مقابل رویداد های مختلف را مورد بررسی قرار
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 :فصل دوم 

جغرافیای تاریخی و سیاسی 

 دُرُح
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 مددرآ .2-۴

ی ک آن، وجه تسمیه، پیشینهدر این قسمت موقعیت جغرافیایی و اقلیمی دُرُح وآب و هوای خش

تاریخی و برخی مسائل سیاسی نظیر حضور اسماعیلیان در این منطقه و اوضاع دُرُح در زمان آنها بر 

رسی شده است. در کنار این موضوعات به مسائل مهمی در دوره  معاصر مانند جدایی هرات و چکاب 

و اهمیت جایگاه  علی، چشم انداز آیندهو تاثیر آن بر دُرُح، تحوالت آن در دوران معاصر، وضعیت ف

 گیرد.نظامی دُرُح مورد بررسی قرار می

 موقعیت جغرافیایی و اقلیمی دُرُح .2-2

که در  ۴۴81وارتفاع متوسط  ۹2و ۴7عرض جغرافیای  ،61و ۹1طول جغرافیایی دُرُح به مختصات: 

 متری جنوب شرق سربیشه قرار گرفته است.کیلو 78کیلومتری بیرجند و  ۴۱۹

زراعی آن گندم، جو، شلغم و زعفران است ی هموقعیت طبیعی دُرُح دشتی است و محصوالت عمد

 8باغی آن انار و عناب است .ی هو محصوالت عمد

                                                

شهرستان سربیشه انتشارات سازمان جغرافیایی وزارت دفاع و  –استان خراسان جنوبی–های کشور فرهنگ جغرافیای آبادی -3
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 نفر ۹۹11بهداشت ی هاز خان )ش(  ۴۹۳۱در سال  مطابق آخرین آمار گرفته شده :جمعیت

 شد.بامی

های نامه عمومی بی هد. سه چشمشومیمه تأمین منابع آبی این محل از چند چش منابع آبی دُرُح:

مهمترین منابع آبی دُرُح را تشکیل  استمردم پلنگ و گرمک که در مالکیت عموم  ،گاری

کُندر و خروس آباد مالکیت فردی  ،چشمه شیردل ،سَرزه ،حوض مال، گلستانهای .چشمهدهندمی

اصلی همواره ثابت و بر های که آب چشمهستاین اهادارند. یکی از مشخصات منحصر بفرد این  چشمه

 شود. نمی تغییری در وضعیت آبی آنها ایجاد های مکررقرار است و با وجود خشک سالی

کافی باشد که این خود در استمرار دُرُح مصرفی باعث شده که این محل همواره دارای آب  این امر

شود در که در این محل استفاده میمنبع تامین آب دیگری است. موثر بوده بعنوان مسیر تجاری 

که باقیمانده این مرتع . آن را در برگرفته است« تگ»وسیعی به نام  مرتعناحیه غربی آن واقع شده که 

است. با توجه به موقعیت  متنوع دیگریدرمنه و گیاهان  ،قیچ ،های قدیمی است دارای تاقجنگل

شود در برای آن ایجاد شده است که موجب میای هآبریز بسیارگستردی هحوضتگ، جغرافیایی خاص 

های آب زیرزمینی آن را سرشار هنگام بارندگی حجم آب بسیاری به سوی آن گسیل شده و سفره

بیش از پنجاه سال است که این با جریان دارد.یک رود دائمی آب شور هم در آن  این،عالوه بر  نماید.

صانی در سطح آب زیر زمینی آن ایجاد نشده کوچکترین نق ،موتور آب حفر گردیدهتگ که در 

د. البته اهالی محل برای شومیاست.آب مصرفی مردم از یک حلقه چاه که در تگ حفر گردیده تأمین 

 ند.کنمی آب آشامیدنی از چشمه هم استفاده

هر هشت روز شود های عمومی تامین میکه از چشمهدر دُرُح کشاورزی آب مصرف مدار گردشی 

. این انتخاب بدین جهت صورت گرفته که بصورت طبیعی محصوالت کشاورزی باید  هر تیکبار اس

بر اساس فنجان است که هر کشاورزی احد تقسیم و مالکیت آب بار آبیاری شوند. وهشت روز یک

متر  ۴۴1است واحد تقسیم زمین قفیز است که هر قفیز  است. آبجریان فنجان معادل پنج دقیقه 

جا که برای آبیاری هر قفیز زمین حدوداً نیم فنجان آب کافی است، معموالً هر قفیز . از آنمربع است

 رسانند.زمین را با نیم فنجان آب به فروش می

روزه در آن است. که از اواخر خرداد ماه شروع شده و  ۴21های اقلیمی دُرُح وزش بادهای از ویژگی

است وزش این بادها در آنِ واحد دو اثر متضاد و تا شهریور ماه ادامه دارد. جهت آن شمال به جنوب 


