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باسمه تعالی

من قیاس از سیستان دارم که آن شهر من است

وز پ�ی خویش�ان ز ش�هر خویش�تن دارم خب�ر

کتاب پی��ش رو نگاهی مختصر و اجمالی به جاذبه های گردش��گری 
شهرستان زهک و معّرفی چند اثر تاریخی این منطقه دارد. این مطالب بر 
اس��اس عالقه ی بنده به آثار تاریخی و گردش��گری است در همین راستا 
نهای��ت تالش خود را ک��رده ام تا با مراجعه ی حض��وری به مکان های 
توصیف ش��ده و یادداش��ت برداری از منابع معتبر مطالب دقیق را انتخاب 
ک��رده و در کتاب درج کنم. در این میان پ��اره ای از نظرها و عقاید مردم 
محلّی را نیز که برای آش��نایی بیش��تر با این آثار الزم دیدم در البه الی 

سطور ذکر کرده ام. 

فهرست اکثر روستاها ودهستان ها، فهرست اکثر طوایف ساکن در این 
شهرس��تان و همچنین نام تعدادی از مناطق باستانی شهرستان زهک در 

این کتاب قابل مطالعه و دسترسی است.

توصیف زهک و جاذبه های گردشگری فراوان آن در این مقال امکان 
پذیر نیست. امیدوارم که این کتاب مورد قبول عالقه مندان قرار گیرد.
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در پایان از برادر بزرگوارم آقای فرشید شهرامی پور که زحمت تحقیق 
و ارسال تعدادی از تصاویر و تهّیه ی فهرست روستاها و طوایف ساکن در 

شهرستان زهک را متقّبل شده اند تقدیر و تشّکر می کنم.

ای خ�دا ای فض�ل ت�و حاج�ت روا

روا نب�ود  ک�س  هی�چ  ی�اد  ت�و  ب�ا 

ای�ن ق�در ارش�اد ت�و بخش�یده ای

ت�ا بدین ح�د عیب م�ا پوش�یده ای

گ�ر خط�ا گفتی�م اصالح�ش ت�و کن

س�ُخن س�لطان  ای  ت�و  مصلح�ی 

       ایرج شهرامی پور
           فروردین 1395
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شهرستان زهک 

شهرس��تان زهک در شمال استان سیستان و بلوچس��تان و در همسایگی کشور 
افغانس��تان قرار گرفته است.این شهرستان از شمال به زابل،از شرق به افغانستان ، از 
غرب به شهرستان هامون و از جنوب به چاه نیمه ها  و افغانستان محدود می شود. در 

شمال شرقی نیز با شهرستان هیرمند مرز مشترک دارد. 

همس��ایگی با کشور افغانس��تان، عبور رودخانه ی هیرمند از مرکز آن و وجود چاه 
نیمه ها در جنوب شهرس��تان، باعث ش��ده تا این شهرس��تان موقعی��ت جغرافیایی و 

استراتژیکی بهتری نسبت به شهرستان های دیگر سیستان داشته باشد.
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مس��احتش 945 کیلومتر مربع اس��ت و جاده ی ترانزیتی چابه��ار- میلک از این 
منطقه عبور می کند.

این شهرستان در حوزه ی گردشگری و باستانی نیز رتبه ی ممتازی دارد. تأسیس  
یکی از بزرگ ترین مراکز تحقیقاتی – کش��اورزی، باغ وحش و وجود بیش از 150 
اثر تاریخی و باس��تانی باعث ش��ده این منطقه گوی سبقت را در جذب گردشگران از 

شهرستان های همجوار برباید.

چهار س��ّد بزرگ سیستان)زهک،کهک،جّریکه و سّد سیستان (هم در این منطقه 
قراردارند.این شهرستان منبع بزرگ آبی قابل اعتماد سیستان و حّتی زاهدان محسوب 
می ش��ود.اگر چه خشکس��الی های دو دهه ی اخیر باعث از بین رفتن رونق کشاورزی 
در سیستان شده است اّما به لطف خداوند و به ُیمن چاه نیمه ها و رودخانه ی هیرمند، 

کشاورزی در این شهرستان همچنان ادامه دارد.

در ادام��ه ضم��ن معّرفی چند اثر باس��تانی و تاریخی، نگاهی ه��م به جاذبه های 
گردشگری دیگر این شهرستان خواهیم داشت.


