
بهروز صاحب زاده
مدرس دانشگاه فرهنگیان ـ پردیس شهید مطهري ـ زاهدان

چکيده
س��رزمین خش��ك و کویر وس��یع لوت در بخش 
مرک��زي ای��ران، منطق��ة کمت��ر مطالعه ش��ده اي 
اس��تان ها و  در گس��ترة جغرافی��اي وس��یع ترین 
کم جمعیت ترین مناطق کش��ور، یعني استان هاي 
کرمان، یزد، خراسان جنوبي و سیستان وبلوچستان، 
خاوري ترین بخش خرده قارة ایران مرکزي است 
که پدیده هاي متعدد زمین ریخت شناسی همچون 
گس��ترة متنوع دش��ت لوت ب��ا گرم تری��ن نقاط 
ک��رة زمین، بزرگ تری��ن کلوت ها، وس��یع ترین 
تل ماس��ه ها و مرتفع تری��ن نبکاه��ا و... به عن��وان 
منب��ع طبیع��ي ب��زرگ و متنوع��ي از پدیده هاي 
زیس��ت محیطي، امکان��ات وی��ژه اي را در منطقه 
فراهم مي کند. شناس��ایي، مکان یابي و معرفي این 
پدیده ها با ویژگي هاي منحصر به فرد س��اختاري 
در س��طح جهاني، به منظور توسعة توانمندي هاي 
آموزش وپ��رورش بومي در ارائ��ة خدمات قصد 
ش��ده و تعریف شده در س��ند برنامة درسي ملي، 
از توانمندي ه��اي منحصر به فرد این منطقة کمتر 

توسعه یافته در قلب ایران است.

کليدواژه ها: زمین ریخت شناس��ی، کویر لوت، 
مناطق گرم و خش��ك، آموزش وپرورش، توسعة 

پایدار

مقدمه
کویر لوت که در برخي از منابع علمي با ترجمۀ لغت کویر 
به زبان التین و سپس برگردان آن به فارسي، به آن چالۀ لوت 
]1[ گفته شده است، محدودة جغرافیایي وسیعي )شکل 1( بین 
استان هاي خراسان جنوبي، یزد، سیستان وبلوچستان و کرمان 
ــر و عرض حدود 250  ــکل 2( به طول حدود 900 کیلومت )ش
کیلومتر است]2[. موقعیت زمین ساختي بلوک لوت از شرق با 
ــي خاور ایران و از غرب با گسل  گسل نهبندان و حوضۀ فلیش
ــمالي این بلوک  ــده و مرز ش ناي بند و بلوک طبس محدود ش
ــت  ــمر و مرز جنوبي آن با فرونشس به فروافتادگي جنوب کاش
جازموریان در غرب بلوچستان بسته شده است ]3[. به همین 
ــل این منطقه جایگاه رخداد زمین لرزه هاي بزرگ و مهمي  دلی
بوده است ]4[. این منطقۀ گود و فروافتاده با حداقل ارتفاع 190 
متر نسبت به سطح دریا، در مجاورت کوه هاي مرتفع هندوکش 
ــدید با روند  ــل وزش بادهاي دائمي و تقریباً ش ــرق، مح در ش
شرقي ـ غربي است که با نام بادهاي بیست روزة سیستان معروف 
شده اند. وزش دائمي و شدید این بادها در گسترة لوت در ایجاد 
زمین ریخت شناسی منطقه نقش اصلي دارد]5[. حوضۀ آب خیز 
کویر لوت یکي از خشک ترین حوضه هاي آبي ایران با 199000 
ــاحت کشور را به خود  کیلومترمربع، بیش از 10 درصد از مس
ــت. رودهاي چنداني در آن جاري نیستند و  اختصاص داده اس

اغلب سیالبي و فصلي هستند]6[.
شکل 2. موقعیت جغرافیایي دشت لوت

شکل 1. تصویر ماهواره اي دشت لوت و مورفولوژي هاي بارز در آن
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بحثوگفتوگو
ــه اي  ــوت، مجموع ــر ل ــت و کوی ــوع دش ــترة متن گس
ــاي  ــوارض و پدیده ه ــگفت انگیزترین ع ــگاهي از ش نمایش
ــاختي بیاباني است )شکل هاي 3 و 4( که مشاهده و  زمین س
ــک از آن ها، با ایجاد عالقه و انگیزه، دانش هاي  مطالعۀ هر ی
ــت بیاباني  ــمندي را در اختیار عالقه مندان محیط زیس ارزش
ــاختارهاي زمین ریخت شناسی کویر لوت به  قرار مي دهد. س

سه واحد جغرافیایي]5[ به شرح زیر تقسیم  مي شوند. 

سطح وسیعي از لوت شمالي را تک کوه ها و تپه هاي پراکندة 
رسوبي و آتش فشاني پوشانده است]8[ )شکل 5(. توده هاي 
ــه اي در این منطقه به صورت پراکنده و به مقدار کم به  ماس
ــه اي ناهمواري وجود دارند که ارتفاع  ــکل سفره هاي ماس ش

آن ها،  اغلب بین 20 تا 40 سانتي متر است.
ــه کوه هاي  ــي احمد( ب ــوت زنگ 2. ل�وتجنوب�ي )ل
ــان در بخش غربي  ــواران و جبال بارز در حوالي بزم شاهس
ــمالي این منطقه  ــتان ایران محدود مي شود. حد ش بلوچس
ــیت و بلوچ آب تا راه بم به زاهدان است. این  دشت هاي کش
قسمت از لوت از دشت هاي هموار تشکیل مي شود و فقط در 
شمال شرقي روستاي شاهرخ آباد که تقریباً در 40 کیلومتري 
شمال فهرج در داخل لوت قرار گرفته است، چند چاله )دق( 
ــود. مسیل هاي زیادي از جنوب و جنوب شرقي و  دیده مي ش
مشرق لوت جنوبي وارد این قسمت از لوت مي شوند. پوشش 
ــترده است. در جنوب لوت  گیاهي در لوت جنوبي کاماًل گس
ــده است که قسمتي  ــیر واقع ش ــت بم و نرماش جنوبي، دش
ــت از جنوب به  ــکیل مي دهد. این دش ــوت را تش ــۀ ل از چال
ــواران و بزمان محدود  ــارز، شاهس ــات آذرین جبال ب ارتفاع
ــت. سطح این دشت را ماسه هاي روان و تپه هاي ماسه اي  اس
ــده به طور پراکنده پوشانده اند. این قسمت از چالۀ  تثبیت ش
ــکوني مهم حواشي لوت  ــاورزي و مس لوت که از مناطق کش
ــش گیاهي به ویژه درخت هاي جنگلي  ــت، از لحاظ پوش اس

کهور نسبت به سایر قسمت هاي چالۀ لوت غني است]9[. 
ــگفت انگیزترین و وسیع ترین قسمت  3. لوتمرکزي، ش
دشت لوت است. حد جنوبي لوت مرکزي خطي است که آبادي 
ــیت در مغرب لوت را به آبادي گرگ در مشرق لوت وصل  کش
مي کند. لوت مرکزي مشخص ترین واحد جغرافیایي در گسترة 
ــت هاي نسبتاً مرتفع پاي کوه در حاشیۀ  کویر لوت شامل دش
شرقي و غربي، پوشش گیاهي نسبتاً غني، کلوت ها در حاشیۀ 
ــرقي، چاله هاي انتهایي و کویري مسیل ها و رودهاي حوضۀ  ش
ــه اي در مشرق، دشت صاف شني  آبگیر، تپه ها و توده هاي ماس
ــت. در قسمت هاي شرقي لوت مرکزي  و ریگي مرکزي و... اس
ــتۀ ماسه اي قرار گرفته  تپه ها و توده هاي عظیم و به  هم پیوس
ــطح قابل توجهي از لوت به عرض متوسط 52 کیلومتر و  و س
ــط 162 کیلومتر در لوت را پوشانده اند]9[. بخشي  طول متوس

ــکل از عناصر ریگ، شن و ماسه  1. لوتش�مالي متش
ــرف به چالۀ  ــه حد جنوبي آن را بریدگي هاي نامنظم مش ک
رود شور منشأ گرفته از کوه هاي شمال غرب بیرجند تشکیل 
مي دهد )شکل 4(. قسمت شمالي لوت، دشت وسیعي است 
که ارتفاع متوسط زمین در قسمت شمالي آن، بین رود شور 
ــمت جنوبي آن، بیش  و بصیران، حدود 1000 متر و در قس
ــي آن را بریدگي هاي نامنظم  ــت. حد جنوب از 500 متر اس
ــت مشرف به چالۀ محل ریزش رود شور بیرجند در  لبۀ دش
منطقۀ کوه نمک سریا و معدن نمک شهداد تشکیل مي دهد. 

شکل 6. دشت لوتـ  منطقۀ تپه هاي پا شتري شکل 5. پوشش سنگ بازالتي کویر لوت

شکل 4. رود نمک )رودشور بیرجند(در کویر لوت

شکل 3. نمایي زیبا از تل ماسه ها، ریپل مارک

لوتمرکزي،
شگفتانگیزترين

ووسیعترين
قسمتدشتلوت
است.حدجنوبي
لوتمرکزيخطي

استکهآبادي
کشیتدرمغرب
لوترابهآبادي
گرگدرمشرق

لوتوصلميکند
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ــش گیاهي و بخش  ــاي لوت مرکزي داراي پوش از ناهمواري ه
ــت. در کویر لوت پدیده هاي  ــش گیاهي اس غربي آن فاقد پوش
ــرد همچون  ــه ف ــر ب ــدد و منحص ــی متع زمین ریخت شناس
ــیار گرم و داغ از گدازه هاي بازالتي نظیر چالۀ  ــت هایي بس دش
ــکل7(، حدود 40 مخروط آتش فشاني کواترنر،  گندم بریان )ش
پهنه هاي شني مواج، پهنه هایي به شکل چندضلعي هاي متعدد 
حاصل قشر نمکي ضخیم و تبخیر شدید سطح زمین، پهنه هاي 
وسیع ماسه و ریگ با طیف رنگي قهوه اي روشن تا خاکستري و 
سیاه نظیر گدار باروت )که چون خاک آن سیاه و شبیه باروت 
ــود( به همراه بخش هایي با نام  ــت به این نام خوانده مي ش اس
ــن و پوشیده از خاک هاي  ــت هایي از ریگ، ش هامادا1 )که دش
ریگي فاقد گیاه هستند(، کویر پا شتري )که در سطح این نوع 
ــد که پس از بارندگي زیاد، تعدادي شتر  زمین ها به نظر مي رس
روي آن راه رفته اند(]9[ )شکل 6( به همراه گل ترک هاي بسیار 
ــتگي هاي  ــکل دار همراه با صعود نمک از شکس زیبا و کاماًل ش
ــک شدن زمین هاي رسي و نمکي به زیر  آن ها )که بر اثر خش
آب فرو رفته ایجاد شده اند( ]7[ به چشم مي خورند )شکل 8(.

1.کلوت
یکي از شگفت انگیزترین ساختارهاي زمین ریخت شناسی 
ایجاد شده در کویر لوت، کلوت است؛ منطقه اي که چشم انداز 
طبیعي آن از دور به خرابه هاي شهري بزرگ مي ماند )شکل 
ــی فرسایشي کلوت ها در 43  9(. مجموعۀ زمین ریخت شناس
ــهداد )24 کیلومتري ده سیف( در مساحتي به  کیلومتري ش
ــط 145 کیلومتر  ــط 80 کیلومتر و طول متوس عرض متوس

تشکیل شده اند )شکل 10(.
کلمۀ کلوت یک کلمۀ بلوچي از دو جزء کلولوت به معناي 
شهر لوت )لوت به معناي خشک( است. هنوز هم از کلمۀ کالته 
ــتان  ــان و سیستان وبلوچس ــیاري از نقاط جنوب خراس در بس
ــود ]2[. منظور از کلوت یا شهر لوت،  به عنوان آبادي یاد مي ش
تپه هایي با شکل هاي مختلف از جنس رس و گچ هستند. این 
عوارض که تقریباً تمامي سطح غربي لوت مرکزي را پوشانده اند، 
در اثر عمل باد و آب به شکل ساختمان هاي تخریب شدة قدیمي 
ــتۀ دور در آنجا زندگي رواج داشته  ــتند که گویا در گذش هس
ــت، در حالي که این طور نبوده و آثار آباداني و کشاورزي در  اس

آن ها دیده نمي شود ]6[.

پدیده هاي منحصر به فرد دیگري به شرح زیر در گسترة 
کویر لوت، ساختار ژئومورفولوژیکي کویر را تشکیل مي دهند. 

شکل 10. موقعیت جغرافیایي و دسترسي به کلوت

شکل 9. کلوت در دشت لوت ایران

شکل 8. ترک هاي گلي در دشت لوت

شکل 7. نمایي از منطقۀ گندم بریان در کویر لوت

کلمةکلوتيك
کلمةبلوچيازدو
جزءکلولوتبه
معنايشهرلوت
)لوتبهمعناي
خشك(است.هنوز
همازکلمةکالته
دربسیاريازنقاط
جنوبخراسانو
سیستانوبلوچستان
بهعنوانآباديياد
ميشود
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ــکیل کلوت ها  ــگران کویر لوت، طرز تش برخي از کاوش
ــي در بیابان مي دانند که آب با  را حاصل بارندگي هاي موقت
ــطح زمین، خمیري درست مي کند و پس از خشک  خاک س
ــرد و کم کم حفره ها و  ــدن، وزش باد آن ها را با خود مي ب ش
ــود مي آیند. این حفره ها بزرگ تر  چاله هایي در اثر آن به وج
مي شوند و در نهایت به صورت داالن هاي کلوت دیده خواهند 

شد ]6[.
ــان مي دهند که عمل انتقال  نتایج مطالعات میداني نش
ــازندهای  ــل گودال هاي س ــه داخ ــا ب ذرات از روي کلوت ه
ــت ]2[. در واقع این  ــده اس لوت به صورت دوره اي انجام ش
ــه همراه هم یا  ــایش آب و باد ب ــان دهندة عمل فرس امر نش
ــک و تر است. تفاوت شکل  به طور متناوب در دور ه هاي  خش
ــود به طوري که  کلوت ها در طول آن ها به وضوح دیده مي ش
ــود )مانند چند  ــیار کوتاه مي ش در برخي نقاط کلوت ها بس
ــهداد( و به آن ها کلوتک گفته  محدودة کوچک در اطراف ش
مي شود )شکل 9(. کلوت ها عموماً در اثر طغیان هاي فصلي و 
برش دیواره هاي آن ها به وجود آمده اند. این دیواره هاي بریده 
ــبت به بقیۀ قسمت ها مقاومت  ــده در برابر فرسایش، نس ش

بیشتري دارند ]6[.
ــود دارند  ــور کویري وج ــا، اراضي ش ــن کلوت ه در بی
ــطح آن ها  ــي باال و گچ، س ــطح آب زیرزمین ــه به دلیل س ک
ــت. در زیر  ــخم خورده یا به صورت چندضلعي درآمده اس ش
ــطحي این کویرها در عمق ده تا بیست سانتي متري،  الیۀ س
ــیم، سدیم و  ــخت از جنس امالح نمک هاي کلس الیه اي س
ــخم زده کمتر از  ــوري کویرهاي ش ــود دارد. ش ــم وج منیزی
ــفید، زرد و...  ــر همچون کویر چندضلعي، س کویرهاي دیگ
ــبب امکان رویش برخي گیاهان به شرط  است. به همین س
ــت ]6[. با وجود زمین لرزه های  تأمین آب در آن ها فراهم اس
فراوان در گسل هاي حواشي کویر لوت ایران، ساختار مرتفع، 
فرسایش یافته و ناپیوستۀ کلوت هاي درست  شده در گسترة 
کویر لوت را زمین لرزه ویران نکرده است. مجموعۀ کلوت ها، 
ــذارد که از برج و باروهاي  ــهري را به نمایش مي گ منظرة ش
ــت باد و باران در امتداد موقعیت هاي  ــیده شده به دس تراش
ــت  ــن، خیابان بندي هاي تقریباً منظم درس جغرافیایي معی
ــوزان که به نظر مي رسد  ــده است؛ سازه اي داغ و بسیار س ش
ــود زنده اي در آن وجود ندارد، اما بازدیدکنندگان  هیچ موج

فراواني را به سمت خود مي کشاند )شکل 11(.

در کنار کلوت هاي لوت، کمپي کویري بنا شده است که 
در گویش محلي مردمان شهداد به آن کوتو مي گویند. کوتو 
ــرپناه گرد )گردخانه( و آالچیق  در زبان محلي، به معناي س
ــکل از کوتوهایي است که  ــت ]10[. سایت کوتوها متش اس
ــده اند تا ساختار طبیعي و سنتي  ــکل سنتي ساخته ش به ش

منطقۀ بکر و دست نخوردة کویري حفظ شود.

2.تپههايماسهاي
ــکل 12(  ــرق لوت مرکزي )ش ــه اي در ش تپه هاي ماس
ــول 100 کیلومتر را  ــرض 50 کیلومتر و ط ــه اي به ع منطق
ــه  اي تا 500 متر  ــکیل مي دهند. ارتفاع این تپه هاي ماس تش
ــا را که در جهت  ــکال خاصي از این نوع تپه ه ــد. اش مي رس
ــاد به حرکت مي پردازند، بارخان مي گویند. هرم هاي  وزش ب
ــوند  ــه اي2 و تپه هاي طولي در این مجموعه دیده مي ش ماس

]6[ )شکل 13(.

ــت که  ــني به  این صورت اس ــکیل تپه هاي ش طرز تش
ــاد پس از  ــن در اثر وزش ب ــطح زمی ــه هاي روان در س ماس
ــیدن به موانعي در سر راه خود از قبیل گیاهان، قطعات  رس
سنگ یا عوارض طبیعي همچون کاهش سرعت باد از حرکت 
ــتند و ذرات ماسه متوقف مي شوند. این ذرات در  باز مي ایس

شکل 13. هرم هاي ماسه اي و ریپل مارک هاي بادي در لوت

شکل 12. موقعیت جغرافیایي تل ماسه ها در شرق لوت

شکل 11. نمایي از بازدیدکنندگان لوت

آمـــــــو زش 13
دورۀ هــــــجدهـــم
شـــمارۀ 3  بهـار139۲



ــته مي شود و به تدریج به مقدار آن ها  اطراف این موانع انباش
افزوده خواهد شد. سرانجام اجتماع این ذرات ماسه اي باعث 
ــود. هرچه این موانع بزرگ تر  ــني مي ش ــکیل تپه هاي ش تش
ــورت تپه هاي  ــه اي به ص ــند، امکان اینکه توده هاي ماس باش
ــکیل در محل  بزرگ تر درآیند، وجود دارد. تپه ها پس از تش
ــوند،  خود ثابت نمي مانند و در جهت وزش باد جابه جا مي ش
ــه ها در دامنه اي که در جهت  ــوري که با وزش باد، ماس به ط
باد قرار دارد به طرف باال رانده مي شوند و پس از رسیدن به 
ــتي تپه مي غلتند و در آنجا جمع مي شوند  قله در دامنۀ پش
ــرایط عادي به ده  ــه اي در ش ]6[. جابه جایي توده هاي ماس
ــد. هرم هاي ماسه اي جوان با  ــت متر در سال مي رس تا بیس
ــا به کندي  ــود در جهت حرکت باد، ام ــاختار برخاني خ س
ــتند. مرتفع ترین هرم هاي  ــال حرکت و جابه جایي هس در ح
شناخته شدة ماسه اي دنیا در لیبي حداکثر سیصد متر ارتفاع 
دارند. در لوت، ارتفاع برخي هرم ها گاه به 480 متر مي رسد 

]2[ )شکل 13(.
ــت و به ندرت از بیست  ــني متغیر اس ارتفاع  تپه هاي ش
ــود و به  ــر تجاوز مي کند، ولي گاه ارتفاع آن ها زیاد مي ش مت
ــد. براي مثال ارتفاع تپه هاي شني شرق  صد متر نیز مي رس
ــد و ارتفاع مرتفع ترین  ــر لوت به بیش از صد متر مي رس کوی
ــده در بیابان هاي دنیا، حداکثر سیصد  ــناخته ش هرم هاي ش
ــده است ]5[. در بخش هایي  متر در صحراي لیبي گزارش ش
ــد،  ــر لوت ارتفاع برخي هرم ها گاه به 480 متر مي رس از کوی
ــه هاي کویري  ــن تل ماس ــن و مرتفع تری ــن رو بزرگ تری از ای
ــکیل مي شود.  صحراهاي دنیا در منطقۀ کویر لوت ایران تش
ــت، ولي گاهي گچ،  ــني اغلب از کوارتز اس جنس تپه هاي ش
ــترهاي آتش فشاني و مواد دیگر در آن ها  آهک، رس، خاکس
ــني حاکي از  ــود این مواد در تپه هاي ش ــود. وج دیده مي ش
فراواني آن ها در محل است )شکل 14(. شکل تپه هاي شني 
ــت و از این رو آن ها را بر حسب شکل و چگونگي  متفاوت اس

تشکیل به دسته هاي مختلف تقسیم مي کنند.

3.گلدانهايگیاهينبکا
ــرق  ــمال ش ــت کویر در فاصلۀ نزدیک به ش در درون دش
ــهداد، در گستره اي با عرض متوسط هشتاد کیلومتر و طول  ش
ــان گیاهان به  ــاک متحرک در می ــط 145 کیلومتر، خ متوس
ــاي گز در گلدان هاي بیاباني  ــاده و درختان و درختچه ه دام افت
ــود.  جاي گرفته اند که به این تل هاي گیاهي، نبکا گفته مي ش
بزرگ ترین نبکاهاي جهان، به همراه مرتفع ترین رِبدو3، با ابعاد 
بزرگ تر و شکل هاي پیچیده تر در لوت غربي تشکیل شده ]11[. 
ــۀ آن متوسط  ــطح همواري که میزان ماس نبکاها عموماً در س
ــت موجود براي حیات  ــطح آب زیرزمیني آن باال یا رطوب و س
ــش گیاهي کافي باشد ظاهر مي شوند. گاه طول نبکاها در  پوش
ــد، در حالي که بلندترین  ــه ده متر مي رس ــت لوت ایران ب دش
نبکاهاي صحراهاي افریقا حدود سه متر طول دارند )شکل 16(.
در دشت لوت ایران، زمین هاي بین نبکاها پوشیده از ماسه 
است. عناصر تشکیل دهندة نبکا شامل ماسه، الي، رس و سلیت 
ــتند که بیشتر در  ــت. تل هاي گیاهي، نبکاها، عوارضي هس اس
ــوبات بادي به وجود مي آیند. این  ــت و حمل رس مناطق برداش
اراضي با رویش یک گیاه و گیر افتادن ذرات شن و جمع شدن 
ــد گیاه، میزان افزایش هاي  ــوند. با رش در پاي آن ها پیدا مي ش
ــود. ارتفاع مواد جمع شده در پاي  بادي در پاي گیاه زیاد مي ش
گیاه ممکن است به چندین متر برسد. یک نبکا در طول دورة 
ــکیل و تولد تا بلوغ و اوج تشکیل را  عمر خود مراحل آغاز، تش
مي گذراند. به نظر مي رسد که نبکاهاي دشت لوت ایران، مراحل 
اوج تکامل خود را مي گذرانند و هرگونه دخل و تصرف در آن ها 

موجب نابودي آن ها مي شود.
ــاختار ظاهري نبکا تابعي از اندازه، تراکم و  ــکل و س ش
ــان از گونه هایي  ــت. انواع گیاه ــد گیاه میزبان اس میزان رش
نظیر دسته اي از گرامینه ها، درختچه هاي تاغ، گز و... تشکیل 
ــز4 از گونه هاي میزبان  ــوند. در کویر لوت گونۀ گیاه گ مي ش
نبکاها هستند )شکل 16(.  گیاهان منفرد باید ارتفاعي بیش 
ــند تا بتوانند ماسه ها را  ــته باش ــانتي متر داش از 10 تا 15 س
کنترل و جمع کنند و نبکا تشکیل دهند. اگر دانه هاي ماسه، 
ــند، یعني عناصر رس و الي کافي  ــته باش چسبندگي نداش
نداشته باشند، حجم آن ها با تغییر سرعت باد تغییر مي یابد. 
با افزایش میزان رسوب، گیاه براي جلوگیري از مدفون شدن 
ــده در پاي خود، به رشد خود در  ــۀ جمع ش ــن و ماس در ش

شکل 16. تشکیل نبکا در کویر لوت ایران شکل 15. برخان در کویر لوت ایران

شکل 14. ریپل مارک  در تل ماسه هاي مرتفع در لوت
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بزرگترينو
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ــرعت بیشتري ادامه مي دهد. این  جهت خروج از تدفین با س
ــد تا آنجا که ریشۀ گیاه در ارتباط با سطح آب زیرزمیني  رش
ــطح آب زیرزمیني افت  ــد، ادامه مي یابد. اما جایي که س باش
مي کند این ارتباط قطع و در نتیجه کاهش رشد گیاه و پس 
ــود که  ــرگ گیاه و در نهایت تخریب نبکا آغاز مي ش از آن م

سرانجام به مرگ نبکا مي انجامد.

5.کمپهاوبازديدکنندگان
ــب  ــیع کویر لوت با موقعیت جغرافیایي مناس منطقۀ وس
ــهرهاي بزرگ اعم  ــدن در بخش مرکزي ایران، به ش و واقع ش
ــت و با  ــران، اصفهان، یزد، کرمان، بیرجند و... نزدیک اس از ته
استعداد زیاد، جاذبه هاي محیطي زمین ریخت شناسی، اقلیمي 
ــگران  و... متعددي را براي بازدیدکنندگان فراهم آورده و گردش
فراواني را از اقصا نقاط کشور و سایر کشورها به خود جذب کرده 
است )شکل 19(. کمپ شهداد )شکل 18 و شکل 20( یکي از 

پرطرف دارترین کمپ ها در این منطقه است.

پدیدة ربدو با ابعاد بزرگ تري از نبکاها متمایز مي شوند. 
ــرض آن ها به یک تا پنج  ــول آن ها به دو تا هفت متر و ع ط
ــز پیچیده تر از  ــکل  ربدوها نی ــد. غیر از ابعاد، ش متر مي رس
ــان مي دهد که  ــت. گاهي ربدو چند مخروط را نش نبکاهاس
ــکل 17(. مرتفع ترین ربدوها که  ــار هم قرار گرفته اند )ش کن
ــوت غربي دیده  ــد، در ل ــاع آن ها به 12 متر مي رس گاه ارتف

مي شوند ]7[.

۴.آسمانشب
ــی کویر لوت  عالوه بر همۀ جاذبه هاي زمین ریخت شناس
ــب در کویر، جاذبۀ زمین ریخت شناسی  ــمان ش در روز، آس
ــده است. این  ــماوي دیگري دارد که کمتر به آن توجه ش س
ــود نورهاي  ــی طبیعي به دلیل نب ــدة زمین ریخت شناس پدی
ــمان، مناظر  ــي، نبود گرد و غبار و نبود ابر و... در آس مصنوع
زیبایي از آسمان، حرکت اجرام سماوي، سیارات و ستارگان 
)حرکت زمین بر گرد خود و بر گرد خورشید( )شکل 18( و 

شهاب سنگ ها )شکل 19( را به نمایش مي گذارد.

نتیجهگیري
ــل ها  ــیع بین گس ــر لوت منطقۀ وس ــرزمین کوی 1. س
ــه به دلیل  ــت ک ــرقي و غربي ایران اس ــاي مرتفع ش و کوه ه
ــاختار زمین شناسي ویژه و وزش باد دائمي بادهاي شدید  س
ــی  ــک، با پدیده هاي متعدد زمین ریخت شناس و گرم و خش
ــه ها، نبکا و... و آسمان زیباي شب،  همچون کلوت ها، تل ماس
ــتي در  ــابقۀ کهن زیس ــکي مطبوع اقلیمي و... س گرما و خش
ــن با حدود صد درجۀ  ــي آن، گرم ترین نقطۀ کرة زمی حواش
سانتي گراد، بزرگ ترین دشت کویر در سرزمین ایران و یکي 

شکل 20. کمپ شهداد با مسکن بومي در کویر لوت

شکل 19. ردیابي حرکت شهاب سنگ ها در آسمان کویر لوت

شکل 18. زمین ریخت شناسی زیباي آسمان شب در کویر لوت

شکل 17. تشکیل ربدو در کویر لوت ایران
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ــن بیابان هاي طبیعي  ــهورترین، متنوع ترین و زیباتری از مش
ــت که بخش هایي از آن به دلیل گرماي فوق العاده  جهان اس
ــکان چنداني براي  ــراوان امالح نمکي، ام ــدید و حضور ف ش
ایجاد و حفظ حیات ندارد، ولي با این همه پدیده هاي متنوع 
ــترده در گسترة آن، موزة  ــی گس و جذاب زمین ریخت شناس
ــدان به آموزش و  ــي و منحصر به فردي براي عالقه من طبیع
یادگیري واقعي در محیط زیست بکر و طبیعي، در روز و شب 
ــکونتگاه هاي بزرگ شهري و مراکز استان هاي  در نزدیکي س
ــان رضوي،  ــان جنوبي، خراس ــزد، خراس ــدد کرمان، ی متع
خراسان شمالي، قم، سیستان وبلوچستان، فارس، مرکزي و... 
ــترس توسعه و تعالي پایدار و بومي منطقۀ مرکزي  را در دس

ایران قرار مي دهد.
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