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 كره زمين، مجموعه اى از فراوانى ها و جلوه هاى
 متنوعى اســـت كه جداى از تقسيمات سياسى و 
جغرافيايى به شكل خاصى سطح آن را پوشانده اند.

 ايران بخش كوچكـــى از اين كره بزرگ و عجيب 
است كه بخاطر شرايطى كه همواره در طول تاريخ 
با خود همراه داشته، ســـرزمينى قابل توجه بوده 
است. سرزمينى كه شرايط ويژه تاريخى، فرهنگى 
و جغرافيايى آن باعث گرديده كه در ادوار مختلف، 
سرنوشـــتهاى متفاوتى را تجربـــه كند و كرمان، 
ويترينى از اين سرزمين است. ويترينى كه آراسته 
بهترين هاى متنوع و جذابى است كه هر يك جلوه اى
 از شـــكوه ارزشـــهاى ايران زمين است. در اين 
يادداشت نگاهى گذرا خواهيم داشت به بخشى از 
آنچه كه در استان كرمان جاى دارند و در ايران و در 

جهان بى همتا و منحصر به فرد مى باشند.
كلوتهاى شهداد: شگفت انگيزترين 

عارضه هاى كويرى جهان
كوير لوت به عنوان بخش قابل توجهى از استان 
كرمان، ميزبان شـــگفت انگيزترين عارضه هاى

 طبيعى و منحصر به فردى اســـت كه با توجه به 
ســـاختار و فضاى بيرونى كه از خـــود به نمايش 
مى گذارند تحســـين و تامل هـــر بيننده اى را بر

 مى انگيزد. شـــهر ارواح، بزرگترين شهر كلوتى 
جهان، ســـرزمين عجايب و ... نامهايى است كه 
بسيارى از گردشـــگران، عابران و خصوصًا شرق 
شناسانى چون "سون هدين" و سرپرسى سايكس 
پس از رسيدن به كلوت ها بر لب آوردند. منطقه اى

 به وســـعت 80×140 كيلومتر كه در وســـط لوت 
به شـــكلى مواج تشكيل شده اســـت. منطقه اى 
كه در 150 كيلومترى شـــرق شـــهر كرمان و در 

30كيلومترى شهداد قرار گرفته است.
تل گندم بريان: 

گرم ترين نقطه كره زمين
از ديگر نقاط شگفت انگيز كوير لوت، منطقه اى 
پوشيده از سنگهاى سياه آذرين است. پهنه اى وسيع 
در دل شن ها، سنگ ريزه ها و نمك زارها كه ميزبان 
ســـنگ هاى سياه است پهنه اى تپه مانند كه 400

متر ارتفاع دارد و در اين منطقه گود، ارتفاع آن قابل 
توجه است. از گندم بريان به عنوان گرم ترين نقطه 

كره زمين ياد مى كنند.
اين بخش از كوير لوت به دليل ارتفاع پســـت 
و نيز شـــدت گرمائى كه حاصل تابش خورشيد بر 
سنگهاى سياه است و به دليل هواى وحشتناكى كه 
در ماههاى تير و مرداد دارد بى شـــك هيچ رقيبى 
در ســـطح دنيا ندارد. پرويز كردوانى كويرشناس 
برجســـته ايرانى دماى 70 درجه سانتيگراد را در 
اين منطقه مدعى است. بهتر است بدانيم كه در 13
دسامبر 1922 ثبت گرماى 57/7 درجه سانتيگراد 
در بيابان الغزيزيه ليبى باعث شـــد تا از آن به عنوان 

گرم تريـــن نقطه كره زمين ياد كنند و اين در حالى 
است كه در ده ســـيف زيارت كه به عنوان آخرين 
آبادى ايستگاههاى شهداد قبل از ورود به دل كوير 

لوت به حساب مى آيد به راحتى 53 و 54 درجه گرما 
در ايستگاههاى هواشناسى به ثبت مى رسانند. پس 
مى توان شرايط گندم بريان را بسيار مستعد براى 
باال بردن دماى هوا تا ســـطح گرم ترين نقطه كره 
زمين متصور شد. منطقه اى با طول 48 و عرض 10
كيلومتر در 35 كيلومترى شمال كلوتها و در قسمت 

جنوبى لوت شمالى.
غارايوب: بزرگترين غار ايران

كوه ايـــوب با ارتفاعى بيـــش از 3368 متر در 
شـــمال غرب اســـتان كرمان ميزبان بزرگترين 
غار آذرين ايران اســـت. اين غار در 7 كيلومترى 
دهســـتان دهج از توابع شهرستان شهر بابك مى 
باشد. منشاءاينغار گدازه هاى آتشفشانى هستند و 
باتوجه بهبررسىهاى باستان شناسى مسكن و محل 
استقرار انسانها در دورانهاى گذشته بوده است. آثارى 
از دوران اشـــكانى به راحتى در اين غار قابل ديدن 
مى باشـــد كه هر ســـاله پذيراى بســـيارى از 

گردشگراناست.

اما آنچه كـــه اين غار را در ايران منحصر به فرد 
جلوه مى دهد دهانه عظيم اين غار است دهانه اى

 با 50 متر طول و 40 متـــر ارتفاع دارد. خميازه اى 
تمام نشدنى و غول آسا در بخش جنوبى كوه ايوب و 
حاال مقايسه كنيد آن را با فراخ ترين دهانه غار ايران 
يعنى رود اخشـــان فيروز كوه كه دهانه آن 50 در 

18 متر مى باشد.
آبشار هاى جبال بارز (سرنكوه و وروار): 

بلند ترين آبشارهاى ايران
بخش قابل توجهى از استان كرمان را ارتفاعات 
فرا گرفته اند. درســـت مثل ايران. ارتفاعاتى كه

 چشم اندازها و تصاوير بى مانند طبيعت را به وفور در 
آنها شاهديم. يكى از اين چشم اندازهاى ارزشمند 
وجود آبشارها در گوشه و كنار استان كرمان است.

اگر چه اكثر آبشارهاى ايران در زاگرس مركزى 
و البرز مى باشند اما ارتفاعات اين بخش از ايران نيز 
حرفهاى زيـــادى براى گفتن دارند و براى طبيعت 
گـــردان و ماجراجويان ســـرزمين بكر و بى مانند 

محسوب مى گردند.

در رشـــته كوه 240 كيلومتـــرى جبال بارز 
كه درمســـير جنوب اســـتان قرار دارد. دو آبشار 
رودفرق (وروار) در شهرســـتان عنبرآباد و سرنكوه 

درشهرستان جيرفت ارتفاع 120 و 176 مترى را از 
ريزش آب به نمايش مى گذارند، آبشارهايى كه از 
آبشار شوى استان لرستان كه بلندترين آبشار ايران 

محسوب مى گردد دهها متر بلندترند.
قله هزار چهارمين قله بلند  ايران

بلند ترين قله ارتفاعات مركـــزى ايران با ارتفاع 
4501 متر كه به تنهايى از كل قله هاى رشته كوه 1400
كيلومترى زاگرس (عظيم ترين و طوالنى ترين رشته 
كوه ايران) بلندتر اســـت و پس از دماوند (5671 متر) 
علم كوه (4850 متر) و سبالن (4811 متر) چهارمين 
قله ايران به حســـاب مى آيد. ارتفاعات هزار پوشيده از 
انواع گياهان دارويى و وحشى مى باشد و چشمه سارها، 
جنگلهاى بيد، رودخانه و آبشار از ديگر چشم اندازهاى 
آن به حساب مى آيند. قله اى كه مهربانى آن با طبيعت 

گردان و كوه نوردان زبان زد است.
روستاى اورديكان: 

بلندترين منطقه مسكونى ايران
بلندترين منطقه مسكونى ايران در ارتفاع 3000 مترى 
كه در ســـينه قله بلند الله زار (4311 متر) به آرامى 
جاى گرفته و ساكنان آن در تمام طول سال خانه و 
كاشانه خود را آباد  نگه مى دارند و هرگز ترك آن نمىكنند.
دشت ساردوئيه: بلندترين دشت ايران

در حركت به ســـمت جنوب استان و پس از گذر 
از قله بلند هزار به دشت مرتفع ساردوئيه كه بخش 
شمالى شهرســـتان جيرفت محسوب مى گردد 

برخورد مى كنيم. 
دشـــتى كه با 2700 متر ارتفاع از ســـطح دريا 
بلندترين دشـــت ايران محســـوب مى گردد. كه 
در پايين دســـت آن دره زيبا و خارق العاده دلفارد 
قرار گرفته اســـت و يكى از زيباترين مسيرهاى 

گردشگرى جنوب كشور است.
گودال تكاب: 

گودترين چاله داخلى ايران
بخش مركزى كوير لوت پست ترين و خشك 
ترين نقطه ايران محسوب مى گردد منطقه اى كه 
بارش باران در آن كمتر از 50 ميليمتر است و ممكن 
است سالهاى پى در پى شـــاهد هيچ بارانى در آن 
نباشيم. گودال تكاب كه مثل كف يك قيف است 
گودترين چاله داخلى ايران مى باشـــد كه در برخى 
نقاط آن ارتفاع به 76 متر مى رســـد و بسيارى نقاط 

ديگر آن ارتفاعى بين 150 تا 250متر دارند.
بازار تاريخى كرمان: 

بزرگترين بازار سرپوشيده جهان
از ديگر عجايب استان كرمان بازار تاريخى شهر 
كرمان است كه در كنار زيبايى هاى خاص بازارهاى 
ســـنتى به دليل طوالنى بودن آن يكى از منحصر 
به فردترين جلوه هاى معمارى ســـنتى در ايران و 
جهان محسوب مى گردد. طول راسته بازار كرمان 
1100 متر است كه با بازارهاى فرعى وابستهبهآن 

كـــرمـــان
 سرزمين شگفتي هاي 

پـــنـــهـــان

 استان كرمان


