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كشور پهناور ايران مجموعه اى بسيار متنوع و زيبا از سرسبزترين 
نواحى تا خشـــك ترين و خالىترين مناطق و پستترين نقاط و 

ارتفاعات بلند را در خود جاى داده است.
نزديك به 75 درصد كشـــور ما را مناطق كويرى و بيابانى در 
بر گرفتهاند. لوت يكى از گرمترين و خشـــك ترين بيابانهاى 
دنيا اســـت و در تضاد با نقاط قطبى، قطب حرارتى كره زمين 
محســـوب مىگردد. در وســـعت قابل مالحظه اى از اين منطقه، 
كمتـــر با موجود زنده برخورد مىكنيم. لوت به دليل آب و هواى 
بسيار خشك در چارچوب زير گروه BW يعنى بيابانى قرار دارد. 
باتوجه به اينكه بارندگى ساالنه قسمت عمده اى از آن در حدود 

50 ميليمتر است، بنابراين يك بيابان واقعى است.
به دليل داشـــتن خاك ماســـه اى داراى پوشش گياهى است. 
بنابراين بيابان لوت نام اصلى آن قلمداد مى شود و كوير (شوره زار)

 بخش كمى از آن را در بر مىگيرد. اما به دليل آنكه نام كوير در 
بحث گردشگرى دلچسب تر و رايج تر است ما نيز در ادامه از واژه 
كوير لوت استفاده مىكنيم. كوير شهداد بخشى از حاشيه غربى 
كوير لوت است. شهداد با 24 هزار كيلومتر مربع وسعت درجنوب 
شرقى ايران و شمال شرقى كرمان، يكى از بزرگترين بخشهاى 
كشـــور و باستانى ترين بخش استان كرمان محسوب مىگردد. 
(بـــدون در نظر گرفتـــن بخش مركزى عنبرآباد و محوطه هاى

 باستانى كنار صندل در جنوب استان)
به علت وجود آبادى و زندگى در طى بيش از 4 هزار ســـال 
گذشـــته اين بخش قديمىترين اجتماع انسانى را در همسايگى 

كوير پديد آورده است.
105 كيلومتر حركت از شـــهر كرمان در جهت شرق و سپس 
شـــمال شـــرق ما را به شهر تاريخى و ديدنى هاى اعجاب انگيز 
كوير شـــهداد رهنمود مىسازد. مسيرى كه از ارتفاعات بلند و از 
تونل ســـنگى و نزديك به يك كيلومترى ســـيرچ مىگذرد و در 
ادامه راه از دره شـــيب دار و ماليم ســـيرچ كه تصوير زيبايىهاى 
ييالقـــى كرمـــان را بازگو مى كند، مـــى گذرد. تصويرى كه در 
گوشـــه آن ســـروى بلند قامت با 1000 سال خاطره از اين جهان 

قرار گرفته است. 
حركت از ارتفاع، عبور از شـــيب هاى ماليم و ادامه حركت 
بهسمت گودترين چاله داخلى ايران با ارتفاع 75 مترى از سطح 

دريا در محدوده تكاب، جريانى تجربه آلود را پديد مىآورد.
گودتريـــن چاله داخلى ايران يكى از گرمترين نقاط كره زمين 
هم به حساب مى آيد. منطقه اى سنگى در اين محدوده هرساله 
درگرمترين روزهاى خود دماى حرارتى بيش از 70 درجه سانتيگراد 
را تجربه مىكند اواســـط مردادماه گذشـــته گروهى از محققان و 
طبيعت دوستان دماى قبل گندم برياِن را مورد سنجش قرار دادند. 

كه در فـرصت منـاسب گـزارش آن منتشر خواهد شد.
در گوشـــه گوشـــه شهداد آثار باســـتانى از هزاره چهارم قبل 
از ميالد تا دورههاى اســـالمى و معاصر همچون گورســـتانها، 
قلعهها، كاروانسراها و ... را مىتوان مشاهده كرد. اما مهمترين و 
منحصربهفردترين داشته اى كه اين منطقه كويرى در خود جاى 

داده است «كلوتها» مىباشند. 
در 25 كيلومترى شرق شهداد شاهد مناظر بديع، حيرتآور و 
شگفت انگيزى از زاييده هاى طبيعت هستيم. كلوتها از لحاظ شكل 
ناهموارى و شرايط پيدايش در دنيا بى نظيرند و اسرار بىشمارى 
درباره اصول و خواص پيدايش آنها وجود دارد. از دور دست كه 
به كلوتها نگاه مى كنيم شهرى بزرگ با آسمان خراشهاى فراوان 
را تداعى مى كند و همين امر باعث شده كه تا برخى جهانگردان 

خارجى از آن به عنوان شهر ارواح ياد كنند.
كلوتها از شمال به جنوب حدود 145 كيلومتر طول و از غرب به 
شرق نزديك به 70 كيلومتر عرض دارند و در موازات تل ماسه هاى
 عظيم شرق كوير قرار گرفتهاند. اما كلوتها ناشناختهتر، خطرناكتر 

و افسانهاىتر از تل ماسه هاى شرقى لوت مىباشند.
كسى تا كنون از آنها عبور نكرده و مطالبى كه در اين زمينه 
گفته مىشود بر گرفته از نظرات و بررسىهاى دانشمندان است. 
سون هدين جهانگرد سوئدى در اوايل قرن گذشته در پى سفرى 
بســـيار سخت، به شكل بسيار خارق العاده اى زيبايىهاى كوير 
را بر شـــمرده اســـت امرى كه بسيارى از گردشگران را تشويق و 

ترغيب به سفر براى ديدن اين شگفتى ها نمود.
از ســـال 76 كه عمليات جاده ســـازى بين شهداد و نهبندان 
آغاز شد رفته رفته بر تعداد بازديد كنندگان اين بخش از كلوتها 
كه ميزبان جاده اســـت افزوده شـــده است. هم اكنون نزديك به 
300 كيلومتر جاده آســـفالته، تنها مسير عمومى براى گذر از اين 

تجربه سرشار از زيبايى و شگفتى است. تجربه فائق آمدن بر يك 
وحشت بى مانند. مسيرى بى پايان از غرب به شرق.

در اين ناحيه هيچ موجود زنده گياهى و جانورى ديده نمىشود. 
مرتفعترين هرم هاى ماســـهاى دنيا، پهنه هاى وســـيع ماسه با 
طيف رنگى قهوهاى روشن تا خاكسترى و سياه، تپه هاى شنى 
كويرى يا پاشترىها، هامارا (دشتهاى ريگى) و رود شور بخشى 
ديگر از چشم اندازهاى رويايى در كوير لوت هستند كه با آسمان 
فرش شده با ستاره هاى كوچك و بزرگ، لحظات به ياد ماندنى 

را براى هر انسانى ايجاد مى كنند.
ســـكوت، آرامش، پهنه وســـيع و ناتمـــام و ... همه و همه 
دستدردست هم مىدهند تا انسان را در شگفتى و جذبهاىخاص 

به تامل و حيرت وا دارند.
كمپ كويرى شـــهداد در 20 كيلومترى شـــهداد در مســـير 

نهبنـــدان و در آخريـــن نقطههايـــى كه زندگـــى ادامه دارد 
و پس از گذر از ده سيف و شفيعآباد در البهالى تپهها قرار گرفته 
تا پذيراى گردشگران و طبيعت دوستان در فضايى آرام باشد. آب، 
برق، سرويس بهداشـــتى، آمفىتئاتر روبـاز، حمامآفتاب، خواب 
در شنها و استراحت در 35آالچيق ساختهشده از مصالح طبيعى 
همچون برگهاى خرما ... بخشـــى از امكانات و لوازم ميزبانى 

كوير از ميهمانانش مىباشد. 
خيـــال كوير، ديدن و تجربه كردن آن اســـت كه به واقعيت 

تبديل گردد، واقعيتى خيالى.
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