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آمدن بهار، فصل روئيدن، فصل شكفتن 
و نو شدن، فصل ميزبانيها و ميهمانيها 
را صميمانه تبريـــك ميگوئيم.حضور 
پرعاطفهتـــان را در جوار امامزادهزيد(ع) 
در شـــهر نخلهاي سخاوتمند و آكنده 
از عطر نارنج با تمدن 6000 ســـاله و 
آســـماني پرستاره بهشت، فيروزه كوير 

ايران، شهداد گرامي ميداريم. 
كيلومترمربع وسعت  شهداد با 24000
بزرگترين، باستانيترين و پرجاذبهترين 

بخش ايران محسوب ميشود.
داراي 3 دهستان به نامهاي اندوهجرد 
– تكاب  - سيرچ بوده و جمعيتي بالغبر 
22000نفر در آن زندگي ميكنند. شهداد 
با پشتوانه پرافتخار تاريخي و تنوع آب 
و هوايي داراي جاذبه  هاي متنوع تاريخي 
و طبيعي ميباشـــد. درحد بضاعتمان 
كوشيدهايم گوشهاي از تاريخ و فرهنگ 
شـــهرمان را معرفي و همه عزيزان را 

بهديدن آنها دعوت كنيم. 
معمـــار زيباييآفريـــن طبيعت را 
سپاسگزاريم كه افتخار ميزباني گردشگران 

عزيز را نصيب ما فرموده  است. 
اميدواريم كه از شـــهداد با خاطراتي 
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خوش آمديد

شــــهداد با نام كهن « خبيص » به فاصله حدود 
يكصدكيلومتري كرمان در حاشيه غربي دشت لوت 
قرار دارد. تا ســــال 1346  تصور وجود تمدنهاي كهن 
در كنارههاي اين دشــــت غير مسكون نميرفت ولي 
در اين سال بررســــيهاي گروه جغرافياي دانشگاه 
تهران  در شــــرق شهداد با مشــــاهده سفالينههاي 
سطحي از وجود تمدنهايي در همسايگي دشت لوت 
خبر داد. نظربه  اهميت موضوع هيئتي از طرف اداره 
كل باستانشناســــي به محل اعزام و به بررسي محل 
پرداخت كه مطالعات گروه منجر به كشف تمدنهايي 
قبل از تاريخ (اواخر هزاره چهارم و اوائل هزاره ســــوم 

قبل از ميالد) شد.
كاوشهاي علمي باستان شناختي در حاشيه غربي 
دشت لوت از سال 1348و تا سال 1356  ادامه يافت 
كه حاصل هشت فصل كاوش  در اين منطقه منجر به 
كشف گورستانهايي مربوط به هزاره دوم و سوم قبل از 

ميالد  و كورههاي ذوب مس شد. 
اشياء و آثار بدســــت آمده در گورستانهاي پيش از 
تاريخ شهداد شامل ظروف بي شمار و متنوع سفالين 
(يكي از فنون  متداول مردم ساكن اين ناحيه در دنياي 
باستان، هنر سفالگري بوده است) ظروف مفرغي كه 
مردمان هنرمند و صنعتگر با واردكردن  ســــنگ مس 
و اســــتحصال آن در كورههاي ذوب مس به ساخت 
ظروف متعددي ميپرداختهاند كه از لحاظ كيفيت و 
كميت بسيار ارزنده  و در خور تامل است. از جمله اشياء 

فلزي منحصر به فرد يافت شــــده در يكي از گورهاي 
باســــتاني شــــهداد  درفش فلزي با نقوش مختلف 

انساني(نقش الهه)  حيواني و گياهي است. 
جاذبههاي ديدني شهداد :
  دهستان  «سيرچ» با بهاري دلانگيز 

كيلومتري  شهداد با     دهســــتان اندوهجرد در 20
عطر فرحبخش شكوفههاي مركبات  و نخيالت 

  دره «هنــــزا» در مجــــاورت اندوهجرد با طراوت 
بهاري خاص خود 

كيلومتري    «چهار فرســــخ» و «كشيتوئيه» در 20
غرب شهداد با طبيعتي بكر و زيبا 

  آب گرم چهار فرسخ 
  روستاي گوديز با هواي لطيف بهاري و آثار باستاني 

(قلعه سنگي و كاروانسرا ) 
  گندم بريان، گــــرم ترين نقطه كره خاكي با 480

كيلومترمربع وسعت 
  روستاهاي تكاب شامل 40 روستا و قلعه تاريخي 

شفيعآباد  
  سايت گردشگري  كوير با امكانات اقامتي صحرايي 

در مجاورت  كلوتهاي زيباي كوير لوت 
  رود شور تنها رود جاري و دائمي 

  و شــــهداد با آثار تاريخي و ديدني فراوان (امامزاده 
زيــــد – قلعههاي كهنه – رموك– چغوكي  -  بهرام 
-  گورستانهاي  باستاني –كارگاه فلز كاري باستاني 
( – آسياب آبي – باغ شهرداري و باغ كشاورزي و ...

آيا ميدانيد ؟
.... كه شهداد با بيش از 30 بناي معماري شگفت كه 
بدست هنرمندان ايراني ساخته شده سخت مورد توجه 

ايرانگردان و جهانگردان قرار گرفته .
.... كه شــــهر صنعتي باستاني شهداد با قدمت  5000

ساله در سال 1347 توسط كاوشگران ميراث فرهنگي 
كشور از عمق خروارها خاككشف شده و بنام محوطه 

تاريخي، باستاني و صنعتي آراتا ثبت شده است.
.... كه قديميترين درفش (پرچم ) فلزي جهان و دهها 
جام ســــفالي و برنز وانواع و اقسام مجسمه حيوانات و 
اشــــكال پرندگان و خزندگان  از دورههاي اشكاني و 

هخامنشي از اين محوطه به دست آمده است . 
.... كه مرقد مطهر امام زاده زيد (ع) شهداد با 6 مرتبه 

به امام جعفر صادق (ع) ميرسد. 
.... كــــه بناب آقوس و پيربابا متعلق به قرن 7 هجري 

ميباشد . 
فردا ديراست همين امروز براي بازديد از 

جاذبههاي شهداد برنامهريزي كنيد.
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