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  :يرهبر معظم مقام

  .بخش گردشگري االن در خور اهتمام ويژه است

  
  
  

  
  :رانياي اسالمي جمهور محترم استير
آوري  يا اتالف منابع يا جمعاز نگاه ما گردشگري فقط صرف وقت  

پاسخگويي به حس كجكاوي نيست، همة اينها  اطالعات و دانش و
گردشگري فقط يك كار  از نگاه ما. هست، اما فقط اينها نيست

 .كار اقتصادي هست، اما فقط كار اقتصادي نيست. اقتصادي نيست
خميرماية اصلي كار گردشگري، فرهنگي است و از يك نياز دروني 

  .گيرد بشر سرچشمه مي آمال غايي و نهاييو يك 
 



1  پيشگفتار: اولبخش 

  
  :پيشگفتار

  

  ثيرگذاري در جذب گردشگران علمي وأيكي از مهمترين انواع گردشگري كه مي تواند نقش مهم و ت
  عالقه مندان به طبيعت و مناظر و جلوه هاي بي نظير آن داشته باشد، گردشگري در مناطق كويري با 

  .پديده هاي جذاب و منحصر به فرد آن است
ي، با توجه به گونه هاي خاص طبيعي و جانوري و شرايط زيست اين گونه  شناخت كوير و اقليم مناطق كوير

هاي خاص، عالوه بر توسعه علمي و پژوهش هاي نوين دانشگاهي، مي تواند نقش مهمي در جذب گردشگران 
با توجه به شرايط آب و هوايي و اقليم و پراكندگي جغرافيايي كشور ايران و نظر به اينكه شعار . داشته باشند

مسال سازمان جهاني جهانگردي، گردشگري، تنوع و گوناگوني پديده ها است،  مسئولين و متوليان حوزه ا
گردشگري كشور بايستي آن را يك فرصت ارزشمند در جهت معرفي و شناخت پديده ها و گوناگوني هاي 

اي مناطق مختلف، از كشور بدانند و با برنامه ريزي مناسب و فراهم آوردن تسهيالت، امكانات و زيرساخت بر
جمله مناطق كويري، بتوانند در معرفي، شناخت و جذب گردشگران و كويرنوردان در عرصه هاي داخلي و بين 

  . المللي  و فرهنگ سازي در اين حوزه ها گامهاي مفيد و موثر بردارند
قدام به برگزاري فرهنگي دانشجويان ايران با توجه به احساس نياز در اين زمينه، ا -مركزگردشگري علمي

و ) 1387مانند همايش كويرشناسي در كوير سمنان در سال (اردوهاي كويرنوردي و كوير شناسي نموده است 
  .در آينده نيز برنامه هاي از اين دست را به صورت گسترده و جامع تر برگزار خواهد كرد

ي از گردشگري است كه در عين فرهنگي دانشجويان ايران، پرداختن به انواع -رويكرد مركز گردشگري علمي
كوير از اين مقوله . اهميت و جذابيتهاي خاص، كمتر شناخته شده و طبعاً كمتر به آن پرداخته شده است

از اين رو شناساندن و نماياندن كويرهاي ايران در دستور كار مركز گردشگري قرار گرفته است و در . است
 بود و در براي مراحل دوم و سوم اجراي دشگري دانشجويانطرح گراولين گام، كوير سمنان ميزبان اجراي 

كوير مرنجاب، در . اردو، كوير مرنجاب به عنوان مقصد گردشگري دانشجويان عالقه مند به طرح قرار گرفت
به در مفهوم خود  شايد نزديكترين كوير قرار دارد و، حدود پنجاه كيلومتري كاشان غرب دشت بزرگ كوير

از نظر ... و ) رمل(وه بر جلوه هاي طبيعي يك كوير، مثل درياچه نمك، تپه هاي شني عال كه داشتهران ب
 و يادگارهاي  بناهاي تاريخيو اين كوير در مسير جاده ابريشم قرار داشته دارد؛ چراكهتاريخي هم اهميت 

 999از جمله  كهمرنجاب مانند كاروانسراي (ي قديميها كاروانسرا از جملهتمدني و حيات گروههاي انساني،
كاروانسرايي است كه شاه عباس آن را با تجهيز به تاسيسات دفاعي و به سرعت تمام و به عنوان يك پايگاه 

 مرنجاب را مي توان  ساكت و آرام كويرهايدشتموسيقي طبيعي  .دوجود دارآن  در )نظامي در كوير بنا نهاد
هدف . رگري سطح بي انتهاي كوير صبور مي پردازند يافت كه به نگاريگهاي رواندر ميان  باد  ماليمحركتدر 

مركز گردشگري آشنايي دانشجويان با اين پديده هاي ناب طبيعي است تا اين دانشجويان به عنوان سفيران 
غير رسمي، مبلغ اين نوع از گردشگري در ميان جامعه و خانواده ها باشند تا هم سفر به منظور ديدار كوير در 
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 و هم نسيم رونق و نشاط ناشي از حضور توريست بر شانه ي  اهالي بومي و كويرنشينان ميانشان رواج يابد
   . ستوار، مهربان و صميمي كوير بنشيند

 و سومين 12/88 /21 و 20 در تاريخهاي ) آقايان يويژه(  اردوي كويرنوري دانشجويان ايران يدومين دوره
  هادر اين دوره. برگزار شددر كوير مرنجاب  27/1/89 و 26 در تاريخهاي )ويژه ي خانمها(  آن يدوره

  ها براي از برنامه هاي علمي، آموزشي و تفريحي پيش بيني شده بود كه در طول اردويايهمجموعه 
  .آمدبه اجرا در بهره مندان از اردوها

ه هاي نو،  فرهنگي دانشجويان ايران با در نظر داشتن تجربيات كافي و به كاربستن ايد-مركز گردشگري علمي
اي كرمان و يزد برگزار خواهد كرد تا دوره هاي بعدي كويرنوردي و كويرشناسي دانشجويان ايران را در كويره

به صورت هرچه بهتر، چهره از زيبايي ها و جاذبه هاي پنهان و ابدي اين مناطق براي دانشجويان اين آب و 
  .خاك برداشته شود

  
  منوچهر جهانيان

   فرهنگي-لميرئيس مركز گردشگري ع
  دانشجويان ايران

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



3  پيامها: بخش اول

  
  

  بخش اول
  

  هاپيام 
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5  پيامها: بخش اول

  
   سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري،رئيسمعاون رئيس جمهور و پيام 

  مهندس حميد بقايي به سومين دوره كويرنوردي و كويرشناسي دانشجويان ايران
  

 بسمه تعالي
 سياحتي راهي به سوي شناسايي -ي علميسفرها«

گسترش سفرهاي  .مسيرهاي جديد گردشگري طبيعي است
 سياحتي به مناطق كويري ايران موجب شناسايي -علمي

مسيرهاي جديد گردشگري طبيعي مي گردد كه ايجاد و 
دنبال ه توسعه زيرساختها و امكانات بيشتر در اين نواحي را ب

امع ميزبان و محلي تاثير مثبت داشته و بر رونق و توسعه جو
  .خواهد گذاشت

برگزاري تورهاي كويرشناسي و كويرنوردي به منظور شناخت و شناساندن طبيعت گونه گون ايران به قشر 
اهي به مناطق  داراي كاركردهاي مثبتي است كه مي توان به حضور و ارتباط جامعه دانشگ،تحصيلكرده

ثر از طبيعت اشاره نمود كه عالوه بر بازديد از اي شكل گرفته و متأطبيعي و ديدن فرهنگها و خرده فرهنگه
جاذبه هاي منحصر به فرد و طبيعي مي توان به شناخت اصيل از ساكنان بومي اين نواحي، فرهنگ، آداب و 

همچنين سفرهاي گردشگري از اقصي نقاط كشور و جهان به اين مناطق . رسوم و شيوه زندگي آنها پي برد
در رونق اقتصادي و پويايي اجتماعي اين نواحي مفيد و كارآمد باشد، چنانكه شاخصه هاي طبيعي مي تواند 

  .در اين مناطق در فرآيند معرفي و شناخت به مثابه نماد و سمبل اين نواحي تبديل مي گردد
تنوع بسياري كوير در ميان پديده هاي طبيعي موجود در كشور به دليل موقعيت اقليمي از گستردگي، فراواني و 

؛ زيرا دق طبيعي كشور برجستگي بيشتري داربرخوردار است و از نظر بكر بودن و كمترشناختگي در ميان مناط
 ، پديده هاي كويري مخاطبان خاص خود را دارد و كساني كه يك بار تجربه حضور در كوير را داشته باشنداصوالً

 در اين مناطق مي باشند و مي توانند در معرفي و اطالع بيش از پيش مشتاق تجربه ديدار دوباره و حضور مستمر
  .ثر واقع شوندمندان به كوير و گردشگري طبيعي مؤرساني اين حوزه از گردشگري در بين عالق

برگزاري تورهاي دانشجويي و توسعه گردشگري طبيعي در ميان دانشجويان و دانشگاهيان و مراكز علمي و 
هاي گردشگري طبيعي مي تواند عالوه بر  حضور اين قشر در توسعه فعاليت وآموزشي بسيار حائز اهميت است

معرفي و شناخت اين مناطق با رويه آموزشي و تربيتي اين تورهاي علمي و فرهنگي به فرهنگ سازي و 
  .آموزش براي حفظ و صيانت از محيط زيست و محيط طبيعي تالش نمايند
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تخصصي  - خاطر برگزاري موفق  اين برنامه هاي علميفرهنگي دانشجويان ب - از مركز گردشگري علمي
تشكر و قدرداني نموده و براي تمامي دست اندركاران و دانشجويان عزيز شركت كننده آرزوي توفيق و 

  .»سالمتي دارم
  حميد بقايي

  رئيس سازمان ميراث فرهنگي،معاون رئيس جمهور و 
  دستي و گردشگريصنايع  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



7  پيامها: بخش اول

  
  وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دكتر مرضيه وحيد دستجردي پيام

  به سومين دوره كويرنوردي و كويرشناسي دانشجويان ايران
  

سرزمين پهناور ايران از گذشته اي دور مهد علم، فرهنگ و تمدن «
ايران، . هاي جهان قرار داردوده است و در رديف كهن ترين تمدنب

ذرگاهي به سوي  ميان سه دريا و گچهار فصل بي همتايي است در
هاي سربلند اقيانوس ها با دشتهاي گسترده، رودهاي فراخ و كوه

  .پوشيده از برف در زمينه فيروزه اي آسمان
ر از مهمترين منابع در دنياي امروز جاذبه هاي گردشگري هر كشو

خصوص در زمينه هاي ه گذار بر ابعاد گوناگون جامعه ببالقوه تأثير
از دستاوردهاي مهم اين ... شمار مي روند و ارزآوري، اشتغالزايي، تبادالت فرهنگي و ه  فرهنگي باقتصادي و

ها و امكانات بالقوه فراوان در زمينه گردشگري طبيعي، برخالف كشور ايران با دارا بودن پتانسيلصنعت است و 
ترين جاذبه هاي  از مهمو زيبايي است كه مي تواندبسياري از كشورهاي جهان داراي كويرهاي وسيع 

مناطق بكر و ناشناخته كوير ايران يكي از زيباترين پديده هاي اكوتوريستي جهان . شمار آيده گردشگري آن ب
 مناطق .به شمار مي آيند كه مي توانند سهم بسزايي را در جذب گردشگران داخلي و خارجي ايفا نمايند

ستي و گردشگري هستند به نوعي مي توان گفت اكثر شهرها و بياباني و كويري مملو از جاذبه هاي متنوع توري
يا حتي برخي از مناطق روستايي واقع در نواحي كويري و بياباني داراي آثار فرهنگي و جاذبه هاي تاريخي و 

همگي در ... از يزد و كاشان و اصفهان گرفته تا كرمان و خراسان و سمنان و . طبيعي منحصر به فرد هستند
 پزشكي، فرهنگي و -يك داراي ويژگيهاي تاريخياباني ايران قرار گرفته اند و هراطق كويري و بيمحدوده من

شمار مي آيند كه مي تواند ساالنه ه طبيعي خاص خود هستند و يكي از راههاي شناخت فرهنگ ايراني ب
 آداب و رسوم و ساختمانها، لباس،. ني را به خود جذب نمايدگردشگران طبيعت دوست داخلي و خارجي فراوا

  .ها جلوه اي از فرهنگ اين مرز و بوم را به نمايش مي گذاردزبان آن
كاهش داده و موجبات ايجاد توسعه گردشگري و به ويژه اكوتوريسم مي تواند وابستگي كشور را به نفت 

ي  لذا توجه به صنعت گردشگري به صورت عام و گردشگر؛زايي را براي جمع كثيري فراهم نمايداستغال
كويري و بياباني به صورت خاص و توسعه زيرساخت هاي مورد نياز اين صنعت در اين مناطق با در نظر 
گرفتن شرايط و مالحظات زيست محيطي در جهت توسعه پايدار اين صنعت و جلوگيري از پيامدها و آسيب 

  .هاي آن امري ضروري مي باشد
 دانشگاهيان و مراكز مربوطه، خود مي تواند منشاء برگزاري سفرهاي علمي و تخصصي دانشجويي، با همكاري

اثرات مثبت فراواني در اين عرصه باشد، اين سفرها مي توانند موجبات ارتباط گسترده و تعامل سازنده 
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دانشجويان، فرهيختگان دانشگاهي و متوليان اين صنعت را بيش از پيش فراهم آورده و از اين راه مي تواند در 
  .ي و تعالي اين صنعت بسيار تأثير گذار باشدجهت رشد و شكوفاي

در اين راستا برگزاري جشنواره ها و همايشهاي علمي با مشاركت اساتيد، دانشجويان و دانش پژوهان از سوي 
 فرهنگي دانشجويان جهاد دانشگاهي با هدف معرفي و - مراكز علمي و دانشگاهي به ويژه مركز گردشگري علمي

 اين برنامه ها مي توان به از جمله. ي كشور مي تواند قدمي موثر در اين زمينه باشدشناخت جاذبه هاي گردشگر
ها و برنامه هاي مربوط به حوزه كوير و كويرشناسي اشاره نمود كه مركز گردشگري دانشجويان با همراهي همايش

ه برگزاري دو دوره  از جمل.اساتيد دانشگاهي توانسته است گامهاي علمي و عملي موثري در اين عرصه بردارد
ر و نقش آن در توسعه موفق كويرنوردي و كويرشناسي دانشجويان ايران و تدوين كتاب راهنماي عمومي كوي

معاونت فرهنگي و دانشجويي . هاي علمي و عملي اين عزيزان شايسته تقدير بسيار استگردشگري است كه تالش
تبط برنامه ريزي شايسته اي به منظور رشد و توسعه اين وزارتخانه نيز تالش همكاران و ساير دستگاههاي مر

براي شما دانشجويان و تمامي . برنامه هاي فرهنگي و گردشگري براي دانشجويان انجام داده كه قابل تقدير است
  .»دست اندركاران برگزاري اين مراسم آرزوي توفيق و سرافرازي دارم

  
  مرضيه وحيد دستجردي                                                                                    

  وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
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 دكتر مهناز تركستاني، معاون فرهنگي، دانشجويي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پيام 

  دانشجويان ايرانشناسي  و كويرنوردي مين دوره كويرسوبه 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  
                              به نام آن كه هستي نام از و يافت
   فلك، جنبش، زمين آرام از و يافت

                                جواهر بخش فكرتهاي باريك 
  به روز آرنده ي شبهاي تاريك

                                     نگهدارنده باال و پستي
  گواه بر هستي او جمله هستي

و ام ذات اقدس پروردگار، گرداننده ي چرخ روزگار، خالق حكيمان روشن ضمير، آفريننده ي كوه و جنگل به ن
   :كوير، آن يگانه ي بي همتايي كه

  فرزند آدم از گل و برگ گل از گياه     از صدفؤلؤگوهر ز سنگ خاره كند، ل
 زادگاه –وير اين سرزمين پر اسرارك به نام هستي بخش يگانه اي كه آسمان كوير، سرا پرده ي ملكوت اوست و

كه بي چشمداشت نوازش و ستايشي از سينه ي خشك وسوخته ي كوير به آتش » گز« درختان صبوري چون
  .سر مي كشند، مي ايستند و قد مي كشند و به انسان درس استقامت و استواري مي آموزند

ز اهميت است كه مضمون آيه ي مباركه نيز از اين منظر حاي» كويرشناسي«و » كويرنوردي« برگزاري همايش
كنجكاو ما  را رمز گشايي مي كند و چشم اندازي تازه فرا روي ديدگان حقيقت جو و» سير و في االرض«ي 

مي گشايد تا به قصد لبيك به اين نداي الهي به كشف جاذبه هاي گردشگري مناطق كويري ايران بپردازيم و 
  .وه از آيات صنع الهي، بيشتر بكوشيمدر مسير شناخت آيه اي خجسته و با شك

با حضور اساتيد، پژوهشگران و دانشجويان » كوير شناسي«و » كوير نوردي«برگزاري سومين همايش ! عزيزانم
عالقمند، گام بلندي است در مسير شناخت ومعرفي جاذبه هاي مناطق كويري، نمكزار و پوشش هاي گياهي 

برگزاري چنين همايش هاي مي تواند . حايز اهميت است» توريستي ژئو« متنوعي كه از منظر جغرافيايي و 
كه مناطق كويري ايران با برخورداري از قابليت ؛ چراچرخ هاي صنعت گردشگري را بار ديگر به حركت درآورد

هاي گردشگري باال، در زمره ي زيباترين و دل انگيز ترين منظره هاي اكوتوريستي جهان به شمار مي آيند 
  .وانند سهم به سزايي را در جذب گردشگران داخلي و خارجي داشته باشندكه مي ت
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اميد است برگزاري چنين همايش باعث تقويت جايگاه كوير و كوير نوردي در صنعت توريسم ايران شود و در 
فرهنگي دانشجويي در راستاي آشنايي بيشتر دانشجويان با ميراث  -نهايت منجر به توسعه ي سفرهاي علمي

  .ي كشور گرددطبيع
  

  مهناز تركستاني
   دانشجويي وزارت بهداشت،–معاون فرهنگي

  درمان و آموزش پزشكي
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  سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري سيدرضا موسوي معاونپيام 
  ومين دوره كويرنوردي و كويرشناسي دانشجويان ايراندبه صنايع دستي و گردشگري 

 مهمترين و فراگيرترين انواع گردشگري به حساب گردشگري طبيعي يكي از«
 دليل موقعيت خاص جغرافيايي و اقليم متنوع و  مي آيد و سرزمين ايران به

توسعه . چهارفصل آن، داراي ظرفيت هاي باالي اين نوع گردشگري است
گردشگري طبيعي در ميان دانشجويان و نسل جوان و محيطهاي علمي و 

شناخت و شناساندن طبيعت . برخوردار مي باشددانشگاهي از اهميت خاصي 
نخست اينكه : گونه گون ايران توسط اين قشر داراي دو كاركرد عمده  است

جامعه دانشگاهي با حضور و ارتباط رو در رو با مناطق طبيعي و ديدن فرهنگها و خرده فرهنگهاي شكل گرفته و متأثر از 
يعي بازديد نمايند و به شناخت اصيل از ساكنان بومي اين نواحي و فرهنگ آنان طبيعت، هم مي توانند از جاذبه هاي بكر و طب

دست يابند و از سويي ديگر سفرهاي گردشگري از اقصي نقاط كشور و جهان باعث مي شود كه رونق اقتصادي و پويايي 
 و شناخت به مثابه نماد و اجتماعي در اين نواحي شكل گيرد، چنانكه شاخصه هاي طبيعي در اين مناطق در فرآيند معرفي

سفرهاي علمي و سياحتي پيوسته و عالمانه به اين مناطق موجب شناسايي مسيرهاي . سمبل اين نواحي تبديل مي شوند
جديد گردشگري طبيعي مي گردد كه اين امر موجب قوام و توسعه زير ساخت ها و امكانات بيشتر در اين نواحي مي شود كه 

البته واضح است .  ايجاد ملجاء و محل مناسب براي گذران اوقات فراغت خانواده هاي ايراني فراهم نمايدمي تواند شرايط را براي
كه حضور در طبيعت مي تواند عالوه بر كاركردهاي مثبت، كاركردهاي منفي را هم به همراه داشته باشد همانند تخريب، 

 مي تواند با رويه آموزشي و تربيتي كه دارد اين نقص را تا  فرهنگي- آسيب و آلوده كردن محيطهاي طبيعي كه اردوهاي علمي
 .حدي برطرف كند و به فرهنگ سازي و آموزش براي حفظ محيط زيست و محيط طبيعي دست زند

كوير در ميان پديده هاي طبيعي موجود در كشور به دليل موقعيتي اقليمي از گستردگي، فراواني و تنوع 
بكر بودن و كمتر شناختگي در ميان مناطق طبيعي كشور، نقاط كويري از نظر . بسياري برخوردار است

كساني كه يك بار تجربه . برجستگي بيشتري دارند، زيرا اصوالً پديده هاي كويري مخاطبان خاص خود را دارد
  .حضور در كوير را داشته بيش از پيش مشتاق تجربه ديدار دوباره از آن مناطق مي باشند

فرهنگي  –فرهنگي دانشجويان ايران در برگزاري سلسله اردوهاي علمي –ز گردشگري علمياز كار ارزشمند مرك
كوير شناسي با حضور دانشجويان و اساتيد دانشگاهي به منظور شناخت و معرفي گردشگري مناطق كويري، 

  . توفيق دارمقدرداني نموده و براي همه عزيزان شركت كننده در اردوي كويرشناسي و كويرنوردي آرزوي سالمتي و
  

  سيدرضا موسوي
 سازمان ميراث فرهنگي، معاون گردشگري

  صنايع دستي و گردشگري
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  بخش دوم
  

  سخنراني ها
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   دانشجويان ايران و كويرشناسيسومين دوره كويرنورديگزارش ارائه 

   دبير طرح،توسط آقاي منوچهر جهانيان
  

 .بـه نـستعين     و  م اهللا الرحمن الرحيم   بس
عرض سـالم و وقـت بخيـر دارم خـدمت           

ــي و  ــشجويان گرام ــاتيد دان ــرم؛اس   محت
  دكتر كردواني چهره مانـدگار     يجناب آقا 

جنــاب آقــاي دكتــر  كويرشناســي ايــران ،
اعرابي قائم مقام دانـشگاه علـوم پزشـكي         

 جناب اقاي دكتر شعباني مـشاور       ،كاشان
 معاونـت گردشـگري و همينطـور        محترم

ز  برنامه پنگـان ا ،فرهنگي دانشجويان ايران –مركز گردشگري علمي  همكارانمان در  عزيزان ما در هالل احمر و     
 را در    زيادي اري واحد مركزي خبر و همينطور خبرگزاري ايرنا كه همكاري         شبكه چهار و دوستانمان از خبرگز     

   .طي اردو با ما داشتند
نوردي سعي مي كنيم از بيانات  كويردر خصوص مباحث علمي درباره كوير و اوقات نمي شوم ومن زياد مصدع 

 فرهنگي و  ميراث، با توجه به آثار تاريخي. فقط به چند نكته اشاره مي كنم.كردواني استفاده كنيم استاد دكتر
سم يا گردشگري طبيعي  يكي از اينها بحث اكوتوري؛كشور وجود دارددر  گردشگري جاذبه هاي متنوعي براي

 آبشارها و ، درياها، جنگلها، عمومي مردم بحث نقاط كوهستانيد در افواهيا طبيعت گردي است كه شاي
 در نقاط مختلف كشور مورد ،آنها وجود دارد همينطور مناطقي كه به علت همان ويژگي هاي طبيعي كه در

نوردي است و در بحث اكوتوريسم، كويراب و ديدني بسيار جذ  اما يكي از نقاط متنوع و؛بازديد قرار مي گيرد
كوير و بيابان   زيست جانوري و پديده هاي بسيار متنوع و جذابي كه در،به لحاظ جذابيتهاي زيست محيطي

سعي بر اين داشتيم كه به نوعي به صورت علمي و  ما طي برنامه هاي مختلف  ناشناخته مانده و،وجود دارد
كه در دوره گذشته هم مزاحم ايشان شديم (فسور كردوانيو دانشگاهي از جمله پرتخصصي و با حضور اساتيد

 از اين به عنوان يك قشر فرهيخته و  بعد دانشجويان را هم راهنمايي كنند و دانشجويانتا) دركوير سمنان
تحصيل كرده بتوانند به عنوان يك معرف و شناسنده و به صورت علمي و تخصصي اين جاذبه هاي بسيار 

ان شاءاهللا نقش پررنگي در توسعه   تا؛بين خانواده ها معرفي كنند متنوع را در بين جامعه دانشگاهي و در
  .گردشگري كشور داشته باشد

ي كه در اين  بحث مراكز  اقامتي و تسهيالت و امكانات، اما مهمترين نكته اي كه بايد به آن اشاره داشته باشيم
ي شود از جمله بحث مرمت كاروانسرا و يان اصلي حوزه گردشگري راه اندازمردان و متولنقاط بايد توسط دولت
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هاي دانشجويي كه دانشجويان و حتي جوانان و خانواده هايي كه امكانات اوليه و كمپينگفراهم كردن حداقل 
شند و بهره  امكانات اوليه را داشته باشند تا از اين مناطق بازديد داشته با از اين نقاط ديدن مي كنند،مي آيند

  .كافي را ببرند
داشته باشيم از  بحث كويرنوردي و كويرشناسي داشت ما بايد يك تشكر ويژه رااجراي اما به لحاظ اهميتي كه 

آقاي مهندس بقايي معاون محترم رئيس جمهور و رياست سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
 درمان و آموزش پزشكي كه به لحاظ اهميت ،م بهداشتدستجردي وزير محتر خانم دكتر و همچنين سركار

.  پيامي را به اين همايش ما ارسال كرده اند،اين برنامه و اينكه دانشجويان را در اين برنامه ها دخيل بدانند
  .والسالم عليكم و رحمه اهللا. موفق باشيد
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  دبير طرح آقاي جهانيان  مصاحبه  با

  اف و ابعاد طرحدرباره اهد
  
  
  
  
  
  
  

  اهداف اصلي و علمي از اجراي اين طرح چه بوده است؟ -
ت كه در بحث ميراث فرهنگي،  باتوجه به اينكه سرزمين ايران يكي از كشورهايي اس.بسم اهللا الرحمن الرحيم

براي بديع و جذاب  ،هاي بسيار متنوع و گردشگري طبيعي يكي از پتانسيل باستاني و بحث اكوتوريسمآثار
در كوير مرنجاب برگزار  فرهنگي دانشجويان ايران را -ا سومين مرحله ي اردوي علميعموم مردم است، م

از اساتيد از جمله آقاي دكتر كردواني چهره ماندگار كويرشناسي ايران و پيام معاونت محترم كرديم با استفاده 
ري و همينطور به مناسبت هفته گردشگ رئيس جمهور و رياست سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و

 . در همايش قرائت خواهد شدآموزش پزشكي  پيام وزير محترم بهداشت، درمان و روز هواي پاك،سالمت و
وجود از اين برنامه يكي از حركات بسيار مهم و مثبت است كه به معرفي و شناخت پديده هاي طبيعي و بكر م

ست جانوري و گونه هاي متنوع گياهاني كه در اين مناطق  زي،هاي زيست محيطيجمله كوير مرنجاب در بحث
ن گفت  درياچه نمك و به طور كلي مي توا،رملي و تپه هاي ماسه ايتپه هاي بحث . ، مي پردازدوجود دارد

گوناگوني پديده هاي مختلف اقليمي  تنوع ومبتني بر  جهانگردي كه كه با توجه به شعار سال سازمان جهاني
ف است كه اين با اقليم و طبيعت كشور ما هم سازگاري دارد و دانشجويان نه تنها به خاطر در كشورهاي مختل

، به عنوان بحث  بلكه به صورت علمي و تخصصي با اين پديده هاي طبيعي آشنا بشوند،پركردن اوفات فراغت
انواده ها  در بحث محافل دانشگاهي و خه، بحث آموزش و اطالع رساني در سطح عموم جامعفرهنگي سازي

  .مي توانند مناطق كويري را به صورت گسترده و وسيع معرفي كنند
  

فرهنگي دانشجويان جهاددانشگاهي –با توجه به اينكه جنابعالي رئيس مركز گردشگري علمي  -
 بفرماييد كه چه  دارا هستيد،هستيد و با توجه به سابقه اي كه عنوان استاد در رشته گردشگري

  ورت علمي به اين سفرها نگاه كنند؟ي كنيد تا اين جوانها بتوانند به صراهكار را پيش بيني م
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 با توجه به اينكه ما هم در محافل دانشگاهي با اين مقوله ها به صورت تخصصي و .به نكته خوبي اشاره كرديد
الزمه اش اين است كه . دكارشناسي آشنا مي شوند و هم به صورت عملي از اين نقاط ديدن مي كنن

سطح   دستگاههاي متولي در،هاي متولي از جمله سازمان ميراث فرهنگيسازمان ها و تسهيالتختزيرسا
 و مراكز پذيرايي و همچنين  مراكز اقامتي،شهرستان و در سطح استان بتوانند با سازماندهي راههاي ارتباطي

 اين امكانات استفاده كنند و هايي را داير كنند كه هم دانشجويان و هم خانواده ها بتوانند به سهولت ازكمپينگ
  .هم در اختيار همه قرار بگيرد

  
  با توجه به اينكه مخاطبان  ما اكثريت جوان جامعه هستند چه پيامي را براي اين جوانها داريد؟ -

 آثار ، آثار تاريخي؛ مانند اينكه پديده هاي بسيار متنوعي كه درسطح كشور است.گوياست پيام بسيار روشن و
و يكي از نقاطي كه ناشناخته است بحث مناطق كويري ...  درياچه ها و ، كوهستان ها،حل دريايي سوا،باستاني

تشان هستيم و در اينجا حضور دارند به عنوان معرف در  يقين همين دانشجوياني كه در خدماست و به طور
 آنها را آشنا كنند كه از سطح آموزش عالي و خانواده ها و در بين عموم و جوانان مي توانند به عنوان يك مبلغ

صورتي كه امكانات اوليه  كدام از جوانان به منظور اوقات فراغت هم در هراين نقاط ديدن داشته باشند و قطعاً
 مي توانند از اين نقاط در طول ايام سال بازديد داشته باشند و حتي در خارج از كشور هم به ،فراهم بشود

گذار توسعه اين مناطق بسيار تأثير سرمايه گذاري شود و در رشد و اشتغال زايي هم عنوان جذب توريسم و
  . خواهد بود
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  پرويز كردواني دكتر يسخنراني آقا

  مركز تحقيقات كوير ايرانبنيانگذار چهره ماندگار علمي كشور و 
  

تشكر مي كنم از جناب آقاي مهندس جهانيان كه اين سفر را 
 امكان كه ايناينو از رهاي گذشته را ترتيب دادند و همچنين سف

 به من دادند كه خدمت شما باشم و اين امكان را براي شما را اوالً
شما آمديد و ديديد كه . اهم كردند كه با كوير آشنا بشويدفر

كوير را  نواحي بياباني بوديد و  دركوير خشن نيست و شما اوالً
   واست كوير ويم كيلومتر جلوتر بر10 از اينجا اگر .خواهيم رفت

 درياچه نمك را خواهيد ديد و الزم نيست تر جلوكيلومتر 2
 دنياي سفيد و چه نمك كه چون يكادري. ماشين داخلش برود

كوه سرگردان را هم آنجا مي بينيداست و  صاف صاف.  
 .گويند سبخيم كوير، عربها مي  ايران به نمكزار مي گوي ما در.وير و بياباني جزء بدبختي ها بوددرگذشته ك

 مردم مي گويند اين ،هر االن شما اگر از عسلويه بخواهيد برويد به گله دار و به م.جمع آن هم مي شود سبخاء
 و)  هكتار30 هكتار يا20 ،هكتار10نه (بيابان منطقه ي وسيعي است.  يعني نمكزار است؛زمين سبخي است

بيابانهايي كه  انسان به وجود آورده است : دو دسته استها بر ، بيابان مي گوينددر دانشكده ها به اشتباهاكنون 
آران و بيدگل همين منطقه ي در  مثالً !؟ن به وجود آورده است يعني چهانسا! نه. و بيابانهايي كه طبيعي است

 از بين رفته است و مي گويند اين )توسط انسان(چرانده اند و پوشش گياهي آنرا آن   درهكتار زمين100ِكه 
پس بيابان يك منطقه ي وسيع است كه عربها به آن مي  . اين بيابان زدايي است،اين بيابان نيست. استبيابان 

لغت نامه دهخدا نوشته  در  مثالًديكشنري براي يافتن معني صحراء نگاه كنيم؛گويند صحراء و حال اگر در 
ولي كوير اينگونه . باشد، بيابان است وسيع كه در آن آب و گياه ن ي منطقه: فيهالوسيع و ال نباتالفضاء : است

چون اتفاق مي افتد كه سوال مي كنند همه . اندازه همين تكه كاروانسرا باشدبه  مي تواند كوير. وسيع نيست
 ؟چرا كوير شد.  سبز نشده است و جواب مي دهيم كوير شده استاين تكه مثالً سبز شده است و جا گندم

يك قطعه ذشته و سبز نشده و شده نمكزار در ماه از آن گ 6-7ده اند و اينجا خوابانيچون شترها را امسال 
 مانند ؛طقه ي وسيع استن ولي بيابان يك م؛به اندازه يك قاليچه هم مي توان گفت كويرو زمين كوچك 

مدتي پيش سمينار بيابان زدايي بود و مي گفتند ( مي كنندخلطوير را با بيابان پس در ايران ك. بيابان لوت
   !).مثل هذياندرست !  كويرها دارند پيشروي مي كنندوز روز بيابان زدايي است وامر

 اين دشت كوير از اگر به. هيچ شباهتي با هم ندارنداين دو روز است و  تفاوت كوير با بيابان مثل تفاوت شب و
   سپيدي را،نيد ك سمت راستتان را نگاه شاهرود و، دامغان، سمنان، گرمسار،تهران مي رويد ورامينكه از 
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 نه گياهش و هيچ ، نه اقليمش، چون نه ظاهرش.هيچ شباهتي با بيابان نداردو  اين كوير است ؛مي بينيد
 تان، با اينزحماتي كه آقاي مهندس جهانيان مي كشند برايبا توجه به پس  .چيزش شبيه بيابان نيست

 من .، اميدوارم نهايت استفاده را بكنيدرفتيم و با كمال افتخار در خدمتشان هستم  از سالي كهسومين سفر
مانند . ه ام تمام ايران را با دانشجويان دانشگاه تهران رفتقبالً. ال است كه با دانشجو بيرون نرفتم س15االن 

  ، سفرهايي كه قدم به قدم صورت) روزه12آن هم سفرهاي (، سفر به چابهار، سفر به اردبيلسفر به دره گز
  . كه قدم به قدم از كاشان پياده مي شديم مي گرفت مانند سفر ما

 چون در گذشته ؟ چرا خوشبختانه گفتم؟ چرا خوشبختانه؛بنابراين ما خوشبختانه بزرگترين كوير دنيا را داريم
 زميني كه تمركز ي چرا؟ چون شغل مردم كشاورزي بود و آن وقت كوير هم يعن. بدبختي بودبراي ما يككوير 

درد نمي خورد و با آبكش كردن و مانند برنج شور شده اي كه به .  زراعت نيستنمك به حدي است كه قابل
با . بايد زه كشي بكنند. كه نمكزار است بايد آبادش كردرا  پس كوير هم .رود، نمكش مي  رويشآب بستن به
ه نمك دو ماه و سه ما ، يك ماه به مدتآب ببنديد در زمين. ي استكش شما زه كشواقع آب در توجه به مثال

يه بدبختي است و امروزه نظريه جديد من است  به اين دليل بود كه مي گفتند ماو و هزينه بااليي دارد بشورد
 ر را  آباد كرد و خودم كمك كردم  پدرم كوي،كوير به دنيا آمدم  در،نطور كه گفتم من زاده ي كوير هستميهم(

 ،دكتري را در زمينه كوير گذراندم. بردم هامناسب به آن زمينو يك تن خاك زمين آباد شد  هكتار 300
 پدر من آن زمان .كوير را نبايد آباد كرد. ) جديد دادم كه دوبار چاپ شده استكويرهاي دنيا را گشتم و نظريه

  و يك وجبش هزار هكتار است 100كويري كه نزديك به . است ولي اگر االن بكند اشتباه ؛اشتباه نكرد
  .آن پيشنهادكرده ام و به دو زبان نوشته ام براي سازمان ملل باشد و راهها را درقابل استفاده نمي شود غير

 در آمريكاي بعد از ما بوليوي و يمخوشبختانه بزرگترين كوير دنيا را دارو ما به هر صورت اين كوير است 
 زمين در بيابان لوت ةترين نقطه كر، گرم ديوانه ترين بيابانهاي دنيا،هاي دنيابهترين بيابان.  قرار داردجنوبي

 بيابان لوت ما گرمترين نقطه ،يعني اگر قطب شمال و قطب جنوب سردترين نقطه ي دنيا هستندقرار دارد؛ 
قول من دروغ گفته اند  جايي كه ازدر و نه ( مي رسد درجه70كره زمين است و دمايش در سايه به نزديك 

.  متر است56 بادي است و ارتفاعش از سطح دريا –بي اين يك چاله ي آ). استگندم بريانككه اين مكان در 
 شما در  سال در بيابان لوت كار كردم و اصال5ًمن .  كه آنجا گرمترين استن منطقه داخلي ايراندر وسيعتري

به وسط بيابان لوت در . دين جلد كتاب من راجع به اين است و چن1347-1351 در سالهاي ،آن موقع نبوديد
 چون آنجا هم اثري از "كره ماه"لومتر اثري از گياه نيست و اسمش را گذاشته ام  كي150×200فاصله ي

گفتم اي كاش من از   شدم و رفتم و پشيماناتفاقاً!(؟از كجا فهميدم باكتري نيست. م نيست و باكتري هحيات
را استريل نكرده  بيلم  ولي چون! ؟ دارد يا نداردتا ببينم داخلش باكترياين خاك نمونه مي گرفتم و مي بردم 

.  ولي يك واقعه اي اتفاق افتاد و فهميدم كه حيات ندارد؛)مي شدن ، پس، كيسه ام را استريل نكرده بودمبودم
 و مردم از بيرجند گندم و گوسفند بيرجند آن سمت كوير لوت است و سمت كوير لوتبيابان لوت شهداد اين 
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گاه از وسط اين كوير  كبات مي برند و اگر بخواهند بيايندو گاو مي آورند براي شهداد و از شهداد خرما و مر
 .كه در اين وسط تلف مي شوند، باكتري وجود ندارد تا آن را تجزيه كند... مي آيند و گاه گاو و 

  .اميدوارم كه بتوانيم نهايت استفاده را از اين اردو ببريم و به اهميت كوير در اقليم ايران پي ببريم
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   اعرابيدكترسخنراني 

  قائم مقام دانشگاه علوم پزشكي كاشان
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
عرض سالم دارم خدمت يكايك شما دوستان 
بزرگوار اساتيد بزرگوار جناب آقاي دكتر كردواني 
كه قبال از دور آشنايي داشتيم و خدا را شكر كه 

ر بسيا. توفيق زيارت ايشان از نزديك حاصل شد
 هر حال تبريك مي گويم خدمت خوشحالم و به

اهللا كه دستاوردهاي ان شاء.  حضور و ورود شما را خيرمقدم عرض مي كنم به خاطر اين اردوي علمي وشما
ه همين خاطر شايد ارتباط  ب هفته اي كه گذشت هفته سالمت بود و.خوبي به همراه با اين سفر داشته باشيد

سالمت و   يكي از راههاي بهره مندي ازقطعاً . بحث سالمت استكي هم به خاطراين برنامه با بحث علوم پزش
  كويربراي ارتقاء سالمت است، از جملهو در واقع گردشگري راه مناسبي است ارتقاء سالمت بحث گردشگري 

ش، ي ما دخالت داشته باشد، با ويژگيهايي كه دارد با طبيعت خاص با همه ي ابعادش مي تواند در سالمتكه
 ، از جملهثيراتي كه داردأ و ت به دست مي آيدها و راه رفتن بر روي آنهافوايدي كه با درنورديدن شنها و رمل

  .گذاردثيرات خوبي را مي أختلف در بين ما تابعاد مدر سكوت و آرامش و 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ر و سالمتي داشته باشيد همراه با خيكنون به شما خوش گذشته باشد و از اين به بعد سفرِ اميدواريم كه تا
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  بخش سوم
  

   گفتاري پيرامون كوير
  و

  كوير مرنجاب
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مفهوم كوير، انواع كوير و مسائل و شاخصه هاي كويرنوردي، ، طبيعت گرديدر اين مجال به شمه هايي كلي از 

  . دوم و سوم پرداخته مي شودكوير مرنجاب به عنوان مقصد گردشگري اردوهاي
   )اكوتوريسم (گردي طبيعت -
نخورده جهان    براي ديدار از مناطق طبيعي نامسكون و دستگردشگران است كه در آن گردشگرياي از   گونه

گونه از گردشگران كه به  به اين. پردازند  و ديگر جانوران ميها ماهي ،پرندگان ،گياهانكنند و به تماشاي  سفر مي
بسياري از كشورها بخش .  اكوتوريست داده شده است ياگرد پردازند، نام طبيعت  ميطبيعت و بوم زيستديدار از 

 برخالف طبيعت گردي هاي معمول و اكوتوريسم. كنند  تأمين ميطبيعت گردانخود را از هنگفتي از درآمد 
سفري است مسئوالنه به مناطق طبيعي كه منجر به حفظ محيط زيست  صرفاً تفريحي و گاه مخرب طبيعت،

نگي در اكوتوريسم نه تنها عوامل مهم محيطي و فره. زندگي مردم محلي مي گردد شده و باعث بهبود كيفيت
 وري از مورد ارزيابي قرار مي گيرد، بلكه برنامه هاي پيشبردي و كاملي براي چرخه هاي بازيابي از طبيعت، بهره

جدي مورد توجه قرار  انرژي، حفاظت از منابع آبي و ايجاد فرصت هاي اقتصادي براي جوامع محلي، نيز به طور
  .صه برخوردار است و كوير بخش مهمي از اين قابليت استكشور ايران از قابليتهاي فراواني در اين عر .مي گيرند

  كوير -
تأثير  شود كه آنچنان تحت كوير به زمينى گفته مى

نمك در سطح يا نزديك سطح آن متمركز (نمك است
حتى پسته، خرما، (ه قابل رويش براى گياهان ك)شده

 ؛نيست )جو و غيره كه به شورى و قليايى مقاوم هستند
ه ميزان امالح آن به حدى باشد كه ك اما امكان دارد

مانند (مقاوم به شورى و قليايىاما زراعى  گياهان غير
. بتوانند درآن برويند) ...خارشتر، اشنيان، نى و  گز،

واقع منابع طبيعى تكثير شونده  شوند كه در گياهدار يا مراتع كويرى خوانده مى دراين صورت، كويرهاى
مقدارى  اما اگر). ها، منابع طبيعى تكثير شونده مناطق مرطوبندگله جنگونه كهمان(خشك هستند مناطق

 ميلى موس 43آن از  از سه درصد و يا هدايت الكتريكى مخصوص(امالح محلول خاك از يك حدى تجاوز كند
كه  Salzola »شور«گياهى به نام  حتى( گياهى قادر به روييدن درآن نيست ديگر هيچ،)بر سانتيمتر

كويرهاى ( داراى قشر نمكىاما ،نمكزارهاى فاقد گياه كويرها يا اين شرايط،  در.)ه شورى استمقاومترين گياه ب
  .آيند به وجود مى) واقعى
 انواع كوير -

  . در حالى كه اصال آبى وجود ندارد شود، سارها ديده مى  كه تمام آن منطقه به صورت چشمه:اى كويرهاى چشمه
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اى از گوسفندان از آن  ماند كه گله زمين خيسى مى ه شكلها ب  سطح اين عرصه:كويرهاى سم گوسفندى
  .در سطح آن باقى مانده باشد عبور كرده و جاى پا، يا سم گوسفندان

ها آنقدر عبارت ديگر هوا در آن قسمت ، به به وجود مي آيدير زيادخ بر اثر شدت گرما و تب:كويرهاى قنديلى
ار است، نمك را بر اثر تبخير به سمت باال كشيده كه به آبد گرم و خشك است كه در مواقعى كه كوير خيس و

 .اند شده صورت قنديل به هوا كشيده

 )بيابان و بيابان نيمه خشك، خشك، نيمه(در مناطق مختلف كشور  :كويرهاي گياهدار و كويرهاي فاقد گياه
كوير :  مانند؛رسد قطعه مى 45- 50ريم كه تعداد آنها به حدود دا) نمكزار(چندين قطعه كوير

كويرهاى منطقه قم و چندين  ،)معروف به كوير ميقان(، كوير اراك)عروف به كوير كبودانم(شرقى آذربايجان
 اما بزرگترين كوير ؛كوير جاجرم خراسان  مانند كوير بجستان و كوير خواف و،قطعه كوير در مناطق خشك

بيابانى مانند يزد، پنج قطعه كوير  واحى نيمههمچنين در ن. ايران است ايران، كوير مركزى يا دشت كوير) نمكزار(
يا نمكزار وجود   و حتى در بيابان لوت نيز، كوير...كوير سياهكوه و ، مانند كوير ابرقو، كوير مروست داريم) نمكزار(

 .دارند كه به كلى فاقد گياه هستند

 داراى جاذبه ،كويرهاى گياهدار :كويرهاى گياهدار
  زيرا در آنها انواع؛ستندتوريستى جالب توجهى نيز ه

 فصل بهار رويند كه بخصوص در مختلف گياهان مى
ند  مان؛هستند هاى بسيار زيبابعضى از آنها داراى گل

اند كه توأم  هاى بنفش رنگانواع گزها كه داراى انواع گل
در اين نوع پوشش گياهي، . ديگرندمتنوع  با رنگهاى

. يدنى دارندنواع گياهان، منظره بسيار جالب و دوجود ا
  .كويرهاى منطقه قم مانند

ه  ب؛ باشد، تعداد گياهان آن كمتر استگرمتر تر و هرقدر منطقه از لحاظ آب و هوا خشك : كويرهاى فاقد گياه
مانند بيابان (به مناطق خشك و بيابانى ) مثال آذربايجان و اراك به عنوان(خشك عبارت ديگر، از مناطق نيمه

بيشتر طوريكه در بيابان لوت،   به. شود سته شده و بر سطح كويرهاى فاقد گياه اضافه مىكا از گياهان كوير) لوت
نفوذ آب زيرزمينى به  كه به دليل،  اطراف آن در دشت كوير يا كوير مركزىهستند و كويرى فاقد گياه ات قطع

 كويرها، طور كليبه . خاك بيشتر است آن منطقه و نيز جارى شدن آبهاى سطحى به آنجا، تا حدودى رطوبت
رهاى نمكى متنوع بوده كه  داراى قشو هستند به كلى فاقد گياهداراي امالح نمك زياد  هاياما قسمت ؛گياه دارند
  .هستندهاى يك قالى لهمچون گ

  
   



27  گفتاري پيرامون كوير و كوير مرنجاب: بخش سوم

   ايرانو بيابانهاي  كوير -
 5  درجه و25عرض هاي جغرافيايي  سرزمين ايران بين

نوب غربي  دقيقه شمالي در ج44درجه و 39 دقيقه و
مجموعه بيابانهاي ايران، جزء . واقع شده است آسيا

قسمت اعظم آن  بيابانهاي گرم مجاور حاره اي است و
. فشار مجاور حاره اي قرار داردتحت تسلط سلولهاي پر

ها حاكميت كم آبي اين سرزمين را سلول استقرار اين
ها با بلورها و اشكال مختلف،  انواع نمك. توجيه مي كند

  . داده استايران كويرهاى  ى خاصى به هر قسمت از سطحزيباي
 16  ميليون هكتار و مراتع فقير كويري34زارهاي كشور ويرها و شن، كهادر حال حاضر، سطح بيابان: مساحت

  فالت ايران با قرار1384براساس دومين گزارش وضعيت محيط زيست سال  .شود  برآورد مي ميليون هكتار

تغيير ، جوي كم كره شمالي داراي ذخاير منابع آبي بسيار ضعيف و نزوالت  ك نيمگرفتن روي كمربند خش
 كشور را ،اين وضعيت اراضي، بر اساس اين گزارش .ساليانه بسيار شديد و ميزان پوشش گياهي اندك است

دهاي موقعيت جغرافيايي و اقليمي و جريان با  همچنين؛بالقوه در معرض پديده بياباني شدن قرار داده است
راي  ميليون هكتار مساحت كشور دا164 درصد از 80حدود  نامساعد در كويرهاي مركزي باعث شده تا

 250 تا 50بارندگي در ايران در اين مناطق اندك و ساالنه بين  طوريكه به؛ خشك باشد  شرايط خشك و نيمه
و   درصد اراضي بياباني61هاي كشور شامل   اين گزارش حاكي است در حال حاضر بيابان .است متر  ميلي

طور   بنابر برآوردهاي صورت گرفته، ساالنه به؛هاي شني است   درصد تپه15ارها و ز   درصد شن24، كويري
  .روند  مي ها به سمت بياباني شدن پيش يك درصد از اراضي حاشيه بيابانمتوسط
ي كمربند پرفشار را از هم از جمله عواملي هستند كه يكپارچگ ارتفاع كوهستانها حجم و :پيدايش علل

 نفوذ توده هاي سرد ) به فصول مختلف سالو با توجه(هاي هواي مرطوب غربي اغلب نفوذ توده گسيخته و
دنيا و  در يك نگاه به نقشه پراكندگي نواحي كم آب. جنوبي را به داخل ايران ميسر مي سازد شمالي و يا گرم

مثبت ناهمواري ها در  ربستان و شمال آفريقا، نقشهاي خشك در آسياي مركزي و عيكپارچگي سرزمين
از طرف ديگر عامل . درك خواهيم كرد اي در ايران را حاره گسيختگي اثر پرفشار جنب تعديل نسبي دما و

 نقش پرفشار جنب ،هاي داخلي ايران قرار گرفتن تعدادي از چاله بري بودن و يا در پناه سدهاي كوهستاني
به  بيابان لوت را كه در نامساعدترين شرايط در مشرق ايران، به طوري؛يت نموده استتقو حاره اي را تشديد و
ها به دو صورت متضاد   بنابراين ناهمواري؛استترين چهره هاي بياباني دنيا ظاهر ساخته عنوان يكي از خشن

اري ها در زمينه مثبت و امتداد ناهمو عامل ارتفاع نقش .يا تشديد كم آبي در ايران نقش دارند در تعديل و
  .دارند خشكي هوا نقش منفي را بر عهده

  



  دانشجويان ايرانشناسينوردي و كويرگزارش دومين و سومين دوره كوير 28

 انواع كويرهاي ايران -

به استثناي كوير سبزوار كه  :كويرهاي رسي  A : گروه-الف
كويرهاي اين گروه  مخروط افكنه دلتايي دارد، بر روي سطح

 .دغير از صفحات رسي هيچ نوع پوشش ديگري ديده نمي شو
   عدد است كه برابر با27 گروه كويرهاي متعلق به اين تعداد

تشكيل . درصد سطح كل كويرهاي ايران مي باشد 14
تغيير شرايط هيدرولوژيكي،  كويرهاي رسي ممكن است براثر

  .يابند تغيير شرايط جوي، و يا تغيير شكل چاله، تغيير
كويرهاي اين گروه داراي  :كويرهاي رسي خيس  B: گروه- ب

در واقع مواد تشكيل دهنده . و حوزه خيس هستند صفحات رسي
با اين تفاوت كه سطح  اين كويرها با كويرهاي رسي شبيه است،

تر از سطح آب زيرزميني پايين) حوزه خيس(قسمتي از آن
  درصد2 . كويرهاي اين گروه پنج عدد استتعداد. است تابستانه

وسعت سطح آنها . سطح كل كويرهاي ايران را شامل مي شود
. در تغيير است كه مورد دوم آن به سطح كوير شمال غربي سيرجان تعلق دارد ومتر مربع كيل425 تا 170بين 

  .وجود آمده انده اخير ب كويرهاي رسي خيس از كويرهاي رسي و بر اثر باال آمدن سطح آب زيرزميني در سالهاي
از عنوان  بطوريكه :كويرهاي رسي همراه با نمكزار  C: گروه- ج

ح اين كويرها از صفحات رسي و نمكزار فوق نيز بر مي آيد، سط
از جمله اين كويرها ) 54(و كوير ميدان لوار  پوشيده شده است

 درصد 12مي باشد كه   عدد7تعداد اين كويرها در مجموع . است
وسعت سطح كويرهاي اين گروه بين  تعداد كل كويرها است و

كويرهاي رسي  .تغيير است  كيلومتر مربع در115 – 1625
  در چاله و آبخيزهايي قرار دارند كه دارايبا نمكزار عموماًهمراه 

  . سنگهاي دوره ميوسن و بدون شك تبخيري هستند
  ايران هاىبه هاى گردشگرى بيابان و كويرجاذ -
بين طبس و (، ريگ شتران)كوير جنوب دشتدر (هم پيوسته كشور مانند ريگ جناى به  هاى ماسه تپه رشته
و ) آران و بيدگل(اسپكه در بلوچستان، ريگ كاشان  ريگ،)سرراه بم به سمسور در بلوچستان( ريگ دهلى،)يزد

اما ؛  از معروفترين جاذبه هاي گردشگري بيابان و كوير ايران هستند)ريگها(اى طولى هاى ماسه تپه ديگر رشته
هاللى شكل، شمشيرى شكل (مختلف اى به اشكال هاى ماسه بانى ديگر انواع تپهدر مناطق مختلف خشك و بيا
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 زيرا ؛اند)منابع طبيعى تجديد شونده(هم تمام نشدنى وجود دارند كه هم از اشكال زيبا برخوردارند و) ...و 
 طبيعى تجديد منابع(از منابع مهم اقتصادى هاى بادى هم  بنابراين، ماسه؛روند نمى  از بين وشوند جايگزين مى

اى محل اسكى  هاى ماسه جاذبه توريستى هستند، ضمن آن كه تپه و هم از عوامل مهم و اشكال زيباى) شونده
گردشگرى براى آنها، اواخر   بهترين موقع براى ديدن اين كويرها و ترتيب دادن برنامه.هستند بيابانى نيز

دوره خشك و گرم تابستان امالح در سطح زمين   طولتابستان و فصل پاييز قبل از آغاز بارندگى است زيرا در
   .بخشند اى بسيار زيبا مى مختلف، جلوه تجمع كرده و بلورهاى مختلف نمك با اشكال

  كوير مرنجاب -
 و هميشه پذيراي گردشگران خارجي و داخلي در فصول  استكوير مرنجاب بر سر راه تاريخي ابريشم واقع شده

 در مقايسه با ساير كويرهاي ايران چون كوير لوت و چهار فصل بودن و اعتدال امنيت اين كوير. خنك سال است
ويژه اي  نسبي دماي آن تنوع جاذبه هاي گردشگري و تنوع گونه هاي جانوري و گياهي به اين منطقه حالت

و  25ترين جاذبه هاي كوير مرنجاب با وسعتي به طول و عرض درياچه نمك به عنوان يكي از مهم .داده است
هايي ر سال ورود آب شور رودها و سيالبحجم درياچه حاصل چندين هزا.  كيلومتر نگين سپيدرنگ كوير است30

يز همان جزيره سرگردان معروف در ميان درياچه ن. است كه نمك خاك شور منطقه را در خود حل كرده است
ومتري شرق كاروانسرا نيز تپه هاي شن  كيل12 در حاشيه جنوبي درياچه نيز كاروانسرا قرار دارد، در فاصله ،است

در بهار اين تپه ها كه به بند ريگ معروفند . روان وجود دارد كه تا دوردست به سمت شرق گسترده شده است
  . زماني كه دانه هاي شن با وزش باد حركت مي كند مناظر بديعي را پديد مي آورد؛پوشش گياهي زيبايي دارند

با وجود . تر استم 2سطح آب اين چاه حدود . تكن استب منطقه چاه دسيكي از ديدني هاي كوير مرنجا
برخي بر . ترين نمكزار ايران قرار دارد، آب شيرين و گوارايي دارداه در فاصله بسيار نزديك با بزرگكه اين چاين

 دچار ،استي از اين منطقه عبور مي كرده در سفر خود از بغداد به خراسان وقت) ع(اين عقيده اند كه امام رضا
مي كند شيرين بودن آب اين چاه با وجود نزديكي  تشنگي شديدي مي شود و اين چاه را با دست خود حفر

  .ستا) ع (امام رضا به آن به شوره زار دليل نسبت اين چاه
  موقيعت اقليمي، جغرافيايي و دسترسي -

در منطقه كويري آران و بيدگل، باد مثل هر منطقه 
باد، هم . تعيين كننده اقليمي استكويري ديگر، يك عامل 

در شكل دهي به وضعيت طبيعي كوير و هم در شيوه 
بادهاي . كننده دارد زندگي انسان بيابان نشين تأثير تعيين

نامطلوب بزرگترين آفت كوير و باد مطلوب، نسيمي است 
ر اين د. كه كوير تفتيده را شاداب و با طراوت مي كند

باد شمال، ساير بادها چون منطقه جز دو باد شهرياري و 
در منطقه آران و  .باد خراسان، باد قبله، باد طوفان، باد سياه و بويژه باد لوار از بادهاي نامطلوب محسوب مي شوند
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جاده آران و بيدگل . بيدگل همه چيز شكل و نمود كويري دارد و هر پديده اي، طبيعي يا انساني، آيينه كوير است
 از راههاي ارتباطي بوده كه اصفهان را به شهرهاي كاشان، يزد، مشهد و تهران متصل مي به مرنجاب و دستكن يكي

مسير مرنجاب، . و مشهد از اهميت خاصي برخوردار بوده است) پايتخت(در زمان صفويه مسير اصفهان. ساخته است
ر از گرمسار به اين مسي. مشهد متصل مي ساخته است - اصفهان را از طريق كاشان به جاده سنگفرش اصفهان

دستكن در ادامه مسير . كوه ادامه مي يابد و به جاده دستكن متصل مي شود طرف پايين منحرف شده و تا سياه
مرنجاب، محل انشعاب جاده اي بوده كه كاشان را به گرمسار و ورامين مرتبط مي ساخته و شاخه اي به طرف 

 مجموعه اين مسيرها به عنوان جاده هاي فرعي براي اتصال .مي يافته است اردستان و شاخه اي به جانب يزد ادامه
  . كرده است به جاده ابريشم در بخشي كه دامغان را به ري متصل مي نموده، عمل مي

  كاروانسراي مرنجاب  - 
 34 ْ   و 7’جغرافيايي كاروانسراي مرنجاب در موقعيت

 طول جغرافيايي، در 51     و48‘غرافيايي و جعرض 

 در حاشيه ي از سطح درياي آزاد متر810 ارتفاع
براي رفتن به  .جنوبي درياچه قم واقع شده است

كاروانسراي مرنجاب بايد از تهران به قم و سپس به 
 و از آن جا به سمت شمال شرق به رفتكاشان 

ترين شهر كويري استان اصفهان، آران  سوي شمالي
كاروانسرا بر اساس نام نام . دكرو بيدگل حركت 

مرنجاب از شرق به دشت كوير و از جنوب شرقي به دو .  به كوير مرنجاب شهرت دارد گذاشته شده استمنطقه كه
كاروانسرا از چندين اتاق و شاه . نقشه كاروانسراي مرنجاب مربع شكل است. شود كوه يخاب و كوه لطيف منتهي مي

خته شده و داراي انسرا با گچ و آجر ساكارو.  متر قرار دارند20×30نشين تشكيل شده كه به دور حياطي در ابعاد 
.  متر قرار دارد4×10در ضلع جنوبي كاروانسرا استخر آبي در ابعاد تقريبي .  برج است6هاي متعدد و ها و اصطبل اتاق

شود كه آب مصرفي كاروانسرا نيز از همين چشمه  اي كه در زير خود آن وجود دارد پر مي آب اين استخر از چشمه
ن چشمه پر آب و زاللي به همراه چندين درخت بلند قامت در ميان كويري خشك، نعمتي بس وجود چني. است

كاروانسراي . آيند بزرگ و شگفت انگيز است كه موجب حيرت و تعجب مسافراني است كه به اين كاروانسرا مي
به سوي خود جلب هاي ايران است كه عاشقان آسمان را از نقاط مختلف كشور  ترين رصدگاه مرنجاب يكي از مهم

هاي دوچشميشان را به سوي شوند و تلسكوپها و دوربين اروانسرا مستقر ميهاي نجومي در بام ك گروه. كند مي
دماي هواي منطقه در نيمه دوم . روند تا بتوانند زيبائيهاي آسمان را در سكوتي زيبا رصد كنند آسمان نشانه مي

 كيلومتري از شرق 12 در فاصله تقريباً. رسد زير صفر هم ميدو درجه  سال به صفر درجه و به ندرت به يكي،
  . هاي بسيار زيباي كوير مرنجاب است هاي روان شني وجود دارد كه از جاذبه كاروانسرا، تپه
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 نهاي شن روا پهت -

بسيار در كوير مرنجاب موجود ) رملي(تپه هاي شن روان
 هاي شن خالص كه ه روي بر روي تپهپياداست و 
سنگ و شي زائدي در آن وجود ندارد تجربه اي هيچگونه 

هاي رو به آفتاب  تر اينكه ماسه جديد است و از آن جالب
.  هاي رو به سايه خنك و مرطوب اسه و م اندگرم و مطبوع
 كيلومتري شرق 10ها شني در فاصله  ساحل تپه

كند رو به سمت  كاروانسرا آغاز شده و تا چشم كار مي
ها را دو چندان  هاي داراي پوشش گياهي خاص خود هستند كه زيبايي تپه اين تپه.  شرق گسترده شده است

 10، در برخي موارد تا  دليل كمبود آب ها است كه به ها و بوته هاي درختچه ، ريشه نكته جالب توجه.  كرده است
  . متر نيز به اطراف كشيده شده است تا بلكه قطره اي آب بيابند

  هاي كوير  ب ش -
هايي است كه زيبايي آن وصف  ، شب هاي كوير شب

، تماشاي آسمان كوير در سكوت وهم انگيز  ناشدني است
 است و كمتر  مرنجابهاي كوير آن يكي ديگر از جاذبه

توان يافت كه شبي را در زير آسمان پر  كسي را مي
ستاره كوير ننشسته باشد و از زيبايي ستارگان لذت 

و يا   بردن يك كتاب ساده نجومي با توان  مي. باشدنبرده
هاي آسمان شب  ز زيبايييك نقشه آسمان ساده هم ا

 اطالعات بسيار خوبي از  رد يا با استفاده از گروههاي رصد ستارگان با تلسكوبهاي حرفه اي،استفاده ك
 . دوچندان شود آسمان زيباتا لذت ديدنستارگان و كهكشان راه شيري به دست آورد 

 درياچه نمك  -

كه حاصل    اين درياچه در اكثر فصول سال خشك است
هاي  چندين هزار سال ورود آب شور رودها و سيالب

 ، نمك موجود در خاك را در خود حل منطقه است
اين نمك پس از تبخير در اين درياچه به جاي . كند مي
 بارش باران هاي باقي مانده بر كف درياچه با هرنمك .ماند مي

، كرت بندي بسيار  و با تبخير مجدد رطوبت موجود در نمك
كنند كه دايم در حال تغيير و تحول  زيبا و ديدني ايجاد مي

 در هيچ جاي هاي نمك و شنيدن صداي خرد شدن بلورهاي نمك را مطمئناً پياده روي بر روي اين كرت.  است
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 در شمال كاروانسرا واقع شده است كه ساحل آن از اچه نمك دقيقاًدري. توان تجربه كرد جز نمكزار نمي  ديگري به
 .  كيلومتر فاصله دارد3كاروانسرا در حدود 

   جزيره سرگردان -
در درياچه نمك قرار  جزيره سرگردان تپه اي است كه

ساحل  براي رسيدن به اين جزيره كه در نزديكي. دارد
ان  بايد مسير كاش، خشك نمك قرار داردجنوبي درياچه

سپس وارد جاده خاكي  به آران و بيدگل را طي كرد و
 كيلومتر 35پس از طي مسافتي در حدود . مرنجاب شد

 15و سپس با طي مسافتي در حدود  وارد درياچه شد
.  در داخل درياچه به جزيره سرگردان رسيد كيلومتر

سنگهاي متخلخل  زاد است از متر باالتر از سطح درياي آ808اين جزيره كه بلندترين نقطه آن در حدود 
درياچه نمك از فراز اين جزيره  مناظر. آتشفشاني تشكيل شده است و عاري از هرگونه پوشش گياهي است

 .مي نمايد آنچنان بديع و زيباست كه هر بيننده اي را مجذوب خود

 كنيد دو انتهاي جزيره كه از فاصله دور به اين جزيره نگاه مي اطالق نام سرگردان به اين خاطر است كه هنگامي
محو شدن دو . منظره اي مانند كشتي سرگرداني در درياي بيكران كوير پديد مي آورند در افق محو مي شوند و

 پيشينيان معتقد بودند كه اين. شديد منطقه و در نتيجه آن خطاي ديد و شكست نور است انتها به علت گرماي

دليل وجود سراب در سطح درياچه  به. ه جاي ديگر نقل مكان مي كندجزيره دائماً در حال حركت است و از جايي ب
اين جزيره را در حال حركت خواهيد ديد و ناخود آگاه احساس خواهيد نمود كه جزيره در جاي ثابتي نيست و 

 نگار دارد كه براي لرزه نگاري زلزله تعبيه شده و دستگاههاي لرزه  در دو انتهاي جزيره دو چاه قرار.سرگردان است
  .در آن نصب شده است

  ايران نوردانكوير  -
به كوير در طول تاريخ  ي ايراننوردان كويرمسئله در سفراين . ثبت نكرده اند ايرانيان در گذر تاريخ سفرهاي خود را

از  بوميان منطقه بارها و بارها،  توسط جهانگردان خارجي كشف شود مناطق كويري پيش از آنكهنيز صادق است و
در . ضبط نكرده اند ثبت و -  به هر دليلي -  ولي آنها گزارشاتي از عبور خود از كوير را ؛گذر كرده اند ايران كويرهاي

 كه تعداد زيادي از آنها را جهانگردان نوردان شهير كويرهاي ايران به صورت كلي اشاره مي شوداينجا به كوير
  . مناطق را برجاي گذاشته اندخارجي شكل مي دهند كه يادداشتها و اسناد ارزشمندي از اين
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  آلفونس گابريل
در اتريش به دنيا  1892دكتر آلفونس گابريل در سال 

آلفونس يك پزشك جغرافيدان و جهانگرد بود كه . آمد
 - 1927متعددي به كويرهاي ايران در سالهاي  سفرهاي

حاصل اين سفرها پنج . ام داد انج1937و  1933 ،8
 "عبور از صحاري ايران"است كه معروفترين آنها  كتاب

رجبي به فارسي ترجمه شده  است كه توسط دكتر پرويز
دكتر آلفونس گابريل در ديدار از كويرهاي ايران، . است

  هرگز رها نخواهدكوير كسي را كه يكبار گرفتار افسونش شود ديگر « :تشريح مي كند جذابيت كوير را اينگونه
به . اگنس كومر در روستاي عروسان قابل رويت است در عكس فوق دكتر آلفونس گابريل به همراه همسرش. »كرد

توسط دو كشور ايران و اتريش در جهت زنده نگاه داشتن نام الفونس  تازگي مجموعه اي تلويزيوني مستندي
  .گابريل تهيه شده است

   سون هدين
دورافتاده ترين نقاط ،  سال از عمر خويش را در صحراهاي آسيا گذرانيد، و طي اين سالها20هدين بيش از 

 جلد كتاب و صدها 65را در  صحراها و دشتهاي آسيا را در نورديد و حاصل جستجوهاي جسورانه خويش
همچنين اسناد سياسي . اطالع جهانيان رسانيد تانشناسي بهگزارش علمي در شاخه هاي جغرافي، تاريخ و باس

متبوعش به ارمغان برد، كه در ميان آن مي توان به گزارشاتي  و اطالعات استراتژيكي ذيقيمتي براي دولت
  .درباره ايران دست يافت

  ماركوپولو
قوبالي قاآن،   سال پيش به چين سفر كرد و از نزديكان خان مغول700حدود ماركوپولو، جهانگرد ونيزي 

ماركوي جوان سرانجام . گرديد هاي سياسي زيادي به او محولچنگيزخان شد و از طرف او مأموريتجانشين 
 مسير حركت ماركو در ايران، از شمال به .يافت  سال اقامت در چين از سوي خان مغول مأموريت17پس از 
ابهر، ساوه، قم، كاشان، . بود كه ماركو با آن روبه رو شد تبريز، نخستين شهر بزرگ ايران. جنوب بودسمت 

از جمله شهرهايي است كه در سفرنامه ي ماركوپولو و در مستندات تاريخي،  يزد، كرمان، جيرفت و طبس
ي از مناطق مذكور آن روزگار به تفصيل شرح داده شده است و چنانكه ديده مي شود نيم وضعيتشان در
  .كويري هستند
  پيترو دالواله

 از نقاط مختلف ايران از   به ايران آمده و1033 و 1026سال  پيترو دالواله، جهانگرد معروفي است كه در
 ليائي از جمله جهانگرداني است كهپيترو دالواله سياح و گردشگر ايتا. كرده است جمله كويرهاي ايران ديدن

سفرنامه بسيار پر ارزش  وي از خود. خاطرات سفرنامه هاي خود را در بازديد از كشورها به رشته تحرير درآورد
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كتب تاريخي ايران دارا مي باشد سفرنامه پيترو  درباره تركيه، ايران و هند باقي گذاشت كه مقام ارزنده اي در
تركيه، ايران و هند كه تمام اين سفرنامه به صورت نامه : تقسيم مي شود ه سه قسمتدالواله به مشرق زمين ب

ترين جالب است كه وي از مشاهدات خود در مشرق زمين نوشته است و بدون شك يكي از هاي متعددي
ن واقعاً كم نظير است و با چنا سفرنامه هايي است كه تا به حال نوشته شده، زيرا حس مالحظه اين جهانگرد

كه خواننده تصور مي كند خود ناظر آن  دقت و ظرافتي صحنه هاي مورد مشاهده خود را شرح مي دهد
  .صحنه ها بوده است

  پرويز كردوانيدكتر 
اطق كويري ايران را  او مطالعه ميداني خود روي من.در روستاي مندولك گرمسار است 1310 پرويز كردواني متولد

اكتشافات منحصر به فردي در ارتباط با جغرافياي طبيعي بيابان لوت ايران دست  كند و با جديت فراوان دنبال مي
از افتخارات . آن ترين نقطه كره زمين در بيابان لوت ايران و اثبات از آن جمله است اصرار به مدعاي گرم .يافته است

ليف بهترين أت خاطر  به» مهرگان علم«برنده جايزه  چهره ماندگار علمي كشور،: ارندعلمي دكتر كردواني از اين قر
ت امناي صلح أآب خاورميانه، عضو هي عضويت در بنياد مطالعات آسيايي، شبكه، زيست كتاب سال در زمينه محيط
مقاله  ها كتاب و ده جلد 20ليف بيش از أت، زيست ايران محيط زدايي انجمن متخصصان  سبز، رئيس كميته بيابان

  .يداخلي و خارج هاي متعدد در مجامع علمي هاي فارسي، انگليسي و آلماني و سخنراني علمي به زبان
  علي پارسادكتر 

و سپس تحصيالت البرز گذراند  وي دوره متوسطه را در دبيرستان.  در تهران است1951علي پارسا متولد 
 :پارسا عبارتند از تحصيلي مدارك. عاليه را در دانشگاه صنعتي شريف به پايان رساند

Scientific and Technical Applications 
Programmer/Analyst  
Computer Graphics Programmer 
Remote Sensing Software Specialist 
Software Engineering Consultant and Manager 

ريگ جن قسمتي از . سالمت عبور كنند علي پارسا جزو نادر افرادي است كه توانسته اند از كوير ريگ جن به 
 باتالقهاي فراوان و عدم وجود چشمه هاي آب جزو صعب ركزي ايران است كه به دليل دارا بودنمكوير 

اي وجود   كيلومتر هيچ جنبدهدر دايره اي به شعاع پنجاه. محسوب مي شود العبورترين مناطق كويري جهان
سون . گشت گذشتگان معتقد بودند هر كس پا به اين سرزمين نفرين شده بگذارد هرگز باز نخواهد. ندارد

سفر وي در كتاب كويرهاي  خواندن شرح.  بار عرض اين كوير را طي كرد2هدين كوير نورد بزرگ سوئدي 
  .هفت بار از طول ريگ جن عبور كندعلي پارسا موفق شده است . ايران خالي از لطف نيست
  گروه كويرنوردي كشيت

نقطه آغازين سفر پياده تيم . جنوب شرقي كوير لوت گرفته شده است نام گروه از روستايي در حاشيه
سفرهاي متعددي به نقاط  كنونگروه كويرنوردي كشيت تا. كزي لوتعبور از شنزار مر كويرنوردي كشيت در
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ساير كويرنوردان، عبور از كويرهاي ايران به  وجه تمايز اين گروه نسبت به. كويري ايران انجام داده است
 .صورت پياده مي باشد

از .  روز از قلب كوير ريگ جن عبور كرد3كويرنورد مي باشند كه در مدت  اين گروه به عنوان نخستين گروه 
مسير جاده   گروه مي توان به عبور پياده از كوير دق سرخ، عبور پياده از پارك ملي كوير ازاين ديگر سفرهاي

عبور پياده از ريگزار مركزي  سنگفرش گرمسار، عبور پياده از كوير مركزي ايران از مسير طرود به عروسان،
ي عالوه بر ديدن مناطقي از كويرنورد اصلي اين گروه هدف. و عبور از مركز ريگ جن اشاره كرد)  بار2(لوت 
خشن اما  كويرهاي دست نخورده ايران دست يابي به سقف توانايي هاي انسان در عبور از اين مناطق بكر از

  .دجذاب مي باش
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  بخش چهارم 
  

  همگام با دكتر كردواني در
  كوير مرنجاب
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هايش، حسني  عليرغم تمامي كمي ها و كاستيره كويرنوردي و كويرشناسي دانشجويان ايران،سومين دو

 كه ريشه نياكاني اش را بايد بودهمپايي، همگامي و هم كالمي با استادي آن بزرگ داشت و ميهماني بزرگتر و 
هاي سبزي رفه برگ و دستاوردهاي علمي اش طدر شنهاي روانِ اصالت، ستواري، بلندهمتي و بلندنظري جست

گويي قلم عالمانه اش را كوير پير مسحور خود كرده و به آن شادابي و . هستند در گستره ي بي انتهاي كوير
نوشته هاي زير، تنها اندكي از خوشه چيني هايمان است از خرمن بسيار داشته . نشاط جواني بخشيده است

  . تاد بي بديل كويرشناسي ايران و تجربيات اس، نكته سنجي ها، راهكارهاها، دانسته ها
ين علي كردواني ملقب به      فرزند حس  ، در گرمسار  1310متولد  

 و اخـذ    در گرمسار  تحصيالت ابتدائي تا كالس نهم       ،بلوكباشي
ــسويها   ــه فران ــپلم از مدرس ــتان رازيد(دي ــران) بيرس  ،در ته

تحصيالت عاليه در آلمان و انتقال يـك تـن خـاك از كويرهـا               
ان به آلمان بـراي گذرانـدن دكتـري در بـاره            ي اير )نمكزارها(
ــر محــصوالت  " ــواع كودهــاي شــيميايي و حيــواني ب ــأثير ان ت

. " ) اراضي شور و قليائي(كشاورزي در خاكهاي تحت تأثير نمك
و دريافت جوائز به    ) 1345 (1966احراز رتبه اول در بين تمامي دانشجويان رشته كشاورزي در آلمان در سال              

 مراجعت به ايران بالفاصله پس از چاپ شدن رساله دكتري           ،مات مربوط در آلمان و ايران     ز مقا همين مناسبت ا  
 و استخدام بنا به تقاضاي خـود بـه عنـوان اولـين عـضو هيـأت علمـي دانـشكده جديدالتأسـيس كـشاورزي و           

  .28/12/1347انتقال به گروه آموزشي جغرافيا دانشگاه تهران ، 1345) اروميه(دامپروري رضائيه 
 رئـيس مركـز     ،1348-54ات آموزشـي دانـشگاه تهـران        مديركل دفتر مطالعـ   : ها با حفظ وظايف آموزشي    سمت

  .1354-58تحقيقات مناطق كويري و بياباني ايران 
- پژوهشي چاپ شده بـه زبـان فارسـي      -ها مقاله علمي   ده ،جلد كتاب  21:  پژوهشي -تأليفات و مقاالت علمي    

اني در مجامع علمي داخلـي و        بيش از يكصد فقره سخنر     ،ي و خارجي  سي در مجالت معتبر داخل    آلماني و انگلي  
 بنيـاد مطالعـات     ،شـبكه آب خاورميانـه    : المللي ماننـد   عضويت در چندين مجامع علمي داخلي و بين          ،خارجي
ي انجمن متخصصان محـيط زيـست        رئيس كميته بيابان زدائ    ،)جبهه سبز ( هيأت امناء صلح سبز     عضو ،آسيائي
 اجـراي   ،پژوهشي -تشارات چندين مجله علمي    عضو هيئت تحريريه و شوراي ان      ،افيايي ايران  انجمن جغر  ،ايران

ها ها كتاب و صد    ده  داوري ،ن به ويژه نواحي بياباني و كويري      چندين طرح تحقيقاتي درباره مناطق مختلف ايرا      
ه رسـاله  و ده فقـر   نامه فـوق ليـسانس       اهنمائي بيش از دويست فقره پايان      ر ،مقاله علمي و طرحهاي تحقيقاتي    

 20اط كـشور عزيزمـان و        راهنمائي دانشجويان در سفرهاي علمي بـه تمـام نقـ           ،دكتري دانشجويان دانشگاهها  
  . ماهواره اي و راديوئي داخلي و خارجي، فقره مصاحبه مطبوعاتي تلويزيوني صدها،كشور خارجي
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ردن امكانـات بـراي     فـراهم كـ     و 1354بنيان گذاشتن مركز تحقيقات مناطق كويري و بيابـاني ايـران در سـال             
 زمـين   ، كـشاورزي  ، دكتري در زمينه هاي مختلف پزشـكي       نامه كارشناسي ارشد و رساله     ها پايان گذراندن ده 

تعميـر چنـد كاروانـسراي شـاه        . كه به پايان رسـيده انـد      ) تحقيقات صحرائي (شناسي و غيره با سفر به منطقه        
نظر دربـاره   دانشجويان و ديگر محققـان و اظهـار  ،داني جهت استاعباسي براي ايجاد پايگاه يا ايستگاه تحقيقات     

 طرح تغيير آب و هواي مناطق خشك داخلي ايران از طريق شكافتن كوه البرز و نيز ،كليه طرحهاي ملي بزرگ
 طرح ،تي رو بين درياي خزر و خليج فارس طرح ايجاد آبراه كش،درياچه در مناطق كويري و بيابانيطرح ايجاد 

  .ود و ايجاد باران مصنوعي در نواحي بيابانيايرانر
، )دانـشگاه فعلـي اروميـه     (رزي و دامپـروري رضـائيه يـا اروميـه         همكاري دانشكده كـشاو   : افتخارات كسب شده  

ي همزيستي بـا  المللمركز بين (ي ايران وابسته به دانشگاه تهرانبنيانگذار مركز تحقيقات مناطق كويري و بيابان     
 و كـشف جديـد و منحـصر بـه فـرد در جهـان در آن                  1347-51 بيابان لـوت ايـران        سال تحقيق در   5 ،)كوير

حصر به مانند كلوتها عارضه من ،  كره زمين به عبارت ديگر خيلي گرمتر از ديگر بيابانهاي جهان          گرمترين نقطه   (
 هيـأت   نفـر اعـضاء  1367 احراز رتبه سوم در طرح كارائي علمي در بين تمامي       ،)فرد در جهان و ديگر ويژگيها     

انتخـاب بـه عنـوان شخـصيت برجـسته و            .73-76علمي دانشگاه تهران و مؤسسات وابسته در سال تحـصيلي           
دو پايه (  سه پايه ترفيع استادي در يك سال احراز- 1377در سال ) زادگاه خود(مفاخر فرهنگي استان سمنان 

 كتاب برتر استان     دريافت جايزه  -1379در سال   ) تشويقي به منظور قدرداني از فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي        
 از بـين  1380 به خاطر تأليف بهترين كتـاب سـال   "مهرگان علم" برنده جايزه ،1380 آبان ،  )سمنان(زادگان  

 دريافت لوح تقـدير  - 1380 ،عنوان استاد نمونه دانشگاه تهران  انتخاب به    - كتاب در زمينه محيط زيست     157
عنوان عضو اصلي قطب علمـي       انتخاب به    -1381 ه،ستان زادگا  سطح ا   در "اهداء كننده نمونه كتاب   "به خاطر   
انتخـاب بـه     . و بازنشسته شدن در شـهريور همـين سـال          82 استادي در سال     29 احراز رتبه    -1381 ،دانشگاه

و تجليل و قدرداني به مناسبت هاي مختلف توسـط سـازمانهاي             84عنوان چهره ماندگار علمي كشور در سال        
  )بازنشستگيبعد از (مختلف 

كويرها و بيابانها امروزه ديگر مايه بدبختي و عامل بازدارنده توسعه نيستند بلكـه از عوامـل مهـم                   : نظريه جديد 
  .شمار مي رونده ب) باد و خورشيد(توسعه اقتصادي و جائبه هاي گردشگري و منابع عظيم انرژي هاي نو

مراكبشان پياده مي كردند و با شوقي وصف را از دكتر كردواني مشفقانه و دوستارانه به دفعات دانشجويان 
كوير و منابع طبيعي آشنا مي جنس ناپذير و انبوهي از دانايي، آنها را به عينه با مفاهيمي كه آموخته بودند از 
 گفته ها و .رهنمون مي كردند) كوير(كردند و دانشجويان بي اطالع را نيز با داده هاي نابشان به اين موضوع

   ....  استاد، خود زندگي است كه بايد آموخترهنمودهاي
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   در ايرانكوير و بيابان -
  تعاريف و تفاوتها

كشور ما خشك % 90دنياست و خشك  كشورهاي  كشور ما جزو.كوير و بيابان هر دو در مناطق خشك هستند
 يعني در اين ؛ مرطوب است و بقيه كشور خشك است"آستارا" تا "مينودشت"، "گرگان"  از يعني تقريباً؛است

؟  باشد و حال اگر بيشتر باشد چه اتفاق مي افتدرش آن مناطقمناطق ميزان تبخير و تعرق بالقوه بيشتر از با
اثر تبخير زياد پوشش گياهي ديگر   بر،كوير درست مي كند و اگر نمكزار هم نباشداگر منطقه نمكزار باشد، 

تند و فرق دارند و هيچ  ولي دو چيز متفاوت هس؛ك هستندمناطق خش كوير و بيابان هر دو در. باقي نمي ماند
 اين دو را به كوير و بيابان مثل شب و روز با هم اختالف دارند و در كشور ما.  به هم شبيه نيستچيزشان هم

   .جاي هم مي گيرند
نكته اي ديگر را هم عرض كنم كه ما يك 

، "گرمسار" داريم در جنوب "يردشت كو"
ناميده مي شود و  يكي كوير  كه "سمنان"

 است كه هيچ شباهتي "بيابان لوت"هم 
كشورهايي كه كوير و بيابان . به هم ندارند
كوير و بيابان خودشان اسم دارند براي 

 كه از كشورهاي اروپا  همين استدارند و
دانشمنداني كه مي آيند مثل و آمريكا، 

"گابريل"  يا"هدينگ" ،"اسپينگ رس" 
 آنچه را كه محلي ها مي گويند را به  نمي آيند كوير را به انگليسي ترجمه كنند و دقيقاً،مراجعه مي كنندكه 

 كه در "صحراء" عربها مي گويند . مي گوييم بيابانه اي وسيع كه گياه نداشته باشد،ما به منطق. كار مي برند
 يعني منطقه اي وسيعي كه ؛"هالفضاء الوسيع و ال نبات في": )الصحراء( :ديكشنري آنها هم نوشته و تاكيد شده

به زميني گفته مي شود كه تحت  تعريف كوير اين هست كه .ما به نمكزار مي گوييم كوير. گياه نداشته باشد
عربها . به دليل اينكه نمك آن زياد استل رويش براي گياهان زراعتي نباشد؛ ثير شديد نمك است كه قابتأ

 به سمت "عسلويه" االن ما از . و مانند سيخ مي نويسند"سبخ"د  و مي گوينءديگر به كوير نمي گويند صحرا
پس در ايران ما به نمكزار .  اين زمين سبخي است يعني كويري است: كه مي رويم مردم مي گويند"گله دار"

  به منطقه ي وسيعي كه آب و گياه نداشته باشد مي گوييم بيابان وما. مي گوييم كوير، عربها مي گويند سبخ
پس . desert مي گويند در انگليسي به سرزمين وسيعي كه آب و گياه نداشته باشد.  مي گويند صحراءعربها

 قطعه كوير دارد و بيخود مي 10 كه بياباني هست و "يزد" حال مناطقي هستند مثل .اين شد كوير و بيابان
 ميليمتر 100متر از  بياباني است و خشك است و بارندگي اثر كيعني منطقه اش. گويند يزد كويري است

  .است
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   انواع كويرها
؛ ولي ثير شديد نمك است كه قابل رويش براي زراعت نيستوير گفتيم زميني كه آنچنان تحت تأدر تعريف ك

 كه "ني"  و"خارشتر"، "اشنون"، "گز"وري درآن باشد مثل  مقاوم به شزراعيممكن است كه گياهان غير
  : كويرها را به دو قسمت تقسيم مي كنيمر پس اولي گوييم كويرهاي گياه دادراين صورت م

  كويرهايي كه گياه دارند  -1
  .كويرهايي كه گياه ندارند -2
هاي مركزي كه آب كمتر ؛ ولي در قسمتاطراف خود داراي كويرهاي گياه دار استدر ، "دشت كوير" معموالً

ير است و لخت لخت كويرهاي بدون گياه كه وسط دشت كو . هيچ گياهي نيست و لخت لخت است،مي شود
يك سري .  كه خيلي مهم هستنديامالحاز انواع .  يك سري از آن امالح دارندست و به دو دسته مي شود؛ا

 چنانكه در قالي انواع گلها را يبايند و مانند گل قالي مي مانند؛حسب شكل ظاهري شان بسيار ز  كه بركويرها
، ر سلفات سديمي، كوير كلروسديمي و اينقدر اين كوير زيباستكوييم، مانند كوير نيز انواع كوير دار  در،داريم

 .كس براي آرامش اعصاب خود نياز به يك قطعه كوير داردكوير بسيار زيباست و هر. مثل يك قالي قشنگ
 ها داراييك سري از آن.  استفاده كنيماي مختلف از آنهحال كويرهايي كه گياه دارند را مي توانيم در زمينه 

 ؛شور و گياه شور مي خورد و به ما شير شيرين مي دهد  شتر خار.ا و علوفه براي شتر هستندبهترين غذ
گوشت آن نيز شيرين ترين است چراكه شتر مانند كارخانه اي است كه نمك را دفع مي كند و شير شيرين و 

  : كويرها را تقسيم مي كنيم بهضمناً. همچنينو يا بز 
  كويرهاي شور  -1

  قلياييكويرهاي -2

 مانند برنج آبكش كه مي ؛ آبش مي رود و نمكش مي ماند،بستيمدر آن  اگر آب وير شور كويري است كهك
م و رويش  ولي كوير قليايي مانند برنج دم كرده است كه اگر در آبكش بريزي؛توان آب ريخت تا نمكش برود

آن باتالق در مي آيد و من  در زمستانها به صورت  و كوير قليايي همينگونه استآب بريزيم نمكش نمي رود،
بزرگ مركزي )نمكزار(كتابي نوشته ام كه دو بار چاپ شده است به اسم كوير(را كوير بهرام گوري ناميده ام

  به اين دليل كه چون؛)ايران و راههاي بهره برداري آن و در اين كتاب اين كوير را كوير بهرام گوري ناميده ام
ن به نظر م. " ديدي كه چگونه گور بهرام گرفت/گور مي گرفتي همه عمربهرام كه " :اين شعر را شنيده ايد

 به ما نيز زمانيكه جوان بوديم در هنگام شكار مي .گور بهرام را نگرفته و كوير باتالقي او را در دام انداخته است
د يي هستن، قسمتهاكويرهايي كه گياه دارند و شور هستند كه درتند مواظب كويرهاي باتالقي باشيد؛ چراگف

اسب ، شتر،  آن برود مانند؛ آدمدرحاشيه كوير كه اينها در زمستان بسيار باتالقي مي شوند و هر چيزي كه در
 پس بهرام  گرنه فرو مي رويم؛و سرش بسته مي شود و در اين حالت بايد خوابيد و غلت زد و مي رود  فرو...و 

كرده و فرو رفته و همراهان او هم  ين كوير باتالقي گيرگور نيز پس از دنبال كردن شكار به صورت تنهايي در ا
  .پس اين هم يك نوع كوير است. فتنداو را نيا
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   كوير مرنجاب وتپه هاي ماسه ايريگ، نبكا، 
، "ريگ آران و بيدگل"مثالً اينجائيكه هستيم، مي گويند . "ريگ"به رشته تپه هاي عظيم ماسه اي مي گويند 

 كه مي گويند "دشت كوير" در "ريگ جن" مي گويند يا "ريگ شتران" آن  كه به"طبس"ريگي هست در 
  . داريم كه مي گويند جنها در آن دهل مي زنند"ريگ دهلي"شبها جنها در آنجا موسيقي مي زنند يا در بم كه 

آن را مرنجاب داراي منطقه ي بياباني نبكايي است؛ نبكا يعني تپه هايي كه روي آن گياه وجود دارد كه من نام 
نحوه ي شكل گرفتن آن . گلدان بيابان گذاشته ام

اينگونه است كه يك گياه كوچك سبزشده، ماسه 
اي بر روي آن ريخته و پيوسته خواسته است كه 
خود را باال بكشد و در طي زمان رشد كرده و 
برگهايش ريخته است و االن به اين صورت 

اين تولدش است و مرگ نيز دارد و . درآمده است
  .گش براش فرسايش بادي و آبي استمر

هستند تپه ي دنده اي شكل تپه هاي ماسه اي، 
در جهت خالف باد شكل مي گيرند و هرچقدر كه 

  .اينجا را بكني رطوبت دارد و حتي ممكن است به آب برسيد
  
  
  
  
  
  
  
رون هستند در تپه ماسه ها مي روند و در تابستان بيشتر بياين در زمستان جانوراني مانند مارها به درون  

هاي رملي اگر شما شب بياييد و چراغ را روشن كنيد، دنيايي از موجودات زنده را مي بينيد؛ از عقرب و مار و 
  .مانند آن و معموالً مارها در اين منطقه با روباه ها درگير مي شوند و رد پاي آنها را مي توان ديد

  )كوير مرنجاب(جزيره سرگرداندرياچه نمك و 
 متر ارتفاع و 800 كيلومتر است كه توده اي آذرين آتشفشاني در آن است با 15×30ه وسيع كه تقريباً درياچ

.  متري جلوتر نرود؛ چون ممكن است ماشين را فرو ببرد500هركه آنجا مي رود بايد از يك كيلومتري و
ومتر در ساعت وجود  كيل200درياچه ي نمك هيچ برجستگي ندارد و امكان حركت با سرعتهاي باال مثالً 

ماشينهايي هستند كه آنجا مي روند براي استخراج نمك، نمك در جايي استخراج مي شود كه آب باشد؛  .دارد

 عبور دانشجويان از ميان تپه هاي نبكايي مرنجاب
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پس . طبيعتاً در موقع برداشت رس هم آميخته با آن است. چون اين درياچه نمك است، كلرودسديم و رس
 با بيل مكانيكي بلند مي كنند و آب و رس  سانت آب روي زمين باشد، توده ي نمك را 20زمانيكه حدود 

  .شسته مي شود و مي رود  و نمك را بر مي دارند به خاطر ارزش زياد به كشورهايي چون ژاپن مي برند
 قلعه ها كاروانسرا و  −

 كيلومتر، يك كاروانسرا وجود 30 هر رياز اصفهان تا 
دارد؛ مانند كاروانسراهاي كاشان، چاه گبري، مرنجاب، 

باسي در پارك ملي كوير كه يك راه به سمت شاه ع
ورامين و شهرري بوده و بخشي هم به سمت گرمسار و 

عدد در 999خراسان و از اين نوع كاروانسرا به تعداد 
 999شاه عباس معتقد بود (تمام ايران ساخته شد

و اين كار را براي گسترش )  است1000بيشتر از 
  .دعمران و آباداني و حمل و نقل انجام دا

  كاروانسراي مرنجاب 
  از جمله اين كاروانسراهاست كهكاروانسراي مرنجاب

  ولي آب شيرين؛يك قنات دارد كه قناتش آب شور دارد
در زمان شاه عباس در هر (اين چاه از زمان شاه عباس

چاه دستكن از )  كيلومتر يك كاروانسرا بوده است30
ي قسمت شمال. است و چاه مالي هم به آن مي گويند

كاروانسرا به دليل به توپ بسته شدن كالً تخريب شده 
دركنار كاروانسراهاي (آن را تعمير كردم) نيان گذاشتيمزماني كه مركز تحقيقات كوير را ب(1354بود و در سال

و امكاناتي نظير اتاق براي )  سمنان، كاروانسراي هجيب بين بوئين زهرا و ساوه–ده نمك در مسير گرمسار
تا ...  براي دانشجو، دستشويي، محلي براي سنگهاي اين منطقه، محلي براي گياهان اين منطقه و استاد، اتاق

در تعمير اماكني چون كاروانسراي مرنجاب . با اين امكانات دانشجو مجبور نباشد براي اقامت به كاشان برود
مكانات اين مناطق براي بايد دقت كنند تا تعميري كه صورت مي گيرد بر اساس الگوي قديمي آن باشد و ا

ساربان ) براي زمستان(در حال حاضر اين كاروانسرا داراي شاه نشين، نشيمنگاه شترخوان .توريست افزوده شود
  .است... اتاقهاي مجزا براي توريستها و ، خواب
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  قلعه شجاع آباد
در مسير (" آبادشجاع" قلعه

 اين قلعه :)كاروانسراي مرنجاب
باني و ديده چند برج دارد براي 
هايي  سوراخو دروازه هاي مختلف

كه داخلش چوب است  براي 
 "آخوربند"بستن اسب موسوم به 

. استها ايجاد شده  در ديواركه
براي آخورهايي در كنارش 

 .خوراك اسب ايجاد شده است
 ،چون بارندگي منطقه كم است

ها كم سرعت باد در اينجا. كندها جمع مي ر زرات ريز ماسه را در كنار ديواباداين قلعه ها از بين رفته است 
 نظامي 300 حدود قلعه نظامي،  در اين.لومتر در ساعت مي رسد كي140 ولي در جاهايي مثل زابل به ؛است

 در "شاءاله خانما"و پسرش معروف بوده هم  "ب حسين كاشيناي" كه "نايب حسين ياغي"به فرماندهي 
مسير ري (كاشان را متصرف بشود از اين مسيرراي اينكه حكومت شاه ب حكومت رضااينجا مستقر مي شوند و

وهاي دولتي را  حمله مي كردند و نيرحسين و ماشاء اله خان از اين قلعهعبور مي كردند و ميرزا ) به اصفهان
ن قلعه را بعدها  با نيرنگي اي"شاهرضا"و ) هاي قلعه هستر ديوارجاي تير و گلوله بهنوز (به رگبار مي بستند

چون منطقه خشك .  بيرون قلعه بودند"باندشت" و "آبيار" در قلعه را شبها مي بستند و معموالً. 1ي گيردم
   درها را آهني هاموريانهوجود به دليل  النه موريانه است و وريانه زياد دارد و ديوارها تماماًم پس ،است

  اج باشد آن را موريانه نمي خورد؛ك و اگر درخت ) چهارچوب را مي خورندمعموالًموريانه ها ( مي سازند
 الوار خوب و هم اندازه ،به دليل اينكه كاجخانه ها را با چوب درست مي كنند؛  در آمريكا كه تا چند طبقه مثالً
 اين مناطق درخت . و نه مثل تبريزي اينقدر سست استو سفت استدهد و درخت كاج نه آنقدر مثل گردمي 

  .ل در اينجا هستاين مشكنتيجه   در وكاج ندارند
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                              
 . اطالعات تكميلي كه توسط حسين ميرزاجاني راهنما و بومي محلي ارائه شد-1
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  گياهان كوير -
درياچه بوده  به سمت كاروانسراي مرنجاب مسير

است؛ ولي ماسه بادي آمده و داخل درياچه ريخته 
، "اشنان": پوشش گياهي ايجاد كرده مانند است و

 و دليلي كه شترها در "رزمارينوس" يا "سدروس"
اين بيابان هستند، اين است كه چون ماسه در 

ود دارد، گياه سبز شده است و اگر ماسه اينجا وج
نبود، گياهي سبز نمي شد و چون لب درياچه است 

در ( رشد مي كند"اشنون"خاك آن قليايي است و 
 را مي گرفتند و مي كوبيدند و لباس را با آن مي "چوبك"قديم اشنون يا چوبك بهترين ماده شوينده بود، 

 به "قليا" يا "كريا"عداد زياد آتش مي زدند و از آن ماده اي به نام مي كندند و به ت شستند و گاه اين گياه را
اشنون بهترين ماده ي . دست مي آمد و چون ماده ي قليايي بود، براي قالي بافي و مانند آن به كار مي رفت

 ميليون 100-150شوينده است و به نظر من االن هم بايد استفاده كنند؛ براي نمونه شستن ماشينهايي كه 
در قديم براي شستن خود . تومان قيمت آنهاست با اين مواد شيميايي موجب مي شود كه رنگشان خراب شود

گل و گرد آجر  براي ظرف شستن از. چيز خاصي وجود نداشت؛ ولي براي شستن لباس بهترينها را داشتيم
گياه ندارد، گياه رشد كند پس اگر مي خواهيم در كويرهايمان كه  .)براي طبقه اعيان و اشراف استفاده مي شد

بايد ماسه در آن ريخته شود تا گياهدار شود و همين كوير قابل عبور نبود و ماسه باعث شده كه قابل عبور 
پوشش -1شود چون در هنگام بارندگي ماسه نمي گذارد آب نمك باال بيايد؛ بنابراين ماسه دو كاركرد دارد 

 كه 1354كه اينجا مي آمديم و سال 1345ما در سال . ه است امكان عبور ايجاد كرد-2گياهي ايجاد كرده
  .استتر بود و جلوروي كرده ماسه ها آن سم. وانسرا تعمير شدكار

  انواع گياهان مرنجاب
كه براي  و در كنار اينها درختاني هستند ند آن را مي خورهاكه دام است "سف"گياه بومي اين منطقه 

 قنات كه در فاصله  ضمناً.ندست دست كاشت ه كه تماماً"تاق"ند به نام كاشته شده اجلوگيري از حركت ماسه 
ر به صورت رشته اي ايجاد شده  مت25 و 24هاي 
 و هنگامي كه سرش بسته شده باشد و گل و است

الي جديد نداشته باشد مي فهميم خشك شده است 
؛ چون در طول اين و به چه علت خشك مي شود

د و آب ديگر به اينجا ها صدها حلقه چاه زده انمسير
  رتها صونمي رسد و هندوانه كاري در اينجا

  .مي گرفت كه االن ديگر نمي شود
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 با توجه به اينكه وضع كشورمان از نظر علوفه مساعد نيست، اهميت اين گياه بسيار "خارشتر"گياه ديگر 
پاييز كه مي شود از روي  است و اين گياه به شكلي است كه Alhagi marurorumنام التين اين گياه . است

پس مي توان در پاييز . خاك خشك مي شود و چه استفاده بكنيد و چه استفاده نكنيد از زير باز جوانه مي زند
قبل از اينكه خشك بشود، اينها را بچينيم و به عنوان بهترين علوفه براي دامها ببريم و متأسفانه به علت بيابان 

ري مي شود؛ در صورتيكه درست نيست، چون اين خود خشك و كنده مي از چيدن آنها جلوگي... زدايي و 
 دهنش كف مي ،شتر هنگامي كه خار را مي خورد .علوفه خوبي است و شتر و بز از آنها خوب مي خورند. شود

 اينها داريم شتر را ببريم داخل روستا و غذايش را كند و صحيح نيست تا زمانيكه ما ازكند و بسيار كيف مي 
اگر به مناطق خشك و بياباني برويد مثل .  گرفته مي شود"ترنجبين" "خارشتر" از برگ .ارج وارد بكنيماز خ

 "خارشتر"! مي پرسيد چگونه؟.  هندوانه به عمل مي آورند"خارشتر"مي گويند كه پدران ما از ... يزد و قم و 
و بعد ) مانند زماني كه پيوند مي زنيم(را از روي خاك مي برند، بعد ساقه را با نوك كارد كمي شكاف مي زنند

قرار داده با پارچه مي بندند و جوانه از رطوبت ) ساقه(تخم هندوانه را كه كمي سبز شده است در درون آن
زمين استفاده كرده و هندوانه مي دهد و جالب اينكه كسي نيز خود اين كار را نكرده و مي گويند پدران ما 

ورتي كه به نظر من اين امكان ندارد، چون هندوانه با خارشتر از يك خانواده اين كار را مي كرده اند در ص
گياهان كوير و كوير مرنجاب براي (اين گياهان. نيستند؛ انگار بخواهيم مركبات را بر روي سيب پيوند بزنيم

د آب زيادي را جذب مي كنند و شب كه هوا سرد مي شود، آب توليد مي كند كه به آن مي گوين) نمونه
سال بارندگي نشده؛ گياهان سبز باشند؛ براي 10بارندگي پنهان و اين منجر به اين مي شود تا در جايي كه 

امتحان مي توان در صبح چند دستمال كلينيكس در ميان اين بوته قرار داد و مي بينيدكه خيسِ خيس مي 
 كاشتند و دانه هندوانه از اين پس كشاورزان قديم مي آمدند و در كنار اين بوته ها هندوانه را مي. شود

بارندگي پنهان استفاده مي كرد و رشد مي يافت و البته اين مسئله در زمينهايي اتفاق مي افتد كه كمي گود 
  .يا به اصطالح افتاده باشد تا بتواند رطوبت را جذب كند

  :از ديگر گياهان اين منطقه

  .  در تپه هاي ماسه اي مي رويند" گياهان دم گاوي"
   . غنچه مي زندآخر فروردين  نمي خورد و وته اسفند كه هيچ گياهي آن راب

  .ماسه مي رويدكه خاصيت دارويي استگياه بادبادك كه در 
 1348 دست كاشت است كه در سال تماماًكه ) مرنجاب(جنگلهاي تاق اين مسير

درخت تاق ريشه  .و هالكسيون پرسيكو و آماد1كاشته شده از نوع تاق هالكسيون
سال هم بارندگي نشود، خشك نمي شود و موقعي خشك مي شود كه 10 متر پايين مي رود و حتي 26اش تا 

  .آفت بگيرد
  

                                                                                                                                                                              
1   - haloxylon 



  دانشجويان ايرانشناسينوردي و كويرگزارش دومين و سومين دوره كوير 48

پس اين كويرها اول به عنوان مراتع براي بز و شتر مي تواند 
  فصل بهار كه مي، توريستي يجاذبهبه عنوان استفاده شود و بعد 

گياهان .  دارندبنفشهاي ه گلها ك"گز"شود انواع گياهان مانند 
 .ندست، رنگ سياه ه سياه سفيد و گياهان شورِرنگشور سفيد، 

شمال در هاي ن كويرها در فصل بهار درست مانند جنگلگياهان اي
 هستند يسوم اكثر گياهان كويري يا داروي... . ، يكي قرمز است و آبي و  كه يكي زرد استندستفصل پاييز ه

  . ناميده مي شوند دارويي-  و هم صنعتي كه گياهان صنعتينديا صنعتي و يا هم دارويي هست
  مسئله آب در مناطق خشك -

 ن حياتشان به بارندگي بستگي دارد؛ مانند مركبات، گياهان مازندرا مثالً بارندگي،- 1: ما سه منبع آبي داريم
نيز  آب رود ،وه بر بارندگيمناطقي داريم عال -2. منتها براي برنج عالوه بر باران نياز به آب دارد؛ ... چاي و 

 آران و بيدگل  هستند، مانندآب زير زمينيمنبع   دارايمناطقي هم -3 .هستند سطحي هاي آب كه هماندندار
 و اكنون در اين "پس انداز" مي ماند و منابع زير زميني مانند "حقوق"رود مانند . دن رود نداراصالًكه و يزد 

 بنابراين خيلي بايد ؛ مي خورند و از پس انداز دارند برداشت مي كننددارندخود مناطق انگار از پس انداز 
 نمي تواند آب  ميليمتر در سال و140 كمتر از ، بارندگي خيلي كم دارد دارايمراعات كنند براي اينكه منطقه

   باغ مثالً؛نمي توانند توسعه بي جهت بدهنددر اين مناطق  پس ؛را تقويت كند) پس انداز(زيرزميني
 به آن خوب برسند و بهره برداري مناسب  و باغ يك هكتاري ايجاد كنندمي توانند.  هكتاري ايجاد كنند10

  .هكتاري را بدهد 10 كنند تا عوايد
 سعي مي كنند ادارات را بياورند و وسيع ، مي شوند شهرستاناالن متاسفانه تمام اين شهرهاي كوچك كه بعداً

مانند آدمي مي ماند اي شرايط همه ي اينها آب مي خواهند و ديهي است بكنند، دانشگاهها را وسيع كنند و 
و پس انداز كه از پس اندازش كارخانه درست مي كند، صنعت درست مي كند، دانشگاه درست مي كند 

براي مثال در اصفهان، يزد، . پس در اين مناطق بايد خيلي حساس باشند. باالخره تمام مي شود
با اين كار . دانشگاهها را وسيع مي كنند؛ پنج هكتار، ده هكتار، اين كار گناه است) واليت خود من(گرمسار

،  خيابان و ساختماناين كار جدول بندي، به شهر مي آيند و ناروستايي. روستاها هم تخليه مي شوند
) مينيمنابع زير ز(به هر حال چون باران نيست، از پس انداز. مي خواهد ...  فضاي سبز و،سيسات ورزشيتأ

  .استفاده مي شود
 مانند ؛ چاه بزنيم آبش شور است و اگر ماسه اي باشد آبش شيرين است و در آنكوير اگر نزديك نمكزار باشد

در كنار كوهي كه به آن كافركوه مي گويند، آب شيرين دارد و قنات زده اند به واسطه  )مرنجاب(اين سمت
 آبشخور مي ريزند براي استفاده شتر و مانند آن را دره اي زمين ماسشده آبي كه از كشيده  .ماسه اي بودنش

و جزو تنها منبع آب است كه ده ها شتر مي چرند و از آن استفاده مي كنند و پشه ها صبح و عصر در كنار 
   .اين بركه ها جمع مي شوند
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  راهكارها -
  معماري مناطق كويري

د و پنجره ها داخل باشد تا آفتاب نگيرد و گرم  باشساختمان سازي در مناطق كويري بايد به صورت كريدوري
 كردن "سنگفرش"آنكه به جاي نكته اي ديگر .  و بين دو ساختمان بايد فاصله كم باشد شبيه يك دالنشود

) آران و بيدگل(را در منطقه براي نمونه اگر صبح يك آجر و يك موزائيك ؛ كرد"فرشآجر"نيز مي توان 
بر اگر  پايمان مي سوزد و ،برويمراه  اگر ما با پاي برهنه بر روي موزائيك ،ظهراز   بعد2 براي ساعت ،بگذاريم

 ، اگر ديوارهايمان را سيمان كنيمهاي اين مناطق،ارتباط با ديوار در.  پايمان نمي سوزد،روي آجر برويم
د و نبايد  كه با گرماي هوا داغ كن موجب مي شودسيمان كردن ديوارها .فضاي اطراف را گرم مي كندسيمان 

 ؛ بخاري گذاشته باشندناين مكا در هنگام ظهر دركه كنار كركره و شيشه به اين مي ماند  سيمان در. باشد
 گچ استفاده كرد و به جاي كركره مي توان از به جاي سيمان مي توان از. ت مي كنندچون همه توليد حرار

 لباس پشمي و كهند  اين مصالح به اين مي ما چوبي باشد؛ چون اين استفاده ازدرها بايد. چوب استفاده كرد
 اين ،آجر كنيمديوارها را اگر . آن ناراحت نباشد  پس انسان بايد لباسي بخرد تا در بپوشيم؛نايلوني در تابستان

هاي باران را جمع كند و ، بتواند آبكرديد آجر كنيم تا عالوه بر اين كاراتفاق نمي افتد و حتي پشت بام را هم با
 140براي مثال اين منطقه .  قرار گيرد و از اين آب مي توان استفاده كرد)تهيه شده استقبالً كه (انباريك در 

و تهيه اين انبارها يكبار براي هميشه است ...  ميليمتر و 180سال ديگر  ميلي متر در سال بارندگي دارد و در
مناطق خشك به دليل اينكه ساكنان . اده كردو از اين اندك باران نيز مي توان براي آبياري فضاهاي سبز استف

  .د، بايد از اين راهكارها استفاده كننرود ندارند
   مقابله با گرد و غبار و تأثيرات آنيي، بيابانزدا

براي بيابان زدايي يعني كاشتن گياه بايد گياهاني را انتخاب كنند كه چسبندگي ايجاد كند و خاك را محكم 
 كه در برخي نقاط مرنجاب كاشته شده اند اين "كاليگونوم" يا "اسكنبيل"ند نگه دارد ولي گياهاني مان

 كه خاك را محكم گرفته "آريستداي سبد"خاصيت را ندارند و ريشه هايشان در آمده است؛ ولي گياهي مانند 
. است و چسبندگي ايجاد كرده است و علوفه بسيار خوبي هم است و حتي تاق هم درخت تثبيت كننده نيست

اين است كه در زمانيكه هوا ) آريستداي سبد(س گياهاني مثل اين بايد كاشته بشود؛ ولي اشكال اين درختهاپ
   .خيلي خشك باشد، دوام نمي آورد

 اينجا را در هايي مشابه ريگد و تنها راه حلش اين است كه ريگ كه از عراق مي آيدر ارتباط با بادهاي غبارآلود
ه كرد و از اين  بايد از طبيعت استفاد.بياباني مي گوئيم دارند كه به آن پوشش ها پوششبيابان .آنجا بريزيم

شديدترين باد و . استفاده كرد...  زابل و براي جلوگيري از گردوغبار در عراق، اردن،) صرير(پوشش بياباني ريگ
گ دارد نه هايي كه ري زمين. چون اين خود يك پوشش است،باران نتوانسته است ريگ را از اينجا بكند

اهي در اين منطقه ثيري زياد در از بين بردن پوشش گيباد تأ. فرسايش آبي اتفاق مي افتد و نه فرسايش بادي
براي جلوگيري از . باد فقط سطح تعرق و تبخير را باال مي برد. آبي و خشكسالي استندارد و بيشتر كم 
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 چون مارچ سياه است و ،ن مسئله اشتباه استدر مورد ايصورت مي گيرد كه  1"مارچ پاشي"برخواستن غبارها،
اگر گياهي هم باشد خشك مي كند و در مارچ پاشي  .ي مي آورد و هوا را گرمتر مي كندضريب حرارتي باالتر

. ي كه مارچ پاشي مي شود، طبيعتاً نبايد كسي رويش راه برودكسي حق ندارد رويش برود و هزاران هكتار
در ضمن .  مثل پشت بامي را كه قيرگوني كرده ايم؛ اثرش از بين مي رودسه سال بعد– و دوبوي بدي دارد

 به جايش مي توان از ريگ استفاده كرد و ريگ را . براي انجامش متخصص مي خواهدمارچ بسيار گران است،
ه كه به آن مخروطه افكنه مي گويند و يا امروز)  رود به عراق مي ريزد10 حدودمثالً(هم مي توان از رودهايي 

  .  كه مي توانند سنگها را بشكنند و به صورت ريگ در بياورندسنگ شكن داريم
براي جذب توريست، راههاي منطقه بايد درست 

  اين جاده را رنجاب كهاشاره استاد به جاده كوير م(شود
 هزار تومان آن زمان انجام 200 با هزينه 1354در سال 

 نمي  بود و اجازه رفتنپيشروي كردهچون ماسه ، شد
. ايدي كيلومتر به اينجا ن30تا اتوبوس با سرعت مثالً)داد

درآمد اينجا آفتاب و ماسه است، بايد محلي باشد براي 
 كساني كه اينجا مي آيند استخر و جنگل نمي خواهد بلكه آفتاب و ماسه و نمك و درياچه نمك. ماسه تراپي
در  ولي ؛ در ساحل دريا خسته مي شويد،يد خسته مي شود،مي روي هنگامي كه در جنگل راه .مي خواهند

  .اين مسائل را بايد تبليغ كرد. كوير نه
  توسعه فضاي سبز در شهرهاي كويري

در ارتباط با فضاي سبز در مناطق كويري، چمنكاري به كلي اشتباه است و در جايي مثل گيالن اشكالي وارد 
جا اصالً آب وجود ندارد و نزديك به كوير است و در مناطقي مثل اين. نيست؛ چون از آب باران تغذيه مي كند

قدرت تصفيه كنندگي هوا توسط چمن، . حساس است و اگر سطح آب باال بيايد آب شور در آن پيشروي مي كند
 شاخ بودن، به نسبت زميني كه چمن اشغال مي كند، قدرت تصفيه - درخت به دليل شاخ . يك صدم درخت نيست

چمن زمستان به خاطر . خود تبديل به زباله مي شود.  چمن موقعي كه بزرگتر شود.كنندگي بسيار بيشتري دارد
در اين . سرما زرد است و در تابستان به دليل اينكه آب به آن نمي رسد، زرد است و هيچ زيبايي واقعي هم ندارد

نه ( هيچ وجه و هيچ جادرختها را نيز به. مناطق بايد بروند به سمت درختكاري خاصه درختهايي كه سايه زياد دارد
نبايد هرس كنند؛ چون درخت هرچه پرشاخه تر باشد، قدرت ) فقط در كوير بلكه حتي در جاهايي مثل تهران

در مناطق كم آب، . تصفيه كنندگي بيشتري دارد و به جاي هرس و قطع كردن مي توانند آن را سم پاشي كنند
؛ چون در يك جاي كم عرض نيز مي تواند اين كار صورت بلوارها را نبايد زياد وسيع كنند براي كاشتن درخت

 تهران كه "پارك وي" ديگر چمن نكارند؛ چون كار اشتباهي است؛ مثل "خمره اي"بگيرد و بين مثالً سروهاي 

                                                                                                                                                                              
  .ماده اي شبيه به قير كه موجب چسبندگي خاك مي شود -1
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 چون اين درختها تعداد "توري" كاشت و درخت "توت"چمن كاشته اند، در حاليكه مي توان بين آن درخت 
 نياز دارند؛ پس منطقي نيست در كنار گياهي كه آب كم مي خواهد، گياهي بكارند كه آب كمتري آبياري در هفته

  .زياد مي خواهد و اين مسائل را بايد در مناطق خشك به كار بست
  ...بيوگرافي و توصيه هايي مختصر از استاد -

 7به آب و ملك در سال ترك تحصيل كردم تا 8بعد ديپلم . سالگي به مدرسه فرانسويان در تهران رفتم18در 
من همان موقع مي : اين را به جوانها مي گويم. ده رسيدگي كنم براي كمك به خواهر و برادران تني خودم

 ماندم و 1337 تا 1329و ماندم و ترك تحصيل كردم و از سال ... توانستم بروم آمريكا براي ادامه تحصيل و 
اين را مي گويم تا جوانها ارزش خانواده . بعد به خارج رفتمبرادر و خواهرهايمان را بزرگ كردم و سامان دادم 

زمان ما امكانات امروزي نبود؛ مثالً راديويي وجود نداشت و  .و كمك به آنها را در مواقع ضروري درك كنند
راديو .  متر مي گذاشتيم تا مردم هم از آن استفاده كنند15بعدها يك راديويي كه بر روي قلعه اي به بلندي 

 كه ماجرا داشت و بعد باطري ماشين به آن وصل مي كردند و مجالتي چون خواندني ها، سپيد و "دريوآن"
  . كه اطالعات علمي به آن صورت نداشت... سياه و 

. جوانان امروز بايد مطالعه كنند و از دنيا اطالع داشته باشند و از اطالعات ابزارهايي چون اينترنت استفاده كند
بداند چه توانمنديهايي كشور خودش دارد . مقايسه كند. اشته باشد و از كشور اطالع داشته باشداز دنيا اطالع د

بيايد و پيشنهاد بدهد كه چه . جوان آينده ساز است و آينده را جوانها مي سازند. نسبت به كشورهاي ديگر
بگيرند؛ مانند يك بچه و كودك مسئوالن نيز بايد جوانها را تحويل ). براي نمونه در مناطقي اينگونه(بايد كرد

جوانها را ولو اينكه اشتباه هم مي . نمي شود... كه بايد پيوسته او را تحويل گرفت؛ اگر بگويي بچه حرف نزن و 
پس نخست بايد خانواده و پدر و . كنند بايد تحويل گرفت؛ براي اينكه اينها بايد كشور را بسازند و نه افراد پير

پدر و مادر مهارت زندگي را به او ياد . ش كنند و راهنمايي كنند و بعد هم مسئوالنمادر به حرف جوانها گو
در دبيرستان بايد تحقيق را به (بدهند و در آموزش و پرورش بايد مهارت آموزش و تحقيق را به او ياد بدهند

دوره دبيرستان ؛ چراكه در بسياري از كشورهاي غربي مهارت تحقيق را در )جوانان آموخت و نه در دانشگاه
  .آموزش مي دهند و جوان اينگونه است كه مي تواند رشد كند، تحقيق كند و مملكت خود را آباد كند
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  بخش پنجم
  

گزارش تصويري دومين و سومين 
 شناسي و كويرنوردي دوره كوير

  دانشجويان ايران
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  :اردو در كوير مرنجاب به شرح زير مي باشددو در طول اهم برنامه هاي انجام گرفته 
پياده روي بر روي رملهاي يال اسبي، استقرار در ارتفاعات، تماشاي درياچه نمك و چشم انداز كوير  -

 از باالي رملها
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 بازديد از چاه دستكن در مسير جنوب شرقي كاروانسراي مرنجاب -

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 بازديد از روستاي تقي آباد كه پرورش شتر در آن انجام مي شد و گفتگو با بوميان منطقه -
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  بازديد از بركه آب مصنوعي در بين راه -
  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  مزرعه سرسبز ايجاد شده در كوير  بازديد از -
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، راهپيمايي با چشم بسته(ه شب كويرم برنامه هاي مربوط براهپيمايي شبانه در درياچه نمك و انجا -
 تماشاي غروب و طلوع زيباي خورشيد كوير... ) سكوت كوير و

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 كالس آموزش نجوم توسط كارشناسان نجوم به صورت ويدئو پروژكتور  در محوطه كاروانسرا  -
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ه نزديك به كاروانسرا و آموزش نجوم به صورت عملي با استفاده انجام برنامه رصد ستارگان در فاصل -
 از تلسكوب هاي پيشرفته براي شركت كنندگان اردو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 راهنماي عمومي كوير و بيابان و نقش آن در توسعه گردشگري "برگزاري مراسم رونمايي از كتاب -
 كردوانيپرويز  تأليف منوچهر جهانيان و مقدمه دكتر "ايران
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 اساتيد برجسته كوير و استفاده از راهنمايان محليو راهنمايي سخنراني  -

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 حركت به سمت درياچه نمك و پياده روي در درياچه نمك و تماشاي جزيره سرگردان -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



61   گزارش تصويري دومين و سومين دوره كويرشناسي و كويرنوردي دانشجويان ايران  :بخش پنجم

 ديدار از قلعه ها و كاروانسراهاي مسير -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دار از خانه ي طباطبايي هاي كاشاندي -
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  به منظور آشنايي دانشجويان با كوير مرنجابويژه نامه در طي دو اردودو ارائه  -

  
  
  
  
  
  

 

 ارائه لوح پاياني شركت در اردو به همه شركت كنندگان -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 زيدگان طرح نفر از برگ5برگزاري مسابقه علمي در حين برگزاري اردو و تقدير از  -
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  ششمبخش 

  
دوره هاي انعكاس اخبار

 و كويرشناسي كويرنوردي
  دانشجويان ايران 

  در رسانه ها و  پايگاههاي خبري
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  دانشجويان ايرانشناسي كويرنوردي و انعكاس دومين دوره اردوي كوير) الف
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  انعكاس سومين دوره اردوي كويرشناسي و كويرنوردي دانشجويان ايران) ب
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  ...كويرو باز هم 
و » سرشت«ما و » زندگي«و » ادب«و » مذهب«و » ديشهان«ما و » روح«ما و » ملت«كوير نه تنها نيستان من و ماست، كه نيستان 

 مرموزي كه نوميد و خاموش، خود را به تسليم بر خاك افكنده پاين عظمت بي كرانه...ما همه است» سرگذشت«
خشك، بي آبي و آبادي اي، بي قله مغرور بلندي، بي زمزمه ي شاد جويباري، ترانه ي عاشقانه چشمه ساري، . است

بلي، منظري، مرتعي، راهي، سفري، منزلي، مقصدي، رفتار مستانه رودي، آغوش منتظر دريايي، ابري، باغي، گلي، بل
. كوير انتهاي زمين است ...زادگاه خيال و افسون و افسانه ... آرام، ! هيچ... برق جهنده ي آذرخشي، درد گريه تندري 

يم و از آن است كه ماوراء الطبيعه را در كوير مي توان در كوير گويي به مرز عالم ديگر نزديك. پايان سرزمين حيات است
كوير اين . به چشم ديد، مي توان احساس كرد، در كوير خدا حضور دارد، آسمان كوير سراپرده ي ملكوت خداست

شبِ كوير، اين موجود زيبا و آسماني كه مردم  . ...هيچستان پر اسراري كه در آن، دنيا و آخرت، روي در روي همند 
شب كوير به . آن چه مي شناسند شب ديگري است؛ شبي است كه از بامداد آغاز مي شود. هر نمي شناسندش

و نسيم سرد و دل اَنگيز غروب، آغاز شَب را ... آرامشِ شب كه بي درنگ با غروب فرا مي رسد . وصف نمي آيد
  ! ...  اين تاريخي كه در جغرافيا ظاهر شده است! و كويرخبر مي دهد 

  

  
  
  
  
  

  دكتر علي شريعتي "هبوط در كوير"برگرفته از  
  


