
 عنوان مقاله:

بررسی فون و فلور بیابان لوت بتا 

تأکید بر مفاهیم اکوتتوریستم و 

 توسعه پایدار

 نویسنده: پریا پورمحمد

دانشجوی کارشناسی، مهندستی 

 طبیعت، دانشگاه تهران

 

ها به علت شـرایـط ویـژه  بیابانچکیده: 

اقلیمی و کمبود پوشش گیاهـی مسـتـعـد 

سـهـم های بادی و آبی بـوده و  فرسایش

توجهی از سـرزمـیـن ایـران را دربـر  قابل

مدیریت بر وسعت   اند که به علت سوء گرفته

بیابان لوت بـیـسـت و  .گردد می آن افزوده

ازجملـه هفتمین بیابان بزرگ جهان است و 

مناطق فرا گر  و خشک جهان مـحـسـوب 

، 4112هـای  شود که هسته آن در سال می 

تـریـن  گـر  4119و  4111، 4113، 4113

شـده  شـنـاخـتـه زمین ی نقطه بر سطح کره

 4113است، که بیشترین دمای آن در سال 

ثـبـت  گـراد درجه سانـتـی 1/11با بیشینه 

بیابان لوت با وسعتی حـدود گردیده است. 

تـریـن،  هزار کیلومتـرمـربـع، مـتـنـوع 43

فـردتـریـن  نظیرترین و حتی منحصـربـه کم

های بسـیـار  سازگان های طبیعی بو  عارضه

داده است.  گر  و خشک دنیا را در خود جای

هـا و  هـا، خـنـدق ریگ یالن، ناحیه کلوت

هـای  های آبرفتی، چاله مرکزی، دشـت تنگ

ترین فروافتادگی لـوت  ریگی )هامادا(، پست

هـای  و نقاط گرمایی زمین ازجمله ویـژگـی

روستاهای مـوجـود در طبیعی لوت است. 

هـای  مناطق بیابانی لوت به همـراه پـدیـده

فرسایشی، هریک با منا ر بدیـع و خـاص 

خود به لحاظ عوامل طبیعی و اکولـوژیـکـی 

در انـد.  های گردشگری را ایجاد کرده جاذبه

های گذشته با عد  تـوجـه بـه اصـل  دهه

های گردشـگـری  توسعه پایدار و نبود برنامه

های طبیعی ایـن بـیـابـان  مناسب پدیده

خوش تغییر شده اند که در صـورت  دست

ها، زنگ خـطـر جـدی  ادامه یافتن ت ریب

 یونسکو را به همراه خواهد داشت. 

ــادی، کلمات کلیدی : بیابان، فرسایش ب

 پدیده، اقلیم.

کشور ما ایران به دلیل موقعـیـت  مقدمه:

جغرافیایی که دارای تغییـرات ارتـفـاعـی، 

سـت، دارای  دوری از دریا و گسـتـردگـی

وهوای بسیار متنوعـی اسـت. مـیـزان  آب

هـای  بارندگی متغیر بوده و خشـکـسـالـی

متوالی باعث کمبود آب در مناطق م تلـف 

هـای  درصد از خشـکـی 8.4ایران شود.  می

درصد مناطق بیابانی جهـان  5.11جهان و 

درصد  38داده است. حدود  را در خود جای

از مساحت کشور در اقـلـیـم خشـک و 

بـرابـر درصـد  5.8فراخشک قرار دارد که 

 54.3اگرچـه  .درصد( است 89.3جهانی )

میلیون هکتار از اراضی کشور در وضعـیـت 

هـای  بـنـدی بیابانی قرار دارد، اما در تقسیم

میلیون هکتار آن در  25.1اکوسیستمی، 

زمره اکـــــوسیستم بیابانی است. حـدود 

میـــــلیون هکتار از اکوسیـــــستـم  41

بیابان تحت تأثیر فرسایـش بـادی اسـت. 

اسـت و  اقلیمی و شناسی بو  ای بیابان واژه

به مکانی با پوشش گیـاهـی، جـانـوری و 

شود و کـویـر  میزان بارندگی کم اطالق می

ترین نقاط داخلی مناطـق  )نمکزار( به پست

بیابانی که میزان نمک در آن بسیـار زیـاد 

 شود.  است، گفته می
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 چشم انداز طبیعی دشت لوت



طورکلی وسعت کویر در دشت لوت نسبت  به

ای و ریگی چنـدان زیـاد  های ماسه به زمین

نیــست یــا بــه عبــارتی از چنــان اهمیتــی 

انداز  برخوردار نیست کـه بتوانـد بـر چـشم

ـــت  ـــذارد. دش ـــأثیر بگ ـــی آن ت طبیع

در جنوب شـرقی ایـران  بیابانی دشتی لوت

را  ایران درصد از وسعت 81است که حدود 

در وهله اول از یاردانـگ   دربر گرفته است و

بیابان لوت )کلوت( در ب ـش غربـی، ریـگ 

یــــالن یــــا ارگ یــــالن در ب ــــش 

در  نبکاهـا ب ـش میـانی و هامادای شرقی،

شــده اســت؛  حاشــیه ب ــش غربــی تشکیل

اجزای دیگر این بیابان شامل رودخانه شـور، 

ــه ــان منطق ــد  بری ــامون  گن ــورگز ه و ش

 باشند. می

 شود: ب ش تقسیم می 5دشت لوت به  

ها  لوت شمالی مملو از کوه: لوت شمالی

ــه ــت.  و تپ ــشانی اس ــوبی و آتشف های رس

ــمالی ــده  ش ــه عم ــوت ک ــه ل ترین منطق

های آن در محدوده استان خراسـان  قسمت

لوت ”جنوبی و حوالی بیرجند است و به نا  

نـیز شـناخته  “ لـوت بیرجنـد” و  “ خراسان

آید که  حساب می شود، منطقه وسیعی به می

 8111ترین نقـاط بـه  ارتفاع آن در شـمالی

رسد و با پیش روی به سمت جنوب،  متر می

 .شـود مـتر کاسـته می 311از ارتفاع آن تا 

ای ریگی و شـنی اسـت  لوت شمالی منطقه

ــی ــسمت جنوب ــه ق ــدگی  ک های  آن را بری

رود شـور ”دهد که بـه  نامنظمی تشکیل می

شـود. فرسـایش آبـی و  منتهی می “ بیرجند

دهنده  بادی جزء فرآیندهای غالـب تـشکیل

یاردانگ های شمال دشت لوت اسـت. پـز 

ــاد یکــی از  می ــیروی ب ــوان گفــت کــه ن ت

هـا در ایـن  ترین عوامل تکوین یاردانگ مهم

منطقه است. آنچه در این منطقـه بیـش از 

ــه ــه می چیز جلب هم ــد، کوه توج ــا و  کن ه

های رسوبی و آتشفشانی است که سـبب  تپه

های متعـددی در لـوت شـمالی  بروز زلزلـه

 اند. شده

ترین قسمت کویر  متفاوت لوت مرکزی:

توان قسمت مرکزی آن قلمـداد  لوت را می

کیلومتر طـول و  834کرد. این منطقه که 

چالـه »کیلومتر عرض دارد و بـه نـا   34

شـود، پوشـیده از  نـیز شـناخته می « لوت

ای  پیوسـته ماسـه هم های عظیـم و به توده

صـورت پراکنـده،  است. در لوت مرکـزی به

شـود  کویرهای نمکی و گچی مـشاهده می

ملـک ” تـوان بـه کویـر  که ازجمله آن می

 .اشاره کرد “ریگ یالن”در غرب  “محمد

 

تـرین منطقـه از  جنوبی لوت جنوبتی:

کویر لوت که به لحاظ پوشش گیاهی و آثار 

های باسـتانی،  جای مانده از برپایی تمدن به

هـای آن اسـت. ایـن  پربارتر از سایر ب ش

شـهرت  “لـوت زنگـی محمـد”منطقه بانا  

ای از اسـتان کرمـان و  دارد، قسمت عمده

شـــمال سیـــستان و بلوچـــستان را در 

شناسی یا  ری ت گیرد و به لحاظ زمین برمی

ژئومورفولوژی، به سه ب ش مجـزا تقـسیم 

 شود: می

ــن فرش بیابتانی:  سر یا سنگ دشت ای

ب ش که متمایل به مرکز کویر لـوت قـرار 

ــی از ــتان  مکان دارد، یک ــدنی اس ــای دی ه

منــدان  شــود و عالقه محــسوب می کرمــان

سـر از غـرب بـه محـل  . دشت زیادی دارد

ها، از سمت شمال به مسیر ارتباطـی  کلوت

های بـاال زرد و  شهداد به نهبندان و منطقه

پوزه کال، از شرق به ریگ یالن و از جنوب 

به هـامون شـور و لـوت جنوبـی منتهـی 

شود. از دالیل به وجـود آمـدن چنیـن  می

توان به نبود هرگونـه پوشـش  می  ای منطقه

گیاهی، فرسایش باد، تغییرات شدید دمـا و 

 .های جاری اشاره کرد فرسایش توسط آب
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 ریگ یالن



کلوت اصطالحی محلی اسـت و   ها: کلوت

ای   هـای ماسـه های عمیـق و هر  به خندق

شود که براثر فرسایش خا   عظیم گفته می

فرد در  ای منحـصربه اند و پدیـده پدید آمده

ــه جهــان قلمــداد می ای کــه  شــوند. منطق

شده اسـت،  های کویر لوت در آن واقع کلوت

ای بـه  کیلومتری شهداد و در محوطه 24در 

کیلومـتر قـرار دارد.  823و طول  11عرض 

هـا فرسـایش  علت به وجود آمدن این کلوت

ــور و بادهــای  ــط رود ش روزه  841توس

 .سیستان است

در قـسمت خـاوری  ای: های ماسه تپه

 31 ای بـه وسـعت لوت مرکزی و در منطقه

هــزار هکتــار وجــود دارد کــه پوشــیده از 

ای است. ارتفاع برخی از ایـن  های ماسه تپه

مـتر ت میـن  311های هاللی شکل، تا  تپه

شود. درمجموع، ترکیبـات آهـن در  زده می

رنـگ لـوت  های تیره سطح زمیـن و ماسـه

نسبت به سایر مناطق، علـت دمـای بـسیار 

شود. هرچند وزش بادهای  زیاد آن تلقی می

روزه سیستان در فصل تابستان، خـود  841

عاملی بر تثبیت و تعدیل دمای این منطقـه 

 .است

 پوشش گیاهی  جانوری کویر لوت

ــشپوشش گیتاهی:  ــی  پوش های گیاه

ارزشمند بیابان لوت شامل تـاغ، گـز، قیـچ، 

بَط،  اسکنبیل، شورگز، سیاه شور، اَرمَک، سـَ

کیلومـتری  41اِشنان و ... هستند. در حدود 

ــان و ــز درختچــه شــهداد، درخت در  های گ

اند که به  های بیابانی لوت جای گرفته گلدان

 .شـود های گیـاهی گفتـه می یا تل نبکا آن

های بین نبکاها پوشیده از ماسه است  زمین

و نبکاها عموماً در سطح همواری که میزان 

ماسه آن متوسط و سطح آب زیرزمین بـاال 

بوده یا رطوبت موجود کـافی بـرای حیـات 

شوند. عناصـر  پوشش گیاهی باشد  اهر می

دهنده نبکــا شــامل ماســه، رس و  تـشکیل

 سیلت است.

 ی گیـــاه گـــز  در دشـــت لـــوت گونـــه

(Tamarix) های میزبـان نبکاهـا  از گونه

متر تـا  هستند. ارتفاع نبکاها از چند دسـی

متـر  81چند متر و طول آن از یک متر تا 

الـی  81رسد. گز باید ارتفاعی بیـش از  می

متر داشته باشند تا اینکه بتوانند  سانتی 83

های ماسـه  ها را کنترل کند. اگر دانـه ماسه

چسبندگی نداشته باشند به عبارتی عناصـر 

هـا بـا  رس و ماسه نداشته باشند حجـم آن

یابد. با افزایش  تغییر می سرعت باد تغییر و

مـیزان رســوب، گیــاه بــرای جلوگــیری از 

مدفون شدن به رشد خـود در جهـت بـاال 

دهد این رشد تا آنجـا اسـت کـه  ادامه می

ریشه گیاه در ارتباط با سطح آب زیرزمینی 

باشد امـا جـایی کـه آب زیرزمیـنی افـت 

کند این ارتباط قطع و ت ریب نبکا آغاز  می

ــا  می ــرگ نبک ــه م ــرانجا  ب ــه س شــود ک

 .انجامد می
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  پوشش گیاهی دشت لوت  های میزبان نبکاها از گونه  (Tamarix) گیاه گز



 جانوران دشت لوت

در مناطق شرق کویر لـوت، جـانورانی کـه 

آبـی مقـاو  هـستند، زندگـی  نسبت بـه بی

تـوان بـه  کنند. ازجمله این جـانوران می می

خرگوش، چک کـاکلی، روبـاه شـنی، گربـه 

گیر، شـتر مـار، مـار جعفـری،  شنی، مگز

سیاه، عقرب طالیـی، شـاهین، سـارگپه،  د 

جبیر و عقرب سیاه  و پرندگان الشه خـوار، 

جرد، پامسواکی و انـواع آگامـا اشـاره کـرد. 

گونه پرنـده نـیز در کویـر لـوت  11حدود 

رؤیت شده است کـه نقطـه مـشتر  همـه 

آنان، رنگ سفید است تا گرمای کمـتری را 

جذب کنند. این پرندگان آب مورد نیاز خود 

واسطه  را از خوردن حشرات یا شبنمی که به

شده است،  اختالف دمای شب و روز تشکیل

هایی کـه اخـیراً  در پژوهش .کنند تأمین می

شده گونه جدیدی از پری میگوهـا )از  انجا 

ــته  ــشف و Anostracaراس ــوت ک ( در ل

ی جدید کـه  ـاهراً  شده است. گونه توصیف

افت ار  بومــی کــشور ایــران اســت، بــه

ــی،  شــناس و بو  خزنده شــناس فقیــد ایران

هادی فهیمی به نا  پـری میگـوی فهیمـی 

 گذاری شده است.  نا 
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پری میگو کشف شده 

  در دشت لوت
ت
ت لو

ی دش
جانوران بوم
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 دریاچه کویر لوت

برخالف تصور عامه مـرد ، در ایـن منطقـه 

های جاری وجـود دارد کـه تعـداد ایـن  آب

ای  هــا، خصوصــاً در منــاطق حاشــیه رواناب

کویر، کم نیست. چهره بسترهای خـشکیده 

رودها و فرسایش زمیـن در چالـه مرکـزی 

رود، نشانگر وجود رودهایی پرآب درگذشـته 

این منطقـه اسـت. رودهـایی کـه احتمـاالً 

های فصلی، رنـگ  اکنون نیز در هنگا  بارش

در مناطـق  .بیننـد اندکی آب را به خود می

جــواری  غربـی کویـر لـوت و بـه دلیـل هم

ــع کوه ــای مرتف ــا  ه ــد رود ب ــان، چن کرم

سرچـشمه گـرفتن از ارتفاعـات وارد چالــه 

شوند. اغلب این رودهـا در تمـا   مرکزی می

نسبتاً کـافی دارنـد. رود شـور در    سال آب

شمال غربـی منطقـه نـیز از آب بـسیاری 

های رود شـور سـرانجا   برخوردار است. آب

پ ـش    های بین کلوت روی زمیـن    در چاله

های این مکان را تقریباً در  شوند و زمین می

 .دارند تما  ایا  سال مرطوب نگاه می

وضعیت امروز کویر لوت کـه اولیـن مـیراث 

شده در فهرست جهانی یونسکو   طبیعی ثبت

است سبب نگرانی شده است. بـا توجـه بـه 

بـه  لوت تحلیل کارشناسان خبرهای بدی از

رسد. اگر این اتفاقات بـه دریافـت  گوش می

کــارت زرد از یونــسکو منجــر شــود، همــه 

ها برای ثبت این مـیراث طبیعـی از  تالش

رود. برگـزاری مـسابقات ورزشـی  بین مـی

مانند آفرود، موتورسـواری و دو و میدانـی 

های کویـر  هرچند باعث معرفی بهتر جاذبه

لوت شده است، اما برگزاری این مـسابقات 

های محیط  بدون رعایت استانداردها و الزا 

زیستی بر طبیعت بکر ایـن منطقـه تأثیـر 

 منفی گذاشته است. 

رها کـردن زبالـه و پـسماند، خـسارت بـه 

پوشــش گیــاهی خــاص منطقــه، ت ریــب 

های طبیعی، به خطر انداختن حیات  عرصه

ــادر، از مهــم ــاب و ن ــن   جــانوران کمی تری

خطرهایی است کـه ایـن اقلیـم خـاص و 

ـــد می  دســـت ـــورده را تهدی ـــد ن   .کن

مملـو از آجـر و بلـو   ها کلوت های کناره

سیمانی و یا بقایایی آتش برای طبخ غـذا و 

جـا  ها است، رد تایر خودروهـا همه یا کمپ

هستند و گاه شاهد کنده شـدن و ت ریـب 

توسط مـرد   ها کلوت های برخی از قسمت

ــه ــف  ها در مکان هــستیم، زبال هــای م تل

که زمانی عاری از هرگونـه زبالـه  لوت کویر

های شکـسته،  شـود. شیـشه بود دیـده می

هــای نیــم ســوخته و پوســت میــوه  هیز 

هـای گردشـگری را  های کمپ زباله انواع و

صـراحت  توان در کویر یافت و البته بـه  می

ای بــرای  تــوان دیــد کــه هیــچ برنامــه می

ساماندهی گردشگری در این منطقه وجـود 

چیز باری به هر جهت رها شده  ندارد و همه

 است. 

عد  وجود سـرویز بهداشـتی، مـسجد و 

مراکز عرضه کاالهای مـورد نـیز مـسافران 

دهند، نه مـرد  محلـی بـه ایـن  نشان می

اند که باید برای ایجاد درآمد  دیدگاه رسیده

کنند و نه مسئوالن فکـری بـه  ریزی برنامه

  اند. حال ایجاد زیرساخت کرده

 

19 

31 

اغ
ی ت
اع
تم
اج
ی، 
نگ
ره
، ف
ی
لم
 ع
یه
شر
ن

 
ی تاغ

ی، اجتماع
ی، فرهنگ

شریه علم
ن

 

 دریاچه کویر لوت



بـا نـگـاه  لـوت باید طرح جامع گردشگری

زدایی باهدف تـوانـمـنـد  جدی به محرومیت

شدن مرد  محلی و بومی و با مشورت افـراد 

صـورت  کرده در منطقه، تدوین و بـه تحصیل

جدی در دستور کار قرار گیرد و شـهـدادی 

تـوانـد بـه دلـیـل گسـتـردگـی  که مـی

جـذب  کرونا حتی در زمان شیوع لوت کویر

گردشگر کند به مکانی برای خلق ثـروت و 

 ایجاد مهاجرت معکوس تبدیل شود. 

 

 گیری نتیجه

دشت لوت عرصه وسیع و بکری اسـت کـه 

برخالف  رفیت اکوتوریسمی خود تـوجـه 

زیادی به امر اکوتوریسم و مسائل تـوسـعـه 

شود و همین امـر خـطـر  پایدار در آن نمی

دریافت کارت زرد از سوی یونسکـو را بـه 

هـای  همراه دارد. در این تحقیق به جـنـبـه

م تلف کویر لوت پرداخته شد و ارتباط آن 

با صنعت گردشگری نیز بیـان شـد. عـد  

توجه گردشگران و مسئوالن مربوطه بـاعـث 

شده است تا دشت لوت از بکر بـودن خـود 

هـای  فاصله گرفته و با تـ ـریـب پـدیـده

شناسی و اند  گیاه موجود در ایـن  زمین

دشت، زمینه برای فرسـایـش بـیـشـتـر و  

 شده است.  آلودگی ناشی از گردوغبار فراهم 

هـا  طورکلی با تحلیل نتایج حاصل از یافته به

یابیم که نبود مطالعات اکوتوریسم بـا  درمی

ــه داده ــوی ب ــی ق ــمو ــای ک ــژه در  ه وی

های بیابان، دانش ما را پیـرامـون  اکوسیستم

نوع عملکرد در این مناطق تحت تأثیر قـرار 

درسـتـی  دهد. اگر اکوتوریسم بیابان بـه می

مدیریت شود خواهد توانست با تشکیل یک 

هـای  های برنامه رویکرد مکمل برای سیاست

زیست و وضع اقـتـصـادی  حفا ت از محیط

جوامع محلی منطقه مـفـیـد واقـع شـود. 

طور به بررسی مشکل آلودگی نـاشـی  همین

که از گردوغبار پرداخته شد، کـه در ایـن 

زمینه باید راهکارهایی در راستای تثبـیـت 

ها ارائه شـود. یـک روش کـاشـت  ماسه

ها بـرای تـوسـعـه  ها یا علفی درختان، بوته

ای و یـا  های ماسه پوشش گیاهی روی تپه

در مناطقی که پوشش گیاهـی در آنـجـا 

شده است. روش دیـگـر مسـتـقـر  ت ریب 

هـای  کردن خا ، خار و خاشا  روی تپـه

های درختـان، نـی و  ای مانند شاخه ماسه

هـای ذرت، خـا  رس،  حصیر، سـاقـه

 .ریزه و مواد شیمیایی نفتی است سنگ

 منابع

یعقوبی، نور محمد، قصاب زاده لنـگـری، زیـنـب،  .1

، مطالـعـات 8591آهنگ، فرحناز و غفاری، حسن، 

، ص 91، زمسـتـان 21مدیریت راهبردی، شماره

812-838. 

زاده، عبدالحسین و نظـا   مقصودی، مهران و حاجی .2

، 8592محله، محمدعلی و بیاتی صداقت، زینـب، 

بررسی شرایط محیطی دیـریـنـه کـلـوت هـای 

مرغی شکل دشت لوت با اسـتـفـاده از دانـه  ت م

سنجی، فصلنامه عـلـمـی پـژوهشـی اطـالعـات 

، ص 92، زمستان 93، شماره 42جغرافیایی، دوره 

32-38. 

، ارزیابی کلیمـاتـوریسـم 8591ایمانی پور، حسن،  .3

)مـطـالـعـه TCIبیابان لوت با استفاده از شاخص 

موردی: ایستگاه شـهـداد(، اولـیـن کـنـفـرانـز 

المللی گردشگری بیابان لوت، اتاق بـازرگـانـی  بین

صنایع معادن و کشاورزی بـیـرجـنـد، دانشـگـاه 

 بیرجند. 

، جایگاه ژیـوتـوریسـم 8591آبادی، مهدی،  حسین .4

بیابان لوت در توسعه صنعت گردشگـری، اولـیـن 

المللی گردشگری بیابان لـوت، اتـاق  کنفرانز بین

بازرگانی صنایع معادن و کشـاورزی بـیـرجـنـد، 

 دانشگاه بیرجند. 

، فراموشی زیر گردوغـبـار 99تیر 1خبرگزاری مهر،  .5

 شن.

رجایی، حسین، پژوهشگر موزه تاریـخ طـبـیـعـی  .6

اشتوتگارت، آلمان، وبینار زیستی انجمن عـلـمـی 

زیست دانشکده منابع طبیعـی و  دانشجویی محیط

 علو  دریایی، جانوران کویر لوت را بشناسیم. 
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