
 

 

 

 

 

 بخش چهل و هفتم

 )ادامه( کویر در سفر
 

 گروه.  اندکرده  عبور  لوت  کویر  از  اروپائی  ٣  فقط  کنون  تا  دارم  اطالع   من  که  جائی  تا     

  جنوبی مناطق  از گلدسمید گروه و ترجنوبی  مسیری از گالیندو شمالی، مسیر از خانیکوف

 آن از ذردگمی  آن  از کرمان و سیستان  بین  انگلیسی تلگراف خط  اکنون  که  لوت  کویر

.  است شده واقع آخر مسیر دو بین  لوت سوزان و  خشک کویر از بزرگی منطقۀ. اندگذشته 

  از پس.  است  ایران کویری  منطقۀ بزرگترین مربع  کیلومتر  هزار ٣٠  وسعت  به   منطقه این

  منطقۀ  سپس و مربع کیلومتر هزار ٢۵ معادل مساحتی با بزرگ کویر غربی قسمت آن

  سه  این  در  راهی  هیچ.  دارند  قرار  سوم  و  دوم  مقام  در  مربع  کیلومتر  هزار  ٢٢  با  آن  شرقی

 .است نگذاشته  آنها داخل به قدم هیچکس و ندارد  وجود منطقه

  من  و شده منتشر ١هند سوروی توسط میالدی  ١٨٩٧ سال در  که ایران از اینقشه  در     

  گالیندو   سروان  که   شده  مشخص   خبیز  و  نه   بین  مسیر  یک   امکرده  صحبت   آن   مورد  در  سابقأ 

  مطابق . است نوشته  مطالبی آن مورد در خود  کتاب  در رزونوک لرد و  کرده سفر آن از

. ودشمی  ایجاد آن در انحرافی باروت گذر در و دارد طول مایل ١٨٠ مسیر این  نقشه این

  حوضچۀ  اولین  تا باروت گذر طریق از و  شده آغاز سلم ده  از که  مسیر  این  از قسمتی در

  حدود  مسافت  این  کنیم  کم  را  قسمت  این  اگر.  ندارد  وجود  آب  سدرمی   کرمان  والیت  ایههکو

  مشخص  نه روستای  سمت  از زیر نقاط مسیر این  در. ودشمی کیلومتر ٢٠٠ یا  مایل ١٢٠

  ارتفاع  در گلوچاهک  شیرین،آب  چاه  دو با  فوتی ٣٧٣٠  ارتفاع در مالحسن  چاه شده است.

  شور، آب و  نخلستان  با فوتی ٢٨۵٠ ارتفاع  در سلم ده  شیرین،آب ایهه چا با فوتی ٣۵۴٠

  ارتفاع در چگویر پشتۀ استراحت، برای محلی با فوتی ٣١٨٠ ارتفاع  در فرسخ پنجپشتۀ 

 گذر استراحت، محل  با فوتی ١٢۶٠ ارتفاع در گوس کال استراحت، محل  با فوتی ٢٣۵٠

 ود،رمی فرو نمکزار در آن شرق جنوب در نایبند رود که فوتی ١١۶٠ ارتفاع در باروت

 .باشدمی  مناطق  این  نام فوتی ١٨٠٠  ارتفاع در خبیز سپس و صیف ده

 مورد در اطالعاتی نه در من اقامت مدت در. نیست خبیز و نه بین راه تنها این البته     

  تالقی اصلی راه با  سلم ده  در نقطه  یک  در  فقط و  بوده ترجنوبی اندکی  که  دیگری راه

   چاه فرسنگی، ۴ فاصلۀ  در استندی ریگ سر از نهروستای  از راه این . کردم  کسب داشت
١.Survey of India  کمپانی به کمک و نگارینقشه برای م ١٧۶٧ سال در که هند بردارینقشه آژانس 

 .شد تأسیس نظرسنجی و منطقه مساحی در شرقی هند
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 از. ردذگمی فرسنگی ٣ در سلم ده فرسنگی،  ٣ در گنجگاه حوض فرسنگی، ٢ در ترک

 و دسرمی  صیف چشمۀ به  فرسنگ ٣٣ طول به  کویر میان از آب بدون راهیک  سلم ده

  استراحت  اندکی  ساعت   ١٢  هر  در  کاروان.  شدکمی  طول  روزشبانه   ٣  مسافت  این   کردن  طی

.  است بزرگ کویر شبیه کامأل مسیر این در حرکت روش. بخورند غذا شترها تا دنکمی

 از  خوب  راه  فرسنگ  ۶  داغال  تا  سلمده  از.  دنکمی   عبور  زیر  نقاط  از  فرسنگی  ٣٣  راه  این

.  ندویگمی دورمونبوته  و شوربوته  آن به ایرانیان که است فراوان ایهه بوت  با دشتی میان 

 کوه دو شمال،جهت در. رددا ائیهه بوت که سدرمی  طاهرون نام به   شاخه دو محل  به سپس

  فرسنگ  ۵ کوچه تا آنگاه. است شده گرفته آن از محل نام که دوشمی  دیده مجزا و منفرد

  بستر  که  است آبراهی محل این در. ردندا وجود کوهی  و  است  گلی و  ای ماسه  شنی، راه

  ٧ گوجار  تا سپس. است کرده ایکوچه  شبیه  را آن  و شده گود  باد جریان  توسط آن گلی

  شهر نام به ایمنطقه  از و دوشمین لیز بارندگی درکه  است شنی  الیۀ با  سخت گل فرسنگ

  میان  از فرسنگ  ٣ شور رودلب  یا  رود شورلب  تا  گوجار   از. کندمی  عبور   شل گل  با  لوت

  موقعیت و نیست شده داده نشان  نقشه در که وسعتی به اینجا در زارنمک . ردذگمی  کویر

 راهی به  اشتباهأ نقشه  روی به  منطقه  این. است شده  ثبت اشتباه نقشه  در غربشمال  در آن

. ندارد  وجود  راهی  چنین  که  کردم  ذکر  باال  در  من  و  ودشمی  محدود  جنوب  در  کویر  میان   از

  فت گمی  گوینده. دوشمی  آغاز  محل  این از نمکزار و  است  راه فرسنگ دو  اسد باغ   تا  سپس

  مخلوطی  منطقه  این.  دگردمی  استخراج  کرمان  در  فروش  برای  نمک  قطعات  اسد  باغ  در  که 

  یک که است راه فرسنگ ۶ صیف ده  چشمۀ سر تا  آنگاه . است ایتپه  بیابان و کویر از

  فرسنگ ۴ خبیز تا آنجا از. ردذگمی شنزارها و اهه تپ  میان  از باقی و کویری آن فرسنگ

 آن شرایط و ردذگمی  کویر میان از آن  فرسنگ  ۵ فقط فرسنگی ۵١ راه این از .است راه

  تنها و نیست  ایران مشکل  ایههرا جزو خبیز  و نه  بین مسیر. دوشمی  مشکل بارنگی در

 .باشدمی  کاروان  توسط آب حمل ضروری و  مهم نکتۀ 

.  است فرسنگ ۵١ ایرانیان گفتۀ به و رددا طول کیلومتر ٢٨٣ یا مایل ١٧٠ راه این     

  مایل ١٨٠ انگلیسی نقشۀ در مسیر . باشدمی  کیلومتر نیم  و  ۵ منطقه  این  در فرسنگ هر

 از پس هاکاروان. دنکمی پیدا انحنائی گوجار فرسنگی ۶ در باروت گذر در کهاست 

  و دوشمی  گلی اسد باغ اطراف در مسیر. ندهست  راه این  از سفر به   مجبور  شدید هایباران

  گذر.  دوشمی  گلی  شور  رود  طغیان   از  پس  قسمت   این  در  مسیر.  ندورمی  فرو  گل  در  شترها

  تحمل را شترها وزن که دارد ماسه ایالیه  مسیر زیرا است تردد قابل همواره باروت

  باتالق  صورت به  نقشه  روی به  که نمکزار از خبیز تا  مستقیم  مسیر  حساب این  با  .دنکمی

 .ردذگمی  شده مشخص ایدریاچه  یا

 وارد مسیر که محلی در. کردم کسب را زیر اطالعات مسیر این مورد در نه در من     

. سیدرمی  نظر  به طوالنی بسیار اما بود  فرسنگ چند فقط نمکی کمربند  پهنای شدمی  کویر

  جنوب ساحل تمامی و داشت امتداد شرق  جنوب  جهت  در طوالنی  و  باریک کمربند این

  رود. بودند اطالعبی  دریاچه  وجود از اهالی. رفتگمی  بر  در را لوت  پست کویر غربی

  احتمال . شود  دیده ایدریاچه  آنکه  بدون داشت  امتداد ردکمی کار چشم تا  اسد باغ  از شور

 نمکزار. بودیم روبرو بزرگ کویر جنوب  و  غرب در نمکی کمربند پدیدۀ همان بامجددأ 
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 آب ایالیه  بارندگی  فصل  در و  بود نمکی  سخت و  خشک محوطۀ یک سال گرم فصل در

  رود عرض  که  شد گفته. داشت بارندگی  میزان  به  بستگی  آب عمق.  پوشاندمی را آن روی

  آن  آب میزان و سیدرمی  متر یک به آن  عمق و قدم ١٠٠ به  گاهی مسیر رود تنها  شور،

 .بود متفاوت  مختلف های سال در

  حرکت مسیر این  از نوروز  عید  تا زمستان اول از سال خنک   فصل در فقط  هاکاروان      

.  است مشکل آب حمل و ای هواگرم خاطر به تابستان فصل در هاکاروان  حرکت. نندکمی

  سنگ   مانند  زمین.  آورددرمی  پای  از  هم  را  شتر  حتی  لوت  کویر  پست  مناطق  شدید  گرمای

  ایجاد بارندگی نگامه هسالمه ه هک هائیبلندی. ودشمی  ورقهورقه  آن سطح و شده سخت

  سطح   که   شد  گفته .  وندشمی   زمین  سطح  هم  و   یافته   فرسایش  شده،  خشک   هاتابستان   گرددمی

 .است شده تکرار سال سالیان  طول در پدیده این. یابدمی  وسعت  شدن  خشک با گل

 نبود قدری به  هاقنات  آب. ردکمی آبیاری را آن اطراف روستاهای و خبیز رودهائی     

  به شدید بسیار هایباران  از پس بود قادر استثنا  طور به مسیلی شاید. برسد نمکزار به که

  پیش  حالتی در کویری رود این  مجموع در. باشد داشته جریان لوت کویر نقطۀ ترینپست 

 رودهای از کمتر آن  گل میزان. داشت قرار بزرگ کویر در مشابه رودهای شرایط از

 ساحل موازات به فقط منطقه. بود نمکی گاهی و شنی گاهی آن اطراف. بود بزرگ کویر

  بود  فوت  هزار حدود محل  ارتفاع . بود مسطح شد خوانده می  نمکزار که  لوت  غربی جنوب 

 ایهه قل از یکی. داشت قرار فوتی ١٨٠٠ ارتفاع  در کویر  حاشیۀ  در خبیز کهحالی در

  شرق  سمت  در  منطقه.  داشت  ارتفاع  فوت  ٩۶۵٠  انگلیسی  نقشۀ  مطابق  آن  اطراف  ایههکو

 هم  انگلیسی  نقشۀ  در  که   بود  سرباالئی  اندکی  ، ساحل  تا  کویر  مرکز  از.  دشمی  مرتفع  اندکی

 .بود کمتر شرق جنوب  و  شمال در منطقه یرو به باال شیب. بود  شده مشخص

  فته پیشر ایمرحله  تا  کویر پست  منطقۀ  شدن پر. است  متفاوت شرایط بزرگ  کویر در     

 ایآینده  چنین هم لوت کویر. نیست زیاد آن شیب الاقل یا شده مسطح تقریبأ آن سطح که

  باشدمی موادی همان  ودشمی حمل اطراف ایهه کو از اههآبرا توسط که شن و نمک. دارد

 .است الزم کویر تشکیل برای  که

  در او. کنیم تشکر کویر  مورد در او  اطالعات خاطر به واگان سروان از باید ما      

  چند  و بزرگ کویر غربی مناطق در متعددی سفرهای میالدی ١٨٩١ تا ١٨٨٨ هایسال

  پست منطقۀ این مرزهای تواندمی دیگری شخص هر از بهتر او. داد انجام کوچکتر کویر

  کامأل من  مطالب با او توضیحات و  کویر پیدایش  مورد در او نظریۀ. کند مشخص را

  بزرگ کویر در مسیر دو  از و کرده سفر دیگری  راه از شدم موفق  من. دارد همخوانی

 .ندکمی  کامل را دیگری ایهه نوشت ما  مطالب. کنم عبور

  دم،  کوه  مانند  آشنا   نام  چند  سمنان  و  انارک  بین  میالدی  ١٨٨٨  سال  در  واگان  مسیر  در     

. دارد وجود گوگرد کوه و مشموش چاه  کوه، سیاه طلحه، کوه شور، چاه دوالزون، چشمۀ

  سیاه  در ما مسیر. امکرده عبور  آن شمال از من  و گذشته  دم کوه غرب و  جنوب از واگان

  پهنای   و   کرده  عبور   ایرودخانه   از  طلحه  کوه  جنوب   در  او.  ندکمی  تالقی  مه  ه ب  طلحه  و   کوه

 مورد در او  .است  کرده گزارش فوت ۶ را آن  عمق  و  یارد ١۵٠ آبی  پر فصل  در را آن

  شدهواقع  بزرگ کویر مرکزی پست منطقۀ در که بزرگی نمکی باتالق" ویدگمی  کویر
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  و کم آب دنوشمی  ختم آن به که رودهائی تمام. باشدمی پهناوری مناطق ایههآبرا مقصد

  تر غلیظ آن نمک شده، آب سریع تبخیر باعث  تابستان شدید گرمای. دارند شوری بیش

 هایسال   در  که   دارند  عقیده  ایرانیان .  پوشاند می   را  زمین  سطح   نمک  ایالیه   باالخره  و   گشته 

 ".پیمودند می  قایق با را کاشان  تا سمنان فاصلۀ و داشت وجود ایدریاچه  محل این در قدیم

 

 
 

 شرق  شمال  در  واقع  موراکال  رود  مورد  دراو  .  کرد  سفر  آهیا  آول  به  توروت  از  واگان     

  مقصد به  رود این . .... بود سبز ایهه بوت از پوشیده  آن  سواحل" ویسد نمی  بزرگ کویر

  سبز  ایهه بوت با  دست  دور  تا آن سواحل. داشت  جریان کویر  جنوب  در خود  ناشناختۀ 

 در ایدریاچه  خود،  مقصد به  مایل ۵٠ تا  ۴٠ طی از پس  رود که  شد گفته . ندبود مشخص

 ".سدرمی   کویر وسط

  ند کمی غروب غربجنوب  در آفتاب هنگامیکه  زمستان فصل در که  فتند گمی اهالی     

 شترهای که دارانی شتر. "درخشدمی دور از زیاد وسعت با دریاچه این درخشان سطح

 اندنموده مشاهده  اندکرده حرکت رود این  طول در  آنها یافتن  برای و داده  دست از را خود

 ".رددگمی  ختم ودشمی ن دیده آن مقابل ساحل که ایدریاچه  به رود این که

  اندکی کویر  بستر که  استاین  بر من اعتقاد" ویسد نمی کویر وسعت  مورد در واگان      

  برآمدگی این  از دامغان به  یزد مسیر. دهدمی  تشکیل  را خشکی منطقۀ  و دارد برآمدگی

  جنوب   سمت  در  یکی  که  شده  تشکیل  پست   منطقۀ  دو  از  کویر  نمکمی   فکر  من.  ندکمی   عبور

 شده واقع نندکمی تالقی الداکال و موراکال رودهای که ایمنطقه  در دیگری و گوگرد کوه

 ".وندشمی  آب از پر بارانی مواقع در هاپستی   این دو هر. است

 مورد در خود اطالعات  به  میالدی ١٨٩١ و ١٨٩٠ هایسال در خود دوم سفر در او     

  سمت  به کویر ساحل در لینگا از او. است کرده کامل را ودخ می قدی نقشۀ و افزوده کویر

 دروازۀ مورد در او. رسید جندق به  کوچکتر  کویر چند از عبور از پس و کرد سفر شمال

  دریاچۀ  در  که شده  ساخته  کشتی یک بقایای  از که  رسید نتیجه این  به  جندق قلعۀ  چوبی
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. ردکمی  سفر  رفتگمی  بر  در  را  کویر  فرورفتگی  تمامی  او  گفتۀ  به  که  ساوه  دریای  تابستانی

  موفق اما کند مشخص را کویر جنوبی مناطق سواحل تا  کرد سفر کاشان به جندق از او

  کتاب  این  در من .  رسید دم کوه  جنوب   به   حتی  و کرد  سفر جندق جنوب   در روز ٣ او . نشد

 این ایهه کو سایر و دم کوه شمال از حدودی تا نمک کویر جنوبی مرز که امکرده  ثابت

 روان  شنی  ایههتپ  در  حرکت"  از  تا  شد  مسیر  تغییر  به  مجبور  او  سپس.  ذردگمی   کوه  رشته

 فاصلۀ در جنریگ. "یابد نجات" داشت وجود کویر نوبیج مناطق در زیاد تعداد به که

  اهالی. بود کرده پیشروی کویر  در زیادی مقدار و  شده واقع مسیر راست سمت در  زیادی

  صبح  به آن در را شب نداشتند عالقه وجهیچ ه هب و داشتند وحشت بسیار شنی کویر از

 ".نندکمی زندگی آنجا در ارواح که داشتند عقیده   آنها. برسانند

 

 
 

  سفید   آنها  رنگ  دشمی   گفته.  است  شنیده  هائیداستان   وحشی  شترهای  مورد  در  هم  واگان     

  به  چنین . بود ندیده  را آنها  کسی  اخیر سال ٧ در اما . ردندکمی  شکار را آنها اهالی و بود

 فراری  اهلی  شترهای  از  آنها  نسل  که  شد  گفته.  باشد  شده  منقرض  آنها  نسل  که  سیدرمی  نظر

  نام به شنی کویر یک به جندق جنوب در حرکت روز سه از پس واگان. بود شده آغاز

.  رسید فوت ٣٠٠ ارتفاع به  بلند روان شنی ایهه تپ  و اندک ایهه بوت  با  چیچاگون کویر

  ارتفاع  گیریاندازه با  همسفر  دو  این. کرد دیدن خور از ١برتون کاپیتان  مراهه ه ب او سپس

 را آن  من   و  داشت شیب  جنوب  جهت   در خور  شرق در  کویر که   رسیدند نتیجه این  به  محل

 .نمکمی تأیید  بزرگ کویر  در مجی چاه  غربی  منطقۀ در الاقل

  به  خور از گریگور مک چارلز سر مسیر از تقریبأ آنها  میالدی ١٨٩١ سال ژانویۀ     

  ابعاد  نشدند  موفق  دلیل این  به  و  گذشتند کویر  از بزرگی  خلیج  از آنها . کردند سفر  طبس

 در کویر." بود پوشانده را منطقه این روان شنی ایهه تپ . "نمایند معین جنوب  در را کویر

  خشک  ناگهان   گل  که   بود   آن   مانند.  داشت  کوچکی  هایبلندی  و  پستی   و   نبود  مسطح   محل  این
١ .Burton 
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  آنها .  بود  باریده  زیادی  باران   و  برف  سال  آن   در.  بود  مرطوب   نقاط   بعضی   در  اما   باشد  شده

 .اندکرده گزارش فوت  ٢١٣٠ را محل ارتفاع

  روستا  کلبۀ  ١٠٠ حدود که  ویسدنمی واگان  فوتی ٢۶٠٠ ارتفاع در حلوان مورد در     

  مایل نیم و ٣ حدود شنی کمربند. بودند امان در روان هایشن  شر از دیوارها توسط  فقط

  چاه  جنوب در سوئدی میل چندین  هم جنوب جهت  در. دشمی  ختم  کویر  به و  داشت پهنا 

 زمان از دشمی  گفته هک میقدی شهر یک ایهه خراب به حلوان در او. داشت امتداد مجی

.  اندشده مدفون  شن  زیر اکنون اههخراب این. رسید بود مانده باقی زرتشت دین  شکوفائی

  ١۵ که یافت  دست نتایجی به  او منطقه این  در. بود آمده  کویر از شن  که  بود معتقد واگان

  این.  است  روان  شنی  ایهه تپ  بدون  کویر،  این  شمالی  منطقۀ. "شد  مسجل  من  برای  بعد  سال

  غرب،  در  که   طلحه   کوه  و  شور  چاه  اطراف  در  مگر  ندکمی   صدق   هم  کویر  غرب  در  نکته 

 ".دارد وجود بزرگی روان  شنی ایهه تپ  آنها  جنوب در حدودی تا  و غرب  جنوب

.  داشت مالیمی شیب  غربی  جبهۀ  و شدید شیب اهه تپ شرقی جبهۀ  که  ویسدنمی  او     

  این  غالب  بادهای  که  غربی شمال  و غربی بادهای از اهه تپ این  که  است این  من  تصور"

  هامسیل   و  اطراف  ایهه کو  جاری  هایآب   و   باران  از  آنها  شکل.  اندشده   ایجاد   باشند می  منطقه

 ".ودشمی  مشاهده ابری مانند  آنها باالی در خاک و گرد  باد، هنگام و شده  متأثر

  مناطق  در اینکه اما نیست  صحیح ندکمی  اشاره آن به او که  شنی ایهه تپ  بر  آب تأثیر     

 توروت تا گردون دست از. است جالبی نکتۀ ندارد وجود روانشنی ایهه تپ کویر شمالی

  جبهۀ  از خود پیشین  سفر در واگان . دارد امتداد ابیک کوه غرب در کویر ساحل از مسیر

  این   که  مرموزی  دریاچۀ   مورد  در  او.  ه بودکرد  قطع  هم  را  موراکال  و  کرده  سفر  آن  شرقی

 ایتپه   از  برتون  کاپیتان  مراهه  ه ب  او.  ویدگمی   چنین  یزدرمی   آن  به   مختلف  ایههنقش  در  رود

 دست  دور  در  داشت  وسعت  مربع  مایل  چند  که  را  دریاچه  دوربین  با   آنها  دو  هر  و  رفته  باال

یک   این  که  ویمگمی  من . نبود آن  از اثری بعد  روز اما دیدیم را امواج  ما . "نمودند مشاهده

 .ندکمی  اشاره باصره خطای و سراب از نمونه  چند به   او و" بود باصره خطای و سراب

.  بود جاری  نمک  کویر سمت   به سریع جریان با  که دید آب پر را موراکال  رود واگان      

 در  او  سپس .  رسیدند  پیستان  و  حسینان  به  توروت  از  پس  و   گذشتند  رود  از  مشکالتی  با  آنها

  بعضی در که دستیک  نمک با  سخت منطقۀ  یک. "دهدمی گزارشی نمک دریای مورد

  دریا  سطح از آن ارتفاع  و  مربع مایل ۴۴٠ حدود آن  مساحت. داشت زیادی قطر نقاط

  دریاچۀ   آب  که  ندارد  اعتقاد  واگان."  ندبود  ترمرتفع   آن  مرکز  از  هائیقسمت   .بود  فوت  ٢٧٠٠

  باعث  و  شده بیشتر ایاندازه از آب میزان آنکه مگر ودشمی جاری کویر سمت به نمک

 مراهه  هب   واگان.  گردد  جاری  کویر  و  شرق  سمت  به  فوت  چند  پهنای  به  آبی  جریان  که  شود

  کمربندی  آن  جنوبی  ساحل  در.  بود  مایل  ۵٢  آن  پهنای.  کرد  عبور  نمک  دریای  از ١بیدولف

 .سیدرمی  کاشان نزدیکی تا و آب یک  رود به  جنوب در که داشت وجود روان شن از

  به  را آن  ایرانیان  او اعتقاد  به که  کویر دشت  از خود برداشت مورد در واگان  سپس      

  ٣۶٠ را آن غربی شرقی قسمت ترینپهن  عرض. ندکمی بندیجمع  یک ناسندشمی  نام  این

   که   ودشمی  ختم  ائیهه کو  به   آن  غربی  سواحل.  ندکمی  برآورد  مایل  ١۵٠  را  جنوبی  شمال  و
١ .C. E. Biddulph 



 )ادامه(سفر در کویر   بخش چهل و هفتم

 .اندجمله  آن از سفیدآب کوه  و  طلحه کوه  کوه، سیاه

  زمین  در  برخی.  یزدرمی   آن   به  منطقه  ایهه آبرا  تمامی  که  است  پستی  منطقۀ  کویر  خود     

  ٢ آن  منطقۀ ترینارتفاع کم. نندکمی  ایجاد  هائیباتالق  و  اهه دریاچ بعضی  و وندرمی فرو

  تبخیر  از  پس  که  شده  تشکیل  فراوان  نمک   با  شن  از  آن  قسمت  بیشتر.  دارد  بلندی  فوت  هزار

  پدید باتالقی و لجنزار مناطق شدید، هایباران  از پس. ودشمی  انباشته پست  مناطق در آب

  دو تا یک بلندی  به نمک قطعات گرما فصل در. است مشکل بسیار آن از عبور که آیدمی

 هک  است ضخیم چنان نمک الیۀ قسمت بعضی در. دنکمی ایجاد موانعی و آمده باال فوت

.  پوشاندمی  را  آن  روی  فوت  دو  عمق  به  آب  باران،  ازپس  و  ماندمی  مسطح   و  صاف  مچنانه

  قابل پوشانده را آن روی آب که مواقعی حتی مسیر که ودشمی  گفته نمک دریای مورد در

 .است عبور

 بود گرفته فرا را کویر سطح گذشته زمان در که ایافسانه  دریاچۀ مورد در هم واگان     

 پیدا ماهیگوش کویر داخل در فوتی صد چند ارتفاع در که ویسدنمی  او. ویدگمی  سخنانی

  سر اما اندنگفته  سخن محل این در ایدریاچه  مورد در گذشته جغرافیادانان . است کرده

 برای که  دارند کمتری آب  گذشته به  نسبت    ناحیه   این  ایهه رودخان که  دارد اعتقاد گلدسمید

  ایهه دریاچ  آن  نقطۀ  چند  در  بارندگی  فصل   در  فقط.  نیست  کافی  کویر  پست  منطقۀ   کردن  پر

  در  کویر. وندشمی خشک گرما فصل در بقیه  اندکی تعداد جز به  که ودشمی  ایجاد  موقتی

  به  مورا کال که باشدمی رفتگی فرو چندین بلکه نیست منفرد پستی یک مرکزی، منطقۀ

  و الدا  کال داسگون، کال رود که ویسدنمی  او . ندکمی  ایجاد  باتالقی و  رسیده  آنها  از یکی

 و گوگرد کوه جنوب در باتالقی مورد در او. نندکمی  ایجاد هائیباتالق   چنین هم پیرحاجت

 پوشیده را ایگسترده محیط میالدی ١٨٩٠ سال سپتامبر در که ویدگمی  جنریگ وسط در

 ودشمی  آغاز کوه سیاه نزدیکی در که گوگرد  کوه که به این نتیجه رسید واگان. دید آب از

.  است کرده  مشخص  را هائیبلندی خود نقشۀ  روی به  دلیل این  به  و دارد امتداد حسینان  تا

  ترتیب   مینه  هب   و  نندکمی   مجزا  سمنان   جنوب  در  را  کویری  پست  منطقۀ  یک  ارتفاعات   این

  آن  از گوشه در میالدی ١٨٩٠ سال در من که  را کویر از مناطقی کوچکتری ارتفاعات

 .مایندنمی  مجزا کردم دیدن

  به  که  باتالقی به  رسیدن و  رود زاینده انتهای  تا  واگان  میالدی ١٨٩١ سال  مه  ماه در     

  باتالق  این   که   ویدگمی   او.  کرد  سفر  دارد  نام   گاوخانه   آن  اطراف  فشردۀ  گیاهی  پوشش   خاطر

  ساحلی خط سه. داشت وسعت مایل ٣٠ تا  ٢٠ جنوب به شمال از و ٢۵ غرب بهشرق  از

 ایمنطقه   آب،  فعلی  سطح   و  آخر  خط  بین .  بود  مشخص   کامأل  فوتی   یک  و  ۶  و   ٨  ارتفاع  در

  بسیار  آب نمک و کم بسیار دریاچه عمق. داشت وجود الی و گل از فوت ٣٠ پهنای به

  بزرگی منطقۀ و شده خشک گرما فصل در آن جنوبی مناطق که ودشمی  گفته. بود زیاد

  ندکمی  اشاره درستی  به او. دارد آب دائمأ آن شمالی مناطق. ماندمی  باقی نمک از پوشیده

  این  هم بزرگ کویر و بردمی  سر به کویر به  شده تبدیل از پیش  حالتی در آبگیر این که

 .است کرده طی را مرحله

  اطالعات طبس تا کویرشرق در مسیری مورد در توروت  در اقامت  مدت  در من      

  کویر  از حرکت  عوض در دیمشمی مجبور بارانی شرایط در اگر تا  کردم کسب فراوانی
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 هائینام از بسیاری. باشم داشته اطالعاتی کنیم طریق طی آن از خور  به رسیدن و بزرگ

  آن  علت احتمال. نداشت وجود واگان شدۀ چاپ  جغرافیائی ژورنال در شد گفته من به که

 ه ب اهه چا کنار در فقط  که دارد وجود متعددی ایههرا کویر از قسمت آن در که است چنین 

  با بر دو گذر شته و دا مطابقت واگان هایایابول  نام با آهیاآول ناماما . نندکمی  تالقی مه

 .است یکی داسگیردون با  گردون  دست و  بور دو چشمۀ 

 درواز  شترها،  چرای  برای  بوته  با  مالهه  از  عبارتند  توروت  سمت  از  مشترک  نقطۀ ٢٠     

  با  روستائی ماجرا شور، آب چشمۀ  با  بناب شترها، چرای برای بوته و شور آب چشمۀ با

  آب  با آب گرم شترها، خوراک برای بوته  و  شیرین آب  با آهیا آول شیرین،  آب و کلبه  سه

  با  چشمه گل بوته، و شیرین آب چاه با چاهک بوته، و شیرین آب با سیتل بوته، و شیرین

  با بر دو گذر ایالت، اقامت محل و شیرین  آب چشمۀ با شتری چشمه  شیرین، آب چشمۀ

 اطراق سبز کال  ایالت، اطراق و  شیرین آب چشمۀ  با  نی  نه   بلوچ، ایالت  و  شیرین آب  چاه

  پوسه چاه   ود،شمی  خشک  هاتابستان   که  زمستان  فصل  در  شیرین  آب  با  ایرودخانه   و  ایالت

  با  گولی چاه گوسفندان، چراگاه و بوته و شیرین آب چشمۀ با الدر کال شیرین، آب چاه با

  دست  شیرین، آب و کلبه ١٠ با روستائی کبیر چاه شترها، برای بوته و شیرین آب چشمۀ

  .طبس و طبس ده چهار کلبه، ١٠ با روستائی شیرکشت خانه، ٢٠٠ با روستائی گردون

  عبور ائیهه چشم و کویر ساحل فرسنگی ۶ تا ۴ فاصلۀ در ائیهه کوهپای  از مسیر ینا

  سمت   در  جنوب  سمت  به   حرکت  هنگام  نمک  کویر  و  ندارد  وجود  کویری  خلیج  هیچ.  کندمی

  کوه  آن غرب در و دارد قرار پوسه چاه شرق در آبیخ  کوه. است شده واقع مسیر راست

 پوشبرف   زمستان  فصل  در  آن  ایههقل  و   است  مرتفع  بسیار  ودشمی  گفته  که   شده  واقع  سفید

 طبس  نزدیکی  در  مسیر.  ودشمی  دیده  هم  توروت  از  حتی  صاف  هوای  در  کوه  این .  دنباشمی

  کویر  از کامأل  و  شده واقع ترشرقی اندکی ترشیز  کویر . ندکمی  عبور  ائیهه کو میان  از

  باجستان   کویر  و   حلوان  کویر  جندق،  کویر  و  است  گوناگون  آن  هاینام.  باشدمی  جدا  بزرگ

 .یردگمی  بر در هم را  ترشیز کویر از قسمتی واگان  نقشۀ . ودشمی خوانده

.  رددگمی  جاری  کویر   سمت   به   و   یافته   جریان   بارندگی  از  پس   که   است   رودی  مورا  کال      

  آب  کال مورد  در. سدرمی  نمک کویر به  رود  این  که  دارد عقیده   هم واگان  دیدیم که  آنچنان 

  زمستان  فصل  در  و   شده  آغاز  غرب   شمال   در  شاخ   دو   کوه  از  که   بود   رودی  که   شد  گفته   گرم

  ماه اواسط در رود این . ندکمی مسدود را طبس و توروت روکاروان   مسیر ماه  دو مدت  به

 هایبارندگی  به  توجه با . باشدمی عبور قابل نبارد باران زمستان در اگر و شده  خشک مه

  مسیر   که  محلی  در  را  آن  پهنای.  بود  غیرممکن  آن  از  عبور  که  شد  گفته  فوریه  ماه  در  اخیر

. ودشمی  منتهی کویر به رود این که بدیهیست کامأل. گفتند ١بغل ١٢ ندکمی عبور آن از

  توجه  با.  ویدگمی  سخن  آن  جنوب  در  اندکی  الداکال  از  اما  بردنمی   نام  گرم  آب  کال  از  واگان

  یکی  گرم آب کال و مورا کال  که  سدرمی  نظر  به  شد  داده من به که  منطقه مشخصات به

  بدون فرسنگی ۴ فاصلۀ در رود این که شد گفته. باشند رود یک انشعابات الاقل یا بوده

 ایجاد  ایدریاچه   هم  پرآبی  فصل  در  حتی.  ودرمی   فرو  کویری  آبگیریک  در  ایدریاچه   ایجاد

   بارندگی  با  هایسال در احتمال . است متفاوت  مورد  این در واگان با  من  اطالعات . ندکمین
١ . Famnسانتیمتر ٧٨ و  متر یک معادل سوئدی بغل هر مسافت، قدیم واحد 



 )ادامه(سفر در کویر   بخش چهل و هفتم

  محلی در کویر که شد  گفته  منبه . ندکمی ایجاد را عمقی کم آبگیر یا دریاچه رود این زیاد 

  خشک  هاتابستان  اما است مرطوب ژوئن ماه اواسط تا سدرمی  آن به گرم آب کال که

 .ودشمی

  از اندکی قسمت  و ودرمی شاهرود به  منزل ۵ طول به  توروت از روئیکاروان  راه     

  شرایط بدترین  در. ودشمین  هاکاروان مرور  و  عبور مانع  هرگزکویر   اما است کویری آن

  بین  حتی. است اندازه مینه  هب هم دامغان تا توروت فاصلۀ. زد دور را قسمت آن توانمی

 .دارد وجود روکاروان  ایههرا هم سبزوار و  سمنان تا  توروت

 

 
 

  آغاز  چنین که کرده منتشر کوتاهی مطلب سلطانحوض  مورد در شاه ناصرالدین     

  ١٣۵٧ شده برده نام آن از تاریخ در و دارد وجود تهران و قم بین  که ایدریاچه " ودشمی

 مطالب شیندلر هاتوم سرکنسول." شد  خشک گشت متولد اسالم پیامبر که روزی پیش سال

  فواره  مانند  که  آبی  از"  دریاچه  که  داشت  عقیده  شاه.  است  کرده  اضافه  آن  به  بسیاری  ارزندۀ

  قسمتی   میالدی  ١٨٨٣  سال  در  که  ویسدنمی   شیندلر  اما  بود  شده  ایجاد"  دشمی   خارج  زمین  از

  به رود از ایشاخه . شد تخریب رود  طغیان  اثر بر دالکپل از ترپائین  قراچای رود سد از

 سال   یک .  کرد  پر  را  سلطان   حوض  و   دالک  پل  بین   پست  منطقۀ  و  کرد  باز  راه  شمال  سمت 
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  سال.  گشت  وارد  کویر  پست   منطقۀ   به  بیشتری  آب   و  شد  ترگسترده  سد  شدۀ  تخریب  محل  بعد

 تریغربی  مسیر باید مسافرین و رسید خود نهائی وسعت به  سلطانحوض  میالدی ١٨٨۵

 .  ردندکمی  انتخاب عبور برای را

 ترپائین "  امنوشته   آن  مورد  در  و  کرده  سفر  راه  این   از  من  میالدی  ١٨٨۶  آوریل  اواخر     

  اروپائیان  برای آن  محدودۀ که دارد وجود نام همین  با  بزرگی دریاچۀ  سلطانحوض از

  مناطق  ایهه کو از که  شور رود  و قراسو رود آب  از آن تشکیل  امکان. است نامشخص 

  رود. .... است محتمل وندشمی جاری شرق سمت به و شده آغاز عجمعراق غربیجنوب 

 ایفروریخته  نسبتأ  پل.  باشدمیجاری  دالکپل کاروانسرای از ترپائین  قراسو آب پر  و پهن 

  مسافر و فروریخته دیگر نیمۀ اما پابرجاست هنوز پل از نیمی. دارد وجود آن روی به

  زیاد  فشار با و عمیق محل این در آن زالل غیر آب. کند عبور آب میان از باید کارسوار

 ".باشدمی

  است  نوشته قم و  تهران بین  کویر از  قسمت  این  مورد  در من  از پیش  سال  ٨٠ ١موریه     

  آن مایلی ١٠ عرض از عبور. شدیم کویری منطقۀ وارد دالک پل از مایلی ۶ فاصلۀ "در

  آن  زمین. داشت امتداد خراسان  تا  و بود  بزرگ کویر از قسمتی این . کشید طول ساعت  ٣

  معمولی جادۀ  مانند  ردیمکمی حرکت آن  از ما  که  مسیری. بود نمک  و  شن  از مخلوطی

 اما  فترمی   فرو  شن   در  ما  اسبان  سم.  ودشمی   عبور  غیرقابل  بارندگی  از  پس  اما   بود  خوب

 ".ودرمی  فرو گل  در حیوان  ران تا بارنگی  هنگام

  مان ه هک  قم  رودخانۀ و  کرج رود از سلطان  حوض  دریاچۀ  بیدولف ایهه نوشت  مطابق      

  به  و  شده جاری شرق  جنوب  سمت به رود  دو این . است آمده  وجود به است  شور رود

 واقع  آن  شرقی  شمال  در  کوه   سیاه  که  پستی  منطقۀ  مورد  در  بیدولف.  یزندرمی   نمک  دریای

  سلطان حوض دیگری و  نمک دریای یکی که شده  تکه دو  منطقه آن  که ویسدنمی  شده

  آن از کامأل خشک زمین مایل چند با  و بوده کوچکتر بسیار نمک دریای از که باشدمی

  نمک عمق و دارد ضخامت فوت چند  نمک دریای نمک  الیۀ که دارد اعتقاد او. مجزاست

  قطر که   ضلعی چند اشکال و  است یخ مانند  آن سطح .  نیست  مشخص  آن مناطق  بعضی در

  وسط  در نمک  الیۀ  ضخامت  که  گفت بلد. ودشمی  دیده  آن روی به سدرمی  فوت دو به آنها

 کنیم حفر ایحفره اگر. دارد قرار گل از ایالیه  روی به نمک. است فوت ١٠ حدود آن

  پوشانده  را  نمک  روی  آب  اطراف  ایهه کو  برف  شدن   آب   با.  پوشاندمی   را  نمک   سطح  آب،

 نمکزار  منطقۀ  از  عبور.  دارد  وجود  آن   روی  به  ریزی  هایبرجستگی .  ندکمی ن  نرم  را  آن  اما

  ضخامت از نمکی  کمربند  این جنوبی قسمت  در. کشید طول ساعت ٨ مایل ٢٠ عرض به

.  کستشمی  حیوانات  پای زیر نمک الیۀ  مسیر، اواخر در که  حدی تا شد کاسته  نمک الیۀ 

  در حرکت و شده واقع پستی شنی منطقۀ در که" غربجنوب  در طاقی چاه تا مسیر سپس

 دریای جنوبی منطقۀ  تمام در که است این عجیب نکتۀ . یافت ادامه بود مشکل بسیار آن

  جنوب   جهت  در  مایلی  ١۶  تا  ١۵  فاصلۀ  تا  که  دارد  وجود  فراوانی  روان  شنی  ایهه تپ  نمک

 ".نیست  اهه تپ  این از اثری آن شمالی ساحل در اما اند شده پراکنده
١.Morier   دربار  در  انگلیسی  دیپلمات  م،  ١٨۴٩  مارس  ١٩  درگذشت  ،١٧٨٠  تولد  موریه،  جوستینیان  جیمز 

 .است کشیده تمسخر به را ایران مردم سنن و آداب که بابا  حاجی فکاهی هایکتاب نویسندۀ و قاجار



 )ادامه(سفر در کویر   بخش چهل و هفتم

  در فقط که باشدمی چاهی کردم بیان قبأل من که آنگونه و بوته چاه یعنی طاقی چاه     

  از او که منطقه   این در . است شیرین   شنی  مناطق  ایهه چا آب و دارد وجود  شنی  هایکویر

  کامأل  را بنا  اطاق، دو جز به شن  که" داشت وجود قدیمی کاروانسرای یک  برده نام آن

 دهدمی  نشان   که  باشدمی   مطلبیاین."  دیمشمی   اطاق   دو  آن  وارد  سقف  از  باید  و  بود  پوشانده

 .ندکمی  پیشروی نبود  شنی سابقأ  که مناطقی در شن

  تولد  نگامه  ه دریاچ  اینکه  اثبات"  ویسدن می  کردم  نقل  شاه  از  که  ایجمله  مورد  در  شیندلر     

 در  اسالم  از  پیش  که  ندکمی ثابت   سخنانی  چنین  اما.  استغیرممکن   شده  خشک  اسالم  پیامبر

  هایداستان  در نمک  ایهه دریاچ از. داشت وجود ائیهه دریاچ ایران  مرکز از قسمتی

  در مکران  و کرمان  و  شمال  در قزوین بین بزرگی  منطقۀ  در و  رفته سخن ایران ایافسانه 

  که  اهه افساناین . استشده  یاد  آنها  از شرق  در سیستان هایپستی  تا   و  غرب  در ساوه  جنوب، 

  دریاچۀ یک  مورد در فقط شنیدم کویری مناطق روستاهای در را آنها از تعدادی هم من

 ".استشده  بردهنام   دریائی  هایچراغ  و  جزایر  بندر،  کشتی،  قایق،  از  آنها  در  بلکه   نبودبزرگ

  شمالی کرانۀ  تا  کوتاه  سفر دو میالدی ١٨٩٠ سال در خراسان  در خود سفر  در من      

 برای  محل   بهترین   دامغان  داشتم  همراهبه    من   که  ١ناپیه  نقشۀ   مطابق .  دادم  انجام   بزرگ  کویر

  و فرسنگ ۶ فقط کویر تا فاصله که شد گفته من به گوشه روستای در اما بود کویر دیدن

 دو  و  بلد  یک  من.  بروم  کویر  دیدنبه   گوشه  از  گرفتم  تصمیم  من .  بود   فرسنگ  ٩  دامغان  در

 در  بلندایهه کو  با   البرز.  کردیم  تاخت   شرقجنوب   جهت   در  سرعتبه   و  داشتم  مراههه ب   اسب

 .بود شده واقع ما  راست سمت در کویر جهت در دیگری ارتفاع کم ایهه کو  و چپ  سمت

  پس. بود  شده جمع اهه بوت پای روان شن و داشت وجود بیابان وسط از مشخصی راه     

 نمکزار سفید حاشیۀ و رسیدیم امرواه و آباد قاسم روستاهای به سوارکاری ساعت یک از

  روستاهای   به  سپس.  بود  رنگ  سرخ  طلوع،  حال  در  آفتاب  نور  زیر  دست   دور  افق.  شد  دیده

 علف آببی محیط، و کرده تغییر شرق سمت به مسیر آنگاه. رسیدیم آباد غم و آباد عبدهللا

  آباد  سول روستای در. گذشتیم  بودند کرده ترک را آنها اهالی که روستا چند کنار از. شد

  ایههتپ  با  ایمنطقه   به   بعد  اندکی.  شتیمگذ  آبادتقی  و  فرات  روستاهای  زکرده و ا  اختیار  بلدی

  آنها  شدید شیبدار جبهۀ. شدیم وارد گیاهی پوشش بدون متر ۵ حدود ارتفاع  به روان شنی

به روی کمربندهای نمکی شنی    رد وگرنه کمی   شمالی  بادهای  از  حکایت   و   بود  جنوب  به   رو

 شد.دیده نمی 

  خشک گلی کمربند  یک  به. شد گیاهی  پوشش  بدون محیط   سوارکاری ساعت   ۶  از پس     

 رسیدیم  نمکزاری  وسط  به  کیلومتر  چند  طی  از  پس.  بودیم  نمک  کویر  حاشیۀ  در  ما  و  رسیدیم

  که برخوردیم کاروانی به . دشمی ترسخت  آن  جنس و ترضخیم رفتهرفته  نمک  الیۀ  که

 .بردمی  شهر  به فروش برای را دسیمتر یک  قطر به  نمک  قطعات

 رسیدیم محلی به. کردیم حرکت پیاده کیلومتر چند هااسب خستگی از جلوگیری برای     

 . بود  سانتیمتر  ٩  محل  این  در  نمکی  الیۀ  ضخامت .  بودند  کنده  را  نمک  قطعات  کاروانیان  که

  به  آن زیرین قسمت. دشمی کثیف زرد پائین به رو رفتهرفته  و بود سفید نمک سطح     

   شده  جمع آب  سانتیمتر ۵ اههحفر در. داشت قرار رنگ زرد مرطوب گل از ایالیه  روی
١ .Napier 
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  آن  سطح سانتیمتری ۴ در نمک دمای. بود درجه  ٢٧ هوا گرمای نیم و ١٠ ساعت. بود

  تابش   زیر  و  نمک   الیۀ  روی  دماسنج .  بود  درجه  نیم   و   ٢۵  حدود  آن   زیرین  الیۀ  دمای  و   ٢۵

  درجه  ٣٩  به پیچیدم سیاه پارچۀ یک درون راآن وقتی اما دادمی  نشان را درجه ٢٩ آفتاب

 .بود درجه  نیم و  ٣٠ حفره  درون آب دمای. رسید

  در که شد گفته . بود دست یک و صاف یخ  سطح  مانند جنوب و شرق در کویر سطح      

  در که ودشمی ایجاد ایدریاچه  و پوشانده متر  یک عمق  به  آبی را آن سطح  بارندگی فصل

  نمک  سطح پائیز و تابستان  دیدم من که  آنگونه . ندکمی شدن خشک به شروع  بهار  فصل

 در  بیدولف  و  واگان  که  است  مشخصاتی  همان   دارای  پست  کویر  این.  باشدمی  خشک  کامأل

  باعث سال سالیان  طی دریاچه  تبخیر و  ایجاد تکرار. اندشده مواجه آن با  نمک دریای

  هایشن از رنگی ایقهوه  خطوط  نمک الیۀ روی. رددگمی  نمک الیه  ضخامت افزایش

 کویر در ارواح زندگی از مردم مه ه گوش در. شتدا وجود بود  شده آورده باد با که روان

 .فتندگمی هاسخن 

  جنوب  جهت در کویر از کمربندی آبادعباس  و دشت میان بین مشهد راه نزدیکی در     

. است  واضح  بسیار  نمکی  کمربند  برویم  آبادعباس   چاپارخانۀ  بام  به  اگر.  ودشمی  دیده  شرق

  انجام کویر دیدنبرای شرقجنوب  جهت در کوتاه  سفر یک اکتبر ۵ روز من ایام آن در

. ردکمی مشخص را کویر محدودۀ که دشمی دیده شرقجنوب دوردست در ائیههکو. دادم

.  یمبرس نمکی کمربند به خشک زرد  گل و بیابان طریق از تا  کشید طول ساعت  یک حدود

  چشم به متر یک ارتفاع به ایبوته  ندرت  به. بود  صبحگاهی یخ مانند نمک نازک الیۀ

  دیده  وضوح به آن گلی بستر در نمک بلور که دیدیم را خشکی رودخانۀ سپس. وردخمی

  روستای تا محل این از من . بود پوشانده را آن روی دسیمتر یک عمق به  آب. دشمی

  مسیر چپ سمت در ابریشمپل  روستای. کردم سوارکاری شرقشمال جهت در صدرآباد

  آب را آن  و بود  نشنیده می نا چنین هرگز بلد. کردیم عبور  موراکال بستر از. داشت قرار

  حدود  آن پهنای  و  بود  زمین سطح  متری نیم  و  یک  عمق   در رودخانه بستر . واندخمی  شور

  جنوب   جهت   در  آهستگی  به   دسیمتر  نیم  و  یک   عمق   و  متر   ٣  پهنای به   آبی.  سیدرمی  متر  ١٠

  متر  نیم و ٢ بلندی  به ائیهه بوت آن سواحل در. بود تلخ  و شور آن آب. داشت جریان شرق

  اثری. ندکمی  پر را آن عرض  آب و بوده  آب  پر زمستان  در رود که  شد گفته . بود روئیده

  شمالیبادهای  از  حکایت  و  بود  شدهجمع  اهه بوت  جنوبی  قسمت  در  شن  اما   نبود  شنی  ایههتپ  از

 رود. نبود پست منطقۀ  کردم دیدن  آن از محل این در من که  کویر  از قسمت این . ردکمی

 .ودشمی  منتهی بزرگ کویر  به   آمده واگان سروان گزارش در که آنچنان  موراکال

 محلی در واگان مسیر از ترشمالی اندکی ١کلرک کلود کاپیتان میالدی ١۶١٨ سال در     

  تلخ   و  شور  رودخانه،  کم  آب  که  ویسدنمی  او.  گذشت  رود  این  از  واندخمی ٢زاقودا  را  آن  که

 .داشت امتداد یزد تا  که دشمی  گفته  و بود

  ایران شرق به ایماهه  سه سفر میالدی ١٩٠۴ تا  ١٩٠٣ سال زمستان در هانتینگتون      

. کرددیدن   خافاوآس  نزدیکی  در  خاف  نامبه   محلی  از  او.  داد  انجام  افغانستان  مرزنزدیکی  در

 کویر  مورد در او. بود پوشانده آب را محل این  سطح زمستان اواخر در که ویسدنمی او
١ .Claude Clerk ٢ .Zaughuda 



 )ادامه(سفر در کویر   بخش چهل و هفتم

  کویر   یک  جنوبی  ساحل  در  تون  شمال  در  مایلی  ۴٠  فاصلۀ  در  باجستان"  ویسدنمی   باجستان 

  به  شرقشمال جهت در مایل ٧۵ آن طول  کورزون نقشۀ مطابق  که شده واقع بزرگ نمک

   لجن با  مخلوط راکد آب کمی مقدار. است آن  دیگر قطر در مایل  ٣٠ تا ١٠ و غربجنوب 

 

 
 

  زمستان   فصل  در.  دشمی  محدود  نمکی  پهن  کمربند   یک   توسط   که   داشت  وجود   محل  این  در

 ". است نرم آن شن و بوده  خشک تابستان در اما ودشمی گلی  محل این


