
 

 

 

 

 

 

 

 بخش پنجاه

 تغییرات آب و هوائی شرق ایران
 

از بیان مطالب در مورد تغییرات جوی احتمالی منطقه در طول تاریخ باید نظری    پیش      

معما در  هوائی کل ایران پس از عصر یخبندان انداخت. کلید حل این  و به تغییرات آب

دهم آید. من به خود اجازه می آن به دست می سواحل دریای کاسپین و تغییرات میزان آب 

ای داشته باشم. او در مقالۀ خود در مورد میزان  اشاره 1که به نتایج پرفسور ادوارد بروکنر

 .های مختلف اطالعاتی را بیان کرده استآب این دریا در زمان 

ویم  شمی خوشبختانه در این باره اطالعات زیاد است و هر چه به زمان حال نزدیکتر      

های عقیده دارد که در سال 2ود. مونتیث سوکولوفشمی به صحت و دقت اطالعات اضافه  

ای ایران از  هه میالدی آب دریای کاسپین کمتر شده و مانند سایر دریاچ 1٨2٨تا  1٨11

  1٨1۴تا  1٨٠٩های ان آغاز این پدیده را در ابتدای سالعمق آن کاسته شده است. او زم

 .شده است  استهمتر ک 3وید که از عمق دریای کاسپین گمی 3داند. لنزمیالدی می 

  1٨3٠میالدی تا سال    1٩های ابتدائی قرن  آب شدن دریاچه را در سالبروکنر زمان کم     

های قول خانیکوف در سال  ند. به کمیمیالدی دانسته و کاهش عمق آن را دو متر گزارش 

میالدی آب دریاچه به حداقل خود رسید و سپس افزوده شد و در اواسط  1٨۴۵تا  1٨۴۴

 .میالدی افزایش آب آن در تمامی سواحل قابل رؤیت بود  1٨۶٠سال 

نوز پابرجا هستند و اطالعات تاریخی، چند دادۀ ه  که   میهای قدیبا استفاده از ساختمان      

آید.  دست می ورد تغییرات سطح آب دریاچه در حدود هزار سال پیش بهمهم در م

 آب در دیوارهای دربند قفقاز به خانیکوف کمک کرد تا ثابت کند که  گیری سطحاندازه

  ٩میالدی حدود    ٩21تا    ٩٠۵های  در زمان اصطخری در سال  سطح آب دریای مازندران

توجه این است که در سواحل  میالدی بود. نکتۀ جالب  1٨۴٧متر باالتر از سطح آب در سال  

اند.  اکنون زیر سطح آب قرار گرفته  شرقی، جنوبی و غربی دریا بناهائی وجود دارد که

باشد. در خارج از باکو هم  در ساحل شرقی دریاچه یک کاروانسرا و چند خانه زیر آب می 

شده است. با تحقیقاتی ثابت شد که این  سرا زیر آب است و فقط برج آن از آب خارج  یک

 سطح  تر از  متر پائین   ۵ها سطح آب دریا  میالدی ساخته شده و در آن سال   13سرا در قرن  
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سطح   سال پیش ٧۵٠میالدی بود. به این نکتۀ مهم باید توجه کرد که  1٨۵2سال  آن در

دهندۀ آن است که آب و هوای  نشان نکته  تر از امروز بود. این  آب دریای کاسپین بسیار پائین 

یچ وجه از منحنی مشخصی تبعیت  هه ای آن ب هه منطقۀ آسیای مرکزی و تغییر آب دریاچ 

سد رمیمیالدی به حداکثر  13٠۶های آید و در حدود سالسپس سطح آب باال می ند. کمین

جدولی تهیه   توجیه آن  میالدی بود. بروکنر برای 1٨۵2متر باالتر از سال  1٠حدود  که 

 .کرده است

حدود یک قرن سطح آب دریاچه باال بود اما سپس کاسته شده و پس از یک برهۀ       

افزایش یافت. بروکنر سعی در اثبات آن دارد که سطح آب دریاچۀ کاسپین  زمانی مجددأ 

اگر تبخیر   1بستگی به میزان بارندگی نواحی اطراف آن دارد. مطابق نظریۀ وایکوف

ود سطح آن را حدود یک متر افزایش شمی صورت نگیرد مقدار آبی که ساالنه وارد دریاچه  

های آید. در برهۀ زمانی بین سال متر باال میسانتی ۵۴۵سال  ۵دهد و دریاچه در طول می

باشد سانتیمتر باال آمده است و این مقدار آبی می  3٨میالدی سطح آب دریا    1٨٧٠تا    1٨۶1

 .مانده و حکایت از افزایش میزان بارندگی داردکه پس از تبخیر باقی 

های  یه زمستان میالدی مناطق اروپائی روس  1٩دهد که از ابتدای قرن  بروکنر نشان می      

های خشک داشته و این تغییر شرایط اثر مستقیمی به میزان آب رودها  مرطوب و تابستان 

های کوهستانی مناطق قفقاز به طور غیرمستقیم بر میزان آب دریاچۀ  گذاشته است. یخچال 

مازندران تأثیر داشته و آب آن را گاهی کم و گاهی زیاد کرده است. او در انتهای مقالۀ  

خروجی فقط در نتیجۀ افزایش میزان بارندگی   فاقدای هه گسترش دریاچ  ویسد که نمی  خود

 .باشد. کوچکترین تغییرات در میزان ورود آب در بزرگ شدن آنها اثر داردمی

قوم و قراقوم پوشیده از آب بود. ثابت شده  در عصر یخبندان قسمتی از کویرهای قیزیل      

ر وسعت امروزی آن بود. دریاچۀ آرال حداقل سه  است که مساحت دریای کاسپین دو براب

 2مازندران، آرال و پونتوسایهه برابر وسعت کنونی خود را داشت. در آن دوران دریاچ

 آسیا سطح  مختلف هایدر قسمت شناسیزمین  پیشینم مربوط بودند. در عصر ه ه ب

آنها بیشتر بود. تعدادی از   باالتر بوده و وسعتخروجی بسیار  محدود و بدون هایدریاچه 

ر قسمت که توجه کنیم رد پای مناطق  ه ه هائی داشتند. در این منطقه ب آنها حتی خروجی 

توان گفت که  ود. در واقع می شمی هائی شده دیده پوشیده از آب که باعث ایجاد یخچال

محدود این منطقه را تا حدی   ایهه چتغییرات جوی که باعث آغاز عصر یخبندان شده دریا 

 .پر آب کرده است

ا در آن زمان  هه ها و دریاچ "ارتباط میان تغییرات یخچال  ندکمی گیری بروکنر نتیجه      

بین آنها و تغییر موقعیت   ند. رابطۀ کمیها را بر طرف کش می تما است که  چنان واضح 

و تحقیقات من به اثبات رسیده است."   3توسط سیگرا در آن عصر هه جغرافیائی دریاچ 

توجه  قابل مطالب پایانی مقالۀ بروکنر که در رابطه با مطالب فصل پیش ما است بسیار 

نوز به  ه  هویسد: "زمان تغییرات جوی که پس از عصر یخبندان اتفاق افتادنمیباشد. او  می

  آغاز بارندگی که به ای از شانه هیچ ن  است.طور دقیق ثابت نشده و نقل محفل دانشمندان 

 اینکه  ند  کمی ود و این ثابت  شمیند دیده نکمی مدت را منعکس  درستی تغییرات جوی کوتاه 
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 ".تغییرات با سرعت بسیار اندک رخ داده است

ترین قسمت  میالدی هانتینگتون سفری در شرقی  1٩٠۴تا    1٩٠3های  در زمستان سال     

آباد و سیستان انجام داد و از همان راه مراجعت کرد. او  ایران در مرز افغانستان بین عشق 

بارندگی   ند که میزانکمیجای گذاشته به درستی ثابت  از خود به در اثر بسیار عالی که

هوای خشک منطقه    و  در ابتدا در مورد آب  منطقه در قدیم بیشتر از امروز بود. او  در این

ماندۀ دریاچۀ بدون خروجی  نمک باقیدریاچۀ   ویسد کهنمی وید. او  گمیو کمبود رودها سخن 

ا توسط باد و رودها به آن سرازیر هه های حاصل از فرسایش کوبسیار بزرگی بود که شن 

اد شده و وجود آنها حکایت از آب و هوای  ا ایجهه ها هنگام پیدایش کوشده است. این پستی

های طبیعی در غرب آسیا فقط با تئوری  پیدایش تراس خشک دارد. او عقیده دارد که 

پیشرفت و پسرفت    1۵یا    1۴زند که  باشد. او حدس میمی   جیههوائی قابل تو  و  تغییرات آب 

ای رسوبی هه کاسپین بود. الیدنبال کلید تغییرات دریای    اتفاق افتاده است. او در سیستان به 

های متعدد آب و هوائی  ها و پسرفت پیشرفتآثار  ها در آن منطقه حکایت از  و پیدایش تراس

دارد که در بعضی مقاطع زمانی از شدت آنها کاسته شده است. او این نکته را با عصر  

های آخرین پیشرفت در زمان   ند. او عقیده دارد کهکمی شمالی مقایسه    یخبندان در کشورهای 

هائی تقسیم شده  فرورفتگی  اتفاق افتاده و به   پیشین شناسی  دوم دورۀ زمین   باستانی و در نیمۀ 

اند. "در عصر یخبندان  پست رسوب داده  شده را در مناطق  است. باد و باران مواد فرسایش

بودند. یکی  ائیهه صورت دریاچ  بعضی نقاط دیگر به ها در سیستان و احتماأل در  گودی  این

چند دریاچۀ   ای بزرگ به هه از تغییرات در دوران پس از عصر یخبندان تبدیل دریاچ

 ".بود ترکوچک

ای رسوبی  هه ود. "شن ریز سطح الی شمی رفته از مناطق قابل فرسایش کاسته رفته      

ند. این پدیده در سیستان شدت بیشتری  کمی ائی ایجاد  هه مناطق خشک را پوشانده و گاهی تپ

ای مرتفعی پدید آورده و در بیابان پیشرفت  هه تپ ،ها را حمل کردهدارد. بادهای شدید شن 

باشند و الیۀ زیرین آنها از گل یا شن  م میه  ه ای رسوبی این مناطق پست شبی هه ند. الی کمی

شنی دیگر وجود دارد.  الیۀ ای و در باال یک ریز تشکیل شده است. سپس یک الیۀ ماسه 

های بسیار دور بارندگی در زمان  ا در شرق ایران در نتیجۀ شدت میزانهه الی وجود این 

در این مناطق  باشد. د می شمیمنطقه آب و هوای سردتری داشته و تبخیر کمتر انجام  که 

 ".ودشمیآب در مناطق پست جمع  

دهندۀ و ایوان مانندهای طبیعی یافت که نشان   هارود 1دریاچۀ کگنههانتینگتون در کنار       

دادند. او با م میه  ه های خشک و پر باران جای خود را بهای قدیم سالآن بود که در زمان 

ستیم که در عصر  ه ه ما با سرزمینی مواج  دهد که هوائی توضیح می واستفاده از تئوری آب 

هائی خروجی تراس  های بدون در نمکزار خاف و سایر پستی  نداشت. هانتینگتون  یخبندان یخ 

که  فوت دید  2۵و  ۵٠ارتفاع  ساحلی به برنجی سه ایوان پست کول  در منطقۀ او یافت. 

های ای با سه سطح مختلف آب در زمان ها در کنار دریاچه تر بود. این تراسارتفاعمکسومی  

تر شناسی نزدیک در یک عصر زمین  د کهنکمی مطلب ثابت  اند. اینوجود آمده بهمختلف 

    آنهام بوده و علت پیدایش ه ه ها شبی ای آسیا بزرگتر بودند. این ایوان هه زمان ما دریاچ   به
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پسرفت آب و هوا ها از پیشرفت و باشد مشترک است. "ایوانکه شرایط آب و هوائی می

توان گفت که تغییرات آنها مشابه زمان عصر  ویند. با توجه به ایجاد آنها میگمی سخن 

توان در مورد دریای کاسپین و سایر مناطق  یخبندان است. اگر این تئوری اثبات شود می

از آن اطالعاتی به   پسو  پیش های و از تاریخ پیدایش انسان و زمان  هجهان هم نظر داد

 ".آورددست 

  ۴1٩٠فوت وجود داشت. ژانویۀ  ۵1و  ۵2دو ایوان طبیعی به ارتفاع  1در برنگ     

سطح ایجاد شد. در   فوت اختالف ۵هامون در اثر جزر و مد  دریاچۀ میالدی در ساحل

وید  گمی د. هانتینگتون شمیهای پرآبی و کم آبی دیده شمالی دریاچه دو خط از سال ساحل

 ویسدنمیاند. او  اخیر ایجاد شده  سال  3٠٠تا    2٠٠کوهاه در  ساحلی در سه  ایهه احتماأل تپ   که

های ساحلی دریاچۀ هامون مرا به این فکر انداخت که در  ای شنی و ایوان هه "عمر ناچیز تپ 

 2کوهاه آب بیشتری داشت." مطابق گفتۀ وردنبورگساحلی سه میالدی مناطق  11قرن 

فوت باالتر از اکنون   ۵٠مساحت دریاچۀ لورا در گذشته سه تا چهار برابر و سطح آب 

"کامأل مشخص است   دهدبود. هانتینگتون با توجه به اسناد تاریخی و جغرافیائی ادامه می

که شرایط آب و هوائی در سیستان متفاوت بوده و میزان آب دریاچۀ سیره و رودهای هیلمند  

رفته کمتر شده و رو  . با توجه به تئوری آب و هوائی، آب آنها رفته باشدو شال بسیار بیشتر  

 ".اندبه خشکی نهاده

شناسی  من با نظریۀ هانتینگتون در مورد اینکه آب و هوای منطقه در عصر زمین      

ود شمی با خشکی آغاز شده موافقم. سپس عصر بارندگی که خود به چند دوره تقسیم    پیشین

ند.  رخشکی گذا رو به  یوسیع در عصر بعد ایهههای پر آب و دریاچردد. رودگمیآغاز 

واهد از بارندگی بیشتر در آن  ش میند. تما اه ا کوچکتر شدهه تر شده و دریاچها کم آبرود

های باستانی و آداب و رسوم مردم هم  ای تاریخی، داستان ههعصر حکایت دارد. حتی داد

اسکندر، حدود  های پر آبی منطقه احتماأل در زمان سال ند. آخرینکمیاین نظریه را تأیید 

میالدی ادامه داشت.   1٠سال پیش از میالد مسیح بود و تا زمان اصطخری در قرن  3٠٠

ند که  کمی کندر و اصطخری ثابت  مانده از زمان اسای باقیهه نوشت   وید کهگمی هانتینگتون 

و گلدسمید   3ای بلوهه . او به نوشتاستتر از آن زمان آب و هوا در زمان ما بسیار خشک 

"اگر به دوران خشکسالی  ویدگمیدر مورد چند سال بدون باران متوالی اشاره کرده و 

از جمعیت  یابیم که محصوالت کشاورزی ایران برای تغذیۀ جمعیتی بیشتر  میدرتوجه کنیم  

 ".دهدکنونی کشور کفاف نمی 

قلم  به  4مطلب جا دارد چند کلمه در مورد نظریات بالنفورد و ریشتوفن از ادامۀ پیش      

ای، شنی و گلی در ویسد که مناطق ماسه نمی آورم. بالنفورد در بخشی از مقالۀ خود 

ا محدودۀ بسیار بزرگی از کشور را در بر  هه ا و تپهه ای کوهه های ایران و دامنبیابان 

رسوبی جدیدی داشته و از کمبود باران حکایت   ایهه یرد. حدود نیمی از آنها الی گمی

 رنج  مرکزی، ترکستان، افغانستان و تبت هم از این موضوع بیابانی آسیای  نند. مناطق کمی
1 .Bereng 2 .Vredenburg 3.Bellew  
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های مرکزی کویرها معموأل از گل رسوبی روشنی تشکیل شده که روی قسمت  برند.می 

های بسیار قدیم که مناطق پست کویر  زمان پوشاند. "این الیه از ای از شن میآن را الیه 

بدون خروجی بودند باقی مانده است. سطح این مناطق مسطح بوده و اندکی به  ای هه دریاچ

های طبیعی  ای درشت از یخچالهه د." بالنفورد این نظریه را که ماسنمرکز آن شیب دار

شناس دیگر این  ند اما تیتزل و چند زمین کمیا به این مناطق آورده شده را رد نهه باالی کو

 .یده دارند که ایران در عصر یخبندان هرگز یخچال نبوده استنظریه را قبول نداشته و عق

"ما هنوز به دنبال دالیلی برای علت   ویسد نمی بالنفورد در جای دیگر به درستی      

های بسیار  ائی در زمان هه تواند وجود دریاچ می  ، باشیم. تنها دلیل آنا می هه وجودی این الی

دریای کاسپین، آرال، وان، ارومیه و   تر ازبیشبسیار دور باشد که نمک تعدادی از آنها 

وجود   رسوبی به  ایهه ای ایجاد گردد تا الیدر وسط کویر دریاچه  که نیریز بود. برای آن

 ".تر از زمان حال باشدآید آب و هوا باید بسیار مرطوب 

ای هه ریشتوفن در مقابل تئوری بالنفورد در مورد ایجاد مناطق پست ایران با الی     

  ویدگمی ا هه شناسی همزمان با ایجاد کولف در اواخر دوران خشک سوم زمین رسوبی مخت

قابل قبول نیست. اگر در اواخر عصر سوم    اهه ای رسوبی توسط دریاچهه "نظریۀ ایجاد الی

ای رسوبی بسیار  هه الی پس چراسپس خشک شده  ای وجود داشت که شناسی دریاچه زمین 

ا توسط  هه ها در مورد رسوب الی..... تمامی تئوری ود. شمی هم دیده از آن باالتر 

 ".های زیاد دارندای بدون خروجی پایۀ خود را در برهۀ زمانی با بارندگیهه دریاچ

های ما باید نظریۀ بالنفورد را تأیید کنیم زیرا الیۀ فوقانی کویرهای ایران از رسوب شن      

  زمین    دیگری هم در این دوران  روهای. نیاندا ایجاد شده هه دریاچا به ههحمل شده توسط آبرا

باشد.  کنندۀ مهم در این مناطق باد می فعال بودند. یکی از نیروهای تخریب  خشک شناسی

ای  ههروی الی شده را به این مناطق پست آورده و پس از رسوب به  باد مواد فرسایش

ای کوچک و  هه کنونی دریاچهائی ایجاد کرده است. کویرها حتی در زمان قدیمی، تراس

 .وندشمی رفته تبدیل به کویر پوشی دارند که رفته قابل چشم 

آنچنان که گفته شد تئوری بالنفورد توسط تیتزل رد شده است اما من با قسمتی از      

نظریۀ او موافقم. تئوری او در مورد شرایط منطقه در دوران گذشته مرا کامأل متقاعد کرد.  

با تغییرات آب و هوائی در مدت کوتاهی حدود دو هزار سال چنین   نم که کمی من فکر ن

"هیچ مدرکی در دست نیست که ثابت   ویسدنمینتایجی حاصل گردد. تیتزل در مقالۀ فوق 

تواند به  شناسی دریاچه بودند." الیۀ نمک میکند مناطق پست ایران در عصر چهارم زمین 

هم  کردن مناطق میانی دو رشته کوه موازی طریق دیگری ایجاد شده باشد. مثأل آب با پر 

زیادی وجود ندارد. تیتزل کویرهای    منطقه رودهای  الیه را تشکیل دهد. در اینتواند این می

وید که شرایط منطقۀ  گمیکرده و    مغولستان در مقالۀ ریشتوفن مقایسه   ایران را با کویرهای

ای وجود نداشته تا رسوباتی در قعر  هرگز در آن دریاچه هدهد کپست مغولستان نشان می 

ائی  هه سرزمین کو  مان طریق کویر ایجاد شده باشند. در این ه  ها باید بهه گردد. الی  آن تشکیل

مرکز کویر   های بسیار شدید به ا پس از بارانههند که جریان آبراکمی وجود دارد. او قبول 

ها را از سر بیرون وید که باید فکر دریا با خلیج گمینمک را تشکیل دهد. او    و الیۀ   رسیده

 .کرد و احتیاجی نیست مانند بالنفورد علت آن را تغییر شرایط آب و هوائی بدانیم



 دین سون هه  عبور از دشت کویر

3٩3 
 

نند. نتایجی که  کمیبروکنر و هانتینگتون با تحقیقات خود از نظریۀ بالنفورد پشتیبانی      

ند. یکی از اهداف من آن  کمی آوردم سخنان آنها را تأیید من در آخرین سفر خود به دست 

بود که در مقیاس بزرگ تا حد امکان سواحل کویر را به روی نقشۀ خود مشخص کنم. من  

ها و ترین تراسنم. جوان کمی ها توسط دریا را نه تأیید و نه تکذیب علت تشکیل تراس

ا امتداد هه مسطح آن تا پای کوخطوط ساحلی پوشیده از شن بودند و به عبارتی سواحل 

 .داشت. آثار قدیمی در فاصلۀ نسبتأ دوری از کویر قرار داشتند

ماهی بین چشمۀ گوهر و  ند. "من تعدادی گوشکمی واگان مطالب آموزندۀ زیر را بیان       

مایلی از کویر  3تا  2فوتی و در فاصلۀ  2۵٠تا  2٠٠ای به ارتفاع بابا خلعت در منطقه 

ها  ماهیشناس آلمانی نشان دادم. او گفت گوش زمین  1کردم. من آنها را به دکتر استالپیدا 

. بنا بر این  استهزار سال پیش منقرض شده  1٠تا    ٨ای تعلق داشتند که نسل آنها  به گونه 

 ".ای در این منطقه وجود نداشته استاز آن زمان تا کنون دریاچه 

هم مانند واگان تعجب کنیم که چرا هیچ سیاحی  با وجود چنین مدرکی احتیاج نیست ما      

های محلی در مورد وجود ای در این محل سخن نگفته است. حتی داستاناز وجود دریاچه

ردد. گمی های بسیار دور باز  زمان   دهان نقل شده به  سال دهان به   در طول سالیان   دریاچه که 

، هانتینگتون و چند سیاح دیگر  کورزونائی را گلدسمید و دوستان او، شیندلر،  هه چنین افسان 

گرفته شده مرا   عاند. شنیدن نام محلی به نام یونسی که نام آن از نام پیامبر یونسنقل کرده 

به یاد پرت شدن وی از دهان ماهی به ساحل انداخت. اینکه دروازۀ قلعۀ جندق از بقایای  

اند ارزش ویر بندر بوده یک کشتی ساخته شده و اینکه حسینان و چند روستا در سواحل ک

باشد. من مجددأ تأکید  ا به خاطر شباهت کویر به دریا می هه دارد. احتماأل این افسان ن میعل

 .وانندخمی نم که اهالی روستاهای نزدیک کویر مرز بین بیابان و کویر را لب کویر کمی

ای منطقه وید که آنها را در گمید. او نهای واگان ارزش ارزیابی مجدد را دارصدف     

مایلی کویر پیدا کرده است. میانگین   3تا  2فوتی و در فاصلۀ  2۵٠تا  2٠٠به ارتفاع 

متر از سطح دریا دارد و من آن را در چند نقطه    ٧3۵سواحل جنوبی کویر ارتفاعی حدود  

ترین نقطۀ کویری  آن را محاسبه کرده است. پست  2گیری کرده و دکتر نیلس اکهلماندازه

متر ارتفاع داشت. اختالف سطح حاشیۀ کویر نسبت به مرکز آن   ۶٨۵واقع در وسط آن 

فوت بدانیم   2٠٠تا  1٠٠. اگر میانگین ارتفاع که توسط واگان بیان شده را استمتر  ۵٠

ها را ای از کویر که او صدفسیم. زمانی که آب به منطقه رمی متر  ۵٠مجددأ به حدود 

 .متر عمق داشته باشد 1٠٠سید باید حدود  رمی یافته 

"اطراف منطقۀ پست کویر با شن    ویسدنمیبالنفورد در مورد منطقۀ پست کویر ایران       

تا   ۵و ماسۀ ریز، شیبی حدود یک تا سه درجه رو به باال دارد. منطقه در مسافتی حدود 

مایل گسترده شده است. تفاوت ارتفاع این منطقه حدود دو هزار فوت و شاید بیشتر   1٠

  ترکیلوم  1٧ای به طول حدود متر در محوطه  ۶٠٠است." او به تفاوت ارتفاعی برابر 

   ویم از شیب مسیرشمی ا دور هه ر چه از دامنۀ کوهه رد ککمی ند. او باید اضافه کمیاشاره 
1 .Staal 

2.Nils Ekholm   م، استاد ژئوفیزیک   1٩23آوریل    ۵، درگذشت  1٨۴٨اکتبر    ٩گوستاو اکهلم، تولد    نیلس

 و هواشناس سوئدی 



 وهوائی شرق ایرانتغییرات آب  بخش پنجاهم

 

ود. من این نکته را در سفر بین تهران و ورامین تجربه کردم و در مسافتی به  شمی کاسته 

کیلومتر فاصله   3٠متر از ارتفاع کاسته شد. جندق تا ساحل کویر  21۵کیلومتر    ۵۵طول 

  1۵فاصلۀ  کویر در یک  متر بیشتر است. از توروت تا ساحل 2۴٠دارد و ارتفاع آن 

  1٠د. از روستای صدفه تا ساحل کویر در فاصلۀ متر افت کر 1٠٩کیلومتری ارتفاع 

 .متر بود  21٨کیلومتری افت ارتفاع 

مواره  ه ه افت ارتفاع در ساحل کویر بزرگ بسیار ناچیز است. تحقیقات نشان داده ک      

و به باال دارد. اما آیا  ر میترین نقطۀ آن است و تا سواحل آن شیب مالیوسط کویر پست 

وید در کل مسیر ثابت است؟  گمیای که بالنفورد که افت ارتفاع به گونه  هستیممطمئن 

های مختلف کویر در سفری از جنوب به شمال کویر یعنی از جندق به  جدول بلندی قسمت

متر، کویر سوم   ٧٧٩متر، حوض حاجی رمضان  ٩٩٨صدفه به شرح زیر است. جندق 

  ٩متر، کویر ساعت  ٧22متر، کویر ساعت یک بعدازظهر  ٧۵٨صبح  ٧ فوریه ساعت

شب   ٩متر، کویر ساعت  ٧٠٩بعدازظهر  3متر، کویر چهارم فوریه ساعت  ۶٨۵شب 

ود که از وسط کویر تا  شمی متر. با توجه به این جدول مشخص  ٩3۶متر و صدفه  ٧1٨

شیب بسیار ناچیز    ،مرکزی آن  باشد اما در نواحیسواحل شمالی و جنوبی آن سرباالئی می 

شرایط جوی باشد. بزرگترین اختالف    سنج با توجه به دستگاه ارتفاع  تواند اشکالمی  است که

 .متر بود ٧3کیلومتری فقط   11٠سطح کویر در این سفر 

تر که چند روز بعد از شمال به جنوب سفر کردم ارتفاع تغییر چندانی  در مسیر شرقی     

  ٧1٧شب    ٩متر، کویر ساعت    ٧٠۵فوریه ساعت یک    ٩تر، کویر  م  ٨1۴نداشت. توروت  

متر، کویر   ٧۴۶شب  ٩متر، کویر ساعت  ٧23فوریه ساعت یک ظهر  1٠متر، کویر 

فوریه    12متر و عروسان    ٧۶1شب    ٩متر، کویر ساعت    ٧3۶فوریه ساعت یک ظهر    11

 .متر 1٠۴٧

توجه کرد   یدمتر بود. با  ۵۶کیلومتر اختالف ارتفاع فقط  12٠در این مسیر به طول      

سیم اما در راه شرقی  رمی ترین ناحیۀ آن که در راه غربی ما تقریبأ در وسط کویر به پست 

داده را در   ۵شمالی واقع شده است. اگر میانگین این    نقطۀ آن در نزدیکی ساحل   ترینپست 

باشد.  متر می  ٧2۵و در راه شرقی  ٧1٨ارتفاع متوسط در راه غربی کویر حساب کنیم 

همسطحی    سطح آن فقط چند متر است. این   بوده و اختالف  در هر صورت وسط کویر مسطح 

توان به صورت دیگری مگر کف یک دریاچه بیان کرد. در تبت چند دریاچه  کویر را نمی

میالدی از یکی از آنها که   1٩٠٠من در سال  آب شور بزرگ و کم عمق وجود دارد که 

  1٩٠٧بود که من در سفر سال  1تسوبدون نام بود دیدن کردم. دیگری دریاچۀ گانگسته 

ا هم صاف و مسطح بود و شیب ناچیزی به  هه دریاچ میالدی به تبت آن را دیدم. کف این 

 .سمت سواحل داشت

ام. این ه من آن را دریاچۀ طبس نام نهاده در ایران یک دریاچۀ قدیمی و زیبا وجود دارد ک

های دو طبقۀ آن  دریاچه حتمأ در عصر بارندگی دریاچۀ بزرگی بوده و این نکته از تراس

 آن ردیفی  سواحلشده بود. در    چپ واقع  دریاچه در مسیر پرواده دائمأ در سمتپیدا بود. این 

   دند. گذشته ازشمیائی از هم جدا ههای گرد بود که توسط آبراهه ای کم ارتفاع با قلهه از تپ
1 .Ngangste tso 
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ترین نقطۀ این محوطۀ کم  عمق و کوچک آب کویر را هم که در پست آن ما دریاچۀ کم 

مانده از عصر بارندگی بود. برای مقایسه  دریاچۀ باقی   ارتفاع وجود داشت دیدیم که آخرین

متر،   ۶٨2متر، فهانونچ  ۶٨٧باید ارتفاع این منطقه را محاسبه نمود. ارتفاع در کوریت 

متر، نقطۀ    ۶22حدود    ۴2متر، اطراق شمارۀ    ۶۴٧متر، دریاچۀ آب کویر    ۶۶2مؤذن آباد  

بود. هرچه به سمت  متر    ۶1٧متر و در کویر بعد از آن    ۶22متر، پرواده    ۶1۵جنوبی تر  

ود. فرورفتگی کویر لوت  شمی ترین نقطۀ آن بیشتر ها تا پست ویم فاصلۀ ایوان رمی جنوب 

قرار داشته و توسط رشته   در مرز سیستان ای بوده کهحتمأ در عصر بارندگی دریاچه 

  د. وجود دریاچۀ بزرگ و بدون خروجی هامون با عمق نسبتأ زیادشمیائی از آن جدا  ههکو

ای اطراف ههحتمأ تأثیراتی بر کویر لوت داشته است. در قسمت شمالی آن چند آبراه از کو

های متعددی عبور کردیم که عرض آنها با توجه به میزان  سد. ما از مسیلرمی به آن 

که تعدادی هنوز  ،ای بدون خروجی ایرانهه بارندگی منطقه بسیار زیاد بود. تمامی دریاچ

ای بزرگ  هه ائی با رسوبات نمکی، سابقأ بستر دریاچهه ند و یا دریاچای فصلی هستهه دریاچ

نوز هم وجود دارند  ه ه هائی کاند. بدون شک تعدادی از آنها توسط برآمدگیو کوچک بوده 

 .مربوط بودندهم   بههائی دند و فقط در قسمت شمیاز هم جدا 

دیگر مشخص شده است. در مرز کویر در نقشۀ ایران توسط واگان، من و چند تن      

زمانی که آب این منطقۀ پست را فرا  گرفته بود دریاچۀ بسیار بزرگی بود. سواحل آن  

فرسایشی سعی در افزایش فاصلۀ بین این    موازات آنها بود. عوامل  سواحل فعلی نبود اما به

رندگی  ا وارد کویر شده و مانند نیروهای عصر باهه شدۀ کودو خط را دارند. مواد فرسایش 

خشک کنونی بسیار کمتر است. مواد بزرگتر در   نند اما قدرت آنها در دورانکمی عمل 

نند اما شن تا خود کویر با آب همراه است. به این  کمیا رسوب هه ا و کوهه ای تپهه دامن

ود. پر شدن یک چنین دریاچۀ بزرگی شمیتر ترتیب سواحل آن نسبت به مرکز آن مرتفع 

بسیار زمان بر است. کویر امروزه دارای تمامی مشخصات کف دریا   ،با شن و نمک

باشد. هنگام بارندگی سفرۀ آب زیرزمینی بسیار به سطح آن نزدیک است. مناطق کامأل  می

باشد. اگر شرایط آب    تواند داشتهدیگری نمی  جز وجود دریاچه توضیح   مسطح نمکی آن به

ا جاری ههباران در آبرا ود. آبشمیباتالق  ههوائی مرطوب شود این نمکزار تبدیل ب و

 .ندکمی گشته و راهی برای خود پیدا 

بودن کویر   ای از دریاچهباشند هم نشانه های توروت کامأل از هم جدا می اینکه تراس     

خطوطی را ایجاد کند.   تواند چنین سال می بزرگ در طول سالیان دارد. فقط یک دریاچۀ

مقالۀ بسیار جالب خود در مورد خطوط ساحلی دریاچۀ کاسپین در باکو مطالبی  در   1پومپلی

باشد و خطوط دیگری فوت باالتر از سطح فعلی دریا می  ۶٠٠ترین آنها  آورده است. مرتفع

تر از سطح  متر پائین  2۶فوتی وجود دارد. البته دریای مازندران  ۵٠٠و   3٠٠در ارتفاع 

فوت کل روسیه را زیر آب قرار   ۶٠٠مقدار    دریاچه به   آب   دریای آزاد است. تغییر میزان

  هاتراس  این   نداریم که  ما اطالعاست زیرا  ارزشخطوط از نظر علمی بیدهد. مقایسۀ این می
1.R. Pumpelly   شناس و محقق م، زمین  1٩23اوت    1٠، درگذشت  1٨3٧سپتامبر    ٨پوپلی، تولد    رافائل

 آمریکائی که سفرهای تحقیقاتی در آسیا داشت.
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دریاچۀ کاسپین   اند. اگر ما هم مانند بروگنر قبول کنیم که وسعت زمانی ایجاد شده در چه

ب در مناطق شرقی  دو برابر وسعت کنونی آن بود و یا مانند هانتینگتون وجود خطوط آ

صورت باران بوده بدانیم    منطقه به   ایران و سیستان را همزمان با عصر یخبندان که در این

گیری کرد که کاهش دمای هوای منطقه و باال رفتن رطوبت آن باعث تغییر  توان نتیجه می

 .میزان آب آن شده است

پس از اوج عصر یخبندان آب و هوای کرۀ زمین رو به خشکی و گرم شدن نهاد.       

  شرایطی رسید که کویر به   کویر کوچکتر شدند. دریاچۀ دریاچۀ  ویژه به دریاچۀ کاسپین و 

وید "دریاچه از شن روان پر شد، پستی و بلندی کف آن هم  گمی در مورد آن  1جان والتر

آن را تغییر داد. سواحل آن   د. تغییرات میزان آب، سواحلکویر ش سطح گشت و تبدیل به 

توان تصور کرد که الیۀ  ها پسروی کرد و قسمت بزرگی از آن خشک شد." میکیلومتر

ود.  شمیخشک  ها دریاچهپوشاند و در تابستان را می ها روی آننازکی از آب زمستان 

  ایجاد آبگیرهائی در مناطق  د قادر به های بسیار شدیفقط باران  ای رسید که مرحله  سپس به

بردن به آغاز آن غیرممکن است ولی نوز هم ادامه دارد اما پیه ه پست آن بود. این پدید

 .ا هزار سال پیش بودهه مسلمأ د

من در دو سفر کویری و حتی بین عباس آباد و خور به این نتیجۀ اساسی رسیدم که       

به اندازۀ اندکی در حال حرکت است و عالقه به مسطح    کویر مانند مادۀ نیمه سیال و غلیظ

امد.  نمیکه آن را در اطراف طبس دیده است "زمین سیال"  2شدن دارد. گونار آندرشون

ود  شمیچشم دیده ن   در شمال و جنوب کویر در شرف انجام است و به   یک چنین حرکتی که 

 .کنندمیآن وارد    از طرفین بهکویر، فشاریباتالقی و گلی  هایدر قسمت  است کهنمایانگر آن 

من با نظر هانتینگتون به مقدار زیادی موافقم اما در یک نکته نظر من با او فرق داشته       

ای کم است  باشد و آن اینکه سرعت تغییرات آب و هوائی به اندازهو شبیه نظر بورگنر می 

سال   3٠٠لب زمان اسکندر در که زمان دقیق آغاز آن قابل بیان نیست. هانتینگتون مطا

ند. ما قبأل در کمی میالدی مقایسه  ٩٠٠ای اصطخری در سال هه پیش از میالد را با نوشت 

مورد شرایط زمان اسکندر صحبت کردیم و نشان دادیم که او قشون خود را از مناطق  

صعب العبور بیابانی و کویری هدایت کرد. هنوز هم شرایط ساحل دریا سخت است. اگر  

ای او شرایط هه نوشت   مازندران در زمان اصطخری بیشتر بود اما با توجه به  م آب دریاچۀه

سطح آب را   میالدی مّدی حادث شد که  12در کویرهای ایران شبیه زمان ما بود. در قرن  

متر باالتر از   11دریا  بود و آب میالدی 13٠۶داد. حداکثر آن در سال  متر افزایش ۴

منطقه سفر کرده و مطالب او نشان    از آن در این  پیشسال    3٠سطح فعلی بود. مارکوپولو  

خاطر   کاسپین به   دهد که شرایط آب و هوائی بدتر از زمان حال نبود. افزایش آب دریایمی

ن آب  های شدید منطقه و جاری شدن رودهای پر آب به سمت آن بود اما تأثیر چنیبارندگی

 .و هوائی بر مناطق کویری ایران بسیار ناچیز بود

 انتینگتون به آن استشهاد کرده و نظر مرا هم به خود جلب کرده وجوده های کنکته      
1 .John Walter 

2.Gunnar Andersson   م،  1٩۶٠اکتبر  2٩، درگذشت 1٨٧۴ژوئیۀ  3جان گونار آندرشون، تولد

 شناس سوئدی که تحقیقات وسیعی در چین انجام داده است.شناس و باستانشناس، دیرینهزمین



 دین سون هه  عبور از دشت کویر

3٩٧ 
 

شدن آب رودها و  خاطر کم احتماأل به باشد که ای فراوان بین سیره و شال میههخراب

هاست. من در مورد این پدیده در کویر قدیمی و جدید لپ نور مطالبی نوشته و نشان  قنات 

نه به سمت جنوب تغییر کرد اهالی روستاها را تخلیه کردند.  نگامیکه بستر رودخاه  ه ام کداده

 .هوائی نبودوخاطر تغییر شرایط آب وجه به یچ هه سکنۀ آن مناطق بتغییر مسیر رود و کاهش

کامأل صحیح است که در شرق ایران روستاهای متروکۀ زیادی وجود دارد. اما مگر       

ائی از آن زمان  هه ار نگرفته و ویرانها قرورامین و شمال ایران زیر تاخت و تاز مغول

ها روستاهای  ها در بعضی سالشدن آب رودها و قنات نمانده است؟ اهالی پس از کم باقی

دهند و من در سفر خود از روستاهای زیادی با پسوند نو  خود را به نقاط جدیدی انتقال می 

ائی به جای مانده  هه ند خراباز قبیل قلعه نو و ده نو و .... عبور کردم. روستاهای قدیمی مان

ود. در اطراف دهلی در هند چندین گورستان  شمی ها به تعداد آنها اضافه و در طول قرن 

ا در هه ند که کمربندی از ویران کمی ود. آدم احساس شمی قدیمی در اطراف دهلی قدیم دیده 

ها شهرها و روستاهائی  منطقه وجود دارد و از تعداد اهالی منطقه کاسته شده است. این

 .نندکمی هستند که حرکت 

در سیستان بیشتر از هر کجای دنیا ویرانه وجود دارد اما هیچ  کورزونبه گفتۀ لرد      

 ویدگمیدلیلی ندارد که آنها را به تغییرات آب و هوائی مربوط کنیم. او در مورد علت آن 

ری کویر خشک و بدون آب  ای از آب و دیگ"در مورد وجود دو نوع کویر یکی زیر الیه 

توان شنی باید به تاریخ توجه کرد. اگر متروکه شدن روستاها صحت داشته باشد چگونه می 

فراوانی   بسیار و باغات و مزارع  خشک و سوزان زمانی اهالی  این سرزمین  توضیح داد که 

چندین مایل  وسعت    گسترده در محلی به   ایهه توان دالیلی برای این ویرانداشت؟ چگونه می

مربع آورد؟ برداشت محصول احتیاج به آب دارد و در سیستان فقط چند رود وجود دارد 

به نوشتۀ چند    کورزونردد."  گمی هائی ایجاد  وند. گاهی مانداب شمی هائی تقسیم  که به کانال 

با وجود   ند کهکمی گیری اند اشاره کرده و نتیجه در سیستان سفر کرده سیاح انگلیسی که

 .یک سیستم آبیاری خوب این سرزمین ظرفیت کشاورزی باالئی دارد

ویسد که این روستاها در زمان  نمی 1مین نتیجه رسیده است. بوسته ه بلو هم ب     

ای این روستاها  هه سد که قلعرمیکشی نادر به قندهار و هند ویرانه شدند. "به نظر لشکر

کشی هم مانند زمان حملۀ  لشکراز این  پسد. نبه خاطر مسائل استراتژیک تسخیر شده باش

میالدی، شهرها و روستاهای زیادی ویرانه شدند." او در   1222های چنگیز خان در سال

  "در آن زمان روستاها ویسدنمی کشی اسکندر و مسیر حرکت کراتروس لشکرمورد زمان 

یا   2لها و مزارع بیشتری داشت. بلو در مورد یرمسی این منطقه اهالی، باغ شهرهاو 

ود. زمین  شمیدره یافت    زیادی در این   "آثار تمدن و سکنۀ   ویسدنمی سرزمین هیلمند جنوبی  

اندازه حاصلخیز است و آب فراوانی دارد. فقط احتیاج به یک دولت مصمم دارد تا  آن بی 

ای شود. در طول راه سیستان تا قندهار  شکوه گذشته باز گشته و منطقه مانند باغ میوه 

ای این منطقۀ پرمحصول وجود خشکسالی در  هه روستاها در یک زنجیر قرار دارند. ویران

افزایش باشد اما با م دلیل دیگر آن میه  همنطق ند و گرمای کمی های گذشته را تقویت زمان 

 رساند. حداقل به هوائی را منفی آب و   توان تأثیراتمیوه می  هاینهال کشاورزی و کاشت 
1 .Bust 2 .Gärmsel 
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در شرایط کنونی زندگی در آن غیرممکن است حتی در   منطقه که در آن صورت این 

فصول گرم سال هم قابل سکونت خواهد شد. این قسمت از درۀ هیلمند با جلگۀ رود دجله  

 ".ندکمیدر حاصلخیزی برابری 

ر هند اتفاقاتی مانند خشکسالی و طاعون  های موسمی دهای بدون باران آنگاه مانند سال      

های کم  آنچنان که بیماری وبا در سال  ،از ایران غوغا کردقسمت  های متمادی در این سال

شدم. روستاهای    سفر در سیستان با طاعون مواجه   ند. من در این کمیبیداد    باران در روسیه 

ائی خواهند شد.  ههویران ل بها پس از مدتی تبدیهه بود و مسلمأ خان  متعددی خالی از سکنه

فت  گمی  1این اولین باری نیست که بیماری در این قسمت از ایران شیوع دارد. دکتر کلی

باشد و    صورت غیرفعال وجود داشته  ای به ها در منطقه تواند سال می  که عامل این بیماری

ائی  هه کرده و ویران بیماری اهالی منطقه را ترک گردد. با شیوع  ای فعالبا علل ناشناخته 

جدیدی   یابد و اهالی روستاهایود. پس از مدتی سرزمین آرامش خود را باز میشمیایجاد  

 .سازندمی

عامل مهم دیگر در سیستان تغییر مسیر رودهاست. دلتای رود هیلمند که شاهراه حیاتی       

تخلیه شده و به  سیستان است چندین بار تغییر کرده است. حتمأ شهرها و روستاهای زیادی  

ای ای سیستان کار ساده هه اند. تخمین عمر ویرانمکان کردهاطراف مسیر جدید رود نقل

غربی بادهای شدید شمال   ویژه  بها با باد و باران  هه ند. ویرانکمینیست و اغلب آدم را گمراه  

ه شود فرسایش  ست نشان داده  هود عمر آنها بیشتر از آنچشمی ها وزیده و باعث  که تابستان 

 .ماندوند و فقط تلی از خاک باقی میرمیشده و از بین یابند. پس از مدتی دیوارها فرسوده می

 سیستان و علت آن توضیح داده شد توجیه آنها به ایههحال که قدری در مورد خراب     

خاطر تغییرات آب و هوائی بیهوده است. زمین سیستان کمتر از گذشته حاصلخیز نیست.  

ها نفر را کشت کرد. لیون یتوان غذای مهیلمند می  کم یا زیاد شدن آب بدون توجه به

بیشتر    ،آب  زند. دسترسی اهالی بهمی  هزار نفر تخمین  ۵2٠سیستان را    اهالی 2ماهونمک

ماهون شدت جریان آب هیلمند در باشد. مطابق گفتۀ مکالت خشک ایران می ااز سایر ای

باشد. او  هزار فوت مکعب در ثانیه می   ٧٠تا    ۵٠در فصل پر آبی  هزار و    2فصل کم آبی  

راحتی  دولت قدرتمندی حاکم شود سیستان از نظر حاصلخیزی به عقیده دارد که اگر یک 

 .تواند جای جلگۀ حاصلخیز رود نیل در مصر را بگیردمی

میالدی نوشته شده    ٠۶۶1در سفر به اصفهان در سال   3از قطعۀ زیر که توسط شاردن     

ای او چنین  هه نوشتا جنبۀ علمی بدهد. از هه وشت ن میردد که آدم نباید به تما گمیآشکار 

  او اکنون بوده است.  سال پیش مانند  2۵٠ود که آب و هوای اصفهان در شمی استنباط 

که زاینده    نکردههیچ ایرانی او را قانع  اما    دویسد که باتالق گاوخونی دریاچۀ بزرگی بونمی

 .فترمی رود در آن زمان هم مانند اکنون در یک باتالق شنزار نمکی فرو 
1 .Kelly 2 .Mc Mahon 

3.Chardin     ،م در لندن، فرزند   1٧13ژانویۀ    ۵در فرانسه، درگذشت    1۶۴3نوامبر    1۶تولد  ژان شاردن

م برای سیاحت و تجارت به سمت ایران و هند سفر   1۶۶۴تستان فرانسوی که در سال وجواهر فروش پر

و چاپ   1۶٧٠در آخرین سال سلطنت شاه عباس دوم، مراجعت به فرانسه در    1۶۶۶کرد. ورود به اصفهان  

اقامت در ایران تا سال   1۶٧3، سفر دوم به ایران در سال  1۶٧1کتابی به نام تاجگذاری شاه سلیمان در سال  

 م 1۶٨۶، چاپ سفرنامه به نام سفرهای ایران در سال 1۶٧٧



 دین سون هه  عبور از دشت کویر

3٩٩ 
 

اند که راهی از میان دشت لوت از روستای  میالدی نوشته   11جغرافیادانان عرب قرن       

ود شمی فاده نفت. تا جائی که من اطالع دارم از این راه در زمان ما استرمی ده سلم به بم 

ند که پیشرفت شن مانع از استفاده از این راه شده است. اما عوامل دیگری  کمیو این ثابت  

هم دخالت دارد. من در غرب کویر در مورد راهی از کاشان تا سمنان در زمان شاه عباس  

که حاال بدون استفاده بود سخنانی شنیدم. همچنین راهی بین جندق و سمنان وجود داشت که  

ز چندین دهۀ پیش بدون استفاده شده بود. راه بین کوه نخجیر تا جندق هم چنین سرنوشتی  ا

داشت. اما چرا؟ آیا به خاطر خشک شدن آب و هواست؟ نه! بلکه به خاطر افزایش رطوبت  

که یک دریاچۀ فصلی زمستانی در این   ندا غیرقابل استفاده شدهه کویر است. زمانی این را

هزار سال  کویر بزرگبقأ خشک بود تشکیل شد. اگر آب و هوای قسمت از کویر که سا

وجود نداشت. توماشک   آنهای غربی سفر در قسمت  تر از حاال بود امکان پیش مرطوب 

بارید.  رگز در داخل باروی خبیز باران نمی ه  هوید ک گمی ای مقدسی استناد کرده و  هه گفت   به

 .باردود که در آن منطقه به ندرت باران میشمی هزار سال بعد در زمان ما گفته 

ند. در مورد  کمیمستندات کویر بزرگ در مورد سایر کویرهای شرق ایران هم صدق       

مناطق کویری نزدیک کویر بزرگ مانند کویر باجستان و کویرهای مناطق جنوبی خراسان  

باشند. طول  آنها متفاوت است اما شعباتی از کویر بزرگ می   توان گفت که اگرچه ارتفاع می

ترین قسمت آن که در کیلومتر و عرض پهن  ۵٠٠ترین قسمت آن کویر بزرگ در طویل 

ود شمی هزار کیلومتر مربع    ۵۵کیلومتر است. مساحت آن    2۴٠مناطق شرقی آن واقع شده  

 .است 1که به بزرگی دریاچۀ میشیگان

ائی احاطه کرده و هیچ مانعی بر سر فرسایش آنها وجود  ههکو  اطراف کویر بزرگ را     

ا پوشش  هه ندارد. اختالف دما در تابستان و زمستان و شب و روز بسیار زیاد است. کو

د. در طول سالیان سال با بارش برف و باران در  نگیاهی ندارند تا از فرسایش جلوگیری کن

ود.  شمیایجاد    هائیها ترک شکاف سنگ فصل زمستان و تغییر حجم آب هنگام یخ زدن در  

های جاری به سمت کوهپایه حرکت  مراه آب ه ه مواد حاصل به صورت شن و ماسه ب

د.  کننمی تیز با برخورد به یکدیگر خورد شده و شن و ماسه ایجاد های نوکنند. سنگ کمی

د.  شونمیفرورفتگی کویر را پر کرده و هنگام بارندگی تبدیل به گل حمل شده با آب، شن 

 .در حاشیۀ کویر شن و ماسه مخلوط است

هائی به مرکزیت وسط  در اطراف کویر تعداد زیادی مسیل وجود دارد که مانند شعاع      

یابد و من خود در این سفر شاهد آن بودم. از  باشند. آب باران در آنها جریان میکویر می 

  1٠برد. عمق اکثر آنها های سابق پیتوان به شدت جریان آب در زمان ها می وی مسیلر

  ها به کویرمتر بود. جریان دائمی آب و شن در طول قرن  2٠متر و عرض آنها حدود 

  با رسوب خود الیۀ زیرین کویر را هاهای آن را پر کرده است. شن رسیده و فرورفتگی

در نزدیکی توروت چند کوه منفرد وجود  کنند.  میهائی ایجاد  ا و خلیج ههزبان  داده و  گسترش

کویر باال آمده بودند. کوه گوگرد رشته کوه کوچکی بود  داشت که مانند جزایری از میان 

 که دور تا دور آن با کمربندی از مواد کویری محدود شده بود
1.Michigan  هزار کیلومتر مربع که در   ۵٨های پنجگانۀ آمریکای شمالی به مساحت یکی از دریاچه

 ایاالت ویسکانزین، ایلینوی، ایندیانا و میشیگان واقع شده است. 
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حتی در جدیدترین نقشۀ ایران در مورد مرز منطقۀ کویری اشکاالتی وجود دارد. در       

آنها  چین رسم شده و وجود ود که به حالت نقطه شمی باتالق نمکی دیده  3 1اطلس استیلر

ند. رشته کوه کوچکی که من در دو سفر کویری از آنها عبور کردم کمی اشکاالتی ایجاد 

دو رشته کوه نسبتأ بزرگ در دو سوی   2اصأل نقش نشده است. در اطلس دستی آندرس

که وجود خارجی ندارند. من از علت وجود این   مشخص شده مسیر توروت به عروسان 

 شودمی ای دیده  در شمال جندق دریاچه  3در اطلس جانستوناطالعم.  ا به روی نقشه بی ههکو

 .دگردمیکه رود کال مورا به طرز اسرارآمیزی به آن سرازیر 

ای ههاند و از دریاچهای کویرهای ایران را دیدهها و پستی سیاحان زیادی فرورفتگی     

طرز پیدایش    کهباشد اند. بالنفورد اولین کسی می نمک سخن گفته  ای ضخیم هه فصلی و الی 

آنها را درک کرده است. این کویرها نظایری در تبت، تسایدام و آسیای مرکزی دارند.  

ای کویری بدانیم. اول میزان  هه ند علل زیر را باعث تغییرات دریاچکمیوالتر پیشنهاد 

ا در کویر، چهارم میزان  ههبارندگی، دوم میزان تبخیر آب، سوم میزان فرو رفتن آب آبرا

ود و پنجم میزان نمک آب. در زمان ما از میزان بارندگی  شمیی که به کویر وارد مواد

اند حالتی رسیده اند و یا به ای کویری ناپدید شدههه نسبت به عصر یخبندان کاسته شده و دریاچ

باشند. در عصر حاضر میزان بارندگی در کویرها یا آب  که در حال ناپدید شدن کامل می 

ای نیست که سطح کویرها را پر کند و به این دلیل  یزد به اندازهرمیآنها  ائی که به ههآبرا

ود  شمیضخیم نمک که در کویرها دیده  ایهه ود. الی شمیچند دریاچۀ کوچک تشکیل 

ا،  هه آب دریاچ تبخیرد. با تبلور نمک پس از نهای زیاد دارحکایت از دورانی با بارندگی 

تکرار شده است.   دورۀ بسیار طوالنی این عمل در یک. دمانمی ای در دل کویر باقی الیه 

عمق    زیر الیۀ آبی بهچوبدستی هائی از کویر با فرو کردن چوبدستی در زمین، در قسمت

های رد. این الیۀ نمکیست که در زمان کمیچند فوت، به یک الیۀ ضخیم نمک برخورد 

ای در پوشانده است. با حفر حفرهای از شن و آب باستانی متبلور شده و روی آن را الیه 

ای مختلفی از نمک، شن و گل خواهیم رسید که به تناوب به روی هم  هه کویر حتمأ به الی

فوق از آب و هوائی   ایهه باشد و الی قرار دارند. الیۀ زیرین نتیجۀ یک عصر پر باران می

 .مانند زمان ما حکایت دارد

داند اما سطح  اما آن را نیروئی برای شکل کویر می وید  گمیوالتر در مورد باد سخنی ن      

گیری کویر نقشی نداشته است. اگرچه بادها با  ند که باد در شکل کمی مسطح کویر ثابت 

ای خوش حالت کوچکی ایجاد  هه جریان خود شیارهائی در زمین ایجاد کرده و حتی پیال

و تمامی آثار باد از بین  نند اما با رسیدن آب در فصل بارندگی سطح زمین صاف شده  کمی

قابل    وضوحود. بادها در کویرهای ایران نقشی ندارند اما اثر آنها در کویر لپ نور به رمی

هائی به عمق چند متر دیده  های بادی به صورت فرورفتگیو آثار فرسایش است رؤیت 

 .ودشمی

 تواندمی   نظر برسد اما دین باستانی مردمان این منطقه زرتشت هماگرچه شاید عجیب به      
1.Stieler   م،  1٨3۶، درگذشت 1٧٧۵اطلس دستی توسط آدولف استیلر آلمانی، تولد 

2.Andrees   م 1٩12، درگذشت 1٨3۵اطلس دستی ریچارد آندرس آلمانی، تولد 

3 .Johnston 
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سال اخیر یا حتی بیشتر به ما دهد.    2۵٠٠مدارکی برای ثابت بودن شرایط آب و هوائی در  

. کردمی شیان زندگی از شاهنشاهی هخامن پیش کمی زرتشت مدت  ،معتبرمطابق مدارک 

ذکر شده در عوض دین جادوگری که  ای که در اوستا نوشتۀ جوستی این دین به گونه  به 

ای ل ناشناخته ای زرتشت با رسیدن به اروپا به دالیهه در مدین رایج بود آمده است. "آموز

تر بود. مناطق  با عوامل ناآشنائی مخلوط شده است. اعتقاد دینی مردم شرق ایران قوی 

 غربی تحت تأثیر بابل و یونان قرار داشت." شب و خواب از نیروهای اهریمنی و منفی 

 

 
 

ردد. تابش آن باعث آغاز فعالیت و  گمیباشند. با باال آمدن آفتاب قدرت اهریمن محدود می

ای کویری  ههند. "طوفان راکمیردد و از بزرگتر شدن کویر جلوگیری  گمی  ی مزارعآبیار

گرم است. با مهیها از روی ستارگان امکان سفر در کویرها ند و فقط شب کمیرا ناپدید 

کارهای یکی از   پیچد و اینآفتاب را درون خود می، کویر مه  سطح  هوا و تبخیر آب  شدن

ا  ههمزارع و میو  با خدای خوبی که به  دیو است که  ارواح خبیث است. آری طوفان خود یک

ایران   های کشاورزی در تمام مناطقند. تضاد بین کویر و زمین کمیدهد مبارزه  می  حیات

به   کرده و های زراعی را آبیاریخود زمین متعددی با آب مقدس  ود. رودهایشمیدیده 

کشاورزی در ایران اکثرأ در مجاور  هایوند. زمین رمی کویر فرو  هایدر شنناگاه 

های روان در سیستم آبیاری و کشاورزی اختالالتی  باشند و حرکت شن های بایر می زمین 

هوائی وشرایط آب باستان به  ای بین حیات و مرگ در ایرانچنین مبارزه  ".ماید نمیایجاد 

روی اهالی  "اثری که طبیعت ایران به  ویسدنمیدر این مورد  1پرتبستگی داشت. کیه 

باستانی کامأل مشهود است. تضاد بین اهورامزدا و  مذهبی این مردم گذاشته در اعتقادات

 ودشمی باشد. آنگونه که گفته های شنی میاهریمن همان مبارزۀ بین هوای خوب و طوفان 
1.H. Kiepert  م، پرفسور جغرافیا 1٨٩٩آوریل  21، درگذشت 1٨1٨ژوئیۀ  31پرت، تولد هنریش کیه 

 و جغرافیای آسیای صغیر تحقیقاتی انجام داد.دانشگاه برلین که در مورد تاریخ  در
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ها، حشرات  ها و کویرها، سرمای زمستان، بیماریها در بیابان شنی، سراب  های گرمطوفان 

باشند. .... به این دلیل معتقدان آن دین  مه از نیروهای اهریمنی می ه  ه موذی، مارها و غیر

توسط زرتشت فرمان دارند تا حشرات موذی را کشته و درختکاری، ایجاد قنات، حفر چاه  

 ".و .... کنند

ابتدائی  پادشاهان  های محدودی مانند زمان وید پادشاهان فقط در زمان گمیپرت کیه      

و .... قدرت متحد کردن کشور را داشتند. "در طول  1هخامنشی، اسکندر، سلوکوس اول

زندگی  در دو سوی کویر 2هاهای طوالنی دو قدرت یکی مادها و دیگری باختریزمان 

های باستان فقط محدودۀ باریکی با فرهنگ  دهد در زمان نشان می او   ردند." آنچنان که کمی

  یان بین لشکرای البرز در شمال و کویر در جنوب برای عبور هه خاص خود بین رشته کو

ها در ایران باستان نقش  کشیلشکربود. این مسیر در تمامی شرق و غرب ایران مساعد 

 مهمی داشته است. این نکته به طور غیرمستقیم مدرک مهمی برای گستردگی کویر در

  باشد و نشانگر آن است که مناطق کویری در آن ایام هم مانند زمان ماایران باستان می 

های مذهبی و همه و همه به موقعیت  قشون، شخصیت قدرت سیاستمداران، فرماندهان 

جغرافیائی کشور و گستردگی کویرها بستگی داشت. اثرات کویرها در زندگی مردم 

ائی به جای مانده در  هه باشد. کویرهای ایران از زمانی که نوشتپوشی میغیرقابل چشم 

 .تفاوت چندانی نداشته استتاریخ مشخصات آنها با زمان ما  اند و در طولبودههمین موقعیت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.Seleukos     از مرگ او پادشاه متصرفات آسیائی او شد.    پسیا نیکاتور، از فرماندهان قشون اسکندر که

 پ م در سواحل تراکیه به ضرب خنجر بتلمیوس کرانوس به قتل رسید. 2٨1او در سال 

از مرگ اسکندر جزء قلمرو سلوکیان درآمد و   که پسمناطق شرقى ایران باستان  درسرزمین باستانی . 2

 د.رشد. پایتخت آن شهر باختر بوده كه اكنون بلخ نام دابه دست والیان یونانی اداره می


