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کیلومتری شهر  ۰۴کلوت های شهداد یکی از شگفت انگیز ترین پدیده های طبیعی دراستان کرمان و در 

ی این منطقه به یکباستانی شهداد واقع شده اند. نمونه ای از آن در منطقه یوتا ایاالت متحده وجود دارد. 

 لوت و کلوت ها رو به عنوان ابانیب ،ینشنال جئوگراف تیسا و  معروف بودهاز قطب های گرمایی زمین 

نام این سازه های عظیم شنی در فهرست میراث است. کرده یمعرف رانیا یعیاثر شاخص طب ۷از  یکی

 جهانی یونسکو هم به چشم می خورد.

 سازه های کوه مانند

گویند. نام علمی کلوت در نواحی بیابانی کلوت می شکل( U) های بین شیارهای نعلی شکلبه برجستگی

کلوت ها بر اثر همکاری دو عنصر آب و باد و فرسایش زمین شکل می است.((yardang« یاردانگ»ها 

ت. شیب اسها کمها پرشیب و طرف دیگر آنها مسطح و طرف رو به باد آنگیرند. نوک این برجستگی

های کوچک تحت تأثیر فرسایش بادی شکل و کلوت بادی-های بزرگ حاصل فرسایش آبیکلوت

 هزار ساله هستند و شکل آن ها دائماً در حال تغییر است. ۰۴این کلوت ها محصول فرسایش است. گرفته

 ها موقعیت جغرافیایی کلوت

 ۵۰۱کیلومتر عرض و  ۰۴کلوت ها در بخش های مختلفی از کویر پراکنده هستند.کلوت های شهداد 

هزار کیلومترمربع است.  کلوت ها منطقه ای خالی از  ۵۵کیلومتر طول دارند و مساحت آن ها بیش از 

 سکنه هستند و هیچ حیاتی در آن وجود ندارد. 

 :کلوت های شهداد در کرمان به سه منطقه سبز، نارنجی و قرمز تقسیم می شوند

  تر امتداد دارد.کیلوم ۰ود و حد منطقه سبز:  برای گردشگران قابل مشاهده و تردد است

رفتن  ،الزمبدون همراه داشتن راهنما و هماهنگی های  است و منطقه نارنجی و قرمز: منطقه ی ممنوعه

 برگشتی نداشته باشد.است به این مناطق ممکن 
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 شهر خیالی کلوت 

هزار ساله مانند  6آثاری از تمدن  شده کهاره در بعضی از منابع به وجود شهری ویران در پای کلوت اش

این  ازد جهان به نام درفش شهدا ) پرچم(قدیمی ترین درفشو  ، اشیای برنزی،زیور آالتسفال ، مجسمه

 این احتمال قوی تر می شود که در این منطقه شهری باستانی بوده باشد.نطقه بدست آمده است. پس م

 دیدنی های اطراف کلوت های شهداد

نبکا یا تله ی گیاهی وقتی به وجود می آید که درپای گیاه، ماسه تجمع کند و به مرور  (Nebka) نبکاها

 متر می رسد. ۵۴تلی از ماسه شکل بگیرد که تاجی از گیاه بر سر آن است. طول نبکا های شهداد به 

 : شش ضلعی های نمکی ایجاد شده به پلی گون مشهورند و در اطراف دریاچه(Polygon)گون ها  پلی

 نمکی دیده می شوند.

هکتار که شکل جوشش تخم مرغی دارد و مشابه آن در جای  ۵۴۴نمک زا : در کویر شهداد ، با وسعت 

 دیگر دیده نمی شود

تنها رود دائمی کویر لوت با بیشترین امالح معدنی نقش مهمی درشکل گیری و پایداری کلوت  :رود شور

محسوب می شود و آنقدر نمکش زیاد است که در اواخر مسیر ها دارد. این رود از شورترین آب های جهان 

 ، شکلی شبیه ماست پیدا میکند.

در شب های کویر و دیدن طلوع و غروب خورشید در این  پدیده های آسمانی ، رقص ستارگان ودر آخر 

 منطقه بی نظیر است.

 

 

  : طناز اکبریگردآورنده  
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