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 ترین نقطه زمین انگیز داغ اکوسیستم شگفت
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 چکیده

واسطه جغرافیاي شگفت و باعظمت در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت  نام کویر لوت به 2016در ماه جوالي 
گردان بوده اسـت ولـی اطالعـات چنـدانی درخصـوص       انگیز لوت همواره مسحور کننده طبیعت شد. مناظر شگفت

مجله ساینس در گزارشی به قلم ریچـارد اسـتون    2016اکوسیستم غیرمتعارف آن در اختیار نیست. در ماه دسامبر 
حال فرض براین بود که پابرجایی زنجیره غذایی بـدون وجـود گیاهـان بـه      به تاپردازد.  به رمزگشایی این معما می

 سـؤال دارند ممکـن نیسـت. حـال     بر عهدهاولیه را  دکنندگانیتولعنوان نخستین حلقه از زنجیره غذایی که نقش 
نقطـه   نیتر گرمشنی را در  حشرات، خزندگان و روباه  ازجملهاي  توان وجود موجودات زنده گونه میاینجاست که چ

گروهی متشکل از پژوهشگران ایرانی،  2016زمین که عاري از هرگونه پوشش گیاهی است توضیح داد. در نوامبر 
دور از  کـامالً هـاي آنـان    ند. یافتـه آمریکایی و اروپایی به منظور یافتن پاسخی براي این معما راهی کویر لوت شد

 انتظار بود.
 

 زنجیره غذایی، شبکه غذایی کویر لوت، اکوسیستم، کلیدواژگان:
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۱۰۸

 مقدمه
مسحور کویر لوت  1میالدي پزشک و ماجراجوي اهل وین، آلفونس گابریل 1930و  1920طی دهه 

ایران شد. گابریل نواحی خشک خاورمیانه، پاکستان و افغانستان را با شـتر زیـر پـا گذاشـت و بـراي      
برداري حتی از نواحی مانند دشت ناامیـد (صـحراي خـالی از امیـد) و دشـت مـارگو        مشاهده و نقشه

هاي شنی نامنظم و  (صحراي مرگ) هم گذر کرد که کمتر کسی جرئت عبور از آنها را داشت. اما تپه
اي پوشـیده از ماسـه و    هاي او را براي کاوش نواحی داخلی کویر لـوت کـه منطقـه    گذرناپذیر، تالش

ترین نقطه روي کـره زمـین    شد گرم ی ایران بود و گفته میجنوب شرقساختارهاي سنگی شگرف در 
است را ناکام گذاشت.

گابریل باالخره موفق شد بخـش مرکـزي لـوت را درنوردیـده و تقریبـاً       1937در ماه مارس سال    
نزدیک بود جان خـود را در ایـن راه از دسـت بدهـد. یـک سـال پـس از آن، او در یـک سـخنرانی          

گابریـل در   .مسحورکننده براي اعضاي انجمن جغرافیاي سلطنتی لنـدن از تجـاربش در لـوت گفـت    
گرایـد و صـدایی    انداز در زیر ابرهاي سرخ به خاموشی می مچش«آن روز چنین عنوان کرد:  بعدازظهر

تازد. براي چند  تر به قلب شب می طوفان شن با شدت هرچه تمام .شود شبیه به خروش دریا آغاز می
هـایی کـه در    پـس از آن سـراب   حرکت و درمانده روي زمین دراز کشـیدیم.  ساعت در اضطراب، بی

رسـیدند   تـر بـه نظـر مـی     بل از طلوع خورشید از همیشه زندهروز یعنی درست ق سردترین موقع شبانه
کردند. در اواخر سفر سه هفتگی حتی شترهاي تشنه آنان نیز طاقت از کـف   مسافران را سردرگم می

زدنـد، گـاهی حتـی بـه نظـر       زدند، روي زمین زانو مـی  می نفس نفسلرزید،  : پاهایشان میداده بودند
 خزند.   ین میرسید که با زانوهایشان روي زم می
وي  یـو   خـودروي اس   5کـاروانی متشـکل از    2016افسون لوت همچنان پابرجاست. در نـوامبر     

حامل ده پژوهشگر و راهنماهایشان، مجهز به دوربین و ابزار و تجهیزات و صدها لیتر آب و سـوخت  
آنکه مجـذوب منـاظر   به قلب بیابان زدند. این کاوشگران مدرن ایرانی، آمریکایی و اروپایی بیشتر از 

انگیز لوت باشند، مسـحور معمـاي اکوسیسـتم غیرمتعـارف آن شـده بودنـد. حسـین آخـانی،          شگفت
بسیاري از پژوهشگران بر این باورنـد کـه   «گوید:  شناس و استاد دانشگاه تهران در این مورد می  گیاه

داشـت. بخـش    اکوسیستم لوت به قدري خصمانه و نامتعارف است کـه حیـات در آن دوام نخواهـد   
داخلی بیابان که وسعتی نزدیک به مساحت ویرجینیاي غربی دارد تقریبـاً عـاري از گیـاه اسـت. امـا      

انـد بـه حیـات متنـوعی از جملـه حشـرات،        گاه به لوت سفر کـرده  ماجراجویان و دانشمندانی که گه
گیاهان معمـایی  شنی برخوردند. چگونگی پابرجایی این زنجیره غذایی بدون وجود   خزندگان و روباه

پیچیده است.  

1.Alfons Gabriel
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است. مشاهده الشه پرنـدگان مـرده در    فرد منحصربهاي نامتعارف و  احتماالً پاسخ این معما پدیده   
بیابان لوت تصویر چندان غریبی نیست. چند سال پیش دانشـمندان ایرانـی ایـن پرسـش را مطـرح      

اند و در دام گرماي شـدید  شده کردند که آیا ممکن است پرندگان مهاجري که از مسیر خود منحرف
اي آسمانی به لوت سقوط کننـد و اسـاس شـبکه غـذایی آن را      شوند، همچون مائده لوت گرفتار می

شکل دهند. به منظور آزمون این ایده، سفري تحقیقاتی به سرپرستی حسین آخـانی اسـتاد دانشـگاه    
ز و کاوشـگر کـویر لـوت    محیطـی غیرانتفـاعی در شـیرا   تهران و بهمن ایزدي مدیر مؤسسه زیسـت 

اي از همکاران هشدار دادند که ممکن است در فصل پائیز، درست بعد از  ی شد. البته عدهده سازمان
گرماي شدید تابستان، چیز زنده زیادي در لوت یافت نشود تا اطالعات کافی در این خصوص فراهم 

انـد، ممکـن    ا به زیر زمین پناه بردهاند یاي که براي فرار از گرما مهاجرت کرده آورند. موجودات زنده
 است زمان کافی براي خطر کردن و بازگشت به کویر نداشته باشند.

در عوض گروه تحقیقاتی وجـود اکوسیسـتمی پویـا را در کـویر تأییـد کـرد کـه گویـاي شـواهد             
فتند که اي دال بر نقش پرندگان مهاجر در تغذیه این اکوسیستم بود. آنان همچنین دریا متقاعدکننده

هاي شور زیرزمینی که احتماالً به حفـظ بقـا در کـویر     از آب عمق کماي  انداز خشک، الیه این چشم
کم براي مردمی که در نواحی بـایر  کند را در خود پنهان کرده است. البته کویر لوت دست کمک می

بینـی   پـیش  بخشـی در بـر نخواهـد داشـت. بـر طبـق       کنند تجربه چندان تعالی و ناپایدار زندگی می
 -است سکونت رقابلیغاي از خاورمیانه که به طور طبیعی  الگوهاي تغییر اقلیم، با افزایش دما گستره

 گسترش خواهد یافت. -نیست تحمل قابلبدون تهویه مطبوع 
توانند به مناطقی ناپایدار در میان نواحی قابل سـکونت در حاشـیه لـوت و نـواحی      این مناطق می   

یط بسیار سختی برخوردارند تبدیل شوند. پـس از مـاجراجویی پیشـگامانه گابریـل     مرکزي که از شرا
هاي علمی چندانی درباره کویر لوت منتشر نشد. اگرچه در این میان بر سر یـک نکتـه توافـق    مقاله

اشـاره کـرد کـه     1عصر خود گوستاو اسـتراتیل سـاور   حاصل شد: گابریل به گفته دانشمند آلمانی هم
شـد، در سـند (جنـوب     ترین نقطه روي زمین برعکس آنچه تا به آن روز تصور می عقیده داشت گرم

پاکستان) یا حبشه یا دره مرگ در کالیفرنیا واقع نشده بلکه در جنوب کویر لوت قـرار دارد. در سـال   
 70,7اي در لوت درجه حرارت زمـین را   پرتوسنج مادون قرمزي در ماهواره اکوا ناسا در نقطه 2005

اي درجه حرارت سطح زمین تا بـه حـال    ترین ثبت ماهواره گیري کرد که گرم گراد اندازه تیدرجه سان
شناسـی   شناس مؤسسه دریایی و تنوع زیستی و بوم ، مرتضی جمالی بوم2014است و در آوریل سال 

مدیترانه در مارسی فرانسه، به همراه همکارانش براي نصب دستگاه ثبت درجـه حـرارت درسـت در    
هاي آلفرد هیچکـاك، دسـته    اي شبیه فیلم ه به بخش مرکزي لوت سفر کردند. در تجربههمان نقط

خواري کردند و در آخر به نوع انبوهی ملخ پائین آمدند و شروع به خوردن الشه پرندگان اطراف و هم
                                                           
1.Gustav Stratil-Sauer 
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توانـد   ی میراحت بهتوان تصور کرد که یک مسافر تنها  ور شدند. به گفته جمالی می پژوهشگران حمله
 ظرف فقط چند روز به دست این مخلوقات کوچک کشته شود.

 30باالخره نتیجـه داد. در مـاه جـوالي، دماسـنجی کـه در فاصـله        مانیها تالشبه گفته جمالی    
درجـه   61متري باالي سطح زمین در سایه یک استوانه چوبی نصب شده بود، دمایی معـادل   سانتی
در دره مـرگ   1913اي کـه در سـال    باالتر از دماي در سـایه گراد  درجه سانتی 5تقریباً  -گراد سانتی

کننده گرما که به طور عمده از را ثبت کرد. به گفته جمالی رگه شن سیاه جذب -رسماً ثبت شده بود
سـازد   هـاي جغرافیـایی کـه گـردش هـوا را محـدود مـی        مگنتیت تشکیل شده است در کنار ویژگی

 باشند.توانند مسبب این درجه حرارت سوزان  می
درست در همان سال، آخانی اولین بازدید کوتاه اکتشافی خود از لـوت را بـه انجـام رسـاند. ایـن         

کنند که آب شـور از آنهـا تـراوش     متخصص گیاهان شورپسند که در معدود نقاطی از کویر رشد می
شـود. او بـا   کند، با مشاهده الشه پرندگان در مورد نقش آنها در اکوسیسـتم کـویر کنجکـاو مـی     می

حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران ایران، مؤسسه مطالعات پیشرفته سعیدي در دانشگاه کاشـان  
سـال   5ی کـرد کـه بـراي    ده سازمانو منابع دیگر، گروهی متشکل از متخصصان ایرانی و خارجی 

 شـهداد  آینده به رمزگشایی رازهاي علمی کویر خواهند پرداخت. ماه گذشته این گروه با عزیمـت از  
شهر کویري در حاشیه غربی لوت، پیش از دور زدن به سمت جنوب و گذر از مسیري که کویر را به 

 کند، با پیشروي به سمت شمال اولین سفر اکتشافی خود را آغاز کرد. تقسیم می میدون
 اي تحت فرسایش بادي با ارتفاع چنـد متـر ماننـد    هاي صخره ، سازه1ها در برخی مناطق، یاردانگ   

کننـده  تـري بـه نـام کلـوت بـراي آخـانی تـداعی        هاي عظـیم  اند. سازه قارچ از کویر سر برون آورده
تاریخچـه پیچیـده زمـین    "اند. این بقایا که جمـالی آنهـا را   هاي به جا مانده از شهري قدیمی ویرانه

و سنگ و برخـی ناشـی از فرسـایش بسـتر نمکـین       نامد، به طور عمده متشکل از ماسه می "اقلیمی
خوردند.  ي کویر به چشم میجا يجامیلیون سال پیش در  10انداز  اند که در چشمهاي فصلی دریاچه

کویر لوت دلیل اصلی ثبت آن توسط سازمان آموزشی، علمـی   باعظمتویژگی جغرافیایی شگفت و 
اسـت. (ایـران امیـد     2016و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در فهرست میراث جهانی در ماه جوالي 

کیلـومتري خـود    700گردان جسور بیانجامد). پژوهشگران طـی سـفر    رد این امر به جذب طبیعتدا
هـاي  متحمـل خسـارت   2003پیش از خروج از کویر در قسمت شرقی بم، شهري که در زلزله سال 

 برداري کردند.  منطقه نمونه 37هاي زیستی  باري شد، از خاك و گونه فاجعه
اي  شد. در تصـاویر مـاهواره   "زبان مار"اي به نام  اي پیاده راهی تنگهیک روز گروه تحقیقاتی با پ   

رسد شبیه زبانی دوشاخه بـه   متر می 30هایی که ارتفاع آنها به  متر عرض و دیواره 15تنگه با حدود 

                                                           
 از باد در مناطق صحراییشیارهاي طولی و طویل ناشی  ۱.
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شناسـی دانشـگاه    کوچک یکی از اعضاي گـروه تحقیقـاتی کـه متخصـص آب     رسد. امیر آقا نظر می
صداي عجیبی شنیدم، صـداي تـرق تروقـی آرام و    "کند:  است چنین عنوان می 1کالیفرنیا در ایروین

واسـطه بـاال     ها به زند که این صدا از انبساط صخره . او حدس می"شد ممتد که از دیوارها ساطع می
ترین دماي شبانه که نزدیک صفر درجه است تا باالترین دماي روز که حـدود   رفتن آنی دما از پایین

من فقط در جاي خود ایستاده و بـه  "کند  گراد است نشئت گرفته باشد. او اضافه می درجه سانتی 40
 "این موسیقی زیبا گوش کردم.

هـاي آن   گر بود: تنگه یک تله مرگ است. پژوهشگران در میان دیواره یا شاید این صدا نوایی اغوا   
ک ممکن است پرندگان براي پنـاه  کوچ بقایاي تعداد بسیاري از پرندگان مهاجر را یافتند. به گفته آقا

پـوري،   تلـف شـده باشـند. محمـود قاسـم      سـرعت  بـه گرفتن در سایه وارد تنگه شده ولی بدون آب 
آوري کـرده   شناس دانشگاه تربیت مدرس تهران که الشه چند گونه از پرندگان مهاجر را جمـع  پرنده

ي بـه سـمت کـویر انجـام     کند اینکه چرا پرندگان همچنین انحـراف مسـیر مرگبـار    است عنوان می
شماري پرنده مهاجر مرده وجود داشت که  دهند یک معماست. حتی در خارج از تنگه نیز تعداد بی می

خورد. به گفته آقاکوچـک ایـن    ها در آنها به چشم می ها از الشه هایی دال بر تغذیه روباه اغلب نشانه
 اند.ها منبع غذایی اصلیها احتماالً براي این روباه الشه

 

 
 

کنـد کـه    اند به بقاي اکوسیستمی کمک مـی  در ظاهر بقایاي پرندگانی که کورکورانه وارد کویر شده
(پائین سمت چپ) و مارمولک گکـو (پـائین سـمت راسـت) و تعـداد       2جاندارانی از جمله روباه شنی

 گیرد.   شماري از حشرات را دربرمی بی
 

                                                           
1.Irvine 

2.Ruppell’s fox 
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 بهمن ایزدي :عکس از

کنند. به گفته حسین رجایی عضـو گـروه    در شبکه غذایی لوت بازي میحشرات نیز نقشی حیاتی    
مـوزه تـاریخ طبیعـی اشـتوتگارت      -هـا  ها و پروانه پره شب -باالن تحقیقاتی و سرپرست بخش پولک

ها، خزندگان و هاي کوچک گیاهان حاشیه کویر که در نتیجه توسط عنکبوتآلمان، بسیاري از قطعه
بخـت را کامـل    شـوند، خـوراك ایـن پرنـدگان نگـون      لی لوت خورده میهاي داخ ها در قسمت ه روبا
 کنند.  می
پـره بـه دام    هاي شـب  کند از تعداد زیاد گونه هاي نوري را بر پا می رجایی تله که یزمانهنگام  شب   

بـه   "کننـد؟  کنند؟ آنجا از چه تغذیـه مـی   آنها در آنجا چه می"پرسد  شود. او میزده می افتاده شگفت
زیسته، جان سـالم بـدر بـرده و     شوري می او اینکه چگونه الرو مگسی که در حوضچه آب فوقگفته 

 کنند خود معمایی دیگر است. اینکه این ساکنان لوت چگونه آب مورد نیاز خود را تأمین می
هاي  کوچک که داده ممکن است پاسخ جایی زیر سطح نهفته باشد. پیش از آغاز سفر تحقیقاتی آقا   

شـود کـه در    مورد بررسی قرار داده است متوجه می دقت بهاي دریافتی از لوت را  ماهواره حسگرهاي
هـاي ایـن کـویر سـوزان حـاکی از وجـود        هاي ساطع از زمین در برخی بخش کمال تعجب ریزموج
گـذارد   را با یکی از همکارانش در میان می مسئلهباشند. آقاکوچک سردرگم این  رطوبت در خاك می

هـاي   هایی که از الیه خشک است که ریزموج قدر آنکند که خاك لوت  رضیه را مطرح میو او این ف
 دهند. شوند رطوبت سطحی غیرواقعی را نشان میها ساطع می زیرین خاك یا حتی صخره

اي شد  شناسی گروه، ماه گذشته کاروان تحقیقاتی در قلب کویر وارد منطقه به گفته متخصص آب   
رد مسطح بود. پس از طی مسافت کوتاهی در دشت یکی از خودروهـا در حـال   ک که تا چشم کار می

ي فرو رفت. پس از اینکه کامیون به وال گلپوسته تا محور درون  عبور از میان زمینی سخت و پوسته
 وضـوح  بهها در زمین فرو رفته بودند  وي دیگري بیرون کشیده شد، در جایی که چرخ  یو  وسیله اس 

 ."باورش سخت بود اما منطقه واقعاً خیس بود"به گفته آقا کوچک  شد. آب دیده می
گیرد که تاالب مسطح را احاطه  هاي دوردستی سرچشمه می او معتقد است که این رطوبت از کوه   

شـوند.   در بهار و اوایل پائیز به حوضچه مسطح سرازیر مـی  گاهیوب گاههاي  اند. به گفته او بارش کرده
اي وجـود دارنـد.    اهاي گروه، مناطق دیگـري نیـز در لـوت بـا چنـین مشخصـه      بر طبق گفته راهنم
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هاي محلی  آقاکوچک در نظر  دارد که پس از بازگشت به دانشگاه کالیفرنیا در ایروین با تطبیق یافته
 اي مرتبط با رطوبت، وسعت این دریاي پنهان را مشخص کند. هاي ماهواره با داده

هایی که  گاه ساله در ایران سکونت 6است و حال پس از خشکسالی  قلب کویر لوت خالی از سکنه   
، مهندس محیط زیست مؤسسـه  1اند. به گفته الفتیح الطاهراند نیز در حال تخلیه در حاشیه کویر واقع

گرمایش جهانی هنوز هم باعث افزایش دمـاي متوسـط    که یدرحالدر کمبریج،  2ماساچوست فناوري
 هاي خاورمیانه دارد. موضوع حکایت از سرنوشت سایر قسمت شود، این فصل تابستان می

تعریفی براي اقلیمی ارائه   3سال گذشته الطاهر و یکی از همکارانش در مجله نیچر کالیمت چنج   
شـاخص حرارتـی    کـه  یدرصورتاست. برطبق این تعریف  سکونت رقابلیغکردند که به لحاظ طبیعی 

گـراد فراتـر    درجـه سـانتی   35ساعت متوالی از  6بیشتر از براي  -دماي منطبق با رطوبت -محیطی
کنـیم   چیزي که مـا از آن صـحبت مـی   "شود. به گفته الطاهر تلقی می سکونت رقابلیغرود، محیط 

انسانی در این شـرایط قـرار گیـرد مـرگ او بسـیار محتمـل        که یدرصورتشرایط واقعاً خشنی است. 
 ."است

یه خلیج فارس همین حاال نیـز از ایـن آسـتانه فراتـر رفتـه و      هاي ناح شاخص حرارتی در تابستان   
که کـاهش چشـمگیري رخ ندهـد ایـن منـاطق       است. درصورتی تحمل رقابلیغبدون تهویه مطبوع 

یابد و مناطق بـایري از ایـران را کـه هنـوز قابـل      سکونت نزدیک خلیج فارس گسترش می غیرقابل
تواند آزمایشگاه خوبی براي مطالعـه   آقاکوچک لوت می گرفت. به گفته دربر خواهنداند را نیز سکونت

 بومی باشد. شرایط حاد زیست
ها در فصل بهـار دوبـاره بـه    تر این قبیل پرسش گروه آخانی در نظر دارد به منظور کندوکاو عمیق   

 گیـري رطوبـت   تري به منظور انـدازه  لوت بازگردد. در میان سایر چیزها، آنان قصد دارند ابزار پیچیده
ها و سایر موجودات کویر همراه آورنـد. بنـا بـه     تر روباه اي براي مطالعه دقیق هاي تله خاك و دوربین

گفته آخانی، آنان امید دارند تا با رمزگشایی اشکال حیات در سطح مولکولی از چگونگی تطبیق آنهـا  
فري تابسـتانی  س 2018با این گرماي سوزان آگاهی یابند. حتی ممکن است گروه تحقیقاتی در سال 

 نیز در برنامه خود بگنجاند.
که این سفر حتمی شود احتماالً باید یک پزشک نیـز همـراه خـود     درصورتی"گوید  آقاکوچک می   

 "کنم. شماري می من براي بازگشت لحظه"کند:  و بالفاصله اضافه می "ببریم
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 گیري نتیجه
روباه شنی مدیون  ازجملهي حیات کویر لوت ها گونهفراهم آمدن شرایط زندگی براي برخی از 

انحراف مسیر مرگبار پرندگان مهاجري است که با هدف یافتن سرپناهی در مقابل آفتاب سوزان وارد 
حشرات، یافتن پاسخ نیازمند رمزگشایی اشکال  ازجملهها  شوند. اما در مورد سایر گونه قلب کویر می

اي مرتبط با رطوبت کویر لوت است.  هاي ماهواره هداد لیوتحل هیتجزحیات در سطح مولکولی و 
را به آزمایشگاه مناسبی براي مطالعه  تواند آن بومی لوت می پاسخ هرچه باشد، شرایط حاد زیست

اي  گرمایش جهانی تبدیل کرده و با ترویج گردشگري علمی برگ برنده راتیتأثهایی همچون  پدیده
 براي صنعت گردشگري ایران پدید آورد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




