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Due to the hard climatic and Geographic conditions of the Yardang regions in the 

Lut Desert, not much information about Land Surface Temperature and some other 

land cover characterization has been extracted:  

Professor Seyed Kazem Alavipanah for the first time in 1997 started his research on 

this interesting region. You can read his published papers in this regards. 
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ارزش نگارش علم به زبان بین المللی را زمانی خواهید یافت که پس از گذشت سالها اثر آن را در زندگی دگرگون 

 وحدیم فروردین ماه به اتفاق پروفسور علوی پناه و پروفسور موسوی نیمه هایشده مردم روستایی دور دست بیابید. 

های دور روستا ،خانه های بوم گردیشگفت آور بود.  عازم کویر شهداد شدیم. تعدد گردشگران خارجی برای ایشان

. خانه بوم گردی آقا مصطفی را در قلب کویر شهداد اجاره کردیم. حیاط کوچکی بخشیده بودرونقی  را افتاده کویر

برگ های نخل. توریست ها در حیاط خانه نشسته بودند و عده ای مزین به با چند اتاق تزئین شده با کاهگل و کپری 

ینگرید مبا خوشحالی به رونق این خانه در قلب کویر علوی پناه  دکتردر حال خداحافظی گرم با سکینه خانم بودند. 

 های شاید اگر پیش از حضور، اثر نگاشتهسال پیش اوست.  02 پژوهش هایو اما نمیدانست این ها بخشی از نتایج 

ا من که کویر و امقدیمیشان را میگفتم پاسخشان لبخندی بود و نگاهی که اتهام مبالغه کمترین معنایش بود.   علمی

توریست هایش سال ها است تفریح تعطیلی هایم شده به خوبی میدانستم پاسخ بسیاری از گردشگران غربی در مقابل 

در  ستاداه بوم گردی هم صحبت شدم و او به مقاالت قدیمی وقتی با توریست هلندی میهمان خانچیست. هایم سوال 

ی را مدیون آنها است به خوبی م شهدادکویر  ایران و حضور خودشان اشاره کرد که بخشی از تمایلش برای بازدید از

رهایش اببینم. نگاه دوباره اش به خانه بوم گردی از سر رضایت بود و مسرت که اثر ک استادتوانستم شادی را در چهره 

حالی ی کیمپ گفتم او پروفسور علوی است خوشبه آقا استاددر غیاب  چگونه  زندگی را آنجا جاری ساخته بود. وقتی

 اش از دیدن ایشان خارج از وصف بود. 

ان برای استحضار بهتر دانشگاهیان و هموطنبا این مقدمه و پس از سفر اخیرمان به کویر شهداد تصمیم گرفتم 

در شناخته ها و اثر آن ایشانکارهای  به معرفی مختصرآشنا هستند علوی پناه  استادبا کارهای ارزنده عزیزی که کمتر 

 بپردازم. شدن جاذبه های منطقه کلوت در دنیا

ارائه  ضمنیاردانگ ها  بندی طبقهمعرفی بین المللی و مطالعه و به  پناه علوی دکتر 02برای نخستین بار در دهه 

ی کویر ه های زیباپدید پرداختند. انتشار این مقاالت گام بسیار ارزنده ای در مسیر شناساندنبه زبان انگلیسی  مقاالتی

نیا دبر اساس پایگاه های علمی است.  بودههم در میان دانشمندان و هم طبیعت گردان در سطح بین المللی  این منطقه

 دکتر 02در آن هنگام در دهه در مجالت معتبر دنیا می باشد. دارای ارجاعات بسیاری  طبقه بندی ایشانامروزه نیز 

 وقت مسئوالن لاستقبا ارائه نمودند که با را کویری توریستی کمپ و جاده احداث پیشنهاد وقت استاندار علوی پناه به

با ایشان تماس  یس بی بی شبکه سازی مستند بخش ،پس از انتشار مقاالت بین المللی ایشان. این برنامه به اجرا در آمد

این همکاری  اهپن علوی دکترارائه نمودند که  را گرفته و پیشنهاد همکاری در زمینه کار بر روی جذابیت های کلوت ها

نمودند و در آن زمان امکان  ارشاد وزارت و خارجه امور وزارت و تهران دانشگاه الملل بین روابط موافقت به منوط را

یر بر روی کوعلوی پناه با روشی که برای نخستین بار در دنیا  دکتر  02سپس در دهه  .این همکاری فراهم نگردید



با استفاده از تصاویر ماهواره ای و اطالعات  ها یاردانگ و لوت بیابان سطح دمای نقشه تهیهبه  ،نمودند لوت پیاده

 به علمیر معتب های ژورنالتوسط  در این حوزهکویر لوت مطالعه  پرداختند. مطالعه ایشان به عنوان نخستینمیدانی 

 .تعداد ارجاعات باال مورد استفاده دانشمندان می باشدبا  و امروزه چاپ  رسید

ات ارائه مختص اساتیدی از قبیل استاد کردوانی در معرفی جاذبه های کویر لوت،ارزشمند  تالش های در کنار

توسط  هانج و ایران در بار نخستینبرای  انگلیسی زباندمایی و مورفولوژیکی یاردانگ ها و کویر میزبان آنها به 

 و پروفسور علوی پناه باعث آشنایی جهانیان با این پدیده های کم نظیر شده و زمینه ای جهت رونق صنعت توریسم

 . در این منطقه را فراهم آورده است جریان زندگی

ا در ر ودخ دانشجویان موارد متعددی ازنسل جوانی از پژو هشگران، پرورش در سالیان اخیر نیز با علوی پناه  استاد

ی برخی از آنها هم اکنون در دانشگاه ها که کرد تشویق و میدانی این مناطق دوری از سنجش مطالعه به مقاطع مختلف

هر  حال تکمیل رسالت خود در در ها دانشگاه دیگرو  تهران هدانشگا علمی تهیئ اعضای به عنوان مطرح دنیا و برخی

 تنها نه اه اردانگی زمینه در ایشان مقاالت امروزه. بهتر شناساندن جاذبه های علمی و توریستی این مناطق هستندچه 

ینه ای زم نیز فراهم آورنده گردشگران توسط آنها مطالعه بلکه گیرد می قرار علمی مجالت در جهانی استناد مورد

 . اط مختلف جهان به کویر زیبای ایران شده استبرای جذب توریست از نق

این  در بار ناولی برایدر معرفی پدیده های زیبای کویر شهداد، ایشان  علوی پناه دکترعالوه بر تاثیر انتشارات 

 با مرزی به عنوان مثال. نبود ممکنی دیگر طرق از که ندداد صتشخی دور از سنجش از با استفاده هایی یدهدپ مناطق

 حرارتی کشف شده توسط مرز. دارای ارزش علمی باالیی است که ها یاردانگ میانه در توجه قابل حرارتی اختالف

 به پاس قدردانیاست.  و اثرات اقلیمی آنها ایشان دارای شاخصه های ویژه ای از لحاظ طیف های مادون قرمز حرارتی

نهاد ای لوت به جامعه علمی بین الملل و عموم مردم دنیا، پیشسال ها تالش بی دریغ ایشان در معرفی شایسته کویر زیب از

 .نامگذاری گردد  پناه علوی حرارتی خط به افتخار کشف ایشان این پدیده به نام  گردیده که

برای آشنایی علمی و عمومی در خصوص کویر لوت و یاردانگ ها، خوانندگان فرهیخته را به مطالعه آثار ایشان 

 و پایان سخن را به جمله کوتاهی از پروفسور علوی پناه اختصاص می دهیم: می نماییمدر این حوزه دعوت 



مپ و خاهن اهی بوم ک سال می گذرد خوشحالم که هم شناختی نسبت هب یاردانگ اه ایجاد شده و هم جاده و  02امروز که بیش از 

 ن کردند استانداری ردخواست رپوژه یاردانگ اه را از م  آن زمانامروز ربای گردشگری ان کار می شود.  گردی، خوشحالم که
کاری نشد و میسر نگردید. ولی با وجود اشتیاق من   هم

 ... تو نیکی می کن و رد دجله انداز که هب این نتیجه رسیدم امروز که هب پشت سر مینگرم 

 اپک،  شقع  این ماندن جاوداهن ربای خاک، ما هب عشق   ی قصه این خواندن ربای شود، ما اتبان گوهری اریان آنکه ربای ما
 ما سر نوشیدن شوراهب اهی این کوری

 ... ایم خورده اه دل خون ، ایم خورده اه دل خون، ایم ربده دوران رنج
 بهرام بیگی
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