
ــازمان آب و فاضالب منطقه دليجان بدانيم! در  ــف غار «چال نخجير» را بايد مديون س ■ كش
ــال 67 اداره آب و فاضالب، انفجارى را انجام مى دهد كه باعث كشف اين غار مى شود؛ غارى كه  س

تاالر چهل ستون آن، واقعًا تماشايى است.
 سفره عروس، درياچه، برزخ، باغ وحش و آيينه هم نام ديگر تاالر  هاى اين غار است كه قدمت 
ــر» به حدى زيبا و  ــد. آذين بندى طبيعى «چال نخجي ــال پيش تخمين مى زنن ــه 70 ميليون س آن را ب
چشم نواز است كه هر بازديد كننده اى را به حيرت مى اندازد. برخى از كارشناسان، اين غار را زيبا  ترين 
غار ايران و خاورميانه مى دانند؛ غارى با انبوهى از سنگ  هاى تزيينى كه هر كدام به شكل يك حيوان 
ــاح، كبوتر و تنديس هاى عظيم  الجثه  ــت، گوزن، تمس ــكال متنوعى شبيه به عقاب، الك پش ــت؛ اش اس
ــت. اين غار كه در جاده دليجان و در 7 كيلومترى «نراق» قرار  ــتر از جنس آهك اس بلورين كه بيش
ــبى براى پياده روى و قايقرانى گردشگرانى  ــيرهاى آبى و خشكى است و محل مناس دارد، داراى مس

است كه براى گشت وگذار، به اين غار زيبا مى آيند.

گشت وگذار در تاالرهاى 
9زيباى «چال نخجير» كوله پشتي
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ــات 1700 مترى كوه خواجه قنبر در منطقه  ــم» يكي از مخوف ترين غارهاي ايران، در ارتفاع ــار «ُس ■ غ
«ناميج» شهرستان گاليكش قرار دارد كه پيشينه كشف آن به دو سال قبل برمى گردد؛ غارى با دهليزها و طاق هاى 
زيبا، اما بسيار خطرناك! در بدو ورود به اين غار شگفت انگيز، مسير تنگ و باريكى كه به خرچنگ رو معروف 
ــيرهاى خرچنگ رو در غار «پراو» واقع در كرمانشاه، تنگناهاى اين غار  ــود، اما برخالف مس ــت، آغاز مى ش اس
ــمت باريك حركت كرد كه حتى امكان برگرداندن سر نيز وجود  ــير را بايد در يك س ــتر مس تمامى ندارد و بيش
ــما از غارنوردان آماتور و يا حتى نيمه حرفه اى به حساب مى آييد، فكر غارنوردى در  ندارد. بدين ترتيب، اگر ش
ــر بيرون كنيد، به خصوص كه از چاه شماره 19 به بعد، دماى هواى درون غار كاهش مى يابد و به  ــم» را از س «س
ــد و بايد براى گرم كردن بدن برنامه ريزى كرد كه در غير اين صورت، خطر  ــانتيگراد زير صفر مى رس 6 درجه س
ــت. به باور غارنوردان حرفه اى كه از غار «سم» بازديد كرده اند، امدادرسانى در اين  ــرمازدگى بسيار زياد اس س
غار به علت دشوارى مسير، بسيار سخت و در برخى شرايط، غيرممكن است، بنابراين تيم هاى بازديدكننده بايد 

كامًال به تجهيزات ضرورى، مجهز باشند و بدانند هر حادثه  ساده اى مى تواند به يك فاجعه تبديل شود.

مسيرهاى خرچنگ رو 
در مخوف ترين غار ايران

رودررو با خفاش ها در ترسناك ترين غار ايران!
■ گردشـگران ماجراجويـى 
كـه مى خواهنـد بـا خفاش هـاى 
آويزان در نقطه اى بسـيار تاريك 
رودررو شوند، بهتر است به شهر 
زنجان سـفر كنند تـا در يك غار 
مخوف، مورداستقبال دسته جمعى 

خفاش هاى تيزبين قرار گيرند!
نام اصلى اين غار، «گلجيك» 
ــى، آن را غار  ــت، اما مردم محل اس
ــيار  ــد؛ غارى بس ــا مى نامن خفاش ه
ــم، چشم را نمى بيند  تاريك كه چش
ــما را به  ــا چيزى كه توجه ش و تنه

ــى است كه به شما خيره شده اند. بايد دل نترسى  ــمان صدها خفاش خود جلب مى كند، برق چش
ــدو ورود، خفاش ها به صورت  ــيد كه پا به غار خفاش ها بگذاريد؛ جايى كه در ب ــته باش داش
ــتقبالتان مى آيند و كمى جلوتر، جمجمه هاى ده ها حيوان، مو به تنتان سيخ  ــته جمعى، به اس دس
ــناك ترين  ــد! براى ديدار از غار «گلجيك» كه نه تنها قديمى ترين غار، بلكه جزو ترس مى كن
ــع در 35 كيلومترى  ــه همين نام واق ــتايى ب ــاب مى آيد، بايد به روس ــاى ايران به حس غاره

جنوب غربى شهرستان زنجان سفر كنيد. 
ــتن  ــنگ هاى آهكى پديد آمده و به خاطر داش ــايش س ــك به طور طبيعى از فرس گلجي

آب وهواى مناسب، روزگارى مكان مناسبى براى انسان هاى اوليه بوده است.

يخ مراد؛ تنها غار چهارطبقه ايران
■ شايد شـما هم مثل بسيارى 
از مردم تهران، در روزهاى پيش رو، 
به شهرهاى شمالى كشور سفر كنيد 
تا بهـار را در طبيعت زيباى شـمال 
جشن بگيريد؛ به همين خاطر ممكن 
است از جاده چالوس هم عبور كنيد، 
بنابراين شايد بد نباشد در ميانه راه، 
سرى به غار «يخ مراد» بزنيد؛ غارى 
كه در كناره جاده چالوس و در آبادى 

گچسر قرار دارد.
ــن غار كه يكى از زيباترين و  اي
ــاب  ــور به حس نادرترين غارهاى كش

ــته هاى دور زير آب بوده است. جنس ديواره هاى غار  ــان، احتماًال از گذش مى آيد، به باور كارشناس
ــى بازمى گردد، يعنى بالغ بر  ــوم زمين شناس ــت كه به دوره س «يخ مراد» از نوع نرم تنان دريايى اس
50 ميليون سال پيش! اين غار داراى بادگير و هواكش هاى متعدد طبيعى است. به همين خاطر، هوا با 
ــدت هرچه تمام تر، وارد غار مى شود و محيط آن را فوق العاده سرد مى كند و حتى موجب يخ زدن  ش
آب هاى جارى مى شود كه معموًال از اواسط ارديبهشت شروع به ذوب شدن مى كند. اين غار داراى 
ــت، اما چيزى كه «يخ مراد» را بيشتر  ــه يخچال زيرزمينى و هفت حلقه چاه اس ــه تاالر بزرگ، س س
موردتوجه قرار داده، بخشى از غار است كه به صورت چهارطبقه شكل گرفته و به جرأت مى توان 

گفت تا به حال هيچ غارى با اين مشخصات در كشور يافت نشده است.

ردپاى الهه يونان باستان در غار «كرفتو»!
در  واقـع  «كرفتـو»  غـار   ■
70 كيلومتـرى ديوانـدره از توابـع 
سـنندج، غار حيرت انگيزى اسـت 
كـه بـه دسـت ايرانيان باسـتان و 
بدون اسـتفاده از ابزار برقى و تنها 
به صورت دسـتكند سـاخته شـده 
و بـه احتمـال زياد در دوران سـوم 

زمين شناسى شكل گرفته است.
ارتفاع دهانه ورودى غار حدود 
ــاى آن،  ــت و بن ــى 25 متر اس 20 ال
ــوم  ــكانى و حدود قرن س به دوره اش
ــالد بازمى گردد. در اولين  پيش از مي

ــما را به خود جلب مى كند، معمارى  ــتين چيزى كه توجه ش لحظه هاى ورود به غار «كرفتو»، نخس
ــيار زيبا و تاريخى آن همراه با نقوش حكاكى شده بر روى تخته سنگ ها است. اين حكاكى هاى  بس
ظريف، چهره حيوانات و انسان ها را به تصوير كشيده، اما متأسفانه به علت تخريب قسمتى از غار، 
ــد  ــت و به نظر مى رس ــخص نيس تعداد دقيق اتاق ها و راهروهاى موجود در طبقات مختلف آن مش
مجموعه معمارى هاى صخره اى و دست ساز غار، بسيار گسترده تر از وضعيت فعلى آن بوده است. 
ــود دارد كه تا حد زيادى  ــوم، كتيبه اى يونانى وج ــردر ورودى يكى از اتاق هاى طبقه س روى س
ــتانى يونانى ها به نام هراكلس، نوشته جالبى با  ــيب ديده است. در اين كتيبه در مورد الهه باس آس
اين مضمون نقش بسته است: «اين خانه هراكلس است، هر كس در آن وارد شود، در امان است.»

قورى قلعه؛ بزرگترين غار آبى خاورميانه
■ اگـر مى خواهيد با يك تير 
دو نشـان بزنيد و هـم غارنوردى 
رودخانـه  كنـار  هـم  و  كنيـد 
باشـيد، مـا بزرگتريـن غـار آبى 
خاورميانـه را معرفـى مى كنيم تا 
ضمـن غارنـوردى، از رودخانـه و 
حوضچه هاى زيباى داخل غار هم 

لذت ببريد.
ــه»  «قورى قلع ــار  غ درازاى 
ــهر «روانسر»  در 25 كيلومترى ش
كرمانشاه قرار دارد و به عنوان يكى 
ــى ايران، به  ــت اثر طبيعى مل از هف

ثبت رسيده است. 
ــد و دماى آن چيزى در حدود 7 تا 11  ــاى حوضچه هاى اين غار به 14 متر مى رس ژرف
ــيار زيبا، مى توانيد در تاالرهاى  ــانتيگراد باالى صفر است. در ديدار از اين غار بس درجه س
ــم خاصى دارند؛ از تاالر  ــت وگذار بپردازيد؛ تاالرهايى كه هركدام اس حيرت انگيز آن به گش

مريم گرفته تا تاالر كوهان شتر، مسير برزخ، بلور و يا تاالر عروس.
اين غار يكى از زيباترين جاذبه هاى ديدنى و گردشگرى كشور در استان كرمانشاه است 
ــى از بزرگترين غارهاى آبى جهان  ــته داخل آن، به يك كه با وجود حوضچه هاى به هم پيوس

تبديل شده است.

گشتى در اعماق سراب عميق شهركرد
■ زمـان زيـادى از كشـف غـار 
«سـراب» شـهركرد نمى گذرد، اما در 
هميـن مـدت غارنوردانـى كـه از اين 
غـار ديـدن كرده اند، اين غـار را يكى 
از بكرترين و زيباترين غارهاى آهكى 
كشـور دانسـته اند؛ غارى نسبتاً عميق 
كه براى هر سـطحى از توانمندى هاى 
غارنوردى جذاب اسـت؛ از غارنوردان 
حرفه اى هـاى  تـا  گرفتـه  آماتـور 

سرد و گرم چشيده!
ــال به غار  ــى كه تا به ح غارنوردان
ــته اند 650 متر  ــراب» رفته اند، توانس «س
ــايى كنند. غار  ــار را شناس ــول اين غ از ط

«سراب» دو تاالر بزرگ و ده ها مسير ساده و صعب العبور دارد كه با مناظر جالب و كم نظيرش شما را به تعجب 
وامي دارد. براى ورود به اين غار بايد از راه باريكى كه به موازات يك دره  قرار دارد، عبور كنيد. در اين دره، 
چشمه آب سردى جارى است كه سرچشمه آن در حقيقت دهانه ديگر غار سراب به شمار مى رود، اما دهانه اصلى 
غار در ميان صخره ها و بوته هاى گون هاى وحشى قرار دارد و به همين دليل نياز به روشنايى بيشترى براى ورود 
ــت و شايد مجبور شويد كمى خميده تر در مسير اين ورودى  ــت. ورودى اين غار كوچك اس به غار خواهيد داش
ــود كه گاهى فاصله  ــيد. از اينجا به بعد، ارتفاع غار تا حدى زياد مى ش حركت كنيد تا به تاالرهاى اصلى آن برس
ــراب، يك غار آبى- آهكى است كه در اثر نفوذ آب در طبقات آهكى  ــقف به 15 متر مى رسد! غار س ــما تا س ش
ــمت هاى اين غار آب جريان دارد و  ــتر قس زمين به وجود آمده و اگر گذارتان به آن بيفتد، مى بينيد كه در بيش

درست به همين دليل است كه بوميان منطقه، نام اين غار را سراب (به معنى سرآب يا باالى آب) گذاشته اند.

شگفتى هاى غار «اسپهبد خورشيد» فيروزكوه
غـار  دهانـه  بزرگتريـن   ■
طبيعـى دنيـا بـه نـام «اسـپهبد 
خورشـيد»، در ارتفاعـات البرز و 
تنگـه «دوآب»، در فاصله بسـيار 
بـه  سـوادكوه  جـاده  از  اندكـى 
تهـران و بر فـراز كوهى بـه نام 

«خطيركوه» قرار دارد.
ــكل يك تاالر   اين غار به ش
ــيار بزرگ و دايره اى شكل است  بس
ــر درازا و 14/35  ــه 19/75 مت ك
متر پهنا و 15 متر بلندى دارد. طاق 
ــر پهنا و 80 متر  ــن غار با 80 مت اي

ــد. در داخل طاق نماهاى اين غار، چندين  ــمار مى آي بلندى جزو طاق هاى معروف جهان به ش
ــبكى بسيار زيبا، با سنگ  ــكده، آب انبار، حمام و تنور وجود دارد كه به س قلعه و برج و آتش

و ساروج ساخته شده است.
ــتاى  ــت روس ــت. از باالدس  از نكات حيرت انگيز اين غار، ورودى آب به داخل غار اس
ــنگى به صورت جوى آب درآمده و آب را از داخل سنگ ها با  ــير س ــت» يك مس «كمرپش

مسافت زياد به غار «اسپهبد خورشيد» هدايت مى كند. 
شگفت انگيزتر از آن، طرح خروجى فاضالب اين غار است كه از درون غار، به صورت 

زيرزمينى به رودخانه سرازير مى شود.

غار چنشت، اسرارآميزترين پديده تاريخى بيرجند
■ غـار مرموز «چنشـت» را 
اسـرارآميزترين پديـده تاريخى 
ناميده انـد؛ غـارى واقع  بيرجنـد 
جنوب شـرقى  كيلومتـرى  در 60 
متـون  براسـاس  كـه  بيرجنـد 
تاريخى، 614 سـال پيش كشف 

شده است.
از 59  ــش  بي ــت،  ــار چنش غ
ــال دارد كه  ــول دارد و احتم متر ط
ــر زلزله،  ــال پيش در اث ــزاران س ه
ــم نهاده و  ــر به ه ــمت كوه س دو س
ــت.  فضاى متفاوتى ايجاد كرده اس
ــت و عبور از آنها  ــيار تنگ با ارتفاع كم اس اين فضاها گاه عريض و با ارتفاع زياد و گاه بس
به سختى انجام مى  گيرد. در اين غار، استخوان اجساد مردگان (در وضعيت هاى مختلف) و نيز 
ــفال، پارچه ، چرخ هاى نخ  ريسى و ديوارهاى  ــانه  هاى متعددى از پيشينيان، مانند س آثار و نش

گچى مشاهده شده است. 
ظاهراً در طول تاريخ، اين غار به عنوان پناهگاهى امن براى مصون ماندن از شر مهاجمان، 
مورداستفاده قرار مى گرفت. غار چنشت در مجاورت بقعه امامزاده سيدحامد علوى قرار دارد 
و طبيعت بكر و سرسبز اطراف غار و جذابيت هاى تاريخى آن، در بسيارى از روزهاى سال، 

ميزبان گردشگران محلى و مسافران دور و نزديك است.

«غار يخى چما» خنك ترين نقطه خاورميانه!
■ بـا ما به خنك تريـن روزهاي 
زمسـتان در فصـل بهـار بياييـد! به 
سـرزمين آب هاي شـيرين ايران، به 
و  زاينـده رود  كوهرنـگ، سرچشـمه 
كارون و دز و چشمه هاي بكر و پرآب.
ــز  ــرد، مرك ــر از چلگ 15 كيلومت
ــتان كوهرنگ كه مي گذري، در  شهرس
ــت چما در تنگه اي  مقابل ديدگانت، دش
ــرف انباري  ــه به يك «ب ــده ك واقع ش
ــي و ديدنى  ــار يخ ــزرگ» و يك غ ب
ــت. تصورش را بكنيد  ــده اس تبديل ش
ــرف در اين غار  ــاع حيرت انگيز ب ارتف
زيبا، چقدر مى تواند مجذوب كننده باشد. تصوير ديگرى كه خواهيم ديد، انگار در سكانسي از فيلم هاي 
ــد، اما در كنار غار يخي چما، ساختن پل با برف، آن هم از سوي  ــايد قابل تصور نباش تخيلي ديده ايم، ش
ــگري را رقم مي زند. سطح  ــاير براي عبوردادن گله هاي خويش، يكي از زيباترين نقش هاي گردش عش
ــرگرمي جوانان و نوجوانان عشايري اين  ــيع برف هاي انبار غار يخي چما، به محلي براي تفريح و س وس
ــال هاي اخير نيز مسابقات اسكي تابستانه كشور نيز در  ــده است كه عالوه بر آن، در س منطقه تبديل ش
ــتان كوهرنگ كه به بزرگترين منبع آب  ــود. با اين حال، غار يخي چما در شهرس اين محل برگزار مى ش
ــهرت دارد، يكي از بي نظيرترين و كم نظيرترين نقاط گردشگري ايران است كه از  ــيرين ايران نيز ش ش

چشم بسياري از گردشگران دور مانده است؛ غارى كه خنك ترين غار خاورميانه به شمار مى رود.

گشت وگذار در زيباترين غار روباز ايران
■ اگر دوست داريد در گرماى 
ايالم، يك محدوده خنك و پرآب 
را تجربـه كنيد، غار «زينه گان» را 
از دسـت ندهيد. اين غار درواقع 
تنگه اى است طوالنى كه به خاطر 
ديواره هاى بلنـد و هواى خنكش، 
بـه غـار معـروف شـده اسـت. 
صخره هاى خزه بسـته، دهليزها و 
آبچكان ها، از ديدنى هاى اين غار 

به شمار مى رود.
ــه  ــروف ب ــه گان مع ــار زين غ
ــرى  كيلومت  5 در  ــت،  بهش ــار  غ
ــت. منطقه  ــالم قرار گرفته اس ــهر اي ــاد و در فاصله 52 كيلومترى ش ــرقى صالح آب جنوب ش
ــانتى گراد دارد، اين در حالى است كه  ــتان دمايى حدود 40 درجه س صالح آباد در فصل تابس
ــًا 50 درجه اى با محيط  ــاى منفى 10 درجه، اختالف دمايى تقريب ــتن دم غار زينه گان با داش
بيرون دارد. علت مشهورشدن اين غار به غار بهشت نيز همين هواى سرد و مطبوع آن است. 
ــود كه بيش از يك كيلومتر طول دارد. در مسير  ــوب مى ش ــت، غارى روباز محس غار بهش
ــگفتى هاى ژئومورفولوژيك (زمين ساختى) بسيارى ديده مى شود؛ رنگ سنگ ها،  اين غار، ش
پيچ وخم هاى داخلى غار و لبه هاى به هم دوخته شده، از مهمترين اين شگفتى ها است. از ديگر 

زيبايى هاى غار بهشت، مى توان به سرخس ها، جلبك ها، گل ها و گياهان خودرو اشاره كرد.

ديدنى هاى غارهاى چندميليون ساله بوكان
■ شهرسـتان بـوكان داراى 
غارهـاى طبيعتـى بى شـمارى با 
قدمت چند ميليون سـاله اسـت. 
غارهـا،  ايـن  معروف تريـن  از 
مى تـوان به غـار «زنـدان چاوه» 
در 30 كيلومترى جـاده بوكان به 
مهاباد در روسـتاى «كانى ره ش» 

اشاره كرد.
از ديگر غارهاى بسيار ديدنى 
بوكان، مى توان به غار «كول آباد» 
ــه  ب ــوكان  ب ــاده  ج راه  ــر  س در 
ــدوآب، غار «مكرى قرآن» در  ميان
ــتاى خراسانه در مسير بوكان به مهاباد، غار طبيعى روستاى «اشكوتان» و غار «زندان  روس
ــماقان» در فاصله 45 كيلومترى بوكان اشاره كرد، اما دو غار «دوكچى» و «قاليچى» در  س
ــاهين دژ را مى توان از مهمترين غارهاي بوكان دانست كه همواره ميزبان  ــير بوكان به ش مس

كوهنوردان و غارنوردان سراسر كشور است.
غار قاليچى در 9 كيلومترى شمال شرقى شهرستان بوكان، در مجاورت محوطه باستانى 
قلعه قاليچى (يكى از مراكز تمدن مانايى ها) قرار گرفته و ازجمله غارهاى طبيعى به حساب 
ــت و مى توان آن را ازجمله  ــكل آهكى گرفته اس مى آيد كه در اثر نفوذ آب در طبقات آن، ش

غنى ترين غارهاى ايران به شمار آورد.

چشم در چشم غول هاى آهكى غار «كهك»!
■ اگـر مى خواهيـد هيجـان 
گـردش در پيچ وخم هـاى غـارى 
بـزرگ و پـر رمـز و راز را تجربه 
كنيد، غارنـوردى در غار «ُكَهك» 
را به شما پيشنهاد مى كنيم؛ غارى 
بـزرگ بـا سـتون هاى عظيـم كه 
وقتـى در اطراف آن قدم مى زنيد، 
مجذوب زيبايى هايش مى شويد. 

از  را  ــش  نام ــك»  «كه ــار  غ
روستاى همجوارش «كوهك» گرفته 
ــه در 72 كيلومترى جنوب قم و در  ك
جاده شهرستان دليجان از توابع استان 
ــار براى  ــرار دارد. اين غ ــزى ق مرك
ــنايى كوهنوردان با محيط هاى  ــكل گيرى گروه هاى كوهنوردى و آش ــار در دهه 40 و با ش اولين ب
طبيعى غار،  شناسايى و كشف شده است. غار كهك در اراك، در پى فرسايش هاى زمينى و انحالل 
ــتون هاى عظيم تاالرهاى  ــنگ هاى آهك، طى صدها ميليون سال پديد آمده  است. س ــيميايى س ش
آهكى، يكى از زيبايى هاى منحصربه فرد غار كهك است؛ ستون هايى كه شبيه به نگهبانانى هستند 
ــق زمين قرار دارد؛  ــدود يك متر مربع در عم ــامد مى گويند! ابعاد دهانه غار ح ــما خوش كه به ش
ــويد، غيرممكن است آن  را پيدا كنيد. ورودى غار با يك  ــير پاكوب آن جدا ش بنابراين اگر از مس
چاه 8 مترى شروع مى شود. از اين جاى كار بايد به لوازم فنى و طناب مجهز باشيد. چاه ورودى، 
ــنگ هم وارد آن شد، اما به دليل تاريك بودن فضاى زير  ــت به س اين قابليت را دارد كه بتوان دس

پا و لغزنده بودن سنگ هاى غار، به هيچ عنوان اين كار توصيه نمى شود. 

فراتر از ماجراجويي در عميق ترين غار جهان!
شـمال  كيلومتـرى   12 در   ■
نزديكـى  در  كرمانشـاه،  شـرقى 
روستاى «چاالبه»، غارى وجود دارد 
بـه نام «پرآو» كه عنوان عميق ترين 
غار ايـران را به خود اختصاص داده 
اسـت.  اين غار نسـبت به موقعيت 
مكانى اش، بسيار سرد و دماى داخل 
آن معموالً بين 1- تا 3 سـانتى گراد 

در حال تغيير است. 
ــان دارد،  ــه داخل غار جري آبى ك
ــدن برفاب هايى است كه  به سبب آب ش
باعث فرسايش سنگ هاى داخلى آن شده 
است. اين فرسايش ها گرچه پديدآورنده 
ــيار خشن ساخته است،  ــنگى داخل غار را بس ــده، اما بدنه و ديوار س ــكل ها و تصاوير زيبا و متنوع ش ش
به طورى كه لباس غارنوردان در حين پيمايش غار، پاره مى شود و آب سرد به لباس هاى زير و سطح بدن 
نفوذ مى كند كه دشوارى هاى پيمايش را افزايش مى دهد. غار پرآو، تعداد 26 حلقه چاه دارد كه عميق ترين 
چاه آن، چاه شماره 16 است كه عمق آن به 42 متر مي رسد. غار «پرآو» سال 1350 كشف شد و توانست 
ــت غارهاى جهان  در آن زمان، عنوان عميق ترين غار عمودى جهان را به خود اختصاص دهد و لقب اورس
ــيار عميق تر از غار  ــده اند كه بس ــيارى در جهان يافت ش ــت آورد. امروزه غارهاى عميق بس را نيز به دس
پرآو هستند. به همين دليل، غار پرآو در فهرست عميق ترين غارهاى جهان به رتبه پايين ترى نزول كرده 
است، اما ويژگى منحصربه فرد ديگر اين غار وجود دهانه آن در ارتفاع سه هزار مترى از سطح درياست كه 
اين ارتفاع، باال ترين سطح در بين تمام غارهاى دنيا و ركوردى است كه فقط به اين غار اختصاص دارد.

اسرار غار دستكند «قلعه  جوق» اراك
■ غار اسـرارآميز و دسـتكند «قلعه جوق» در نزديكى روستاى «چهرقان»، از توابع 
بخش «وفس» اراك، در كوهى به نام «قوزى قشالق» قرار دارد كه در گذشته هاي دور، 

در دل كوه حفر شده و داراى سه مدخل است.
ــايل كوهنوردى ممكن نيست و عالوه بر اين، دسترسى به  ورود به داخل اين غار، بدون وس
ــيار مشكل است. برخى معتقدند كه اين غار، به منظور دفن مردگان بوده و درواقع بايد  آن نيز بس
آن را آرامگاه زرتشتيان عصر باستان دانست، زيرا مطابق آيين زرتشت، استخوان هاى مردگان را 
ــان، اين مقبره ها بيشتر مربوط به دوره  ــتند. به باور باستان شناس در دخمه هاى مخصوص مى گذاش

مادها است.
 غار سـفيدخانى: اين غار در 18 كيلومترى جنوب شهرستان اراك در كوه «سفيدخانى» 
قرار دارد. در دامنه اين رشته كوه، چشمه هاى آب فراوانى جاري است كه معروف ترين آنها چشمه 
ــت كه در دهانه غار به صورت  ــت. از زيبايى هاى اين غار، وجود «دودكش جن» اس «چپقلى» اس
تنوره ديده مى شود. همچنين وجود يك چاله بزرگ آب و ستون هاى استاالتيكى فراوان و زيبا، از 

ديگر جاذبه هاى غار «سفيدخانى» است.
 غار «آسيلى»: انجدان در 40 كيلومترى جنوب شرقى اراك در دامنه كوه چشمه قرار دارد 
كه به داشتن غارهاى معروف و آثار باستانى شهرت پيدا كرده است. در درون غار آسيلي، كه از 
مهمترين غارهاي انجدان به شمار مي رود، حوضچه هايى ديده مي شود كه ديواره هاى آن يكپارچه 

از مواد آهكى و بلورهاى منشورى استاالتيكى پوشيده شده است.

كتله خور؛ زيباترين و طويل ترين غار جهان
■ نـورى كه از ميان سـنگ هاى كف و سـقف اين غار به اطراف تابيده مى شـود، هر 
بيننـده اى را مجذوب مى كند. اين نور مرموز، چنان زيبايى شـگفت انگيزى پديد آورده كه 
لقب زيباترين غار جهان را به غار «كتله خور» اختصاص داده اسـت. براى ديدن اين غار 

بايد به 165 كيلومترى جنوب زنجان برويد تا از نزديك شاهد زيبايى هاى آن باشيد.
ــعت، دومين غار جهان و از لحاظ  ــاس اظهارنظرهاى مختلف، غار «كتله خور» از لحاظ وس براس
ــگرى ايران است.  ــناخته در صنعت گردش ــود و گنجينه اى ناش ــناخته مى ش زيبايى، اولين غار جهان ش
ــاقيزلو» در آهك هاى  ــى، غار كتله خور در دل كوه «س ــه هاى زمين شناس طبق نظريه هاى علمى  و نقش
ــى پديد آمده و تقريبًا حدود 30 ميليون سال مى تواند  ــوم زمين شناس ــن مربوط به دوران س اليگوميوس
ــت، اما گفته هاى افراد  ــان به اين غار، هنوز مشخص نشده اس ــد. تاريخ دسترسي انس ــته باش قدمت داش
كهنسال منطقه حاكى از آن است كه پدران آنان نيز در اين غار رفت وآمد داشته و داستان هاى مختلفى 
ــكال مختلف، مثل شير خوابيده، پنجه شير،  در اين باره تعريف مى كرده اند. به وجود آمدن قنديل ها به اش
ــمع، سگ شكارى، دست شيطان، نخل سوخته، مريم مقدس، دو جادوگر،  پاى فيل، لباس عروس، قلع ش
ــد طويل ترين غار ايران  ــه «كتله خور» مي توان ــت ك ــان دهنده اين اس ــفره عقد و عروس و داماد، نش س
محسوب شود و به باور زمين شناسان، به لحاظ پيدانشدن انتهاى غار، وجود مسيرهاى بكر ديگر كامًال 
ــانتيمتر، تنها راه  ــكل به قطر 70 س ــد. دهانه ورودى غار به صورت طاق مثلثى ش محرز به نظر مي رس
دسترسى به داخل غار بوده و هست. اين غار زيبا كه مجهز به امكانات اقامتى هم هست، در 5 كيلومترى 
بخش «گرماب» از توابع شهرستان خدابنده قرار دارد و فاصله آن با مركز شهرستان 85 كيلومتر است. 

ماجراجويى در تاالرهاى مخوف 16 غار زيبا

عجايب غارهاى شگفت انگيز ايران
■ غارهــا هميشــه اســرارآميز و مخــوف بوده انــد و معمــوالً كمتر 
كســى حاضر مى شــود پاي در تاالرها و حفره هاي تاريك و بســيار وســيع 
غارهــا بگــذارد و ماجراجويــي در طبيعــت را تجربه كند. ايــران كه يكي 
از وســيع ترين كشــورهاي جهان اســت، غارهاي بكر و مخــوف و نهفته و 

اسرارآميز بي شماري دارد. 
غارهــا بــه دليل ويژگي هاي خــاص جغرافيايي و اقليمــي، در مناطق 

مختلــف كشــور، بســيار متفــاوت و متغيرند؛ هر غــارى، مجموعــه اي از 
دهليزها، چاه ها و تاالرهاي مختلفي اســت و بيشــتر در ميان ســنگ هاي 
آهكــي و در اثر فرايندهاي زمين ســاختي، انحالل و فرســايش به وجود 

آمده اند.
در غارنوردى، خطرهاى كوچك و بزرگ، همواره غارنوردان را تهديد 
مي كند. اگر از حوادث ناشــي از ســقوط بگذريم، خطراتــي مانند ريزش 

ســنگ ها، هيپوترمــي، كپك ها و قارچ هاي ســمي، باكتري هــاي بيماري زا، 
حشــرات گزنده، خفاش ها، آب هاى آلــوده، گازهاي ســمي مانند رادون، 
ســولفيد هيدروژن و دي اكسيد كربن با غلظت باال، ازجمله مواردي است 
كه غارنوردان را تهديد مى كند، اما زيبايى هاى خيره كننده و شگفتى هاى 

برخى از غارهاى پرجاذبه و ديدنى را نيز نبايد فراموش كرد.
در غارنوردى، معموالً با مسيرهاي تنگ و باريك، لغزندگي ديواره ها، 

تاريكي مطلق، چاه هاي عميق و درياچه هاي اســرارآميز روبه رو مى شــويم 
و به همين علت، بدون حضور راهنما و راه بلدهاي رسمي، گشت وگذارى 

بسيار سخت و خطرناك است. 
آمارها نشــان مى دهد كه در ايران تاكنون بيش از دوهزار و 500 
غار شناســايى شده كه 800 غار از ســوى كارشناسان مورد بازديد قرار 

گرفته و بقيه غارها در حال كارشناسى است.

در ايران تاكنون بيش از دوهزار و 500 غار شناسايى شده است كه 800 غار از سوى كارشناسان مورد بازديد قرار گرفته و بقيه غارها در حال كارشناسى است
مى شــويم 
شت وگذارى 

زار و 500
ازديد قرار 

ست


