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 تحقيق زمينه اي

 گیری شکل و انواع

 توانند می و شوند می ایجاد گوناگونی شناسی زمین فرایندها تحت غارهای. است مشهور غارزایی به غارها توسعه و گیری شکل

 تکتونیکی، نیروهای آب، اثر در فرسایش شیمیایی، فرایندهای ترکیب از عبارتند ها این. باشند داشته مختلفی های اندازه

 .جوی تاثیرات و فشار ها، روارگانیسممیک

 کارست غارهای عمق[ ۲.]کند تجاوز متر ۰۳۳۳ از تواند نمی غارها عمق باالیی، های صخره فشار به توجه با که شود می زده تخمین

 [۰.]است ارتباط در کربنات های صخره پایه با که شود، می تعیین دارد نقش ها آن گیری شکل در که فرایندهایی اساس بر
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 [۴.]اند شده تشکیل آهک سنگ پوشی حالل از غارها بیشتر

 .ولز جنوب در کینگ، کوه تاالر در غارسنگ

 شده پوشی حالل غارهای

 اما آهک، سنگ مانند اند، شدنی حل که اند شده تشکیل هایی سنگ از غارها این و غارند انواع ترین رایج شده پوشی حالل غارهای

 زیرزمینی های آب در سنگ. فرنگی گچ و نمک مرمر، دولومیت، گچ، سنگ جمله از شوند، تشکیل نیز دیگر های سنگ از توانند می

 گسترش ها ترک شناسی زمین های دوره طول در. کنند می نشت غیره و اتصاالت ها، گسل بستر، های صفحه از که شود می حل اسیدی

 .کنند می ایجاد را غاری های سیستم و غارها و یابند می

 زیر های آب و باران آب با پوشی حالل آهک سنگ. اند شده ایجاد آهک سنگ از شده پوشی حالل غارهای بیشترین و ترین بزرگ

 کارست که کند می ایجاد را زمین از متمایز شکل یک انحالل فرایند. کند می تولید آلی اسید طبیعی طور به و دهد می واکنش زمینی

 شده نشین ته کربنات کلسیم آرایش با اغلب آهکی، سنگ غارهای. شود می مشخص زیرزمینی کشی زه و گودال وسیله به که دارد، نام
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 دوم دسته معدنی مواد این نام. شود می ها ستون و نوشابه، های نی ها، چکیده ها، چکنده جریانی، های سنگ شامل این. شوند می تزیین

 .است غارسنگ

 خواهد آب از مملو دارد، قرار زیرزمینی های آب محلی سطح یا ایستایی سطح پایین که شده پوشی حالل غار یک از هایی بخش

 [۵.]بود

 شده پوشی حالل غارهای از دیگر نوعی کارل های حفره ملی پارک اطراف و نیومکزیکو در لچوگیا، غار که است براین اعتقاد اکنون

 باال به را سولفوردار گاز نفت مخازن که جایی آید، می باال به پایین از که اند، شده تشکیل هیدروژن سولفید گاز از ها آن. است

 حل زمین آهک های سنگ با اسید این سپس. کند می ایجاد را اسید سولفوریک و شود می مخلوط زیرزمینی آب با گاز این. فرستند می

 .کند می نفوذ سطح از اسیدی آب باال، از و شوند می

 اولیه غارهای

 .هاوایی رد گدازه داالن یک اکتشاف
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 .دارند نام اولیه غارهای اند، شده ساخته اطراف های سنگ با همزمان که غارهایی

 سمت به گدازه حرکت با. شوند می شناخته اولیه غارهای عنوان به و اند شده ایجاد آتشفشانی های فعالیت اثر بر گدازه های داالن

 خارج آن از زیادی مقدار اگر و دهد، می ادامه خود جریان به پوسته پایین در داغ گدازه. گردند می جامد و خنک آن سطح پایین،

 سایر و شرقی، ایداهو بازالتی صفحات دو،-ججو قناری، جزایر در غارها این از هایی نمونه. ماند می باقی گدازه داالن یک شود،

 کیلومتر ۵۵٫۵ آن طول است؛ طوالنی و جهتو قابل گدازه داالن یک هاوایی، در هیلو نزدیک کازومورا غار. شود می یافت ها مکان

 .باشد می

 آتشفشانی های فعالیت اثر بر که غارهایی سایر. باشند نمی محدود ها آن به ولی شوند می ای گدازه های داالن شامل ای گدازه غارهای

 .متورم غارهای و ز،با آتشفشانی عمودی های لوله گدازه، قالب غارهای شده، شکافته غارهای از عبارتند شوند می ایجاد

 ساحلی یا دریایی غارهای

 موجی های فعالیت اثر در که است، ساحلی غار ویژه، شرایط یک. شوند می یافت جهان سراسر سواحل مجاورت در دریایی غارهای

 نیز بستر تصفحا تماس محل تواند می اما اند، گسل ها ضعف این اغلب. دارند ضعیفی صخره که شود می ایجاد دریا از مناطقی در
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 در نا فانگ خلیج مانند دیگر، جاهای در. دارند قرار آن باالی آب، سطح آمدن پایین دلیل به اکنون موجی غارهای برخی. باشد

 ۵۳ تا ۵ دریایی غارهای اغلب طول. دارند قرار فرسایش معرض در اکنون و اند، فراگرفته را شده پوشی حالل غارهای دریاها تایلند،

 .برسد هم متر ۰۳۳ تا است ممکن ولی است متر

 فرسایشی غارهای

 هر در ها این. آورند می خود با را رسوبات و ها سنگ که اند شده ایجاد هایی جریان از حاصل فرسایش اثر در فرسایشی غارهای

 بدان را آب که باشد ضعیفی مکان باید عمومی حالت در. گرانیت مانند سخت های سنگ جمله از شوند، می ایجاد ها سنگ از شکلی

 بسیاری. اند شده ایجاد بادی رسوبات از که هستند، بادی غارهای فرسایش غارهای از زیرگروه یک. گسل یک مانند کند، هدایت جا

 که جایی گیرند، می قرار فرسایش متعاقب فاز تحت اغلب اند شده ایجاد شده پوشی حالل فرایندهای از ابتدا در که غارهایی از

 .کنند می عبور آنان از ها رودخانه و الفع های جریان

 یخچالی غار

 .۰۲۲۳ سال واشنگتون ایالت فور، بیگ کوه در بزرگ، یخچال یک در یخچالی غار
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 جریان تاثیر تحت ها حفره این. شوند می ایجاد طبیعی های یخچال زیر یا داخل در آب جریان و برف شدن ذوب از یخچالی غارهای

 "یخی غارهای" عنوان به نادرستی به یخچالی غارهای اوقات گاهی. دارند غارها فروریختن به تمایل که د،دارن قرار یخ آرام بسیار

 .باشند می سال طول های تکیل شامل که دارد اشاره ای پایه غارهای به درستی به بعدی واژه این اگرچه شوند، می شناخته

 شکافته غار

 شده حل کمتر های سنگ های الیه میان از گچ، سنگ مانند شده، حل معدنی مواد های الیه که شوند می ایجاد زمانی شکافته غارهای

 .ریزند می فرو سنگ از هایی بلوک شکل در و شکنند می ها سنگ این. شوند خارج

 ای توده غار

 در اغلب و آیند می فرود های پشته برسر تصادفی طور به که اند شده ایجاد بزرگی های سنگ تخته بازشدن از اغلب ای توده غارهای

 .باشند می مربوط لغزش زمین و ریزش سنگ به که دارند نام «سنگ توده» ثابت غیر مواد این. دارند قرار ها صخره پایه

 آنچیاالین غار
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 این(. دریا آب اغلب) باشد می شور آب و شیرین آب از مخلوطی شامل اغلب و بوده ساحلی که هستند غارهایی آنچیاالین غارهای

 .اند بومی جانوران دارای اغلب و شوند می یافت جهان جاهای از بسیاری در هاغار

 فیزیکی الگوهای

 متصل دست پایین های شاخه به که اند، شده ایجاد هایی گذرگاه از ها آن هستند؛ دندریتیکی جریانی الگوهای شبیه ای شاخه غارهای

 تقویت جا آن زیرزمینی های آب که شوند می ایجاد هایی گودال نزدیک در و هستند غار الگوهای ترین رایج ای شاخه غارهای. هستند

 [۵.]گردد می متصل دست پایین های شاخه به و شود می تغذیه ای جداگانه تقویت منبع از که ای شاخه یا گذرگاه هر. گردند می

. اند شده پهن شیمیایی فرسایش با که هستند شکستی دارای و ایجاد، کربنات های سنگ از متقاطعی درزهای از ای زاویه شبکه غارهای

 [۵.]دارند ادامه بسته گسترده های حلقه در که کنند می ایجاد را راستی و باریک بلند، مسیرهای ها شکست این

 .کنند می برخورد پایین روبه های کشی زه با سپس و شود می جدا مسیرشان که هستند سطحی بافتی های جریان مانند ای بخیه غارهای

 [۵.]کنند می عبور باالتر و تر پایین بسترهای از بندرت تنها و گیرند، می شکل سازه یا بستر یک طول در اغلب ها آن
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. گردند می متصل یکدیگر به شیمیایی گوناگون های آب مخلوط از محلول های حفره که شوند می ایجاد زمانی اسفنجی غارهای

 [۵.]اند اسفنج یک مشابه باشند، می رندمی و اند بعد سه دارای که الگو یک از های حفره

 آمدن باال از تصادفی بعدی-سه های اتاق این. دهند می شکل را قاعده، بی بزرگ های گذرگاه و راهروها ها، اتاق شکل شاخک غارهای

 [۵.]ندسای می را کربناتی های سنگ سولفید، هیدروژن از شده غنی آب با که شوند، می ایجاد زیرزمینی های آب سطح

 با است ممکن ها آن. افقی گذرگاه یک نه اند، شده ساخته عمودی محور یک از( ها حفره یا ها چاه عمودی، غارهای) گودالی غارهای

 .باشند مرتبط باالیی الگوهای از یکی

 جغرافیایی توزیع

 (اسلواکی) اسکواک کارست در دومیکا غار

 غاری های سیستم توزیع. اند شده مستندسازی و کشف غارنوردان توسط ها آن از دکیان تعداد اما دارند، وجود جهان سراسر در غارها

 استرالیا، ایتالیا، فرانسه، مانند) دارد محبوبیت ها آن در غارنوردی هاست سال که است شده منحرف کشورهایی در شده مستندسازی
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 یافت اقیانوسیه و شمالی آمریکای آسیا، اروپا، در وسیعی طور هب اکتشافی غارهای نتیجه، در(. غیره و آمریکا متحده ایاالت بریتانیا،

 .کمترند جنوبگان و آفریقا آمریکا، در اما اند، شده

 که درحالی باشند، می مستند قارهای از عاری آسیا و شمالی آمریکای از وسیعی های بخش زیرا است، نادرست تعمیم یک این

 وسعت غارنوردان که جا آن از. هستند فراوانی مستند غارهای دارای برزیل از هایی بخشی و ماداگاسکار خشک ریز برگ های جنگل

 حدوداً دارای چین که این با مثال، برای. کند تغییر است ممکن مستند غارهای توزیع کنند، می بررسی را جهان شدنی حل های سنگ

 .باشد می اندکی نسبتاً هایغار دارای ،(مربع کیلومتر ۰۳۳۳۳۳۳ از بیش) است جهان آهک سنگ از نیمی

 ها ترین و ها ثبت

 کیلومتر ۵۴۰ آن طول که شود می مربوط آمریکا متحده ایاالت کنتاکی در ماموت غار ملی پارک به عبور مسیر کلی طول بزرگترین

 ۲۵۲ طولش که است آمریکا متحده ایالت در جنوبی داکوتای در جوول غار دوم رتبه در زیرا است آور تعجب خیلی عدد این. است

 [۲.]باشد می کیلومتر
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[ ۲.]باشد می کیلومتر ۲۴۲ طولش که است مکزیک در یوکاتان، جزیره شبه در بل اکس سیستما شده، بررسی زیرآبی غار ترین طوالنی

 .باشد می کیلومتر ۲۲۳ اکنون که است افتاده اکتون ساک سیستما دست به بار چندین رکورد این

 عمقش که است گرجستان در ورونیا غار ،(نقطه ترین پایین تا ورود نقطه باالترین از گیری اندازه با) هشد شناخته غار ترین عمیق

 در که ای شده کشف غار اولین. )کرد می تجاوز کیلومتر ۲ از عمقش که بود ای شده کشف غاری اولین این[ ۸.]باشد می متر ۲۰۲۲

 و سارما عمیق،غار غارهای سومین و دومین حاضر حال در( بود فرانسه در گربر گوفر مشهور غار داشت، قرار کیلومتر یک زیر عمق

 غار گرجستان، خارج در غار ترین عمیق[ ۸(.]متر ۰۲۵۰ و ۰۸۰۳ ترتیب به) اند گرجستان در اسنزنایا مزهونوگو ایلیوزیا غار

 [۸.]رسد می متر ۰۵۲۰ به عمقش که است استرالیا در المپرچتسوفن

 کوه در متر ۵۵۰ عمق با گاست، پاتکو. است متر ۵۳۰ عمق با اسلوونی در ورتوگالویکا غار غار، یک در مودیع گودال ترین عمیق

 .است دوم مکان در کرواسی در ولبت
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 تاالری دارد، قرار(( مالزی) میری و بورنئو ساراواک،) مولو گونونگ ملی پارک در ساراواک تاالر در شده کشف فضای بزرگترین

 حجم با کلیرواتر غاری سیستم رسد می نظر به. متر ۸۳ ارتفاع و متر ۴۳۳ در ۲۳۳ حدود در مکانی با پوشیده، و سنگی تخته دار، شیب

 .دارد دنیا غارهای بین در را حجم بیشترین مکعب، متر ۰۳۰۴۲۵۴۳

 با. دارد قرار یتنامو در بن کوانگ استان در بانگ که-نها فونگ ملی پارک در دونگ سون غار در شده کشف گذرگاه بزرگترین

 طول اکثر در و متر ۸۳ ارتفاعش کیلومتر، ۴٫۵ غار این طول غار، مطالعه بریتانیایی انجمن بریتانیایی-ویتنامی دانشمندان های بررسی

 . است پهن خود
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 مسئله :

آشنایی  و انواع آن درون یک  غار با حد چه تا

 دارید؟

 ؟ددار چه ویژگی هایی غار
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 تعریف

 را یخچالی غار. شود می تشکیل یخچال یک درون که است غاری یخچالی، غار

 .نامند می یخی غار اشتباه به گاهی
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. شوند می تشکیل یخچال زیر از یا و درون آب جریان با یخچالی غارهای بیشتر

 ذوب دما تغییر با و تدریج به که است یخچال خود سطح از اغلب آب این منشا

 دما انتقال. زند می بیرون و یابد می جریان یخچال زیرین های الیه رد و شود می

 جریان آن در هوا که کند ایجاد را ٔ  حفره که کند ذوب قدر آن را یخ تواند می

 به زمستان، در شدن متصاعد و تابستان در یخ تدریجی ذوب با هوا حرکت.یابد

 .کند می کمک حفره شدن بزرگ

 یا فشانی اتش های حفره و زمین درون گرمای ثرا بر یخچالی غارهای از بعضی

 پدیده این بارز های مثال از یکی شوند، می تشکیل ها یخچال زیر داغ های چشمه
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 دهه در که است ایسلند در Vatnajökul یخچال در Kverkfjöll یخچالی غار

 متر ۵۲۵ حدود در عمقی و طول کیلومتر ۲/۹ و است شده گیری اندازه ۰۸۹۱

 .دارد

 ذوب و یخچال حرکت دلیل به این و ناپایدارند نسبتاً یخچالی غارهای از یبعض

 به شدن ناپدید و رفتن بین از یا و ریزی فرو امکان غارها این است، آن شدن

 پویای طبیعت شدن روشن برای مثال یک. دارند را ها یخچال نشینی عقب دلیل

 کوه در Paradise Ice Caves بهشت به موسوم یخی غارهای یخچالی، غارهای

 در است، شده شناخته ۰۸۱۱ های سال اوایل از که است متحده ایاالت در راینیر
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 حال اند، شده ناپدید کامالً غارها این که رفت می تصور ۰۸۹۱ ٔ  دهه ٔ  میانه

 این در کیلومتر ۰۱/۲۵ صول به را هایی گذرگاه ۰۸۹۹ سال در غارنوردان که آن

 ٔ  سامانه ترین طوالنی این و کردند گیری هانداز و شناسایی یخچالی غارهای

 و ریختند فرو ۰۸۸۱ ٔ  دهه در بهشت یخچالی غارهای. است جهان یخچالی غارهای

 است ممکن یخچالی غارهای. شدند ناپدید کامالً ۲۱۱۲ تا ۲۱۱۹ های سال بین

 موضوع و بپردازند ها یخچال درون مطالعه به تا باشد شناسان یخچال توجه مورد

: انگلیسی به) شناسی غاریخچال گاهی یخچالی ارهایغ مطالعه

Glaciospeleology )میشود نامیده. 
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 نتیجه گیری

 و آب با ها سنگ شدن حل اثر بر معمول بطور که هستند هایی حفره جهان، مهم غارهای

 آهکی های سنگ در غارها انگیزترین شگفت و بزرگترین. شود می ایجاد ها یخ شدن ذوب

 وارد تواند می نفر یک فقط که اند کوچک ٔ  حفره یک فقط غارها، بعضی. اند آمده بوجود

 .دارند تو در تو های اتاقک و ها گذرگاه دیگر، برخی. شود آن

 و کف در فرورو های آب چکیدن اثر بر غار فضای تشکیل از بعد که هایی سنگ تمام به

 چکنده ها آن ترین معروف که گویند می غارسنگ آید می بوجود غار های دیواره

 گفته غارشناسی غارها، مطالعه دانش به. هستند( استاالگمیت) چکیده و( استاالکتیت)

 .شود می
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[ ۱.]دنیاست غار ترین طوالنی آمریکا، متحده ایاالت در کنتاکی، در ماموت غار ملی پارک

 غار نیز ایران در. دارند طول کیلومتر ۰۶۵ هم روی غار، این ٔ  پیچیده درهم راهروهای

 و است کبودراهنگ در همدان استان طوالنی و دیدنی بسیار غارهای از صدر علی

 همچنین و کرمانشاه دراستان قلعه قوری غار نیز و مرکزی استان نخجیر چال غار نهمچنی

 غربی آذربایجان استان در و بوکان - مهاباد جاده میان در کوتر کونه یا سهوالن آبی غار

 .هستند وجهان ایران غارهای زیباترین از که است شده واقع
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:گزاری  سپاس   

رسانيده با راهنمايي و مساعدت خويش ياری  طرحهك از همه كساني هك طي اين  دانسته هب لطف ازيد منان هب اتمام رسيده رب خود الزم  طرح اينك هك اين      

. تشكر نمامیي اند   
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