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 مقدمه

ژئومورفولوژی کارست، به عنوان یکی از شاخه های ژئومورفولوژی  نه تنها اهمیت زیادی از نظر تئوریکی و مهندسی 

امروزه قلمروهای کارستی زمینه های بسیار جالب و گسترده ای . دارد، بلکه به لحاظ کاربردی دارای ابعاد وسیعی است

از سوی . و بهره برداری از آبخوان های آهکی محسوب می شوند برای اکوتوریسم، معدن کاوی،آمایش سرزمین، کشاورزی

دیگر توسعة شهرها و مجتمع های صنعتی به طرف پهنه های کارست سطحی و مدفون شده یا پالئو کارست ها، مسایل 

ویژه ای از جمله مخاطرات محیطی را در این قلمروها به وجود آورده است که ضرورت شناخت فرآیندهای کارستی و 

توسعة و پیشرفت . شکال ناهمواری آنها را برای برنامه ریزان و مدیرا ن سرزمین بیش از گذشته ضروری می سازدا

مهندسی ژئومورفولوژی و مدیریت ساخت و سازها و کاربری ها در قلمروهای کارستی، بدون شناخت فرم های کارست 

و فرم های این نواحی بیشتر گردد، مدیریت کارست نیز غار امکان پذیر نمی باشد و هر اندازه شناخت ما از فرآیندها 

درصد خشکی های جهان از سنگ های کارستی پوشیده شده و هرگونه  02حدود .   بهینه تر و کارآمدتر خواهد بود

مساحت کشورمان % 31از طرفی حدود . توسعه بر روی این اراضی، مستلزم شناخت کامل از ژئومورفولوژی کارست است

 -استفاده از آبخوان های آهکی. آن در ارتفاعات زاگرس واقع شده است% 02ای کربناته تشکیل می دهد که را سازنده

جمعیت % 00 دولومیته برای تأمین آب آشامیدنی مناطق شهری و روستایی بسیار حائز اهمیت است و درحال حاضر

جنبه های اکوتوریستی و جاذبه های اهمیت دیگر مناطق کارستی، . جهان از منابع آب کارست استفاده می کنند

ژئومورفوتوریستی آنها است، به طوری که در بعضی مناطق، تعداد زیادی از بازدیدکنندگان و درآمدهای اقتصادی آنها، 

برای مثال؛ غار کِرم شب تاب در نیوزیلند ساالنه . مربوط به غارهای کارستی، دره ها و دیگر مناظر کارستی شونده است

در ایران نیز مناظر کارستی زاگرس، البرز و کپه داغ به ویژه غارهای کارستی از جاذبه . نفر بازدیدکننده دارد میلیون 5/3

که توده های کارستی حساسیت باالیی به ورود آالینده ها دارند و به از آنجایی . های توریستی زیادی برخوردار هستند

د، بنابراین بررسی جنبه های زیست محیطی کارست ها سرعت موجب آلودگی منابع آب زیرزمینی کارست می شو

طی سه دهة . سرزمین، پژوهشگران و دانشجویان حائز اهمیت استوشناخت مسایل مدیریتی این قلمروها برای مدیران 

اخیر پیشرفت های شگرفی در کارست ژئومورفولوژی، غارشناسی و کارست هیدرولوژی صورت گرفته که اطالع از نتایج 

لعات برای دانشجویان رشته جغرافیای طبیعی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مفید و کارآمد این مطا

خواهد بود و عالوه بر آن برای رشته هایی چون ژئومورفولوژی، زمین شناسی، آبخیزداری، محیط زیست، مهندسی 

 . عمران، شهرسازی و سایر رشته های تحصیالت تکمیلی به کار می آید

نابراین با توجه به منظور نمودن درس ژئومورفولوژی کارست در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی ب

سال  52رشته ژئومورفولوژی و فقدان منبع فارسی در این زمینه، نگارندگان را برآن واداشت که با استفاده از تجربیات 

سی ژئومورفولوژی کارست های ایران و باالخص حوضة رسوبی تالش و کار علمی در زمینة ژئومورفولوژی و همچنین برر

کپه داغ و ارتفاعات بینالود، کتاب حاضر را بر اساس سرفصل های درس ژئومورفولوژی کارست در مقطع کارشناسی ارشد 

 . و درس ژئومورفولوژی و مدیریت مناطق کارستیک در مقطع  دکتری تخصصی به رشته تحریر در آورند

در فصل اول، مفاهیم اساسی در ژئومورفولوژی کارست؛ در فصل دوم، ویژگی . مل هفت فصل استکتاب حاضر شا

های سنگ های کارستی شونده و طبقه بندی آنها؛ در فصل سوم، فرآیندهای کارست زایی و نقش انحالل در تکامل 

شکال کارستی، ژنز و کارست؛ در فصل چهارم، هیدرولوژی و سیستم زهکشی کارست؛ در فصل پنجم، طبقه بندی ا

ژئومورفومتری آنها؛ در فصل ششم، غار و ویژگی های ژئومورفیک آنها و در فصل هفتم، راهبردهای مدیریت و حفاظت 



بهرحال این اثر خالی از اشکال نبوده و از اساتید و دانش پژوهان این . قلمروهای کارستی مورد بررسی قرار گرفته است

 .م تا بر غنای آن افزوده شودرشته تقاضای همیاری می نمایی
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