
 معرفي كارست غارهاي استان خراسان رضوي :

غار دره آل  .كیلومتري شمال شرق مشهد در مسیر راه كالت نادري واقع شده است 54این غار در  دره آل:

 اي در مجاورت آن قرار دارد. مکاني است دیدني با دیوارهاي مرتفع كه چشمه

هاي بینالود قرار  روستاي مغان، در دامنه كوهكیلومتري شهر مشهد و در جنوب  54این غار در  غار مغان:

باشد. درون غار آثار  متر مي 0192گرفته است. این غار داراي دو دهانه است و ارتفاع آن از سطح دریا 

باشد. در این غار  متر مي 04ها  استاالگمیت و استاالكتیت و چندین حلقه چاه وجود دارد كه عمق یکي از چاه

خورشیدي، توسط كوهنوردان  9505متر و بركه آبي وجود دارد. این غار در سال  نتيسا 54پرتگاهي به عرض 

 شهرستان مشهد كشف شد.



      



 



آباد در محدوده  كیلومتري مشهد قرار گرفته است. غار هندل 54این غار در بخش تبادكان و در فاصله  غار هندل آباد:

چشمه آبي وجود دارد كه آب آن از نظر مردم محلي داراي تقدس روستایي به همین نام واقع شده است. درون غار 

 باشد. مي

غار سنو كه در نزدیکي روستاي سنو در شهرستان گناباد واقع شده است از انواع غارهاي آبي است به طوري كه  غار سنو:

ه به غار علیصدر همدان كند. غار سنو تا حدودي شبی هاي متوالي میزان آب موجود در غار تغییري نمي حتي در خشکسالي

 .باشد مي

 كیلومتري روستاي كارده قرار گرفته است. 5كیلومتري شمال مشهد در فاصله  42این غار در  غار كارده:

 این غار در نزدیکي روستاي جهاب در شهرستان چناران قرار گرفته است. غار پرده رستم:

 .كاشمر قرار گرفته استكیلومتري شمال غرب شهرستان  02این غار در : غار آتشگاه

 كیلومتري چاپشلو از توابع شهرستان درگز واقع شده است. 5این غار در : غار قزلق

 .كیلومتري بشرویه و در روستاي نیگون قرار دارد 94این غار در  طبیعي گنبده:غار 

اي مشخص و ردّ پاي  هاي باستاني متعدد و شواهد برجاي مانده كه حکایت از پیشینه به رغم وجود تَل غار ماپري:

هاي بااهمیت این آثار، غاري است موسوم به  انسان ماقبل تاریخ در منطقه تربت حیدریه دارد، از دیگر نمونه



كه به استناد « صنوبر»كیلومتري شمال غربي تربت حیدریه و در نزدیکي روستایي به نام  91در « ماپري»

 این منطقه مربوط به پیش از تاریخ بوده است.هاي  شناسي از نخستین زیستگاه هاي باستان بررسي

كیلومتري جنوب غربي  6هاي طبیعي شهرستان سرخس غار بزنگان واقع در  یکي از آثار و جاذبهغار بزنگان: 

رسد و از لحاظ تاریخي  روستایي با همین نام است كه با توجه به شواهد، پیشینه آن به دوره پیش از میالد مي

 901به ثبت رسیده است. روستاي بزنگان در  641ایران قرار دارد كه با شماره  در زمره آثار تاریخي

كیلومتري شرق مشهد در یک منطقه دشتي قرار دارد و رشته كوه زیباي آن در بین كوهنوردان كشور 

 شهرت زیادي دارد.





      



   



اعات چاهک و شورلق واقع شده كیلومتري مشهد، در ارتف 14در « مزداوند»یا « مزدوران»غار  غار مزدوران:

متر است كه  4/0متر و ارتفاع آن  0و دهانه آن در میان تخته سنگي رو به مشرق قرار دارد. عرض ورودي آن 

ترین غارهاي  متر قرار دارد. این غار یکي از قدیمي 02متر و ارتفاع  42متري با عرض  922پس از آن تاالري 

نظیرترین غارهاي افقي ایران است. سرتاسر این غار با  تر، یکي از بياستان لقب گرفته و با طول یک كیلوم

هاي  توسط دو غارنورد به نام 9554ها و تشکیالت آهکي جالب پوشیده شده است. این غار در سال  ستون

ترین غارهاي كشف شده  یاد خورشیدي كشف شد و در آن زمان یکي از بزرگ یاد منوچهر مهران و زنده زنده

هاي نسبتاً  رفت. در این غار، یک تاالر بسیار بزرگ وجود دارد كه محل زندگي خفاش به شمار مي در ایران

ها  كشي محوطه غار و روشن بودن همیشگي آن، خفاش است. این روزها به دلیل برق« نعل اسبي»كمیاب 

د. این غار به دلیل ان هاي دنج و تاریک و دور از دسترس غار شده مجبور به ترک سالن و پناه بردن به گوشه

كند. قدمت این غار تا  نزدیکي به جاده، كوهنوردان، غارنوردان و حتي گردشگران زیادي را به خود جذب مي

دوم پیش از میالد تخمین زده شده است. داخل غار خشک است و براي تهیه آب باید از چشمه بزرگي   هزاره

هاي آب گرم معدني نیز وجود  یکي غار مزدوران، چشمهكه در نزدیکي غار وجود دارد، استفاده كرد. در نزد

 دارد.



      



 

كارستي گنج كوه در رشته كوه آالداغ و در نزدیکي شهر شوقان از توابع شهرستان جاجرم  -غار آهکي غار گنج كوه:

 –توان تکتونیکي مي واقع گردیده است. با توجه به این كه دهانه غار در یک دیواره گسلي قرار دارد، نحوه پیدایش آن را

غار از  برانگیز است.این  هاي این غار كوچک بسیار تعجب نظیر استاالگتیت و استاالكمیت زیبایي بي .انحاللي عنوان نمود

 92شود. حداكثر ارتفاع غار  هاي آن آب جمع مي دو داالن تشکیل شده است كه در فصول سرد سال در برخي از فرورفتگي



باشد. بنا به گفته افراد محل، به غیر از این غار دو دهانه غار دیگر در ارتفاعات  متر مي 022ها  نمتر و حداكثر طول داال

 .ها و نبود تجهیزات غارنوردي، كسي به داخل آن راه پیدا نکرده است تر بودن داالن باالتر وجود دارد كه به علت طوالني

 

كیلومتري جنوب مشهد واقع شده است . این غار  912بایگ در این غار در رشته كوه هاي صالح آباد غار صالح آباد : 

 . بسیار زیبا كیلومترها طول دارد و تا كنون كسي نتوانسته طول غار را تعیین كند


