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  1383، تابستان 48 شمارۀ -های جغرافیایی پژوهش
  1- 15 صص

  
  های ژئومرفولوژیکی مناظر کارستی در حوضۀ آبریز کارده  ویژگی

  )شرق زون کپه داغ(
  

   استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسالمی مشهد-کتر ابوالفضل عشقید
  هشتی دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه شهید ب-دکتر محمدرضا ثروتی

  2/9/80: پذیرش مقاله

  

  چکیده
های کارستی نسبتاً متعدّدی وجود دارد که هر گونه تحقیقات   کپه داغ، توده-در زون ارتفاعات هزار مسجد

های آهکی،  تواند به لحاظ شناخت زمین شکل های کارست، آبخان کارست ژئومرفولوژیکی بر روی آنها می
ها حائز اهمّیّت  یک کارست و کاربری و مدیریّت سرزمین در این قلمروهیدرول های کارستی با سیستم ارتباط فرم

  .باشد
های مناطق نیمه خشک و کوهستانی بوده و در پایین دست حوضه، پنج  تودۀ کارستی کارده از نوع کارست

 .شود حلقه چاه آهکی در آبخان کارست حفر گردیده که به منظور آب آشامیدنی شهر مشهد از آنها استفاده می
برداری قرار  غرب مشهد مورد بهرهدر ع یافته و برای شرب  کارده تجمّ پشت سدّ،ی حوضهحهای سط همچنین آب

از این نظر . باشدها می ها و بیست درصد از رودخانه هشتاد درصد آب ساکنان حوزه از چشمهحدود . گیرد می
ریزی در زمینۀ   آنها و سرانجام برنامهسیستم هیدرولوژیکیپذیری  اسیتهای کارستی و حسّ شناسایی زمین شکل

  .های کارستی ضرورت دارد کاربری صحیح زمین و مدیریّت منابع آب در این گونه قلمرو
و  )1(1 حوضه را سازنده های ژوراسیک مرزدارانۀ دو لومیت-های کربناته و کربناته ترین سازنده عمده
توسعه یافتگی تخلخل . ای است و به صورت تودههای ضخیم الیه   که دارای آهک پوشانیده )2(2مرزداران

های کربناته و  در سنگ3های کارستی فیکاسیون و ایجاد فرآیند) ها ای از درز و شکستگی به صورت شبکه(ثانویّه
های  ها بوده و به همین دلیل در زیر حوضه شدن سنگر در کارستی ثّمؤترین عوامل  دولومیتۀ منطقه از جمله مهم

های کارستی، غارها و  چال ها، شبه دولین و سنگ کارنمیکرو توان اشکال  رکت و کریم آباد میحآل بلغور و 
  .نمودهای کارستی را مالحظه  شکاف

                                                                                                                                                            
 
1- (JMZ 1) 
2- (JMZ 2) 
3- Karstification 
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  …های ژئومرفولوژیکی مناظر کارستی در حوضۀ آبریز کارده  ویژگی    2

های ژئومرفیک کارستی و اهمّیّت آنها از نظر حسّاسّیت سیستم  در مقالۀ حاضر به بررسی ویژگی
هدف اصلی این تحقیق شناسایی و . ه شده استها در حوضۀ آبریز کارده پرداخت هیدرولوژیکی به آالینده

ها به درون  ها و هرز آب های کارست در منطقه و نقش مناظر کارستی در زهکشی آب بندی زمین شکل طبقه
  .سیستم هیدرولوژیکی بوده است

 . دولین، کارن،های کربناته  سنگه، حوضه آبخیز کارد،ژئومرفولوژی کارست :واژگان کلیدی
 

  مقدّمه
 به معنی زمین سنگی 2این واژه از کلمۀ کارا.  ماقبل هند و اروپایی دارد   منشاء) 1973 (1رست طبق نظر گیمزواژۀ کا

 به معنی 3در یوگسالوی شمالی، واژۀ کارس. وپائی و خاورمیانه راه یافته استرهای هند و ا گرفته شده و سپس به زبان
این واژه  به . باشد  می4این کشور با ایتالیا در مجاورت شهر ترایستای در یک بخش از مرز  یهحزمین سنگی برهنه و نام نا

 از این 5.تدریج در زبان آلمانی به کارست تبدیل شده  و سپس در اواسط قرن نوزدهم وارد ادبیات ژئومرفولوژی گردید
لومیته و تبخیری در هر های کربناته، دو های شگفت انگیز تشکیل شده در سنگ ها به مناظر و چشم انداز نظر ژئومرفولوگ

های  ها همچنین جریان در این قلمرو. قیقی گویندحهای کارست   شکل های کارستی یا مجموعۀ زمین ناحیه، فنومن
ی کارستی حهای نوا های بزرگی وجود دارد که از ویژگی های انحاللی و چشمه های بسته، شیار فرونشست، غارها، چاله

  .می باشد
 درصد جمعیّت جهان از منابع 27های کربناته پوشانیده و  ها را سنگ ، سطوح قاره)1(شمارۀ در حال حاضر طبق نقشۀ 

، البرز، کپه داغ های کارستی در رشته ارتفاعات زاگرس در کشور ما، علیرغم وجود توده. نمایند آب کارست استفاده می
انه تحقیقات بسیار اندکی در مورد شناسایی ، متاسّف)1378کلتات، ترجمه ثروتی، (و ایران مرکزی و جزایر خلیج فارس 

وسعت . ها انجام شده است های توریستی آن آب کارست و جاذبهبرداری منابع  های کارستی، مدیریّت بهره ناهمواری
 هزار کیلومتر مربع می باشد که عمدتاً از دوران مزوزوئیک هستند 20ود حدهای آهکی در استان خراسان  سازنده

های توریستی از لحاظ  شوند، عالوه بر جاذبه ها ایجاد می مناظر کارستی که در این سازنده. )1376والیتی، (
های کارستی شونده،  گونه سازنده همچنین به دلیل ذخایر آبی در این. ندا یّتژئومرفولوژیکی و هیدرولوژیکی نیز حائز اهمّ

ویژه در نواحی خشک و کم  به( نواحی روستایی اطراف ها و مین کنندۀ آب آشامیدنی شهرتأبه عنوان یکی از منابع مهمّ 
  .باشند مطرح می) آب

د ژئومرفیک کوهستان، واحد نیمه ححوضۀ کارده در شمال شهرستان مشهد به لحاظ ژئومرفولوژیکی از چهار وا
ومرفیک ها، اشکال و مناظر ژئ های آبرفتی و مخروط افکنه تشکیل شده، قلمرو کوهستانی، واحد فالت و واحد تراس

 دولومیتی حوضه بوده -های آهکی و آهکی ها و عوامل مؤثّر بر کارستی شدن سنگ ای تشکیل داده که حاصل فرایند ویژه
  .است

                                                                                                                                                         
 
1- Gams (Trudgill, S.T. 1985) 
2- Karra 
3- Kars 
4- Trieste 
5- Gillieson, David (1998) 
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  3    1383تابستان ، 48یی، شمارۀ های جغرافیا پژوهش
 
  
  
  

 

 

   

 
نقشۀ 

1-
 موقعیّت جغرافیایی حوضۀ آبریز کارده
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  …های ژئومرفولوژیکی مناظر کارستی در حوضۀ آبریز کارده  ویژگی    4
 
  موقعیّت جغرافیایی و جمعیّت حوضه 

های حوضۀ آبریز اصلی   کپه داغ واقع بوده و یکی از زیر حوضه-حوضۀ آبریز کارده در شرق زون هزار مسجد
   طولº59/ 46´ تا º59/ 26´عرض جغرافیابی و  º26/ 58´ تا º26/ 37´از نظر موقع ریاضی، بین. رود می باشدکشف 

 کیلومتر مربّع و جزء نواحی کوهستانی شمال 1/571مساحت حوضه ). 2 و 1نقشه های شمارۀ (جغرافیایی قرار دارد، 
  . 1شود شهرستان مشهد محسوب می

ترین نقطۀ ارتفاعی در خروجی حوضه و  ن متر از سطح دریا و پایی2977الغرب حوضه باالترین نقطه ارتفاعی در شم
 47وضه حفاصلۀ مشهد تا آبادی کارده در جنوب ). 3نقشۀ شمارۀ (باشد   متر می1200در پایین دست آبادی کارده 

متر   میلی450الی به متر و در ارتفاعات بخش شم   میلی2/374متوسّط بارندگی در بخش جنوبی حوضه . کیلومتر است
  .رسد می

یۀ مورد مطالعه را کشاورزان و دامداران روستایی، عشایر کوچرو و جمعیّت مستقر در شهرک کارده حساکنان نا
 نفر 1423عالوه بر آن، تعداد .  نفر بوده است7673) 1379در سال (مجموع کلّ جمعیّت روستایی حوضه . دهند تشکیل می

 بهداشت، ۀخان(باشند   نفر جمعیّت مستقر در شهرک کارده می825 نفر عشایر غیر بومی و 457نیز جمعیّت عشایر بومی، 
 خانوار بوده 12 خانوار و کمترین جمعیت در آبادی پنج منه با 301بیشترین جمعیت در آبادی مارشک با ). 1379کارده، 
  . آبادی است13های حوضه برابر  مجموع آبادی. است

  
  رستی فیکاسیونعوامل و فرآیندهای کا

  :مهمترین عوامل کارست ساز در منطقۀ مورد مطالعه عبارتند از
   دولومیته مساعد برای کارستی فیکاسیون، -های کربناته و کربناته  وجود سازند-الف
های  در سنگ) ها و هوازدگی مکانیکی ناشی از گسل(های درز و ترک و شکستگی   توسعه یافتگی سیستم-ب

  کامل یافتگی تخلخل ثانویّه در سنگ آهک است، ای که مبین ت توده
   وجود بارندگی نسبتاً مناسب و گردش آب درون سنگ آهک،-ج
  .های کربناته و دولومیته ذیری در سنگحل پ فرآیند -د

 برای عملکرد کارست شدگی مساعدتر از 2 و چمن بید)2(، مرزداران)1(از نقطه نظر لیتولوژی، سه سازندۀ مرزداران
ای  های الیه ای و آهک های توده ها از آهک که این سازنده به طوری ). 3نقشه شمارۀ (باشند  های حوضه می ندهسایر ساز

و ) 1(های مرزداران  در سازنده). 1378بدیعی نالقی، (ها مربوط به ژوراسیک میانی تا فوقانی است   و سن آن تشکیل شده

                                                                                                                                                         
 

  . منطقه40000/1های هوایی  گیری از طریق عکس  اندازه-1
 (Jch)بید   چمن-2
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  5    1383تابستان ، 48یی، شمارۀ های جغرافیا پژوهش
 
به صورت ضخیم الیه تشکیل شده، اشکال کارستیک در آنها کمی ای کربناته و دولومیتی،  های توده که از سنگ) 2(

  .تکامل یافته است
   توپرگرافی حوضۀ آبریز کارده-2نقشۀ 

  
 توپوگرافي  حوضه آبريز كارده : ٢نقشه شماره    

 www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID
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   زمین شناسی حوضۀ آبریز کارده-3 ۀنقش
  
  
  
  

  

زمين شناسي حوضه آبريز : ٣نقشه شماره    
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  7    1383تابستان ، 48یی، شمارۀ های جغرافیا پژوهش
 

های هوایی تعیین گردیده و   دولومیتی در حوضه از طریق پالنیمتری کردن عکس-های کربناته توزیع سازنده     
 درصد از کلّ حوضه را سه سازند مرزداران 03/81گردد  مالحظه میچنانکه .  قید شده است)1( شمارۀ ج آن در جدولنتای

 درصد مربوط به سازند 8/32از این مقدار . باشند ساز می های کارست ء سازنده  که جز و چمن بید تشکیل داده) 2(و ) 1(
 مربوط به 83/30و ) 1(های ضخیم الیه مرزداران   مربوط به آهکدرصد 7/21، )2(ای مرزداران   و دولومیت تودهکآه

  ).1نمودار شمارۀ (ای چمن بید است  های الیه سازند آهک
   دولومیتی در حوضۀ کارده-های کربناته و کربناته  توزیع و نسبت سازند-1جدول 

    ردیف  ها زیر حوضه
  آباد کوشک  نگج  آل  بلغور  آباد کریم  رکتح  نام سازند

نسبت از 
  کلّ حوضه

 (JMZ2) 2سازند مرزداران   1
  ای وآهک دولومیتی توده آهک

68/34  39/44  39/26  73/37  42/32  86/29  8/32  

 (JMZ1) 1سازند مرزداران   2
  آهک   الیه با دولومیت

54/22  9/0  12/35  2/36  3/17  59/7  72/21  

  آهک Jeh بید سازند چمن  3
  های مارنی بامیان الیه

83/30  22/18  45/16  71/24  26/31  85/41  51/26  

  97/18  02/15  02/19  34/2  72/20  49/36  2/11  سایر سازندهای غیر آهکی  4
  100  100  100  100  100  100  100  کل  5

دوّمین عامل مؤثّر بر کارست شدگی حوضه، مرتبط با تکامل یافتگی تخلخل ثانویه سنگ کارست بوده، به طوری که 
) بر اثر گسل خوردگی، چین خوردگی و هوازدگی مکانیکی(های عمیق  ستگی و شکافهای وسیعی از درز و شک سیستم

آتکینسون، (شود  این امر موجب سهولت گردش آب در سنگ کارست می. در سازند های کربناته بوجود آمده است
ای  های توده سازندویژه در  از این نظر، توسعه یافتگی تخلخل ثانویّه بر تکامل سیستم هیدرولوژیکی کارست به). 1993

های عمودی به مجاری  ها و شکستگی بسیاری از درز). مانند مسیر آل به طرف جنگ(مؤثّر افتاده است ) 2(و ) 1(مرزداران 
های سنگ کارست به  ها متصّل بوده و ورود هرگونه موادّ آالینده به درون درز و شکاف  و چشمه1ها زیر زمینی و غاررود

در سنگ ) فیلتراسیون (2شود، زیرا ضریب پاالیندگی ها و یا آبخان نیز وارد می  زمینی، چشمهسهولت به مجاری آب زیر
ها در  ه ها و درز عمق و عرض شکاف). 1993بودهانکار و شارترژه، (باشد   می1:1تّی گاهی حکارست بسیار پایین و 

بندی و  های مذکور، ساختار الیه زه و شکستگیعالوه بر در. بیشتر از سازند چمن بید است) 2(و ) 1(های مرزداران  سازند
   الیه بندی در سازندحهای بین سطو درزه     طوری که   به؛)1تصویر شمارۀ (بندی سنگ نیز یک عامل مهم بوده است  درزه

های کوچک افقی منطبق بر  های کارستی مانند غار تر گردیده و برخی از زمین شکل چمن بید از طریق فرسایش فراخ 
  .3باشد بندی سنگ می  درزهمحل

                                                                                                                                                         
 
1- Condiut cave 
2-  Filteration. 

  .طرف مارشک آل به طرف پنج منه و جنگ به -3
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و فرآیند انحالل در ) به ویژه میزان بارندگی(ثیرگذار بر کارستی فیکاسیون در حوضه، شرایط اقلیمی أسوّمین عامل ت

مقدار بارندگی متوسّط در بخش میانی و شمالی حوضه به ترتیب . سنگ آهک طیّ عملکرد گردش آب، در سنگ است
عالوه بر آن به دلیل کوهستانی . 1یابد متر نیز افزایش می  میلی500این مقدار در ارتفاعات تا . متر است  میلی450 و 400

صورت برف نازل  ها در نواحی کوهستانی به  درصد از بارش50بودن حوضه، میزان برف قابل توجّه بوده و حدود 
های سنگ آهک، عملکرد انحالل توسعه یافته و منجر به  در نتیجۀ جریان یافتن آب باران به درز و شکاف. گردد می

بوده و گاز کربنیک عملکرد این فرآیند بدین صورت است که آب باران دارای مقادیری . گردد ها می تشکیل زمینِ شکل
یا با گاز کربنیک قشر خاک به صورت محلول در آمده و هیدراته شدن آن موجب محلول اسید کربنیک می شود و به 

  :2بنابراین فرآیند کلیّ انحالل کلسیت و دولومیت به صورت زیر خواهد بود. پذیری سنگ آهک می انجامدل ح

                                                                                                                                                         
 

  .بر اساس محاسبه گرادیان بارندگی در حوضه -1
2- Landforms 

 

JMZ =  ای آهک توده (2سازند مرزداران(      
GMZ1 = آهک و دولومیت ضخیم الیه1سازند مردان ( 

Jch = الیه شیل ای با میان آهک الیه(بید  سازند چمن(  
Ksh = سازند سرچشمه  
Jka = زند کشف رودسا 

NE = سازندهای نئوژن 

Q = آبرفت و رسوبات کواترنر 

  

JMZ =  ای آهک توده (2سازند مرزداران(      
GMZ1 = آهک و دولومیت ضخیم الیه1سازند مردان ( 

Jch = الیه شیل ای با میان آهک الیه(بید  سازند چمن(  
Ksh = سازند سرچشمه  
Jka = سازند کشف رود 

NE = سازندهای نئوژن 

Q  =آبرفت و رسوبات کواترنر  

  احت سازندهای کربناته و غیرکربناته در حوضۀ آبریز کارده نسبت مس-1نمودار
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CaCo3 +H2 Co3 Ca+2+2Hco-
3 

CaMg(co
3)2+2H2Co3 Ca+2Mg+2+4Hco-

3 
  

، دانشمند برجستۀ کارست هیدرولوژی در مطالعۀ خود آورده است که حل پذیری گاز کربنیک در آب از 1بوگلی
  . در آب سرد بیشتر استCo2کند که طبق آن حلّالیّت گاز   تبعیّت می2 هنریقانون

اگر گاز کربنیک وارد آب گردیده و سنگ آهک غنی از کلسیت باشد و در تماس با آب اسیدی قرار گیرد، فرآیند 
 نمود که طبق آن، حهای کارستی مطر بوگلی برای اولین بار قانون خوردگی مخلوط را در توده. انحالل تشدید می شود

چنانچه دو نوع جریان آب با دو کیفیّت متفاوت از هم مخلوط شده و در تماس با سنگ کارست قرار گیرند، در محلّ 
  ). 1998سان،  گلیه(او این فرآیند را خوردگی مخلوط نامید . گردد مخلوط شدن، فرآیندانحاللی به طور ناگهانی تشدید می

، اعمال فروریزش و تخلخل ه دولومیتی منطقۀ مورد مطالع-های آهکی و آهکی نگهمراه با عملکرد انحالل در س
های چمن بید  های سازنده در سنگ) های خطّی کارن(های خطّی  عنوان مثال، اغلب الپیه به. است ائز اهمیت بوده حثانیه نیز 

  .های کم عرض می باشد ها و شکستگی ل درزهح، منطبق با م)1(و مرزداران 
های مسیر  غار( خواهد شد 3الل در توده سنگ، سرانجام منجر به پدیدۀ فروریزشحها و فرآیند ان بکۀ درزهکم شاتر
  ).طرف مارشک طرف پنج منه و جنگ به آل به

 
  های کارستی در حوضه  شکلدی زمینطبقه بن

 نسبتاً هاد که برخی از آنان ها بوجود آمده در قلمرو های کارستی منطقۀ مورد مطالعه، انواع متعدّدی از زمین شکل
به احتمال . های هم نوع خود در نواحی گرم و مرطوب ندارد تکامل یافته بوده و تعدادی از آنها هیچ شباهتی با زمین شکل

) های لندفرم(های   شکلترین زمین مهم. یّت استهای کارستی بسیار حائز اهمّ زیاد نقش اقلیم در تکامل زمین شکل
  :صورت زیر رده بندی نمود توان به کارستی حوضه را می

  
 ها ها و میکروکارن  کارن-1

. باشد می) ها ها و میکروالپیه الپیه (4ها ها و میکروکارن های کارستی حوضه، کارن ترین زمین شکل ترین و متنوّع فراوان
ها متفاوت بوده بط با  ژی کارنمرفولو. اند قابل مشاهده) 2(و ) 1(های چمن بید، مرزداران  این مناظر در هر سه نوع سازنده

ها و میکرو  عنوان مثال، کارن به. باشد بندی سنگ می ها و تراکم درزه تار لیتولوژیک، شیب دامنهخبافت سنگ، سا
ها یا  اند، در حالی که کارن بندی و ترک خوردگی سنگ کارست بوجود آمده های خطّی عمدتاً در محلّ درزه کارن
های آل   در مسیرJMZ1 و JMZ2در سازنده های ). 1379کمک، ترجمه محمودی، ( زنبوری های کندوئی یا النه الپیه

  ). 3نقشه شمارۀ (به بلغور، حرکت و جنگ به بلغور بیشتر است 

                                                                                                                                                         
 
1- Bogli 
2- Henrey 
3- Collapse 
4- Karrebn and micro karren 
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  …های ژئومرفولوژیکی مناظر کارستی در حوضۀ آبریز کارده  ویژگی    10
 

تر بوده و از این نظر نقشۀ  ها، شاخصزیر حوضۀ آل، از نظر تنوّع اشکال کارستی نسبت به سایر زیر حوضه
  ). 4 شمارۀ نقشۀ (است   تهیّه شده 25000/1 های توپوگرافی و نقشه میدانی  لعات بر اساس مطا ژئومرفولوژی آن 

های خطیّ  های آبی کوچک برروی سنگ برهنۀ کارست و نیز فرایند انحالل، کارن تحت تاثیر عملکرد جریان
غیر خطی که اغلب های  کارن. دهد های بزرگتر را می ها یا شیار درزه تر شده و تشکیل کارن تر و عریض کوچک عمیق

این . های آل، پنج منه، شرق بلغور و کریم آباد مشاهده کرد توان در دامنۀ درّه مرفولوژی پیچ و خمداری دارند را می
  .باشد ها عمدتاً منطبق بر سطوح چینه بندی سنگ ها و یا درزه های غیر خطّی در سنگ آهک می کارن

  
  های کارستی چال  و سنگ1ها  دولین-2

شود که مرفولوژی آنها تقریباً   فروریزشی اطالق می-های انحاللی فرات و چالهحهای کارستی به  لندفرماین نوع 
به ویژه در سازند چمن بید تشکیل شده و )  فروریزشی-های بامنشاء انحاللی دولین(قاعده است  مشابه دایره یا بیضی بی

دار بوده و نشانۀ آن است که ممکن  ، درز و ترک)2(ارانای مرزد های تشکیل شده در سازند توده کف اغلب دولین. است
.  لّ اوّلیّه تشکیل دولین منطبق با یک شکستگی بوده باشد که در آن کانونی برای تمرکز آب ایجاد شده استحاست م

ها  چال این نوع سنگ. های کارستی هیچ شباهتی به دولین نداشته و مورفولوژی قاشقی مانند دارند چال برخی از سنگ
ابعاد شبه دولین و دیگر ). زیر حوضۀ آل(اند   دولومیته بوجود آمده-خاطر ناخالصی سنگ آهک و یا سنگ کربناته به

های منطقه از نوع کارست نیمه  که کارست دلیل آن های کارستی در حوضۀ کارده بسیار متفاوت بوده و به چال سنگ
در (های آل، حرکت و بلغور  در زیر حوضه. باشد  یافته نمیهای تشکیل شده در آنها چندان تکامل خشک است، دولین

، تشکیل 2رسد متر می  سانتی70 متر و عمقشان تا 5/1 تا 1های تکامل یافته بین  قطر دولین) شمال و شرق حوضه
 JMZ1 و JMZ2های  ای و در سازنده های آهکی توده  بزرگتر و متوسّط مقیاس فقط در سنگهای نسبتاً چال سنگ
ها محدود بوده و ابعاد  ها و سنگچال ه دولینببید فراوانی ش ای کم ضخامت چمن پذیر بوده و در سازند آهک الیه امکان
ای برای کارستی شدن شرایط مساعدتری از  های کربناته توده این مسئله مبیّن آن است که سنگ. ار کوچکتر استیآنها بس
 در اغلب منابع ژئومرفولوژی کارست هم در نواحی مرطوب و هم در اًاین موضوع تقریب. ای دارند های کربناته الیه سنگ

ای مرزداران ها در سازندهای  توده همچنین مرفولوژی شبه دولین). 1994کارافورد، (خورد  خشک به چشم می هنواحی نیم
  .باشد های سازند چمن بید می چال تر از مرفولوژی دولین و سنگ ، شاخص)2(و ) 1(

                                                                                                                                                         
 
1- dolines 

  .28/1/79ئومتری از طریق عملیات میدانی در مورخه   ژ-2
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  مرفولوژی زیرحوضۀ آب  ژئو-4 ۀنقش

  

  ژئومورفولوژي زيرحوضه آب: ٤نقشه شماره
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ره 
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شه 
ي نق

نما
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٤ 
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   غارهای کارستی-3

ای طبیعی در سنگ بوده که حداقل قطر مجرای  بر طبق تعریف غار از طرف کمیتۀ غارشناسی بین المللی، غار حفره
والدام، (ولی در نواحی کارستی مفهوم غار یا غاررود ). 1376والیتی، ( متر باشد و انسان بتواند به درون آن بخزد 3/0آن 

های کارستی واژۀ غار به مجاری کوچک و بزرگی در سنگ  که در قلمرو با تعریف مذکور تفاوت دارد، به طوری). 1985
زهکشی ) چشمه(گردد که جریان آب از یک یا چند نقطۀ ورودی به آنها وارد شده و سرانجام از نقطۀ خروجی  اطالق می

از نظر ارتباط ساختار . مالً خشک شده و فاقد جریان آب باشدهای تابستان کا این مجاری ممکن است طیّ ماه. شود می
  :بندی کرد های کارده را به دو گروه بزرگ طبقه توان غارهای تشکیل شده در کارست سنگ با مرفولوژی غار می

  بندی در سازند چمن بید؛ سطوح درزه غارهای منطبق با - الف
  ). 2(و ) 1(ای مرزداران  های توده سازندای در   غارهای با مرفولوژی قوسی یا نیم دایره- ب

های گروه   ولی در غار؛در هر دو گروه غارهای تشکیل شده، عملکرد جریان آب و فرآیند انحاللی نقش داشته است
مطالعات . عامل فروریزش و ساختمان لیتولوژیک همراه با عملکرد جریان آب، غالب بوده است) سازند چمن بید(اول 

های گروه  نشان داده که غار) طرف جنگ مسیر کوشک آباد به( غار تشکیل گردیده در سازندچمن بید انجام شده در دو
این غارها عموماً . آیند بندی و یا چینه بندی سنگ و عملکرد فروریزشی بوجود می اوّل به دلیل نشست آب در محلّ درزه

لّ فروریزش معموالً منطبق با حم. اند  بوجود آمدهبه صورت افقی در مسیر درزه بندی یا سطوح چینه بندی آهک چمن بید
  .ها یا سطح دگر شیب است محلّ تغییر مرز سازنده

  
  )های قیفی شکل چال سنگ (1ها  آون-4

های قیفی  چال رکت و بلغور نوعی از سنگحهای آل،  ویژه در مسیربه  و ) 2(های کارستی سازند مرزداران  در توده
ها طیّ فصول ترسالی، محلّ مناسبی  این آون.  که به آون معروف است ای ایجاد شده رههای سنگی و صخ شکل در دامنه

شوند و  ها محسوب گردیده و از دهانۀ آنها همراه با آب، رسوبات درون کارست زهکشی می برای زهکشی آب غار رود
ها را فقط در  آوناین . اند سوب کردهها تیره رنگ است و مواد خارج شده از آنها بر دیواره ربه همین دلیل بخش پایینی آن

ها بر محلّ شکاف یا درزه  همچنین اغلب آون. های کارستی منطقه مشاهده کرد توان در قلمرو ای می های توده سازنده
  .اند ای منطبق شدگی سنگ توده

  
  گیری نتیجهخالصه و 

 دولومیته، بارش نسبتاً - کربناتههای کربناته و از جمله سنگ( وجود شرایط مساعد برای کارست شدگی در حوضه
منجر به عملکرد کارستی ) ها و فرآیند انحالل هایی از حوضه،  گردش آب در درز و شکاف سنگ مناسب در بخش

                                                                                                                                                         
 
1- Aven 
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های  وجود لندفرم. رکت شده استحهای آل، جنگ، بلغور و  ویژه در زیر حوضه هایی از حوضه به فیکاسیون در بخش
ها و  های کندوئی عالوه بر درز و شکستگی ها، شیار درزهای انحاللی و کارن ها، آون مرفولوژیکی از جمله شبه دولین

در سنگ، باعث گردیده که جریان آب به درون تودۀ سنگ راه یافته و در ) ناشی از حرکات تکتونیکی(تخلخل ثانویّه 
ت کنونی کاربردی زمین که مبتنی بر با توجّه به وضعیّ. های کارستی جریان یابد غار رودها، آبخان کارست، و مسیر چشمه

های  ها و درز و شکست طرف رودخانه های روستایی به ها و فاضالب ویژه زهکشی هرزآب کشاورزی و دامداری است و به
تواند بر آلودگی سیستم زهکشی آن مؤثّر واقع شود،  کارستی در منطقه، هرگونه ورود مواد آالینده به سیستم کارستی می

های زهکشی کارست به ورود هرگونه موادّ  های محلّی بر حسّاسیّت سیستم ریزی ضروری است تا در برنامهبدین ترتیب 
  .آالینده و یا ارتباط آن با کاربری زمین تاکید نمود
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