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 اصالح مدارك فني 
 
 

 :خواننده گرامي
ريـزي و نظـارت     دفتر امور فني، تدوين معيارها و كاهش خطرپذيري ناشـي از زلزلـه معاونـت برنامـه                

راهبردي رياست جمهوري، با استفاده از نظر كارشناسان برجسته مبادرت به تهيه اين نشريه نمـوده و                 
بـا وجـود تـالش فـراوان، ايـن اثـر            . موده است آن را براي استفاده به جامعه مهندسي كشور عرضه ن         

 .هاي مفهومي، فني، ابهام، ايهام و اشكاالت موضوعي نيستمصون از ايرادهايي نظير غلط
 

، از شما خواننده گرامي صميمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ايـراد و اشـكال فنـي                   رو  از اين 
 : صورت زير گزارش فرماييدمراتب را به

 . و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص كنيدشماره بند -1
 .ايراد مورد نظر را به صورت خالصه بيان داريد -2

 .در صورت امكان متن اصالح شده را براي جايگزيني ارسال نماييد -3

 .نشاني خود را براي تماس احتمالي ذكر فرماييد -4

 . و اقدام مقتضي را معمول خواهند داشتكارشناسان اين دفتر نظرهاي دريافتي را به دقت مطالعه نموده
 .شود پيشاپيش از همكاري و دقت نظر جنابعالي قدرداني مي

 
 
 

 
 
 

 

، دفتـر امـور     24بهايي، باالتر از مالصدرا، كوچه الدن، شماره          تهران، خيابان شيخ  :نشاني براي مكاتبه
                19917 -45481 صندوق پسـتي     -فني ، تدوين معيارها و كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله           

Email: tsb.dta@mporg.ir                                web: http://tec.mporg.ir/ 



 



 
 بسمه تعالي 

 
 پيشگفتار 

بـرداري و نگهـداري       ، مطالعه و طراحـي، اجـرا، بهـره        )سنجي  مطالعات امكان (استفاده از ضوابط، معيارها و استانداردها در مراحل تهيه          
ري از  بـردا   هـاي نگهـداري و بهـره        و هزينـه  ) عمر مفيد (ها، كيفيت طراحي و اجرا        هاي عمراني به لحاظ توجيه فني و اقتصادي طرح          طرح

 . باشد اهميت ويژه برخوردار مي
ـ ) ت محترم وزيـران   ا هي 20/4/1385مورخ   هـ ،    33497ت  / 42339شماره  مصوبه  (كشور  نظام فني و اجرايي      كـارگيري معيارهـا،    ه  ب

ها  مام شده طرحبرداري در قيمت ت    هاي نگهداري و بهره     استانداردها و ضوابط فني در مراحل تهيه و اجراي طرح و نيز توجه الزم به هزينه               
 .كيد جدي قرار داده استارا مورد ت

و تـدوين ضـوابط و      طـرح تهيـه     (باتوجه به مراتب ياد شده و شرايط اقليمي و محدوديت منـابع آب در ايـران، امـور آب وزارت نيـرو                       
 و كـاهش    معيارها تدوين ني،امورفدفتر   (و نظارت راهبردي  ريزي     برنامه معاونتبا همكاري معاونت امور فني      )  آب كشور  معيارهاي صنعت 

 قانون برنامه و بودجه اقدام به تهيه استانداردهاي 23 ماده هاي عمراني، موضوع نامه اجرايي طرح به استناد آيين) خطرپذيري ناشي از زلزله  
 . مهندسي آب نموده است

 : استانداردهاي مهندسي آب با در نظر داشتن موارد زير تهيه و تدوين شده است
 نظران شاغل در بخش عمومي و خصوصي؛هاي كارشناسان و صاحب ها و تجربه از تخصصاستفاده  -
  ؛المللي خذ معتبر و استانداردهاي بينااستفاده از منابع و م -

 ي، واحدهاي مطالعه، طراحي و ساخت؛صنعتها، نهادها، واحدهاي  هاي اجرايي، سازمان  گيري از تجارب دستگاه بهره -

 اتالف منابع مالي و غيرمالي كشور؛ها و  كاري پرهيز از دوباره -

 .كننده استاندارد وسسات تهيهتوجه به اصول و موازين مورد عمل مؤسسه استانداردها و تحقيقات صنعتي ايران و ساير م -

بخش آب، بـا  اندركاران    ضمن تشكر از كارشناسان محترم براي بررسي و اظهار نظر در مورد اين استاندارد، اميد است مجريان و دست                  
هاي كشور تالش نموده و صاحبنظران و متخصصـان             كارگيري استانداردهاي ياد شده، براي پيشرفت و خودكفايي اين بخش از فعاليت           ه  ب

هايي در مـتن موجـود        شده قطعا هنوز كاستي     ي تالش انجام    با همه . نيز با اظهار نظرهاي سازنده در تكامل اين استانداردها مشاركت كنند          
هـا را فـراهم خواهـد        نمودن آن  كاربرد عملي و در سطح وسيع اين نشريه توسط مهندسان موجبات شناسايي و برطرف             ... شاءا  ه إن است ك 
 .نمود

در پايان، از تالش و جديت مديركل محترم دفتر امور فني، تدوين معيارها و كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله، سركار خـانم مهنـدس                        
 در هدايت امر تهيـه و نهـايي         كارشناس دفتر آقاي مهندس عليرضا دولتشاهي و خانم مهندس فرزانه آقارمضانعلي          بهناز پورسيد، معاون و     

ي اين بزرگواران در خدمت بـه مـردم شـريف ايـران             اميد است شاهد توفيق روزافزون همه     . نمايد  نمودن اين نشريه، تشكر و قدرداني مي      
 .اسالمي باشيم
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 تركيب اعضاي كميته 

هاي كميته كارست و سازندهاي سخت اين راهنما توسط آقاي مهندس محمدحسن نبوي در چارچوب فعاليت
هاي زيرزميني طرح تهيه  تهيه شده و متعاقباً در كميته آب]1366-1367[) تماب(مركز تحقيقات منابع آب 

 . استانداردهاي مهندسي آب كشور بررسي و تكميل شده است
 : هاي زيرزميني به شرح زير استامي اعضاي كميته آباس

 دكتراي آب و خاك   ريزي و نظارت راهبرديمعاونت برنامه آقاي رحيم اتحاد 

 شناسي فوق ليسانس زمين دفتر استانداردها و معيارهاي فني  خانم فيروزه امامي 

 ليسانس هيدروژئولوژي فوق دفتر استانداردها و معيارهاي فني آقاي احمد رجايي 

 شناسي فوق ليسانس زمين كارشناس آزاد  محمدحسين رشيدي  آقاي

 شناسي و آبشناسي فوق ليسانس زمين دانشگاه پيام نور  آقاي محمود صداقت 

 هاي زيرزميني فوق ليسانس مهندسي آب ) تماب(مركز تحقيقات منابع آب  آقاي بيژن مهرسا 
 



  

  فهرست مطالب 
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  2  شناسنامه غار  -3

  30   و مĤخذ منابع  -4

  
 



 



  1

  مقدمه
 نيز بتواند در آنها گذر   پديدار شوند و آدمي  زمين سطح در  ، چنانچه گذشتهدر سازندهاي سخت  1 زيرزميني آبهايمجراي عبور 
  زيستگاه  و زماني  بوده گيري  مورد بهره  هميشه،   انحاللي زيرزميني  فضاهاي اينگونه. شوند  مي  ناميده اشكفت كند، غار يا

  و  گردشگري  اهميت  بيشتر به  امروزه  اگرچه؛  است  بودهانبار  به صورت آب  و گاهي  پناهگاه ، گاهي  نيايشگاه ، زماني غارنشينان 
 بشمار  كارستي  هاي  نمود آشكار پديده  عنوان ، غارها به  سخت ي و سازندها  كارست شود اما در كميته  مي  كاربرد آنها توجه سابقه
 .  شود  آنها شناخته هيدروژئولوژي و  شناسي  زمين هاي  تا ويژگي  شده  و كوشش آمده

 نها آ  موقعيت  برونزاد و درونزاد وجود دارد كه هاي ، هوا و يا نهشته  از آب  انباشته ، غارهاي  در زيرزمين  كه  است روشن
،  بحث  مورد  شناسنامه  كه  نيست ترديدي. شوند  نمي  در كار نباشد، كشف  طرحي  يا اجراي  پژوهش  و چنانچه  نيستمشخص

  .  است  نشده  تهيه  غارهايي  چنين درباره

كردند،   مي ريزي برنامه ها آن  ديدن  و يا براي  بوده  سرراهشان  كه  غارهايي  درباره ، و كوهنوردان  دور، غارنوردان هاي در سال
 ].1-4[اند  نكرده   پيروي اي  ويژه  و از الگوي  آنهاستبازديد   گزارش  در حقيقت  را منتشر كرده كه نوشتارهايي

  كارست  شناخت  و بيشتر از ديدگاه  است  خود در ايران  در نوع  نخستين ، اقدامي  شده  تهيه  كارست  در كميته  غار كه شناسنامه
 .  است  الزم  بيشتري هاي  كوشش ،ترشدن  كامل  براي  كه  نيست  و ترديدي  قرار گرفته ورد توجهم

  تهيه  غارها  براي اي  نيز شناسنامه  در آن  گردآمده  كارشناسان ، گروه  پيش  در چند سال  ايران  غارشناسي  كميته  از تشكيل پس
 .]2-4[   است  را دربرنگرفته  كارست  درباره  و بحثي  است  چيره  آن گري گردش هاي  زمينه ،طور كلي  به اند كه كرده

  گيري  شكل فرضيهشود و    داده  سامان  سرزمين  اين  مهم  غارهاي  شناسنامه كهرود  گيري از اين استاندارد انتظار مي با بهره
  . شود  كشور آماده  علمي  جامعه تر براي آنها گوياتر و روشن

شاپور   غار  مانند شناسنامه ، است  مورد بحث  راهنما و الگوي  بر پايه  كه  شده  داده  سامان  ايران  چند غار مهم  شناسنامه تاكنون
 ].5-4[ غار عليصدر ؛]4-4[ غار پراو ؛]3-4 [1375،   است  نيرو انتشار يافته  توسط وزارت كه

وناگوني به طور يكنواخت مفهوم نباشد، به همين علت، اين هاي شناسنامه غار ممكن است به دليل گ برخي از موضوع
 .هاي الزم بشود راهنماي فشرده تهيه شده تا به تنظيم كنندگان كمك

                                                   
1 - Ground Water Path 
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  هدف  - 1
سازي اقالم  اي به منظور مستندكردن اطالعات در مورد غارهاي كشور و يكسان ارائه شناسنامه، هدف از تهيه اين راهنما

  .  ارائه آنها مي باشداطالعاتي در اين مورد و شيوه
 
  دامنه كاربرد  - 2

اين راهنما جهت تهيه شناسنامه كليه غارهاي موجود در كشور توسط كليه مراكز و سازمانهاي مرتبط با غارشناسي از ديدگاه 
  .علمي و گردشگري كاربرد دارد

  

  شناسنامه غار  - 3
در صورتي كه اطالعات موجود كافي نباشد، . شود باشد كه براساس اطالعات موجود پر مي  جدول مي48شناسنامه غار داراي 

  . اين استاندارد مشخصاتي كه مربوط به روي جلد شناسنامه است، آورده شده است4در صفحه . ها پر نخواهد شد برخي از جدول
  : بايد نكات زير رعايت شود1-3هنگام تكميل روي جلد شناسنامه غار و تكميل جدول 

آن غار در مجموع غارهايي از ايران    رديف ، چپ دستتشكيل شده است كه قسمت اول از سه قسمت  ،كدگذاري هر غار
قسمت دوم حرف اختصاري استاني است كه غار در آن قرار . شود  ميشروع 01باشند و از شماره  بوده كه داراي شناسنامه مي

 : ت صورت زير پيشنهاد شده اس هاي ايران به دارد كه اين حروف اختصاري براي استان

 AK  شرقي   آذربايجان -1

 AB  غربي   آذربايجان -2

 A   اردبيل -3

 E   اصفهان -4

 I   ايالم -5

 BU بوشهر -6

 T   تهران -7

 Chچهارمحال و بختياري  -8

 Kh   خراسان -9

 KZ   خوزستان -10

 Z   زنجان -11

 S   سمنان -12

 SB    و بلوچستان سيستان -13

 F   فارس -14

 Qnقزوين  -15
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 Qقم  -16

 KR   كردستان -17

 K   كرمان -18

 KEكرمانشاه  -19

 KB   و بوير احمد كهگيلويه -20

 GLگلستان  -21

 G   گيالن -22

 L   لرستان -23

 MA   مازندران -24

 M   مركزي -25

 HR   هرمزگان -26

 H   همدان -27

 Y  يزد -28

  
  . شود  آغاز مي1قسمت سوم شماره غار مطالعه شده در آن استان بوده كه به ترتيب از 

  
  . است 1F 01   كد آنشته و دا شناسنامه   كه  است  و استان  غار ايران ، نخستين  فارس غار شاپور در استان) 1 ( مثال

  . است1KE 2   كد آنكرمانشاه كه   استاندر   و نخستين  غار ايران غار پراو، دومين) 2 ( مثال
  . است1H 3   كد آنكه   همدان  در استان دار كشور و نخستين  غار شناسنامه غار عليصدر، سومين) 3 ( مثال
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  خــدا  نام به

   ايران  اسالمي جمهوري

  نيرو وزارت

  

 ........  غار شناسنامه

  رديف  استان تعداد 

        كــد
           

 
 

   :               1 كننده تهيه
  :                تنظيم تاريخ

                                                   
   نام و نشاني تهيه كننده يا تهيه كنندگان - 1
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   شناسنامه غار- 1-3جدول 
 

 : كد  :  نام غار 

 
 

.   است  غار آشكار شده  دهانه،  در آن شود كه  مي  گنجانيده  از زمين  قسمتي  رنگي عكس، 1مربوط به عكس شماره    چهارگوش درون
  ) .مقياس فراموش نشود ( يا برونزد خواهد آمد  كوه  و نام  در عكس  دهانه ، موقعيت زيرچهارگوش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
  نماي دهانه غار در دامنه كوه- 1   شماره عكس

  
 ......................  كوه ...................   دامنه نماي

  .  است  شده  مشخص×   با نشانه عكس ...............   غار در قسمت دهانه
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  . شود  موقعيت جغرافيايي غار مشخص مي2-3در جدول 
  
  

   موقعيت جغرافيايي- 2-3جدول 
  

 شهرستان  استان 

 روستا ترين شهر،  نزديك

  
 ....................   كوه رشته........   ......  كوه نام
  
  

  . شود  نام نزديكترين دره به غار آورده مي3-3در جدول 
  
  

   نام دره - 3-3جدول 
 

 : دره اصلي 

 :دره فرعي 

  
  
  

  . شود  موقعيت دهانه غار براساس طول و عرض جغرافيايي مشخص مي4-3در جدول 
  
  

   موقعيت دهانه- 4-3جدول 
  

 :عرض شمالي 

 : طول شرقي 
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   است  آمده  آن  باالي  در رديف كهقرار دارد    جغرافيايي  جايگاه  در زير يك ، هر خانه)كيلومتر (  فاصله در رديف 5-3در جدول 
 . شود مي   موردنظر نوشته  جايگاه غار تا  ميان  فاصله،ها  خانه در اين. يا روستا مانند شهر

  
  

   غار راه دسترسي به- 5-3جدول 
  

 دهانه پاي كوه روستا شهر شهرستان مركز استان/ نام

      

)كيلومتر(فاصله        

       )راه(نوع جاده 

  
  

   نقشه  از اين  قسمتي.]6-3[شود  استفاده مي)  جاگ (  ارتش  جغرافيايي1 : 250000  هاي از نقشه  6-3براي پركردن جدول 
  ترين  شهر، نزديك ترين  نزديك  قرار گيرد و در آن6-3جدول    در ميانه  و بيش  غار كم  دهانه كه شود مي   انتخاب  صورتي به

تر   آسان تر كرد تا شناسايي  را ساده  آن توان  مي، باشد  زيادي هاي  نام ،در نقشهاگر . شود مي   مشخص نشانه  غار با روستا و جاي
  . دهانه غار را مشخص كردU.T.Mتوان با سيستم مختصات   در ضمن مي. گيرد صورت
  
  

  راهنما نقشه - 6-3جدول 

  
 

 
 

  
  
  
 

    مقياس  1 : 250000                  شماره و نام نقشه  
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  اگر. شد  خواهد  نوشته، باشد  سودبخش  آن  به  رسيدن  غار و براي  محدوده  جغرافياي  درباره  كه هر توضيحي 7-3در جدول 
تر  را كامل 7-3توضيحات جدول   توان  مي،شود  مي  افزوده هايي  صفحه  كه  شناسنامه د، در پايان باش  وجود نداشته  كافي جاي
   .بود  خواهد  سودبخش  هميشه  مناسب1مسير دسترسي   يك ترسيم.  كرد   راهنمايي صفحه   آن  را به  و خواننده نوشت
  
 

   درباره جغرافياي محدوده غار   سودبخش ضيح تو- 7-3جدول 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

   نام  ترتيب شود، به  مي  مشخصX   با نشانه  كه... و ، آبراهه  درهشكلچند  در رديف نام محلي، هريك از 8-3در جدول 
 را   آن  با شماره توان ، مي  دسترسي  راه  به  با توجه،  باشد  نداشته  محلي  از آنها نام  هريك چنانچه. خواهد شد  نوشته  آنها محلي
  :   مثال كرد، براي صمشخ

  دست 2.....  از  دوم  دره: شود  مي  نوشته  باشد، چنين  واقع نام  بي  دره  از يك نامي  بي  غار در آبراهه اگر دهانه
چپ
، راست

   دست پنجم آبراهه
چپ
  . راست

  .  است  شده  اشاره  آن به 7-3جدول  در   كه  است  مشخص  جاي يك X منظور از

 .  است  مشخصمسير دسترسي و در   بوده موردنظر  دسترسي  مورد از آغاز راه  در اين  و چپ  راست جهت

  .]7-4[ كرد  گيري  بهره توان  مي1 : 50000   با مقياس  توپوگرافي هاي از نقشه
  

                                                   
1 - Itinerary 

   نام محلي مشخص - 2
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   توپوگرافي ناحيه اي- 8-3جدول 
  

 ديواره
 آبراهه هدر

 راست چپ
  نام  يادداشت كوهپايه

 جغرافيايي
 مشخصات اطراف دهانه غار     

      نام محلي

  
  

 و  در كوهپايه   اگر دهانه  كه  است تر از دهانه  پايين  براي سوم   و رديف  باالتر از دهانه  براي  جدول دوم   رديف،9-3در جدول 
  .شود  نمي  نوشته چيزيدوم    باشد، در رديف  كوه  در بام  دهانه چنانچه. ودش  نمي  نوشته چيزيسوم    در رديف، باشد  دره يا كف

در رديف سوم  نباشد،  اگر يكنواخت.  كوژ يا كاو خواهد بود  آن يا دامنهو    است اي  باشد، يا ديواره  دهانه يكنواخت باالياگر 
 .آمد  خواهد  كلي واژه»  شيب « در كنارگردد و درج مينظر موردشيب    نوع ستون سوم،شود و در   مي ناهموار نوشته كلمهجدول 

  . است...  و  اي ، واريزه اي ، كنگره پلكاني  :تر از دهانه شامل انواع  شيب دامنه ناهموار در قسمت پايين
  . درصد70   كلي  شيب -  اي واريزه -ناهموار  :  مثال

  
  

   دهانه  در قسمت  كوه دامنه - 9-3جدول 
  

 بدرصد شي نوع شيب دامنه وضعيت دامنه موقعيت دامنه

   يكنواخت باالتر از دهانه 

   ناهموار تر از دهانه  پايين

  
  

 . غار وجود دارد  دهانه  در باالدست  كه  است  چكادي يا پله  نخستين، غار باالي منظور از 10-3در جدول 
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 )متر( دريا  از سطح ارتفاع - 10-3جدول 
 

  ارتفاع كف دره يا آبراهه 
 از سطح دريا

  ارتفاع دهانه غار
 از سطح دريا

  ارتفاع باالي غار
 از سطح دريا

  هارتفاع چكاد كو
 از سطح دريا

    

  
  . به نوع گياهان و چگونگي پراكندگي يا انبوهي آنها اشاره مي شود11-3در جدول 

  
  

  غار  دهانه  پيرامون  گياهي پوشش - 11-3جدول 
  

دگي يا نوع و چگونگي پراگن
 انبوهي گياهان

 

  
  
 

  .  خواهد شد  نوشته هستند، غار شناسي  زمين  محدوده  دربرگيرنده  كه هايي  يا نقشه  نقشه  و نام شماره 12-3در جدول 
 

 توضيح  −

  پياپي ها عكس(شود   مي  استفاده1 : 55000   تقريبي  با مقياس  هوايي  عكس  يا دو رديف  از يك ،شناسي  زمين  نقشه  تهيه براي
 و تاريخ) 158 يا 157 (  پروژه ، شماره  عكس  شماره  است  ضروري.)دن شو  ديده استريوسكوپيصورت  به  شود كه مي  انتخاب

   و سال ، بلوك ، رديف شمارهالزم است  ، شود كار گرفته  هتر ب  بزرگ  با مقياس  هوايي هاي  عكس اگر.  شود  مشخص عكسبرداري 
  . شود مشخص  آن
  

  1:  50000   توپوگرافي نقشه - 12-3جدول 

  

 شماره و نام نقشه
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  . خود گويا است13-3جدول 
  

  
  غار  ناحيه  و هواي آب - 13-3جدول 

 
 نام ايستگاه

 ايستگاه هواشناسي 
 فاصله خطي ايستگاه تا غار 

 سال آمار.... از 

  : هاي پرباران  ماه متر                         ميلي :بارش ساالنه ميانگين 
 :هاي كم باران و خشك  ماه

 در ماه  :بيشترين 

  در ماه   : كمترين 
  دما 

 ) گراد درجه سانتي(
    ميانگين ساالنه 

 هاي  روز در ماه..........  روزهاي يخبندان در سال 

 : ميانگين ساالنه نم نسبي 

  
  

  . شود مشخص مي... ترسي و هاي دس  با توجه به وضعيت اقليمي و راه14-3جدول 
  
  

  غاربازديد   براي  زمان بهترين - 14-3جدول 
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   و نياز به  توضيحي  وجود چنين در صورت. شود  توضيح در مورد بهترين زمان براي بازديد غار نوشته مي15-3در جدول 
 .شود مي   آورده  شناسنامه  پاياني هاي  بيشتر در صفحه ، شرح  كافي جاي

  

  
  بهترين زمان براي بازديد غار   سودبخش توضيح - 15-3جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ،  درعكس  كه شناسي  زمين  مهم  عنصرهاي دربارهبايد شود،   مي گنجانيدهزير    در چهارگوش  كه2   شماره  رنگي زير عكس
  . شود  داده  كافي  توضيح  است  بازشناسي قابل

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
   نماي دهانه غار از نزديك- 2عكس شماره 
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   شده  مشخص  تا نقطه  غار در دهانه  كف ارتفاع   اختالف،  غار  كف  نقطه ترين  و پايين  باالترين اختالف 16-3در جدول 
  .آيد  مي دست ، به  شده  پيمودهطول در   اختالف اين.   موردنظر است، غار دركروكي

  
  

  )متر( مشخصات هندسي غار - 16-3جدول 
  

 طول داالنك ورودي غار ارتفاع طول
 دهانه اصلي غار

 درصد......... متر با شيب  .........   
  طول سراسري غار

 شاخه......... در 
 ترين قسمت غار پهن

  بلندترين نقطه سقف 
 از كف غار

  حجم تقريبي 
 )متر مكعب(

  
  
  
  

      

 متر .... طول متر در  ....  :ترين و باالترين قسمت غار  اختالف پايين

  
  

 : شود  زير توجه هاي  نكته بهكه    است  ضروري ، و چاه ، گودال  يا شاخه در مورد تعداد دهانه 17-3در جدول 
 : شود  نوشته  مثال ، به عنوان  آن  جاي  شود و به  خودداري»زياد«   نباشد، از نوشتن  آنها مشخص  تعداد واقعي چنانچه)  الف
 . تعداد را بنماياند  كمترين  هر حال  به ،   ديگري ا روشيا بو  10 از  بيش
  .  غار است  درون  نفوذ به هاي منظور راه: ها  دهانه)   ب
   در اين  نيزها چاه. وجود دارد) ها  يا شاخه  ورودي داالن( غار   در كف  كه  است  انحاللي هاي  يا حفره منظور گودال :  گودال)   پ
 آنها   تقريبي موقعيت) 18-3جدول (  غار  تصوير افقي  در كروكي بهتر است،   موضوع  شدن  روشن رد و برايگي  قرار مي رديف
 . شود  داده نمايش
 : زير باشد  يا چند حالت  يك  به  است  ممكن  آن  كلي وضع:   غار كف)   ت
 ،)  است  يا خيس خشك (  آشكار است  كوه  و سنگ برهنه −
 ،)  و ليز يا خشك خيس (  است  آهكي  رسوب ي دارا  از آن بخشي −
 ،) فسق تا  فكاز (شود   مي  ديده  چندي هاي  يا ستون1ستون −
  ، واند  افتاده بر زمين) يا چند تا (  فراواني2هاي كلفشهنگ −
 ). چاالب( باشد   وجود داشته  آب  يا چند چاله  يك  است ممكن −
  . كرد  را عنوان هايي  نكته توان  مي  ياد شده هاي  نيز مانند موضوع ها و دهانه  غار، ديواره در مورد سقف)   ث

                                                   
1 - Stalagmite 
2 - Stalactite & Stalagmite 
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 غار   كلي شكل - 17-3جدول 
    

 تعداد استخرها ها تعداد چاه ها تعداد گودال ها تعداد دهانه ها تعداد شاخه تعداد اشكوب

      

 :شرح شكل كلي كف غار 

  :شرح شكل كلي سقف غار 

  :شرح كلي ديوارها 

  : دهانه اصلي شرح كلي

  :شرح كلي داالنك ورودي 

  
  

 و با   مقياس بدون(شود   مي  ترسيم شناسي  زمين هاي  برش  صورت  به  در حقيقت  و عرضي  طولي هاي  برش18-3در جدول 
 ).ها  اندازه حدود تقريبي  نوشتن

 گرفته در نظر)  ترين پهن( آنها  ترين  بزرگ،د باش  وجود داشته  ورودي  چند شاخه چنانچه) :   ورودي شاخه( غار  تصوير افقي
   و نام شناسي زمين  هاي ها و پديده شكل از   برخي  تقريبي موقعيتبايد . شود  مي گيري نما اندازه ها با قطب  شاخه  راستاي؛شود مي

 .شود    داده  تصوير نمايش آنها در اين
  
 

  )نمايش تقريبي و كلي(  غار كروكي - 18-3جدول 
  

 ش طولي بر

  ترين قسمت  شرح برش عرضي در پهن
  
 

  تصوير افقي شاخه و اشكوب ورودي 
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  .  خود گوياست19-3جدول 
  

 ي غارهوا - 19-3جدول 
  

 2COمقدار  تاريخ اندازه گيري )ميلي بار(فشار هوا  )درصد(رطوبت  )درجه(دما 

     

    
  

  : الزم است موارد زير در نظر گرفته شود 20-3در جدول 
 ). انهكآبچ( غار فرو ريزد   از سقف  چكه  چكه  صورت  به  آب  است  ممكن،   كلي در حالت
  داشته  وجود  آب  جريان  كه  است در حالتي(آيد   شمار مي  خور به  آب رود و نوعي  فرو مي  در آن  آب  كه  است جايي :  زيراب

 . شود  آنها اشاره  كرد به خص را مش  آن  و سرعت  جريانجهت   بتوان چنانچه). باشد
  
  

  )توضيح فشرده( آب درون غار - 20-3جدول 
  

 )تعداد(چشمه 
   )ها(آبچكانه 

  )موقعيت(
 جريان آب

  ....استخر يا 
 ...) موقعيت و  تعداد،(

  زيراب
  ...) موقعيت و  تعداد،(

  :جهت جريان  
  :سرعت 

  

  درجه ... :   ........دماي آب درون غار 
  

2CO حل شده در آب :  
  

  
  

  ها، داراي  از غار نهشته ، پوشيده  برهنه  است  غار ممكن بستر  هاي  سنگ سطح بايد در نظر گرفت كه 21-3در جدول 
 و ديگر  دوده.  باشد وجود آمده  به  در آن و يا دستي)  انحاللي (  طبيعي هاي  و حفره بوده ها ها و گسله  و درزه بندي  اليه هاي نشانه

 . باشد ها شده  سنگ  سطح  شدن  از ديده اي بازدارنده   پوشش  است  ممكنها يلودگآ
  
  

   غار هاي  سنگ سطح - 21-3جدول 
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 .  بايد به نوع و چگونگي جايگيري يا رويش گياهي اشاره شود22-3در جدول 
  

  
  ] 7- 2[ غار 1 جامعه گياهي- 22-3جدول 

  
  
 

  
  

  هاي  آيين  برگزاري كنند و يا  براي  مي  زندگي اند يا همچنان زيسته  مي  ا جانوراني ي انسان،  در غار چنانچه 23-3در جدول 
از نوشتارها يا ( باشد   در دست  بيشتري اطالعات شود و اگر   اشاره  آن ، به  بوده گيري محيط غار مورد بهره  ... و ، ملي ديني
  .كرد   راهنمايي  صفحه  آن بهرا    و خوانندهه شد  نوشته  شناسنامه  پاياني هاي در صفحهبايد ...)  غار و  درون  هاي نشانه
  
 

 ]7-4[ غار 2 جامعه جانوري- 23-3جدول 
  

  
 

  
  

اي است كه روي واحد كارستي دربرگيرنده غار و زير آن  چينه  منظور از واحدهاي سنگي، واحدهاي سنگ24-3در جدول 
  .جاي دارند

 
 

 )  كلي خيلي( غار   و پيرامون ه كو  سازنده هاي سنگ - 24-3جدول 
 

    زبرين واحد سنگي

    كارستي واحد سنگي

    زيرين سنگيواحد

 

                                                   
1 - Flora 
2 - Fauna 
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 . شود  نوشته شناسي  چينه  ترتيب به بايد ليتولوژي 25-3در جدول 
   حدود    آنمتضخا   كه وجود آمده  به  واحد كارستي هاي  از اليه  غار در بخشي فضاي :  شناسي  چينه  غار در ستون موقعيت

 .  موردنظر است  واحد كارستي  از قاعده  بخش  اين شناسي  چينه موقعيتدر اين قسمت . متر از واحد را در بر دارد... 
  

  
  ) غار برگيرنده در (  واحد كارستي ليتولوژي - 25-3جدول 

 

  :  باال  به  از پايين بندي  و تقسيم ليتولوژي

  :   آن هاي  قسمتودر برگيرنده غار  واحد  ضخامت

  :   واحد كارستي شناسي  چينه  غار در ستون موقعيت

  :   واحد كارستي سن

  
  

   شرح  و بهتر است  شده  غار تشكيل  در آن  كه  است  از واحد اصليي قسمت آن بخش در برگيرنده غار 26-3در جدول 
 ....).    ساختاري هاي ، ويژگي ليتولوژي ، ضخامت( شود   نوشته  آن  درباره تري كامل

  . باشد مي چشمگيرتر   كارست تر، پيشرفت  مناسب هاي در اليه
  

  
  )از واحد كارستي(  غار  دربرگيرنده بخش - 26-3جدول 

 

  تراوايي )متر ( ضخامت   اليه  درون بافت  سنگ بافت  ها اليه

    اليه باالترين
    

    اليه ترين پايين
    

  بتر مناس هاي اليه
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   نوشته  آن  باشد، نتيجه  گرفته  صورت هايي آزمايشهاي اثربخش در تشكيل غار،   چنانچه در زمينه عامل27-3در جدول 
  ...   و مانند آن  آب هاي غار، در چكه  ، در هواي  آب  درون2CO  مقدار  مثل،خواهد شد

 .شود مي   اشاره  آن جا به  در اين،  باشد  شده  تعيين  آب نوني ك  باشد و خاستگاه  گرفته  صورت  رديابي هاي  بررسي چنانچه −

  .شود مي   يادآوري  ميكروسكوپي شناسي  سنگ هاي  بررسي نتيجه −

 . شود آورده مي...)  ها  درزه مانند سيستم( باشد   شده  اگر مشخص  آن  اصلي علت :   شدن كارستي −

  ، هوازدگي ساختار، ليتولوژي ، شناسي  چينه: مانند استعواملي    از شرح آمده  دست  به  يا نتيجه  بحث جاي:  بيشتر  توضيح −
 ...  و   شده  انجام هاي  و آزمايش و نفوذپذيري

  
  

   غار  تشكيلي اثربخش در ها  عامل- 27-3جدول 

   

2CO آن1 و خاستگاه   : 

  :   آن  و خاستگاه آب

  :   سنگ جنس

 ) :  سيستم ( گسل

 ) : ستمسي(ها  درزه

  :   تشكيل  زمان شرايط اقليمي

  : كنوني   شدن كارستي

  :  بيشتر توضيح

                                                   
1 - Origin 
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 ،اند  شده آيند، نامگذاري وجود مي  و ديوار غار به ، كف  در سقف  كه  مختلفي هاي نهشته بايد توجه داشت كه 28-3در جدول 
باشد، از    وجود داشته  بومي  آنها نام  براي  چنانچه كهFlowstone, Rimstone, Drappry, Stalagmite, Stalactite , .... :مانند
  .]8-4[شود  مي  استفاده  آن

   مثال  براي.شود  غار   درون هاي  نهشته تر شدن  شناخته  موجب كهاست    توضيحي  هر نوع توضيح بيشتر،  قسمتمنظور از
 : كرد، مانند ، اشاره است  شده  برده روني از غار ب  يا ساختماني  زينتي  كارهاي  براي  كه هايي ها يا كاني  سنگ  به توان مي

  چنانچه .  است  وجود دارد، سودبخش  آن  پيرامون  كه  هم هايي  افسانه همچنين...  و   فلزي هاي ، مرواريد غار، كاني) آراگونيت(مرمر
  .  افزود اسنامهبر شن  را   بيشتري هاي  صفحه توان  باشد، مي  وجود نداشته  كافي جاي

  
 

  ...)جنس، ضخامت، ريخت،  (1  غار  درون هاي نهشته - 28-3جدول 
  
  :  غار كف

  : ها ديواره

  :   آن  و گسترش  دهانه پيرامون

  :  يا استخر  درياچه درون

  :  سقف

  :  بيشتر توضيح

  
  

  . شود ن ورودي در نظر گرفته ميهاي واحد كارستي براي موقعيت دهانه غار و داال  شيب اليه29-3در جدول 
  
  

                                                   
1 - Cave deposites 
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  ي واحد كارستيها  اليه شيب - 29-3جدول 
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

مردم بومي نيز از .  چنانچه در زمينه پيوند با غارهاي ديگر ناحيه، اطالعاتي در دست است، شرح داده شود30-3در جدول 
 . چنين پيوندي آگاهي دارند

  
  

   ديگر ناحيه پيوند با غارهاي - 30-3جدول 

 
  :  توضيح

  
  
  

   موقعيت، آن  و دره شد گنجانيده)  وجود در صورت (  منتشر شده شناسي  زمين  از نقشه بخشي بايد 31-3جدول   در چهارگوش
 باشد، در  منتشر نشده  اي  نقشه اگر.  خواهد شد  ترسيم  صفحه  جداگانه در همين، قشه ن  اين راهنماي.  شود  داده غار نيز نمايش

  . شود  يادآوري صفحهاين   هاي چهارگوش
 با  هوايي   عكس  برگ  يك ، اندازه  كيلومترمربع12× 12( غار   محدوده ، نقشه  و با فتوژئولوژي  هوايي هاي  از عكساستفادهبا 
   برگ  يك صورت  به صفحهاين (شود   مي ، پيوست شناسنامه از  صفحهاين    به شود كه  مي تهيه] 9-4) [1 : 55000   تقريبي مقياس

3A +4Aدارد اي  ويژه  اهميت  كارستي هاي  پديده  به  توجه ، نقشه در اين).  خواهد شد  . 

 

  شيبامتداد جهت شيب  شيب) درجه (  زاويه   شيبنوع

     عادي

     برگشته

     خوابيده



  21

  ناحيه غار   فتوژئولوژي نقشه - 31-3جدول 
 

   مقياس

  : انتشار سال :  كننده  تهيه نام

  :   نقشه راهنماي

  
  
  

 يا   چين  نوع بهدر اين جدول بايد .  خواهد شد  كامل ، هوايي هاي  و عكس  منتشر شده هاي  از نقشه گيري با بهره 32-3جدول 
 . شود  اشاره) باشد اگر وجود داشته( آنها   نام و همچنين  گسل
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   و روند آن غار ساختار كلي - 32-3جدول 
 
  :  چين

  :   گسليده) زون(منطقه 

  :   خرد شده )زون(منطقه 

  :   افقي هاي اليه

  
  

وجود  به چين  محور قسمتدر يا    چين  يك1 ....  در پهلوي  است غار ممكن بايد به اين نكته توجه كرد كه 33-3در جدول 
  . باشد گرفته   شكل  گسل  در راستاي كه  و يا اين آمده

  
  

    غار در ساختار ناحيه موقعيت - 33-3جدول 
 

  
 

  
  

، 2 موازي :ها  ناهمسازي نوعبايد  . باشد  قرار گرفته  يا دو ناهمسازي  يك  در ميان  است  ممكن واحد كارستي 34-3در جدول 
 . شود  نوشته  آن  در رديف،4  پي  يا دگرگونه) دگرشيبي( 3 ناموازي

 .شود مي  اند، اشاره ها شده ناهمسازي   موجب  كه  رويدادهايي  به ،در توضيح
 
 

   غار  مهم5 هاي ناهمسازي - 34-3جدول 
  

  :  بر روي واحد كارستي 

  :  در زير واحد كارستي 

  :  توضيح 

  
                                                   

  .  منظور جهات جغرافيايي است- 1
2 - Disconformity 
3 - Angular Unconformity 
4 - Nonconformity 
5 - Unconformities 
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 .شود مي  ها نيز در نظر گرفته  اليه ضخامت  ، ميانگين  و حجم  در واحد سطح  فراواني براي 35-3در جدول 

 .ياد خواهد شد...  و 1 داري ، فاصله ، زبري ها، صافي  درزه  از تعداد دسته ، هندسي هاي در ويژگي

  
  

   در غار2ها ناپيوستگي - 35-3جدول 
 

  :  نوع

  :   در واحد سطح فراواني

  :   در واحد حجم فراواني

  :  )آكنه(كننده  پر ماده

  :   هندسي هاي ويژگي

  
  

 آن راستاي كلي شاخه 3و در نمودار گلسرخي) شاخه اصلي(گيرد  ي غار صورت ميها گيري در ديواره  اندازه36-3در جدول 
باشد، اين كار در پيرامون ... ها پوشيده از رسوب و  در صورتي كه ديواره. تر شود اصلي نيز بايد كشيده شود تا پيوندها روشن

  .هد شدشود و در شناسنامه نيز به آن اشاره خوا دهانه غار و در سطح زمين انجام مي
  
 

 )ترند  مناسب4هاي بزرگ درزه ( غار  شاخه ها و درازترين نمودار درزه - 36-3جدول 

 
 
  
  
  
 

                                                   
1 - Spacing 
2 - Discontinuities 
3 - Rose Diagram 
4 - Master Joint 
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شود  مي   پيوند اشاره  نوع  پيوند با غار، به در ستون.  باشد  مشخص  فتوژئولوژي در نقشهبايد   پيوند غار و گسل 37-3در جدول 
 .  است دار  گسل )زون(منطقه و يا در )   گسل  به  وابسته هاي ا درزهها ي  گسل از راه ( يا نامستقيم   مستقيم كه

  . خواهد آمد  ميان  به  سخن، از آن  پيوند غار با گسل  باشد، درباره  آمده  دست ها به  گسل جايي ه ب جااگر :  بيشتر  در توضيح −
  
  

  غار گيري  مؤثر در شكل هاي گسل - 37-3جدول 

 

 پيوند با غار شيب امتداد  نام مشخصات

        اصلي گسل 

        فرعي هاي گسل

  :  بيشتر توضيح

  
 

  ها، افزايش  اليه  شيبدار شدن  موجب ،وجود آمده  به هاي  و يا چين چين بايد توجه داشت كه 38 -3هنگام تكميل جدول 
 و   گستردگي هاي ترين عامل ها مشخص  چين به   وابسته هاي  درزه همچنين  و  خالي  فضاي ها از يكديگر و تشكيل  اليه فاصله

 .شود مي   اثركردها اشاره  چنين  به  اهميت  ترتيب به 38-3 در جدول .داشنتوانند ب مي غار  پيدايش

  
 

  غار  در پيدايش  آن  و نقش خوردگي چين - 38-3جدول 
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هاي پيرامون غار اشاره شود و در هر  تر در سنگ  و فراوانهاي كارستي اصلي  بايد به ترتيب اهميت به پديده39-3در جدول 
  .هاي هندسي پديده نيز به طور تقريبي آورده شود مورد، اندازه

  
  

 هاي پيرامون غار  در سنگتر  و فراوان اصليكارستي   پديده - 39-3جدول 

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

 و شده   گنجانيده  آن  و پيرامون  پديده ترين سب و گويا از منا  رنگي  عكس يك، 3در چهارگوش مربوط به عكس شماره 
 .  باختري  شمال  سوي  به  از دهانه  متري250در  :  مثال  براي. شود  مي  نوشته  غار در زير عكس تا دهانه   آن فاصله

  
  
 
 
 
  
  
 
 
 

  هاي پيرامون غار   سيماي كلي رخنمون و پديده كارستي اصلي در سنگ- 3عكس شماره 
  :  ساعت         :  برداري عكس تاريخ

 .................   سوي  به  از دهانه متري: ..........  غار   تا دهانه فاصله
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هايي   راه  از چهدر اين قسمت مشخص خواهد شد كه .  وجود دارد  در آنها آب  كهشود تكميل مي   غارهايي براي 40-3جدول 
  .رسد  غار مي  به آب 

  
 

   غار  درون  به فوذ آب ن1خاستگاه - 40-3جدول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :، موارد زير بايد در نظر گرفته شود 41-3هنگام پركردن جدول 
 . شود توضيح داده مي....) ،  ، چين گسل( غار   ساختار مؤثر در تشكيل  به  با توجه  دهانه دست پايين −

 .شود توضيح داده مي  غار  ساختار مؤثر در تشكيل  به  با توجه  دهانه باالدست −

 پيوند آنها(شود  مي   داده شود، ادامه  مي  افزوده  شناسنامه  به  كه هايي  باشد، در صفحه  بيشتري  توضيح  نياز به چنانچه −
 ).  است  نشده  يا دانسته  است مشخص

  
 

   غار  پيرامون هاي چشمه - 41-3جدول 
 

 
   :هاي پيرامون غار از نگاه توپوگرافي و ساختاري دست چشمه پايين:  )1(
  :هاي پيرامون غار از نگاه توپوگرافي و ساختاري  باالدست دهانه چشمه:  )2(
 :پيوند چشمه ها با غار :  )3(

 
  
  

                                                   
1 - Origin 
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هاي در پيوند با  جهت جريان آب در غار و مقايسه جريان آب چشمه در زمينه  هايي  دانسته  داشتن در صورت 42-3جدول 
 . خواهد شد كاملغار، 

  
  

  در پيوند با غار هاي  چشمه  آب  جريان  در غار و مقايسه  آب  جريان جهت - 42-3جدول 

 
  
 

  
  

درضمن بايد از نظر باكتريولوژي و مواد راديو .  نوشته شودTDS، دما و pH ضروري است تجزيه كامل آب، 43-3در جدول 
  .ويژه براي شرب تحقيق شود اكتيويته به

  
  

  امون پير هاي  غار با چشمه آبكيفيت   مقايسه - 43-3جدول 

 
 مشخصات كيفي آب

 غار
pH دما T.D.S  راديواكتيويته باكتريولوژي 

       دست  پايين چشمه

         باالدست چشمه

 
 

 .غار وجود دارندباالي    در محدوده طور مستقيم  به  كه  است يهاي  باالسر غار، آبراهههاي آبراهه منظور از 44-3در جدول 
 در نظر   آبگير آن  در حوضه  كه  است  ياد شده  اصلي  آبراهه  به  پيوسته هاي  آبراهه و تراكم)   آن درجه(   آن   نوع،  اصلي  آبراهه طول
 .شود  مي گرفته
  

  باال سر غار هاي آبراهه - 44-3جدول 
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ن غار پس از  بايد توجه داشت كه تركيب شيميايي امالح باكتريولوژي و مواد راديواكتيو آب درو45-3هنگام تكميل جدول 
  .گيري خواهد شد آبهاي موجود در غار، اندازه فصل بارش و اثر آبهاي جوي در

  
 

   بارش  از فصل  غار پس درونآب    امالح باكتريولوژي و مواد راديواكتيو  شيميايي تركيب - 45-3جدول 
 

  
  
 

  
  

... ها و ها، رودخانه  مانند چشمه،  از آن نيرو ب  غار با آبهاي  درون  پيوند آبهاي  كه  است اين 46-3از پركردن جدول   هدف
غار اثر    درون  آبهاي  بر  مدتي چه  از پس و داشته   اثري  چه دست دور  هاي  بارندگي  شود كه روشن   مچنينه و  شود مشخص

 . د كردواهخ
  . خواهد آمد 46-3جدول  در   آن  باشد، نتيجه  شده ها انجام  بررسي  اين چنانچه

  
 

  رديابي هاي  بررسي نتيجه - 46-3دول ج
  

  
  
 
  
  

   قسمت در اين)  در آينده( باشد   داشته  و يا امكان  گرفته   صورت  آن  دروني  يا فضاي  از آب  كه يا استفاده  هرگونهتاكنون 
  ...  و   توشه ، انباركردن  يا شرب  كشاورزي ، آب ، پناهگاه  باستاني  زيستگاه:خواهد آمد مانند 

  
 

   غار  درون  از آب استفاده- 47-3جدول 
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 . شود  كارهاي خوب گردشگران در صورتي كه انجام شده باشد و يا در حال انجام باشد، آورده مي48-3در جدول 

  
  

 هاي گردشگري   استفاده- 48-3جدول 

  
  
  
 

  
  

و بهتر  ( توان مي  باشد،  از غار وجود داشته  بيشتري هاي ه دانست  و ماخذ، چنانچه  از منابع  و پس  شناسنامه  در پايان :1  يادآوري
 .   خواهند داشت اي  ويژه  غار نيز جاي  درباره  بومي هاي ، افسانه  زمينه در اين.  كرد  را كامل آن)  است

 و  پژوهشي -، آموزشي صادياقت  هاي  در زمينه  از آناستفاده غار و يا   شناسنامه  بهترشدن  براي  كه  پيشنهادهايي :2  يادآوري
  .شود  مي  گنجانيده  شناسنامه  در پايان، نظر رسد  به گردشگري

 
  پذير غار    تعيين نقاط آسيب- 

هاي گردشگري، الزم است ضمن  هاي درون غار، از جهت مطالعات جريان آب زيرزميني و جاذبه با توجه به اهميت نهشته
  . عمل آيد باشد، كوشش الزم در خصوص حفاظت از آنها به ها مي نهشتهمشخص كردن مناطقي از غار كه حاوي اين 

  

   غار  درون هاي عكس  - 

 و   شده عكسبرداري   بهتر است  آن هاي  از غار نهشته  در غار وجود دارد و همچنين كه...  و  ، پژوهشي  زيبا، آموزشي هاي از پديده
 . شود  آورده  شناسنامه  در پايان  كافي با شرح

 
    سودبخش هاي نوشتارها و نقشه  - 

   يادآوري ، شناسنامه   ترتيب  به  است  شده استفادهاز آنها   غار  شناسنامه  تهيه  براي كه... ها و  ، از نوشتارها، نقشه  بخش در اين
 . شود مي
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  خذĤ و م منابع - 4
    شكار و طبيعت هاي جلهم 4-1

 )  صفحه1 ( غار  شناسنامه ، فرم  غارشناسي  ملي كميته 4-2

  1375 نيرو،  ، انتشار وزارت  نبوي  محمدحسن كننده  غار شاپور، تهيه شناسنامه 4-3

  1375 نيرو،   غار پراو، انتشار وزارت شناسنامه 4-4

  1375 نيرو،   غار عليصدر، انتشار وزارت شناسنامه 4-5

  اين در).   برگ144  رويهم(دهند   مي  سراسر كشور را پوشش  كه1 : 250000   با مقياس1  ايران  توپوگرافي هاي نقشه 4-6
   شده  ترسيم متري100  تراز هاي اند، منحني  شده  تهيه1:  55000   تقريبي  با مقياس  هوايي هاي  عكس  از روي ها كه نقشه
  . است

 و  شده  يه ته1336   سال  هوايي هاي  از عكس گيري و با بهره 1: 50000   با مقياس  سراسر ايران  توپوگرافي هاي نقشه 4-7
 . دارد  متري20 تراز  هاي منحني

  مهندسيهاي استانداردطرح تهيه ،   مهندسي شناسي  زمين  توسط كميته  شده  تهيه،  سنگي  واحدهاي پذيري  انحالل خواص 4-8
   ن-124  ، نشريه1376 ، نيرو ، وزارت كشور آب

 . دهد  مي را پوشش سراسر كشور   كه1 : 55000   تقريبي  با مقياس2  هوايي هاي عكس 4-9

                                                   
  . نقشه هاي موردنياز در سازمان جغرافيايي كشور موجود است - 1
  .هاي هوايي موردنياز در سازمان جغرافيايي كشور موجود است   عكس- 2
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  :ين نشريها

ه يبا هدف ارا» راهنماي تهيه شناسنامه غار«با عنوان 
روشي براي مستندكردن اطالعات كسب شده در مورد 

نظر به پراكندگي غارها و . غارهاي كشور تهيه شده است
خصوص منابع آب   به(ها در مطالعات منابع آب اهميت آن
آوري  ، كسب، جمع)كارست و سازندهاي سختموجود در 

، و مستندكردن هرگونه اطالعاتي در مورد غارها
 . شده خواهد بوديادراهگشايي در زمينه مطالعات 




