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ترین و زیباترین غارها در ایران است. این غار به واقع دروازه ورود به دنیای نظیرخور یکی از بیغار کتله

 شناختی ست.های زمینجاذبه

 

 
 .زنجان که در شهرستان خدابنده قرار گرفته غار کتله خور استیکی از جاذبه های طبیعی استان :  1شکل

 

توسط گروهی از کوهنوردان کشف و پس از آن به عنوان یک پدیده شگرف طبیعی  1331غار در بهار سال 

-خور غاری آبیشناسی کتلههای زمینمورد توجه غارنوردان و عالقمندان قرار گرفت است. بر اساس نقشه

شناسی پدیدار های الیگومیوسن مربوط به دوران سوم زمینکوه ساقیزلو و در آهکخشکی است، که در 

 میلیون( سال قدمت دارد.  120میلیون) به اعتقاد گروهی دیگر  30شده است و در حدود 
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 های حیوانی کشف شده در غار کتله خور استان زنجان: اسکلت2شکل 

 

 

به امروز تنها سه طبقه آن مورد مطالعه قرار گرفته است. در طبقه است که تا  7غار کتله خور دارای 

های اولیه در غار مشاهده شده است. اسکلت مطالعات اولیه در این طبقات آثاری مبنی بر سکونت انسان

 شود.انسان نخستین در این محل کشف شده، که همچنان در همین محل نگهداری می 80

 

متر به وجود آمده و ارتفاع دهانه آن از سطح دریا  2000*1500بعاد کتله خور در منطقه مستطیل شکل با ا

متر بوده که احتماال سانتی 70متر است. دهانه ورودی غار به صورت طاق مثلثی شکل و با قطر  1700

 ها یا جریان رود داخلی غار است.حاصل سیالب
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 قابلیت جذب گردشگران داخلی و خارجی و تبدیل شدن به قطب گردشگری را دارد.های موجود، توجه به توانمندیبا ا : غار کتله خور 3شکل 

 

 

دهد که سقفی کوتاه دارد. پس از آن دهلیزهای متری تشکیل می 4000ورودی غار کتله خور را یک دهلیز 

با متر قرار گرفته است، که در انتها به تاالری  2متری با ارتفاع  950فرعی و یک داالن اصلی با وسعت 

 رسد.های فراوان میشکوه، پوشیده از استاالکتیت و استاالگمیت

توان به میدان شیرخوابیده، میدان های متعددی تشکیل شده است که از بین آنها میاین غار از بخش

 بیستون، سه راهی 
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 اند.اند نامگذاری شدهارجی داشته: هر یک از تاالرها در این غار بر اساس شباهتی که حجوم پدیدار آهکی شده به عاملی خ 4شکل 

 

پنج شیر، تاالر عروس، تونل قندیلی، اتاق عقد، پای فیل، شتر با جهاز، عروس و داماد، میدان شمع، دو 

 جادوگر، نخل سوخته، میدان مریم مقدس و... اشاره کرد. 

 است.های به وجود آمده بر اثر رسوبات ها و حجمها شباهت بین صخرهعلت این نامگذاری

های آهکی عظیمی که حاصل به هم پیوستن استاالکتیت و توان به ستونهای این غار میاز دیگر ویژگی

 ها در طی هزاران سال بوده اشاره کرد. استاگمیت

اند نقش نگهدارنده نیز دارند و از فرو غار داده های عظیم عالوه بر زیبایی و جلوه خاصی که بهاین ستون

توان تنوع باالیی از استاالکتیت و کنند. در غار کتله خور میو سقف جلوگیری می هاریختن دیواره

 های زیبا و شفاف آهکی را مشاهده کرد.ها مانند انواع گل کلمی و قندیلاستاالگمیت
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 شود.ه میکلمی، شفاف و آهکی در این غار دیدهای مختلف از جمله انواع گل: انواع استاکتیت و استاالگمیت5شکل 

 

های های آبی حجمغار کتله خور در مراحل نخستین پیدایش خود غاری آبی بوده است.  در اثر جریان

ها جدا شده و سبب شده است تا جریان آب از مسیر اصلی منحرف شود.  هاز سقف و دیوار عظیمی از سنگ

غار منجر شده تا آب به طبقات  های دیگر غار جاری شده. وجود طبقات متعدد دراین جریان آب در قسمت

 آبی تبدیل شود.-زیرین  نفوذ کند و غار در مرور سالها از غاری آبی به غاری خشکی

های حاوی اکسید آهن مشاهده شده کتله خور غاری است آهکی که در برخی نقاط آن گل رس و خاک

ت. اما این دو غار از دو جهت شناسی هم دوره غار علیصدر همدان اسهای زمیناست. این غار از نظر دوره

 متفاوت هستند:

 آبی است.-غار علیصدر غاری کامال آبی است در حالی که کتله خور خشکی

نوع آهک غار کتله خور متفاوت از غار علیصدر است.  خالص بودن آهک موجود در غار کتله خور سبب 

 آورد.هایی خاص به وجود میند و جلوهکهایی شفاف شده که نور خورشید از میان آنها عبور میایجاد قندیل
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شود اما نوع آهک موجود در این غار متفاوت از غار علیصدر : با وجود این فرضیه که غار کتله خور در انتها به غار علیصدر یکی می 6شکل 

 دهد.است که این موضوع به این غار ویژگی خاص می

 

 

غار کتله خور در نهایت به غار علیصدر در همدان متصل خواهد به اعتقاد بسیاری از غارنوردان و کاوشگران 

 العبور بودن برخی از مسیرهای دسترسی بررسی نشده است.شد. صحت این موضوع هنوز به علت صعب

کتله در زبان مردمان این منطقه به معنای کوه کم ارتفاع یا تپه است و خور کوتاه شده واژه خورشید است. 

 کند.ا کتله خورشید به معنای کوه کم ارتفاعی است که خورشید از پشت آن طلوع میدر واقع کتله خور ی

نظریه دیگری نیز در مورد وجه تسمیه اسم این غار وجود دارد. بر اساس این نظریه کتله به معنی پستی و 

تله خور های داخلی غار است و خور به معنای راحتی و آسایش است که به این ترتیب کبلندی یا ناهمواری

 هایی راحت در دل کوه است.به معنی پستی و بلندی
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 قابل استفاده است. یاحرفه یغارنورد یهامیت یغار کتله خور تنها برا یبخش ورزش:  7شکل 

در حال حاضر این غار به سه بخش فرهنگی، تفریحی و ورزشی تقسیم شده است. بخش ورزشی آن تنها 

گیرد. این بخش حدود ای طبیعت گردی قرار میهای حرفهنوردان و تیم مورد استفاده غارنوردان و صخره

 کیلومتر طول دارد و تا کنون انتها این مسیر کشف نشده باقی مانده است. 4

کیلومتر طول دارد که تنها یک سوم کل  2بخش تفریحی غار کتله خور برای بازدید عموم است و حدودا 

 دهد. غار) مسیر کشف شده( را تشکیل می

سازی شده های مختلف بهبخش فرهنگی غار در قسمت جنوبی قرار گرفته است که برای برگزاری مراسم

ه خروجی آن به صورت مصنوعی ایجاد شده، زیرا است. این بخش شامل یک داالن بزرگ است که را

 داالن هیچ راه خروجی نداشته است.

کیلومتری جنوب قیدار قرار دارد. برای دسترسی به  80کتله خور در استان زنجان، شهرستان خدابنده و در 

و یا  گرماب-بیجار-گرماب و یا از جاده زنجان-خدابنده-سلطانیه-توان از طریق جاده زنجاناین غار می

 کبوتر آهنگ اقدام کرد.-همدان

سپس به سمت ، چنانچه از قزوین یا زنجان عازم این غار هستید ابتدا باید خود را به شهر قیدار برسانید

فاصله قیدار تا زرین رود حدود  زرین رود حرکت نموده و از زرین رود وارد راه فرعی به سمت گرماب شوید.

 .کیلومتر است 30گرماب حدود کیلومتر و فاصله زرین رود تا  45
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 است. رانیا یآب یخشک یغارها نیاز بزرگتر یکیغار کتله خور : 8شکل 

 

 

 یگردآورنده : مرجان قنوات  

 عکس: یبه همراه گالر یسیمطلب به زبان انگل نکیل 
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