اثر طبيعي – ملي غار يخكان
Yakhkan Cave Naitonal Natural Monument

* موقعيت جغرافيايي:
غار يخكان در منتهياليه جنوبشرقي شهرستان خلخال ،در ضلعجنوبغربي رشته كوه ماسوولهداغ و در
ارتفاع  0532متري از سطح دريا واقع شدهاست.
* مختصات جغرافيايي:

325 305 ْ84

طولشرقي

َ65 َ25 574

عرضشمالي

* راه ارتباطي:
مسير شمارهَ :استان زنجان  -بخش طارم  -شهرستان درّام  -حدود َساعت و نيم مسير خاكي تا روسوتاي
ركنآباد و جاللآباد و حدود 52دقيقه مسير پيادهروي تا دهانه غار.
مسير شماره :0استان اردبيو  -مسوير خلخوال بوه نويالن (اسوالم)  -شوهر كلوور مركوخ بخوش شواهرود-
روستايشال  -روستاي ماجوالن  -روستاي جاللآباد.
مسير شماره :5استان نيالن  -شهر ماسوله  -مسير ماسوله به شهرستان درّام  -حدود َساعت مسير خاكي
تا روستاي جاللآباد.
* مشخصات و ويژگيهاي غار:
غار يخكان در ارتفاع 0532متر و با ارتفاع حدود 62متر از نوك قله با جنس سنگآهك قرارنرفتهاسوت.
در دهانه ورودي غار كه رو به شرق واقعاست آثار هوازدني و خردشدن سنگهاي ناشي از اقليم يخبندان به
صورت واريخه بهخوبي در آن ديده ميشود .دهانه ورودي غوار بسويار كو وك و حودود  32×ْ2سوانتيمتور
ميباشد كه از طريق يك راهروي تنگ و باريك به طول َ2متر و به عرض حداكثر 32سانتي متور بوه تواالر
وسيعي منتهي ميشود كه طول و عرض تاالر به ترتيب  56/3و َ3متر و ارتفاع َ3 – 02متر ميباشد .هواي
داخ غار سرد ومرطوب بوده و از خصوصيات ويژه اين غار جريوان هوواي مرطووب و تلوكي بلورهواي يو
بهصورت قندي و ورقههاي نازك در قسمتهايي از سطح ديوارهها و سقف ميباشد كه به نام "يخكاا ياا
معد يخ" ناميده ميشود.
درمواقعي كه هواي بيرون غار نرم است عم انجماد صورت مينيرد و با سرد شودن هوواي خوار غوار
عالوه بر اينكه ي تلكي نميشود بلكه ي هاي موجود نيخ شروع به ذوبشدن مينمايند .روستاييان بهويوژه
سكنه قراء جاللآباد ،ركنآباد و نندمآباد در فص تابستان ي مصرفي خود را از اين غار تأمين مينمايند.
در داخ غار هيگونه اثري از ساختارهاي آهكي (استاالكتيت و استاالنميت) ملاهده نميشود همچنوين
در زمان بازديد غار ،خفاش و يا موجود زنده ديگري در داخ غار ملاهده نلد .در داخ تاالر اصلي نيخ يك
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دودكش به سمت باالي غار قرار دارد كه به بيرون غار منتهي ميشود و باعث ورود هوا به داخ غار و تهويه
طبيعي آن مينردد .باتوجه به موقعيت جغرافيايي و توپونرافي موجود ،هواي منطقه بوهعلوت نفووذ دايموي
رطوبت دريايخخر مرطوب ميباشد و در فصول و ايامي كه هوا نرم است ورود هواي نرم به فضواي داخلوي
غار و حركت آن در تاالرها و راهروها و برخورد آن با سطوح مرطوب ديوارها و سقف غار سبب تبخير رطوبت
سطحي آن ميشود .اين سطوح با از دستدادن انرژي سرد شوده و محويم مسواعدي جهوت انجمواد ايجواد
ميگردد و برعكس نانچه هواي ورودي سرد و مرطوب باشد ،با ورود به فضواي سوردتر داخلوي مقوداري از
انرژي خود را آزاد مي سازد و بدين ترتيب هواي داخ غار به تدريج نرمشده و ذوب ورقهها و قنودي هواي
يخي و ريخش آنها را موجب ميشود.
غار يخكا در سال  1831از سوي شوراي عالي حفاظت محيطزيست به عنوا اثر طبيعيملي
شناختهشد.

دفتر زيستگاهها و امور مناطق

2

واحد طبيعتگردي و كارگروه غارشناسي

