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غار کتله خور در زنجان
آبی- است  غاری  خور  کتله  غار 

خشکی که در دل کوه ساقیزلو در 
به  مربوط  الیگومیوسن  آهک های 
وجود  به  زمین شناسی  سوم  دوران 
میلیون   30 حدود  تقریبًا  و  آمده 
باشد  داشته  قدمت  می تواند  سال 
 120 از  بیش  برخی  نظر  به  ولی 

میلیون سال عمر دارد.
دانستنی های غار کتله خور

 غار کتله خور غاری است خشکی- 
آبی که در استان زنجان، شهرستان 
خدابنده و در ۸۰ کیلومتری جنوب 
شمال  کیلومتری   ۱۷۳ و  قیدار 
تهران  کیلومتری   ۴۱۰ و  همدان 
و ۵ کیلومتری شهر گرماب واقع 
است. در برخی مناطق غربی ایران 
َکَتله می گویند  ارتفاع  به کوه کم 
هم  غار  این  وجه تسمیه  چه بسا  و 
این  از  یکی  در  که  است  همین 
کوه ها قرارگرفته است و خورشید 
از پشت آن طلوع می کند و به جای 
خور  کتله  آن  به  خورشید  کتله 

می گویند.
غار کتله خور پیش از سال ۱۳۰۰ 
خورشیدی کشف شده و در سال 
اسم  به  شخصی  به وسیله   ۱۳۳۰
رسیده  ثبت  به  زنجانی  جمالی 

است.
به  خورشیدی،   ۱۳۴۳ سال  حدود 
دلیل طوالنی بودن دهلیز ورودی، 
مشکالت  آن،  سقف  بودن  کوتاه 
جاذبه ها،  نبود  و  مرور  و  عبور 
شد،  جلوه  بی ارزش  غارسنگی 
از  گروهی   ۱۳۶۵ سال  در  ولی 
بازدید  همدان  زبده  غارنوردان 
و  دادند  انجام  غار  از  مفصلی 
را  غار  این  شکل گیری  توانستند 
از ۱۲۰  )بیش  به زمان ژوراسیک 

میلیون سال پیش( مربوط دارند.
غار کتله خور ازنظر قدمت تقریبًا 
همسن غار علی صدر همدان است، 
اختالف  هم  با  جهت  دو  از  اما 
علی صدر  غار  این که  یکی  دارند. 
آبی،  کاماًل  است  غاری  همدان 
غاری  زنجان  خور  کتله  غار  ولی 
این که  دوم  خشک.  تقریبًا  است 
نسبت  خور  کتله  غار  آهک های 

بسیار  علی صدر  غار  به آهک های 
برای  عاملی  که  است  خالص تر 
چراکه  است،  غار  شدن  زیباتر 
باعث  آهک ها  بودن  خالص 
شفافیت آنها و درنتیجه عبور نور 

از قندیل ها می شود.
این غار از سه طبقه متشکل و دارای 
تونل های فرعی و استالکتیت ها و 
استالکمیت ها و ستون های بسیار 
و  است  اصلی  گذرگاه های  در 
از  آویزان  مخروطی  قندیل های 
سقف ها در اثر داشتن ناخالصی ها، 
خود  به  گوناگون  رنگ های 
ترکیبات  که  آن ها  و  گرفته اند 
دارند  یا کم تر  و  نداشته  همراه  به 
بسیار  شیشه ای  بلورهای  به صورت 

شفاف مشاهده می شوند.
غار کتله خور، غاری است آهکی 
رس  گل  آن  نقاط  بعضی  در  که 
آهن  اکسید  دارای  خاک های  و 

قابل رؤیت است.
متری   ۱۷۰۰ ارتفاع  در  غار  دهانه 
تفاوت  و  دارد  قرار  دریا  از سطح 
که  ارتفاع چشمه ای  با  آن  ارتفاع 
ریزش  از  حاصل  فرورو  آب های 
به  و  می کند  بیرون  را  غار  جوی 

رود شور می ریزد، ۵۰ متر است.
 ۴۰۰۰ دهلیز  یک  غار  ورودی 
متری بوده با سقفی کوتاه و فاقد 
غار سنگ و چند دهلیز فرعی، بعد 
از دهلیز فرعی یک داالن بزرگ 

۹۵۰ متری با بلندی هایی به ارتفاع 
قرار  خشک  گودال های  و  متر   ۲
دارد که با دوشاخه ۵۰ متری ادامه 
پیدا می کند و بعد از عبور از یک 
سرباالیی به تاالر وسیعی پوشیده از 
چکنده و چکیده و ستون می رسد. 
در داخل تاالر کوچک بلورین که 
به تاالر ستون ها چسبیده چاهی به 
چه بسا  که  دارد  قرار  متر   ۸ عمق 
فرورو  آب های  شدن  خارج  محل 

سازنده غار است.
سه  به  غار  این  حاضر  حال  در 
بخش فرهنگی، تفریحی و ورزشی 
ورزشی  بخش  است  شده  تقسیم 
غارنوردان  مورداستفاده  تنها  آن 
می گیرد،  قرار  صخره نوردان  و 
اما  که  است  کیلومتر   ۴ حدود 
هنوز انتهای آن کشف نشده است. 
جهت  که  هم  غار  تفریحی  بخش 
قرار  مورداستفاده  عموم  بازدید 
مسیر  کیلومتر   ۲ حدود  می گیرد 
مستقیم است که گفته می شود این 
مسیر تنها یک سوم کل غار است.

بخش  در  هم  غار  فرهنگی  بخش 
قسمت  دارد  قرار  آن  جنوبی 
که  طبیعی  است  داالنی  آن  اصلی 
گوناگون  مراسم  برگزاری  جهت 
اما  می گیرد،  قرار  مورداستفاده 
خروجی  راه  هیچ گونه  داالن  این 
به بیرون نداشته و راه خروجی آن 
به صورت مصنوعی کنده شده ولی 

خود داالن کاماًل طبیعی بوده است.
کیفیت  حیث  از  خور  غارکتله 
و  زیبایی  قندیل ها،  و  بلورها 
بسیاری طبقات نخستین غار آهکی 
دنیا شناخته شده است که به وسیله 
و  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری 
هزینه شخصی به نام مهندس عالی 
فرمانداری  عمران  مهندس  که 
سال  پنج  زمان  در  بودند  زنجان 

آماده بهره برداری گشت.
زمان سفر به غار کتله خور

منطقه  این  به  سفر  زمان  بهترین 
در  است.  تابستان  فصل  و  بهار 
مجهز  درصورتی که  فصل ها،  این 
سفر کنید، می توانید سفری راحت 
داشته باشید و از تنفس هوای تازه 
لذت  بکر  منظره های  تماشای  و 

ببرید.
به  سفر  موقع  در  الزامی  وسایل 

غار کتله خور
سبکی  کوله  یک روزه  سفر  برای 
و  شخصی  وسایل  و  بردارید 
بگذارید.  آن  در  را  ضروری تان 
کفش راحتی از ملزومات هر سفر 
ضد  کرم  آفتابی،  عینک  است. 
وسیله ها  از  گرم  لباس  و  آفتاب 
پیشنهادی ما برای سفر به غار کتله 

خور است.
درس غار کتله خور

مرکز  از  سفر  آغاز  صورت  در 
مسیر  پیمودن  با  و  زنجان  استان 
سلطانیه- زنجان-  کیلومتری   ۱۶۵

خدابنده- گرماب، عالوه بر بازدید 
از  می توانید  خور،  کتله  غار  از 
دیگر جاذبه های گردشگری مسیر 

هم دیدن بفرمایید.
مسیر  از  خور  کتله  غار  اما 
گرماب   – بیجار   – زنجان  زیبای 
ولی  است.  قابل دسترسی  هم 
سفر  آغاز  تصمیم  درصورتی که 
از تهران را دارید، کوتاه ترین راه 
قزوین-زنجان  آزادراه  دسترسی، 
خروجی  به  رسیدن  با  که  است 
شهرستان ابهر وارد شهرستان شده، 
مسیر  ادامه  خدابنده  به طرف  بعد 
برسید.  گرماب  شهر  به  تا  داده 
کیلومتر   ۳۸۵ مسیر  این  فاصله 

است.

هرمز  جزیره  خاک  از  بخشی 
خوردنی بوده و در پخت وپز مردم 

محلی استفاده می شود.
از  آنالین  جم  جام  گزارش  به 
خاک  جوان،  خبرنگاران  باشگاه 
ترکیبات  دارای  هرمز  جزیره 
آهن  اکسیدهای  و  آتشفشانی 
این  بدانید  است  جالب  و  است 
خاک خوراکی بوده و در مصارف 

غیرخوراکی هم استفاده می شود.

خاک  این  به  محلی  گویش  در 
ِگلَک گفته می شود و در طبخ غذا، 
ادویه های خوش رنگ و پخت نان 

استفاده می شود. 
قرمزرنگ  به کوهی  متعلق  گلک 
دلک  آن  به  محلی ها  که  است 
نان های  از  یکی  می گویند. 
خاک  این  با  که  خوشمزه ای 
نام  ُتُمشی  نان  می شود   تهیه 

دارد.

غار کتله خور، اولین غار آهکی جهان

جزیره اسرارآمیزی در ایران  که خاکش قابل خوردن است

والدت حضرت امام موسی کاظم )ع( گرامی باد

عرفه روز نیایش

 شهری در آالسکا که هرسال به مدت 65 روز در تاریکی 
کامل فرو می رود

فروردین
امروز برای ایجاد تغییرات در محل کارتان 
اینکه  پیش بینی  و  نیست  خوبی  روز  زیاد 
کارهایتان دقیقًا چه نتیجه ای خواهند داشت 
بسیار  کار  شد  خواهد  چه  بعدازآن  یا  و 
سختی خواهد بود. شما می خواهید رفتاری 
چه  به  نمی دانید  اما  باشید،  داشته  صادقانه 

کسی باید اعتماد کنید.              

    اردیبهشت
برای  خوشایندی  و  آرام  نسبتًا  روز  امروز 
از  است  ممکن  حتی  بود،  خواهد  شما 
هدایایی  خانواده تان  اعضای  یا  و  دوستان 
و  عشق  نشان دهنده  که  کنید  دریافت 
کار  این  شماست.  به  نسبت  آنها  محبت 
آنها باعث خوشحالی و اطمینان خاطر شما 

خواهد شد.              

خرداد
اگر  که  می دانند  به خوبی  را  این  همه 
بخواهید کاری را انجام دهید یا چیزی را به 
دست بیاورید هیچ چیز نمی تواند جلوی تان 
نیز  اطرافیانتان  آن که  به شرط  بگیرد.  را 
ازآنچه  هم  شما  باشند، خود  همراه  شما  با 
شگفت زده  برسانید  انجام  به  می توانید 

خواهید شد.                

تیر
امروز شاید در فکر برنامه ریزی برای یک 
سفر و یا ترتیب دادن یک مهمانی دوستانه 
و  است  با خودتان  همه چیز  کنترل  باشید. 
را  جزئیات  تمام  خودتان  باشد  الزم  شاید 
الزم  هماهنگی های  و  کرده  برنامه ریزی 
شما  برای  موضوع  این  اما  دهید،  انجام  را 
از  به خوبی  و  کرد  نخواهد  ایجاد  مشکلی 

پس تمام این کارها بر خواهید آمد.      

مرداد
خواهد  فوق العاده ای  روز  شما  برای  امروز 
و  خواهر  از  خانواده،  بچه های  بود، 
فرزندان  تا  گرفته  کوچکتان  برادرهای 
برادرزاده هایتان  و  خواهرزاده  و  خودتان 
از  نگهداری  و  دارند  زیادی  خیلی  انرژی 
در  است.  شده  گذاشته  شما  عهده  به  آنها 
انجام  عهده  از  به خوبی  شما  تعجب  کمال 

این کار بر خواهید آمد.        

شهریور
شماست.  انتظار  در  فوق العاده  روز  یک 
زندگی برای شما در حال حاضر با آزادی ها 
و شادی های زیادی همراه شده است. از این 
موقعیت استفاده کنید و کارهایی را انجام 
دهید که از آنها لذت می برید. خالقیت شما 
بهترین  به  آن  از  دارد،  قرار  اوج خود  در 

شکل ممکن بهره ببرید. 

مهر
بازی  یک  در  می کنید  احساس  آیا 
کامپیوتری گرفتار شده اید و یک هیوالی 
وحشتناک می خواهد شما را بخورد؟ خب، 
راستش بهتر است بازی تان را عوض کنید 
و یک بازی دیگر انتخاب کنید که فشار 
و استرس کمتری را به شما وارد می کند!           

آبان
و  بی حوصلگی  احساس  روز  چند  از  بعد 
خود  انرژی  دیگر  بار  امروز  بی انگیزگی 
را بازخواهید یافت. خوشبختانه حس ششم 
به سوی  شما هم قوی شده است و شما را 
افرادی هدایت می کند که می توانند به شما 
برای  خوبی  فرصت  امروز  کنند.  کمک 
نوشتن گزارش کارهایتان و یا خاطراتتان 

می تواند باشد. 

آذر
که  پروژه هایی  از  یکی  انجام  در  اگر 
و  مخالفت ها  با  دارید  انجام  دست  در 
شاید  شده اید  روبه رو  زیادی  چالش های 
بهتر باشد به  کل بی خیال انجام این پروژه 
آدم هایی  دسته  آن  از  معمواًل  شما  شوید. 
نیستید که کارها را نیمه کاره رها می کنند.          

دی
کیهانی  شرایط  تحت  و  حاضر  حال  در 
رژیم  به  بیشتری  دقت  باید  شما  موجود 
بیشتر  باید  شما  باشید.  داشته  خود  غذایی 
غذاهای چرب  مصرف  از  و  بخورید  میوه 
باور کنید  و سرخ کردنی خودداری کنید. 
آنچه در حال حاضر برای مراقبت از بدن 
هفته  دو  یکی  ظرف  می دهید  انجام  خود 
به  برای شما  را  باورنکردنی  نتایجی  آینده 

همراه خواهد داشت.                   

 بهمن
به  رفتن  برای  فوق العاده  روزی  امروز 
ماساژ آرامش بخش  یا یک  استخر و سونا 
و  تنش ها  اواخر  این  شما  باشد.  می تواند 
و  گذاشته اید  سر  پشت  را  زیادی  استرس 
تالش هایتان برای رسیدن به آرامش چندان 

موفقیت آمیز نبوده اند.   

اسفند
 

نقل مکان  فکر  به  مدتی طوالنی  برای  اگر 
دیگری  کشور  حتی  یا  و  استان  شهر،  به 
بوده اید امروز روز خیلی خوبی برای فکر 

کردن به این موضوع خواهد بود. 
زندگی  روی  تأثیراتی  چه  کار  این  ببینید 
حرفه ای، خصوصی و خانوادگی تان خواهد 

داشت.

امروز شما

در این گزارش به قوانین متفاوت و عجیب رانندگی در 
کشورهای مختلف خواهیم پرداخت.

تجربه  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  از  آنالین  جم  جام  گزارش  به 
رانندگی در یک کشور دیگر می تواند بسیار اضطراب آور باشد. 
در  رانندگی  درست  جهت  سپردن  خاطر  به  سر  بر  فقط  مسئله 
خیابان ها نیست. قوانین رانندگی در همه کشورهای دنیا یکسان 
نیستند، به همین دلیل ممکن است به خاطر رعایت نکردن مورد 
هنگام  سیگار  کشیدن  یا  دمپایی  پوشیدن  مثل  کوچکی  به ظاهر 
رانندگی، صدها دالر جریمه شوید. در ادامه با چند مورد جالب و 
عجیب از قوانین رانندگی در کشورهای مختلف دنیا آشنا خواهیم 

شد.
تایلند

در تایلند رانندگی با باالتنه برهنه برای مردان ممنوع است. این 
قانون شکنی حدود ۲۱/۱۶ دالر جریمه دارد.

استرالیا
در استرالیا بیرون آوردن دست وپا از پنجره خودرو ممنوع است، 
دیگر  راننده های  به  دادن  عالمت  به قصد  کار  این  اینکه  مگر 
انجام شود. این قانون هم در مورد رانندگان صدق می کند و هم 
مسافران. به گفته مقامات استرالیایی، این کار نه فقط غیرقانونی، 
بلکه به شدت خطرناک است چون ریسک قطع دست یا پا وجود 
دارد. در صورت رعایت نکردن این قانون، فرد خاطی ۳۳۷ دالر 

استرالیا یا ۶۹/۲۳۷ دالر آمریکا جریمه می شود.
یونان

در یونان کشیدن سیگار هنگام رانندگی غیرقانونی است. علت آن 
احتمااًل این است که رانندگان برای اینکه سیگار را به لب های 
خود برسانند، باید یکدست خود را از روی فرمان خودرو بردارند.

اسپانیا
در اسپانیا پوشیدن دمپایی های الانگشتی در هنگام رانندگی ممنوع 

است و این قانون شکنی، ۵۱/۲۲۵ دالر جریمه دارد.
فیلیپین

در فیلیپین رانندگی در روز دوشنبه برای خودروهایی که شماره 
پالک آن ها به یک یا دو ختم می شود، ممنوع است.

مورد  در  سه شنبه  روزهای  در  محدودیت  این  ترتیب،  همین  به 
پنج  اعداد  مورد  در  چهارشنبه  روزهای  در  چهار،  و  سه  اعداد 
و  و هشت  هفت  اعداد  مورد  در  پنجشنبه  روزهای  در  و شش، 
درنهایت، در روزهای جمعه در مورد اعداد ۹ و ۱۰ وجود دارد. 
نقلیه  وسایل  حجم  کاهش  یکپارچه  برنامه  از  بخشی  قانون  این 
ازدحام  برنامه، کاهش  این  از  است. هدف  یا کدبندی پالک ها 
ترافیکی از طریق محدود کردن شماره پالک خودروهای حاضر 

در خیابان ها است.
قبرس

رانندگی  هنگام  در  آب،  حتی  نوشیدن،  و  خوردن  قبرس  در 
غیرقانونی است. تخطی از این قانون، ۸۶/۹۵ دالر جریمه دارد.

روسیه
بعضی  دارد.  جریمه  کثیف  خودروی  با  رانندگی  روسیه  در 
روس ها ترجیح می دهند در زمستآن که رانندگی سخت تر است، 
ماشین خود را در پارکینگ نگه دارند. چون رانندگی در روزهای 
انباشت کثیفی و چرک بر روی ماشین می شود.  زمستان باعث 

 عجیب وغریب ترین قوانین رانندگی
در جهان  که شما را حیرت زده می کند

خواندنی

شاید در نگاه اول شهر اوتکیاویک شبیه به دیگر شهرهای مدار قطبی به نظر برسد. سرمای آن 
سوزناک است و خاک آن تقریبًا در تمام طول سال یخ زده است؛ هوای آن نیز تیره وتار است 
و آسمان این شهر در بیشتر روزهای سال ابری است. باوجود نامالیمی و جان فرسا بودن اقلیم 
این ناحیه، اوتکیاویک بیش از 4000 نفر جمعیت دارد و بیشتر مردم آن بومی آالسکا هستند. 
مردم آن، یکی از شمالی ترین جوامع بشری در جهان را تشکیل داده اند، اوتکیاویک نیز نزدیک 
به قطب شمال واقع شده است و درواقع شمالی ترین شهر ایاالت متحده است. مردم به این عنوان 

افتخار می کنند و شعار شهرشان این است: »شمالی ترین شهر آمریکایی.«
اوتکیاویک، شمالی ترین شهر کشور آمریکاست. شهر اوتکیاویک که سابقًا بارو نام داشت، مرکز 
اقتصادی منطقه شیب شمالی محسوب می شود. برخی مردم در آنجا در فعالیت های نفتی میدانی 
مشغول هستند، برخی باکارهای دولتی روزگار می گذرانند و زندگی عده ای هم به گردشگری در 

این شهر بستگی دارد. شاید بپرسید چرا کسی باید به نقطه ای بسیار شمالی و با آب وهوایی بسیار نامالیم برای گردشگری سفر کند؟
در اوتکیاویک مانند شهرهای دیگر مدار قطبی چند پدیده طبیعی غیرعادی مربوط به حرکت خورشید و چرخه روز و شب اتفاق می افتند. یکی 

از مشهورترین این پدیده ها خورشید شبانگاهی است.
اوتکیاویک مانند منطقه های دیگر در مدار قطبی، پدیده ای به نام خورشید شبانگاهی را تجربه می کند. خورشید شبانگاهی در ماه های تابستان در 
مدار قطبی ظهور می کند در این زمان از سال، خورشید تمام 24 ساعت روز در آسمان است و این یعنی شب ها نیز می توانید خورشید را ببینید 
)البته اگر هوا خوب باشد(. بسیاری از شهرهای مدار قطبی در این زمان مراسم و فستیوال های مختلفی برگزار می کنند تا گردشگرانی را که 

می خواهند در لحظه جادویی درخشیدن خورشید در نیمه شب حضورداشته باشند، به خود جذب کنند.


