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 (*)ما هو الكارست
ستة ، وهو عالم من األشكال والعمليات تعرف باسم الَكـر   رستكاليس من اليسير التحدث عن ظواهر ال

“karstism” صورة سوداء يعطي الكهف فإن تصوير ن وفقا ألحد المصوري. فما هو الكهف الكارستي؟
 رى فيه شيئا بل يسمع فيه فقطالحقيقي ال ي  ، فالكهف هو اصطناعي ءتي من ضو أل ما ي، إذ أن كةممعت

 .سقوط قطرات المياه أو خرير جداول المياهصوت 

في الماضي استوطنها ولجأ إليها فكثر األماكن التي جذبت اإلنسان وشغلت تفكيره. الكهوف من أ
حصوله ، وهو ما حال دون الشمس يتمكن من التوغل أبعد من المناطق التي وصلها ضوءدون أن  لحمايةل

شاه يخالكهوف عالم وبقيت مناطق  ،من أساطيرواه األجداد واآلباء ر  معلومات كافية، وظل أسيرا لماعلى 
 للخرافات.  اموطناإلنسان وبقيت قرونا 

راستها دناطق للتحصن والحماية، ولم تبدأ مماكن للعبادة و أكهوف الوقد اتخذ اإلنسان قبل مئات السنين 
ئة ما تتمتع به من بي، حين بدأ اإلنسان يكتشف 19استكشافها بشكل منظم إال بعد القرن  أو بشكل علمي
 حمايتها والحفاظ عليها.ومن ثم اهتدى إلى ضرورة توازن ونقاء، 

، هما شعروا بوالمغامرة خاللها أن تفي كلماتهم ب ويستحيل على من جربوا وخبروا الحياة في الكهوف
 ع دخولم تختبر عملياوبالتالي فإن أي كتابة عن عالم الكهوف والمياه الجوفية تبقى كتابة نظرية تنتظر أن 

ظلم حالك تحت األرض. ورغم تشابه الكهوف في أرجاء األرض يعرف من نزلوا الكهوف اإلنسان في وسط م
 ن لكل كهف سر وشخصية مميزة عن غيره. أا فيها وغامرو  وساروا خاللها

يطاليا. فبين سلو  دوهو اسم إقليم يمت Carsoكلمة كارست من تستمد  قليم قرين كل صار اإلومن ثم ينيا وا 
الحقيقة استمدت كلمة كارسو من كلمة كارين  دق ظاهرات الكهوف. وفيأظاهرات الكارست أو بمعنى 

                                                           
رة البيئة صدار وزاإدراسة  التي تحمل عنوان "الكهوف وظواهر الكارست..الحياة في عالم ما تحت األرض" من أساسي على ال سنعتمد هنا بشكل (*) 

 . :2002الصادرة في مدينة أودينيفي شمال شرق إيطاليا عام  Friuliوحماية األراضي متحف التاريخ الطبيعي بإقليم منطقة فريولي 

 

Caves and Karstic phenomena : Life in the subterranean world. ITALIAN HABITATS. Udine, 2002 
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Karren  فكلمة "جراست والتي تعني ببساطة "صخر "grast  تعني "صخر" في اللغة السلوفينية. وهذا "
 صخر". ختلفة وبمعنى واحد هو "بأشكال م ،سنة مضت 800المصطلح مستخدم في لغات أوربية عديد منذ 

و العلمية فحسب، فدولة مثال إيطاليا تستمتد ست ليس ألهميته الجيومورفولوجية أينبع االهتمام بالكار و 
الشرب فيها من بيئة الكارست، وتزيد النسبة عن ذلك في األقاليم الجنوبية من البالد،  % من مياه 50

ادر تلوث تحتاج إلى متابعة ورصد العميقة لمص خزانات المياه الجوفيةوسيزداد ذلك في المستقبل. وتتعرض 
 . بشكل دوري ومنتظم وحماية

 !؟ست كار   أمي چسبيليولو 

وهو مستمد   Speleologyولوجي وبقية ظاهرات الكارست باسم سبيلي عرف العلم الذي يدرس الكهوفي  
وتعني علم أو دراسة. وينخرط في هذا العلم اآلن علماء من  logosوتعني "كهف" و  spelaionمن مقطعين: 

تخصصات مختلفة مثل الجيولوجيا، علم المعادن، البيولوجيا، واإلثنوغرافيا )علم األعراق البشرية( 
 ا )علم اآلثار(. واألركيولوجي

حد أقدم األسباب التي ربطت أالمعادن، وهو علم ومن بين التخصصات المختلفة يبرز تخصص  
طيور الخفاش اإلنسان بالكهوف سواء الستخراج الجبس أو غيره من المعادن، وفي كثير من الكهوف تعيش 

Bats المعروفة باسم جوانو  اكوما من مخلفاتهالتي تترك أ(guanoوالتي )  دوما ما لجأ إليها اإلنسان
 الستخدامها كمخصبات طبيعية لألرض الزراعية.

في إيطاليا التي  Triesteلوجي إلى مدينة تريستا ليو ويرجع بعض العلماء الفضل في تطور علم السبي
 م صخورفي نظا هلى مزيد من المياه )والمختزن أغلبإاحتاجت  19حين تطورت وكبر حجمها في القرن 

ولوجية للمدينة. ومن هذا األساس وبمرور الزمن تم لفدعت الحاجة آنذاك إلى دراسة علمية سبيالكارست( 
 نظمة الكهفية تحت األرضية.  هوف واألكتمكنوا من استكشاف آالف الو  هذا العلمتدريب آالف الباحثين في 

احية األخرى يجلب من النتجلب دخال ماليا كبيرا، لكن ، وهي من ناحية ات سياحيةر وتعتبر الكهوف مزا
ضغطا وتهديدا لبيئة الكهوف. وال يقتصر التهديد فقط على التلوث بل يمتد أيضا إلى معهم ن و السائح

يكولوجيا ما تحت السطح.   اإلخالل بالتوازن الذي تتمتع به بيئة المياه الجوفية ومناخ وا 
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ؤثر على كربونات ولعل كلمة السر في تعريف مصطلح الكارست هي التفاعل الكيميائي الذي ي
بشكل حصري بالحجر الجيري. لكن اليوم ومع التوسع في  االكالسيوم ومن ثم يصبح هذا المصطلح مرتبط

الغنية وهي الصخور استخدامات المصطلح صار يشمل إلى جانب الحجر الجيري كال من: الدولوميت )
ابة آخر يقبل اإلذوأي نوع صخري كبريت الكالسيوم( الغنية بسيوم(، والجبس )نغابعناصر الكالسيوم والم

 )حجر رملي متحول  quartziteالكوارتزايت فضال عن صخور  rock-saltوخاصة األمالح الصخرية المائية 
  .بالغ الصالبة(

يتضح أن النموذج  المرفقومن الشكل 
ة الكارست يبدأ بعمليات إذابة أالبسيط لنش

  karrenتشكل معالم تضاريسية مثل الكارين
. ثم من Dolineاإلذابة "الدوالين  وحفر 

خالل شبكة من الشقوق تتغلغل المياه إلى ما 
تحت التربة وبعض من هذه الشقوق يتطور 

الحجم ليصبح في صورة فوهات وفتحات  يف
تصل بين سطح األرض وما رأسية عميقة 

)تشبه الكلمة  Shaftتعرف باسم شافت تحته و 
فتحات العربية شفاه..أو مدخل الفم(. وهذه ال

من االتساع بحيث تسمح بمرور اإلنسان من 
 خاللها إلى ما تحت سطح. 

 هل من طبقات لدور المياه في الكارست؟

 بمجرد سقوط االمطار الغزيرة في بيئة الحجر الجيري تمر المياه بثالث نطاقات:

لتخلل الرشح أو النشع أو "االصخر في نطاق نسميه نطاق شقوق وشافتات في مياه األمطار تسرب  -1
percolation  ويعرف اصطالحا باسم "نطاق فادوس  من خالله(" )أي التي تخللت المياهvadose 
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zone ".  ي شكل غطاء عبر تدفقها ف المياه بشكل بطىءانتقال تميز نطاق التخلل أو الرشح بوي
 .مائي رقيق أشبه برشح مائي عبر جدار صخري 

كلما ازداد ". و phreaticرف باسم التشبع السطحي ثم تتجمع المياه السابقة وتتجه نحو نطاق يع -2
أنهار  :العمق يتحول تدفق المياه إلى شكل أكثر انتظاما بما يتضمنه ذلك منتجمع هذه المياه مع 

 تحت أرضية، شالالت مائية، بحيرات صغيرة، وما شابه ذلك.     

فيما تحت ات المياه الكاملة وننتقل إلى خزانالتشبع السطح تنتهي طبقة باالنتقال لمزيد من العمق  -3
 Undergroundالمياه الجوفية ، وبالتالي يعرف اصطالحا باسم "جوف" األرضما نسميه السطح أو 

Water . 

 عملية الكارست؟كيف تتم  

وهو مركب قابل لإلذابة في المياه  (CaCO3الحجر الجيري صخر مؤلف كليا من كربونات الكالسيوم ) 
( تصبح المياه "عدوانية" للغاية في CO2الة وجود ثاني أكسيد الكربون  )بشكل بطىء جدا. لكن في ح

ومن ثم تصبح لديها قدرة كبيرة على "إذابة"  acid معدالت اإلذابة فضال عن أنها تصبح أكثر حمضية
. ويحدث   Hyper-Karstic Phenomenaوتكون ما ظاهرات كارست مبهرة كربونات الكالسيوم في الصخر 

له تأثير كبير على تعرية   Bicarbonateبيكربونات الكالسيوم من  محلوالتخلق هذه اإلذابة ن ذلك نتيجة أ
يمينا ويسارا وفقا للضغط يتحرك اتجاه التفاعل يالحظ أن وذلك وفقا للمعادلة التالية )و الحجر الجيري 

 والحرارة(

 

 

ت الجيرية ومدى انتشار الفواصل وتتفاوت قدرة الصخور الجيرية على االستجابة للتعرية وفقا للمكونا
والشقوق بين مكونات الكارست المؤلف في كثير من األحيان من مركب من الصخور الجيرية والدولوميت 
 وغيره من الصخور مختلفة التركيب المعدني وبالتالي اختالف درجة االستجابة "لإلذابة" لدى هذه الصخور. 

   
-

32HCO +   ++Ca                          
2O + CO2+ H 3CaCO 
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كارست من إقليم آلخر واختالف مستويات التعرية بناء على ومن المنطقي ان نتوقع تباينا في أشكال ال
اختالف درجات الحرارة، ومعدالت األمطار، واألقاليم المناخية بين باردة وحارة، وتضاريس اإلقليم الذي توجد 
فيه صخور الكارست وعالقة ذلك بدرجات الحرارة وتراكم الجليد على القمم المرتفعة مقارنة بالسهول 

نخفضة، وتباين أطياف الصخور الكارستية وفقا للعوامل الجيولوجية، وتباين الغطاء النباتي، والهضاب الم
 وغير ذلك من العوامل. 

 كيف يبدو مشهد األرض في بيئة الكارست ؟!

الذي يوجد فيه الكارست بأشكال إذابة "سطحية" مثل الدوالين وأشكال   Landscapeيعرف مشهد األرض 
. وتجدر   Subterraneanل الكهوف، ويتميز هذا المشهد بشبكة مائية تحت أرضية إذابة "تحت سطحية" مث

اإلشارة ى أنه ليست كل أشكال الكهوف الطبيعية ناتجة عن الكارست ، فهناك كهوف ناتجة عن عمليات 
 البركنة وكهوف جليدية أو ذات أصل مختلط. 

في الصخور الجيرية )وما يرتبط بها من  وهناك تحديد عام لما يمكن تسميته بالكهف، وهو تلك الفجوة
أمتار. ونظرا أن عوامل التعرية قد تدمر  5صخور سابقة الكر( تسمح بدخول إنسان فيها وال يقل طولها عن 

مثل ههذه الكهوف، فان مصطح الكارست يشتمل أيضا على تلك الكهوف التي كا ينطببق عليها التحديد 
 لمعالم.سالف الذكر وتعرضت للتدمير وتشويه ا

 ويمكن إجمال الظروف التي تتكون فيها مظاهر الكارست فيما يلي:

 صخور ذات محتوى جيري )ومنتشر بها العديد من الشقوق والفواصل( -

 مياه تحتوي على ثاني أكسيد الكربون مذاب في هذه المياه -

أسفل في  تباين في المناسيب في سطح األرض بحيث تكون هناك فرصة النتقال المياه من أعلى إلى -
 الندسكيب الكارست. 
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عبارة وهي في أغلب األحوال بأصول نشاة وأشكال مختلفة.   Dolinasكما قد تتكون الداالينا )الدوالين( 
  (.Sink Holeحفرة إذابة غاصت فيها األرض ألسفل )حفرة غائصة/غاطسة عن 
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ر، بل وقد متاة أمتار إلى عشرات األحجمها من عدرية أو بيضاوية، وتتفاوت في ئتتخذ الدالينا أشكاال دا
)الحقل الواسع  Poljeخيرة باسم البوليا . وتعرف األحيان إلى عدة كيلومتراتيصل قطرها في بعض األ

  .(المنخفض بفعل اإلذابة والهبوط الكارستي المستدير

 

 ويمكن إجمال الظروف التي تتكون فيها مظاهر الكارست فيما يلي:

 )ومنتشر بها العديد من الشقوق والفواصل(صخور ذات محتوى جيري  -

 مياه تحتوي على ثاني أكسيد الكربون مذاب في هذه المياه -

تباين في المناسيب في سطح األرض بحيث تكون هناك فرصة النتقال المياه من أعلى إلى أسفل في  -
 الندسكيب الكارست. 

كارست غالبا ما تسمى تلك المظاهر باسم ونظرا للتنوع والتباين والوفرة في مظاهر سطح األرض في بيئة ال
" أي "المعرض" الذي يضم أشكاال متباينة ومتنوعة. وعادة ما يضم هذا الجاليري ما Gallery"الجاليري 

 يعرضه الشكل التالي )والرموز واألرقام معبر عنها في الجدول المرفق مع الشكل(: 

 

 المقابل العربي المصلطلح باإلنجليزية الرمز

A flowing water مياه متدفقة 
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B dripping water )مياه متقاطرة )مياه متساقطة في شكل قطرات 

C capillary water  مياه شعرية )تتدفق في شكل أنابيب دقيقة، كل أنبوب
منها بسمك الشعرة الواحدة، اقرب في سمكها للشعيرات 

 الدموية(  

D water in solution pans ذابة مياه متجمعة في أحواض إ 

E water forming by 

condensation  مياه تكونت بفعل التكاثف 

F warm rising water  مياه دافئة صاعدة 

1 flowstone  فلوستون )قشرات رقيقة من صخر جيري تكون نتيجة
 تدفق المياه في أسقف الكهوف( 

2 draperies, curtains  ستائر )شكل تفصيلي من أشكال الفلوستونflowstone 
 سابقة الذكر(  

3 column أعمدة من ترسيبات داخل الكهف 

4 drop stalactite  هوابط 

5 hollow stalagmite  صواعد متكونة في فجوة كهفية 

6 curved stalactites  هوابط مقوسة 

7 moonmilk  مون ميلك )تقببات في سقف الكهف تأخذ شكل األقمار
moon   ولونها أبيض كلون اللبنmilk) 

8 disc-shaped forms مظاهر اسطوانية الشكل 
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9 macrocrystalline 

eccentric forms   مظاهر ناتئة ذات أحجام بلُّورية كبيرة 

10 inflorescences  عناقيد من رسوبيات داخل سقف وجوانب الكهف )تبدو
 وكأنها على شكل حزمة أو باقة من األزهار(

11 microgours و صخور الحافاتأشكال دقيقة تعلRimstones   

12 pisolites  بيزواليت ) حجارة من أصل جيري متجمعة بشكل كتلي
 بينها مواد الحمة(

13 boxwork  بوكس ويرك )حرفيا..حقيبة عدة الشغل( سطح من
الحجر الجيري مشرشر بفعل التعرية والتجوية وملىء 

 بالفجوات المستطيلة هندسية الشكل(  

14 rims ( رواسب متجمعة في أحواض مائية قديمة داخل حافات
 الكهوف(

15 geysermites )جيسيرمايت )ترسبات في قاع الكهف عل شكل أكوام 

16 rounded concretions  تكتالت رسوبية مستديرة 

17 encrustations  قشرات متصلبة 

18 mud stalagmites  صواعد طينية 

19 large crystals  بلورات كبرى 
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حت سطح األرض ثم معاودة خرجه بعد عدة كيلومترات تيميز بيئة الكارست هو اختفاء النهر ولعل أهم ما 
مرة اخرى. وعادة ما يختفي النهر تحت األرض في كهف ويخرج من كهف آخر. وتعرف المنطقة التى ال 

 ن الشكل التالي:ويمكن التعرف عليه م Blind Riverيظهر فيها النهر على السطح باسم النهر األعمى 

  

 ؟! كارست في مصرهل يوجد 

أدلة على وجود الكارست  –الغنية بالصخور الكربونية  –تضم كثير من مناطق الصحراء الغربية والشرقية 
)القديم منه بصف خاصة(. وقد كشفت األبحاث التي أجريت في نصف القرن األخير عن كثير من أشكال 

كهف الجارة في الصحراء الغربية، وكهف سنور في الصحراء الشرقية(  الكارست الشهيرة مثل الكهوف )مثل
 من كارست العصور األكثر رطوبة في األراضي المصرية.  Relicوآثار باقية 

وتضم المنطقة الممتدة بين منخفض الواحات البحرية ومنخفض واحات الفرافرة نماذج متعددة من أشكال 
ريستال" وهو نمط من الكهوف التي كانت مختبئة تحت األرض ثم كارستية أهمها ما يعرف باسم "جبل الك

انهارت األسقف فيها وكشفتها عمليات النحت والتعرية التالية. ويقع جبل الكريستال )وهو في الواقع تل 
 صغير وليس جبال بالمعنى الحرفي( في المنطقة االنتقالية بين الفرافرة والبحرية. 
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خفض الفرافرة المسماة "الصحراء البيضاء" نموذج ألنماط من الكارست القديم وتعتبر المنطقة القريبة من من
الذي لعبت أوال عوامل التعرية النهرية والمياه الجوفية دورها األساسي في إذابة صخور الحجر الجيري 
ي فتخلفت عن اإلذابة أعمدة صخرية انكشفت الحقا على السطح تمثلها اليوم الصحراء البيضاء، ثم جاءت ف

الفترة الحديثة التعرية بفعل الرياح لتصقل وتنحت )كما النحات الذي يشكل تمثاال( في هذه الصخور وتعطيها 
 األشكال المميزة التي صارت مقصدا للجذب السياحي. 

ومن أشهر أشكال الكارست القدديم مئات العيون والينابيع التي ما تزال تتدفق في منخفضات الصحراء الغربية 
ضات الخارجة، الداخلة، أبو منقار البحرية، الفرافرة، القطارة ، سيوة ...ألخ. كما توجد أمثلة مثل منخف

للكارست في عيون الصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء ولعل أهمها: العين السخنة، عيون موسى، حمام 
م الصحراء فرعون، عيون وادي تال، حمام موسى )عند مدينة الطور في جنوب سيناء(..ألخ. كما تض

الشرقية في مصر ارتباطا وثيقا بين العيون ونشأة األديرة المسيحية، ومن أشهر تلك األديرة: دير األنبا بوال، 
 دير األنبا انطونيوس. 

والتي لم تلق االهتمام الكاف بعد في مصر الكارست   Pseudo-Karstومن أشكال الشبيهة بالكارست 
البحر المتوسط الممتد من منطقة مرسى مطروح وحتى السلوم  الساحلي. ويعتبر القطاع الساحلي في

)والمؤلف من حجر جيري يشكل قوام هضبة كبرى تمتد في الظهير الدخلي اسمها هضبة الدفة أو مرمريكا( 
 بمثابة قطاع مثالي تبدو فيه اإلذابة البحرية في صخور الحجر الجيري.  

ة إلى الكشف عن المزيد من نماذج الكارست في الصحراوات ومن المتوقع أن يؤدي البحث في السنوات المقبل
المصرية وبصفة خاصة في الصحراء الغربية التي تختفي أشكال هائلة من الكارست القديم تحت كميات 

 الرمال الضخمة لبحر الرمال العظيم. 

إلى المغرب في  وال تعتبر مصر استثناء في وسط البيئات الصحراوية )حاليا( الممتدة من ع مان في الشرق 
الغرب والمترامية عبر صحراء شبه الجزيرة العربية والصحراء الكبرى. وفي هذه البيئات مئات الكهوف القديمة 
وأنظمة الكارست التي تعبر عن طبيعة المناخ القديم الذي كان أكثر وفرة في رطوبته وكميات األمطار، وهي 
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لمياه الجوفية( التي تعيش عليها المدن الكبرى وتقوم عليها نفسها األمطار المختزنة حاليا في جوف األرض )ا
 الزراعات في بيئات الصحراء العربية. 

 وماذا عن الكارست في العالم؟!

 

 كما هو موضح في الخريطة المرفقة ينتشر الكارست في قارات أوراسيا، أستراليا، أفريقيا، األمريكتين. 

 لكارست في قارات أوراسيا، أستراليا، أفريقيا، األمريكتين. كما هو موضح في الخريطة المرفقة ينتشر ا

نجد أشهر مناطق الكارست في العالم حوض البحر المتوسط، وبصفة خاصة في منطقة  قارة أورباوفي 
جبال األلب الدينارية، وساحل دالماطيا )وخاصة في دول سلوفينيا، إيطاليا، وكرواتيا وصربيا(. ومن بين أكبر 

كم ويزوره ماليين السياح. وفي  20لعالم كهف بوستوينا في سلوفينيا والذي يمتد ألكثر من الكهوف في ا
وسط القارة تعتبر دول مثل التشيك وسلوفاكيا )جبال األلب أيضا( من أكثر مناطق الكارست الكالسيكية 

 شهرة، وخاصة الكهوف ذات االنواع المختلفة. 
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ها ذات بيئة نشطة سواء في األنهار التي تدخل وتخرج من الكهوف وتتميز كهوف جبال األلب الدينارية بأن
كما في الصورة المرفقة أو في الكهوف التي تنتهي إلى البحر المتوسط ويمكن أيضا الولوج والخروج منها 

  عبر مياه البحر. 
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 اما في قارة آسيا فتعتبر روسيا من أهم الدول التي تضم معالم للكارست في كل من:

لقوقاز الموجودة في جنوب البالد والمحصورة بين البحر األسود وبحر قزوين ، وهذه الجبال جبال ا -
يمكن اعتبارها مناظرة لجبال األلب في أوربا وهي معاصرة لها من حيث الزمن وتتألف في قطاع 

 كبير منها من الحجر الجيري والحجر الجيري المتحول شديد الصالبة.

ط روسيا والمؤلفة أيضا من صخور روسبية متنوعة ومن بينها صخور جبال األورال الممتدة في وس -
 الحجر الجيري والحجر الجيري المتحول.

كثر دول العالم التي تضم مظاهر فريدة في الكارست وخاصة الكارست الساحلي أكما تعتبر الصين من 
في ديم ج للكارست القذو وفي الصورة التالية نمالذي يجلب لزيارته ماليين السائحين من أرجاء العالم. 

جنوب الصين والذي تعتبر أشكال الكارست في صحراء مصر الغربية شبيهة به لكن بأبعاد أصغر 
 جفافا.  رودرجة صالبة صخور أقل ومناخ أكث
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. كما يوجد في عديد من  Halongوغير بعيد عن الصين يوجد الكارست في فيتنام وخاصة في منطقة هالونج 
 يا دول جنوب شرق آس

كما تنتشر ظاهرات الكارست بالمثل في أستراليا. وتضم أمريكا الجنوبية أماكن كثيرة في البيئات التي تنتشر 
ق الواليات المتحدة من أكثر ر فيها الصخور الجيرية والجيرية المتحولة. كما تعد جبال األبالش في شمال ش

 مناطق الكارست وضوحا في أمريكا الشمالية.

 !؟جيومورفولوجي  أم ي چسبيليولو  

هو محط اهتمام الجيومورفولوجيين فحسب، فهذه البيئة الثرية  "سبيليولوجيالـ "نظن أن علم ن أمن الخطأ 
 :من أهمهامختلفة تضم عناصر 

ولعل أهم سمات التميز  طبيعة المناخ داخل الكهوف الذي يتأثر بالبيئة الخارجية ويؤثر فيها. -
. ففي الشتاء تكون الكهوف أشد هخارجداخل الكهف و المختلفة المناخي نجده في درجات الحرارة 
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كثر تجمدا وفي الصيف تكون أكثر لطفا في حرارتها من البيئة المشمسة الحارة خارج أبرودة و 
 الكهوف. 

بناء على التباين السابق في المناخ تصبح الكهوف واألنهار العمياء وغيرها من معالم الكارست  -
طياف متنوعة من الحيوانات التي تفضل إما العيش في الكهف المظلم مناطق انتقالية مهمة أل

و على مقربة من بواباته التي أ، أو في مياهه )كالكائنات الحية الدقيقة األشبه بالديدان( )كالخفاش(
 تحظى بقدر من الضوء والعالقة مع العالم الخارجي )مثل الفئران والخنافس والعناكب ..ألخ( 

شجار يئة النباتية في أعماق الكهوف عن أطرافها الخارجية التي ترصعها األتتنوع أنماط الب -
 والشجيرات. 

تتنوع أشكال المياه المختزنة أو العابرة للكهوف والمتدفقة في األنهار العمياء. وتعتبر ذات أهمية  -
 كبيرة كمصدر لمياه الشرب في عديد من دول العالم في البيئات الرطبة.

بق )المناخ/المياه/النبات/الحيوان( تخصصات علمية عديدة تتماس مع وينبثق من كل ما س
الجيومورفولوجيا بدرجة أو باخرى من التعاون والتكامل، كما تعتبر هذه التخصصات مهمة جدا لدعم ذلك 

 .Biogeographyالفرع المهم من الجغرافيا الطبيعية المسمى الجغرافيا األحيائية 

هم مفهوم متداول بين أ الكارست من زاوية الكائنات الحية نقف على أن وحين نفكر في بيئة الكهوف و 
الكائنات الحية مع طبيعة البيئة  ADAPTATIONتكيف )تأقلم(  العلماء في هذا المضمار ونعني مفهوم 

 و إفراطه في التدخل فيها. أان السلبي على تلك البيئة سوالتغير الحادث يها وأثر اإلن

نلحظ تغيرا في سلوكها تجاه عديد من ائنات الحية في بيئة الكهوف والكارست لكاتكيف وخالل عملية 
التعديالت السلوكية التي تظهرها الكائنات الحية فيما بيئية داخل الكهف، وفي مقدمة ذلك المتغيرات ال

راتها لديها من أنظمة استشعارية تساعدها على معرفة أين يوجد الغذاء. والتعديالت التي تبديها لتغير قد
مثلة التعديالت كثر األأومن كثر شراسة. التناسلية، وأساليب الدفاع عن النفس والهروب من الكائنات األ

التي تبيدها بعض الحيوانات في العين واإلبصار للتكيف مع البيئة المظلمة داخل الكهوف وتحولها إلى 
ي لديه قدرة إبصار ضعيفة )من أشهرها الخفاش الذ  Scotophiliaما يسمى كائنات محبة للظالم 
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. وهناك حيوانات لديها عيون ضيقة جدا لوجودها بشكل جدا..ولكنه ليس أعمى تماما كما يشاع عنه(
 منذ الميالد.  Eyelessnessن هناك أنواعا صارت بال أعين ، كما أدائم في الظالم

 كن على حذر أيها الَكهَّاف !  -

داخل التسلق والهبوط الحبال في رياضات استخدام استخدام هناك قطاع كبير من المغامرين والمفتونين ب
 . وهؤالءالكهوف واجتياز أعماقها )وخاصة المناطق غير المكتشفة وغير المعروفة لكثير من السائحين(

العلمية سابقة الذكر سوى من زاوية مدى عالقتها بالحوادث وسبل اإلنقاذ ال ينظرون إلى القضايا 
Accidents and Rescues   . 

تكشفين داخل الكهوف والممرات الكارستية تكون هناك صعوبة كبرى في سوحينما يصاب بعض الم
اإلنقاذ نظرا لطبيعة المخاطر الداخلية من ممرات ضيقة، انعدام الضوء، سقوط المياه ، االنزالق الناتج 

اء شحن كشافات انتهعن رطوبة األرض، الثلج والبرودة الشديدة في الكهوف في البيئات الشمالية، 
ويوضح الجدول التالي اهم المخاطر ونسبتها ألخ.  Shaftsالشافتات  ووعورةحدة الصخور الضوء، 

 المئوية التكرارية.

  النسبة نوع الخطر

 فقدان االتجاه والشعور بالضياع  -

المحمولة و أعلى الرأس  المثبتةنفاد شحنة الكشافات  -
 في اليد

 

 % لكل منها  18

بالمياه خاصة الوقوع في أسر  مشكالت مرتبطة -
 داخل الكهفئ فيضان مائي مفاج

14% 

االنحشار وعدم القدرة على تخليص الجسم لألمام او  -
 الخلف بين الممرات الضيقة

10% 
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 انفجار صخري  -

 تساقط صخري  -

 معاناة مستوى ردئ من الهواء وضيق التنفس -

 الباحث /تفاقم مشكالت صحية سابقة لدى المستشكف -

 

 

 منها % لكل  5

 

 ؤولة عن الوفاة أو اإلصابة خالل عملية االستكشاف/البحثسكما يعرض الجدول التالي األسباب الم

 النسبة سبب الموت أو اإلصابة 

 % 61 السقوط

 % 15 المستكشف/الباحث فوق انهيار صخري 

 % 12 حوادث الغرق 

 % 12 االختناق لسوء الهواء

 % 10 أسباب أخرى 

 

سبل انقاذ محترفة للمساعدة في حاالت اإلصابة داخل الكهوف،  بشكل مستمر ور وفي سبيل ذلك تتط
في فرنسا حين قام فريق اإلنقاذ بتكوين ثقوب في جدران الكهف  1999ومن أشهرها حالة اإلنقاذ في عام 

الذي يتوقع أن المستكشفين موجودين فيه وذلك بهدف تمرير الهواء إليهم بعد انحباسهم داخل ممر ضيق 
 7أيام حتى نجحت في النهاية وتم انقاذ المجموعة كاملة ) 10واستمرت عمليات االنقاذ على مدار 

 أفراد(. 
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ستكشاف أو البحث أو جدير بالذكر أنه يطلق على كل من له عالقة بالكهوف من حيث التسلق أو اال
   ."Caverرياضة والمغامرة اسم "كهَّاف حتى ممارسة ال

 


