غار بیمار آب
اين غار در  6کيلومتري دهکدة «کوشک آباد» ،از توابع مشهد ،واقع شده است .غار بيمارآب در بلندي قرار گرفته و آب فراواني
در کف آن جريان دارد  .ساکنين محلي چون از آب غار بيمارآب جهت معالجة حيوانات اهلي استفاده ميکنند ،به احتمال زياد
اين نام را بر آن نهادهاند .در ابتداي اين غار يک چاه عمودي  15متري وجود دارد که در انتهاي آن آبهاي چکيده از سقف غار
جمع شده و تشکيل يک حوضچه نسبتا عميق را داده است  .اهالي بومي منطقه معتقدند که اين آب براي درمان برخي از
بيماريهاي انساني و دامي مفيد است و به همين دليل به آن “بيمار آب” گويند  .محلي ها هرچند وقت يکبار به دهانه غار مي
آيند و از باالي چاه سطلي را با طناب پالستيکي به پايين مي اندازند و مقداري آب باال مي کشند و اين آب را بدون اينکه بر
زمين بگذارند مستقيما به محل نگهداري گوسفندانشان مي برند  .آنها معتقدند که اگر ظرف حاوي آب بر روي زمين گذاشته
شود  ،خاصيت درماني آب از بين مي رود ! اين آب را داخل آبشخور گوسفنداني که مريضي زردي دارند ريخته و يا بر روي
پوستشان مي پاشند تا شفا پيدا کنند.
دهانه ورودي غار بصورت يک دهليز به طول  3متر است که در انتهاي آن يک چاه عمودي به عمق  15متر وجود دارد  .وجود
همين چاه باعث شده که تنها گروه هاي کوهنوردي و غارنوردان حرفه اي وارد غار شوند و بدليل دور بودن غار از دسترس
کوهپيمايان و افراد عادي  ،بافت داخلي دست نخورده و سالم باقي مانده است  .انتهاي چاه يک داالن باريک به طول  5متر و به
شکل  Vاست که عرض آن در پايين حدود  1متر است و به طرف سقف غار عرض آن افزايش مي يابد  .کف داالن را آب فرا
گرفته است.
پي از طي داالن ،به يک تاالر به طول  4و عرض  3متر که سقف بسيار بلندي دارد و کف آن را نيز آب فرا گرفته است و حوضچه
نسبتا عميقي را بوجود آورده است خواهيد رسيد .ديواره غار در سمت راست حوضچه داراي گيره هاي نسبتا مناسبي است که
عليرغم شيب منفي آن مي توان با کمي دقت از کنار حوضچه بصورت تراورس عبور کرد  .در کف حوضچه يک استالگميت
بزرگ وجود دارد که تا نزديکي سطح آب باال آمده است .ديواره هاي اطراف حوضچه پوشيده از استالکتيت هاي گل کلمي بسيار
زيبايي است.
در تاالر دوم اين تاالر حدود  10متر طول و  5متر عرض دارد  .کف غار را خاک نرم و نمناکي پوشانده است  .بر روي سقف بلند
غار تعداد زيادي خفاش ديده مي شود  .در انتهاي تاالر که سقف غار کوتاه شده است  ،يک ستون بسيار زيبا و صاف و صيقلي
به ارتفاع  2متر و قطر  20سانتيمتر وجود دارد .براي رسيدن به تاالر سوم و انتهاي غار بايد از ديواره سمت راست تاالر دوم
حدود  5متر صعود کرد .ديواره داراي بافت گل کلمي نرمي است که براحتي خورد مي گردد و امکان نصب هيچگونه مياني نيز
بر روي آن وجود ندارد.

