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F a uns quants anys, un equip reduït 
de l’ERE va estar a l’Iran, un país 

poc freqüentat pels espeleòlegs, i poc
visitat per altres viatgers. Vam centrar 
les recerques espeleològiques 
a les muntanyes dels Zagros. Aquesta
estada va ser només un primer contacte,
amb resultats modestos, però molt
important per a determinats aspectes,
com ara la localització i situació dels
massissos càrstics i les surgències; però
també per conèixer el país i la manera 
de moure-s’hi, per conèixer els iranians:
una gent hospitalària, amable i servicial.

Iran
un carst
per descobrir
Autor: Ferran Alexandri

EL CONTEXT NATURAL 
Les serralades de l’Iran es divideixen en dos sistemes
amb altituds de més de 3.000 m. El primer d’aquests
sistemes és el que voreja la costa de la mar Càspia
d’oest a est, amb les muntanyes d’Elburz, on hi ha el
Dam–avand (5.670 m), el cim més alt del país de tot
l’oest asiàtic, i es perllonga cap a l’est per les mun-
tanyes del Khor–as–an, fronteres amb el Turkmenis-
tan. El  segon sistema parteix de l’est de la depressió
del llac Urmia i forma les muntanyes dels Zagros,
que a través del Kurdistan es dirigeixen al sud i vore-
gen l’altiplà interior fins a assolir la regió que voreja
el golf Pèrsic, on trobem la màxima altitud amb el
Xard Kuh (4.548 m). Aquests sistemes muntanyencs
delimiten l’extens altiplà central iranià, un planell de
1.000 m d’altitud mitjana, pràcticament desèrtic,
format per conques enfonsades de maresmes salins,
separades per divisòries poc elevades, planes pedrego-
ses i extensions de dunes. Dos grans deserts ocupen
la part central de l’Iran, el desert de L–ut i de Kav

_
ir,

inhòspits i deshabitats. Tret del K–ar–un, l’Atrak i el
Safid, pràcticament els rius hi manquen i abunden
les conques tancades i els corrents estacionals alimen-
tats per la fusió de les neus.

Els Zagros
Les muntanyes dels Zagros formen una serralada
d’alta muntanya que conté un dels carsts d’altitud
més importants de l’Orient Mitjà. Gairebé descone-
gut fins a avui dia, ha estat objecte de diverses expe-
dicions espeleològiques des del 1971 fins al 2007,

però el seu potencial càrstic encara no ha estat prou
reconegut internacionalment. 

Les serralades dels Zagros s’estenen des del nord-
oest fins al sud-est entre els deserts de l’Iran central
i la placa Aràbiga, amb un sistema de plegaments
de 1.500 km de llarg i 300 km d’ample. Els Zagros
són altes muntanyes calcàries fortament carstifica-
des, on es troben les característiques típiques d’una
regió mediterrània de muntanya, amb una forta ari-
desa estiuenca i a l’hivern neu i fred. 

Les muntanyes dels Zagros estan constituïdes per
tres zones tectòniques anomenades Zagros extern,
Zagros d’escata i Zagros intern o zona de Sanandaj-
Sirjan (Maire, 219-221). La zona externa, situada
entre la plana i el piemont i la zona d’escata, es
caracteritza pels plegaments i la forta erosió. La zona
d’escata, per les parets rocoses i estratificades. 

El carst més conegut dels Zagros es troba situat a
l’altiplà de Parau. Es caracteritza perquè està situat
a una altitud que va dels 3.050 als 3.100 m, just al
sud del mont Kuh-e-Parau (3.357 m) i per ser el
planell on hi ha les grans cavitats conegudes del
massís. Per exemple, el famós Ghar Parau (-751 m),
l’avenc més fondo de l’Iran fins avui dia. 

Actualment les neus permanents estan per damunt
dels 4.000 m. Als alts planells càrstics la fusió nival
contribueix a alimentar les surgències perennes. El riu
K–ar–un, amb un recorregut de 900 km, és el curs
d’aigua més gran dels Zagros, i neix d’una font val-
clusiana situada al peu del Kuh-e-Rang al NW de
Shiraz. Per tant, aquestes altes muntanyes són

Els iranians són 
molt comunicatius
amb els visitants.

El riu subterrani Sar
_
ab

transcorre amb aigües
cristalines a l’interior 
de la cova homònima.

L’abrupta geografia
iraniana ha fet
possible l’assentament
d’imperis poderosos 
a les muntanyes 
dels Zagros
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palaus d’aigua, fet que fa possible la localització de
pobles i viles properes a les surgències. F–ars–an, centre
neuràlgic que ens permetrà arribar a Ghar Sar–ab i a
altres zones càrstiques, està alimentada per l’aigua de
la surgència de Pire Ghar. 

L’isolament geogràfic de les muntanyes dels Zagros
ha estat decisiu per a la història de l’Iran. Les altes
serralades centrals han servit ràpidament de munta-
nyes refugi, amb les nombroses surgències i un relleu
escarpat que ha servit de protecció. De fet, abans d’A-
lexandre el Gran, cap conquistador no havia aconse-
guit instal·lar-s’hi sòlidament. Aquesta geomorfologia
hauria fet possible l’assentament d’imperis poderosos
pel conjunt dels Zagros i de tot l’Iran, primerament
els elamites, després el cèlebre imperi dels perses i els
medes, i els seus successors, els aquemènides. Va ser a
les altes muntanyes dels Zagros on es fundà la dinas-
tia dels sassànides, que aconseguiren rompre les arma-
des romanes. Yezdegerd, el darrer sassànida, es va
refugiar a les altes serralades de Kermansh–ah, en un
dels potents contraforts calcaris de la muntanya. I
encara avui dia la muntanya serveix de refugi als
kurds, els quals es lliuren a una guerra de guerrilles,
aprofitant-se de la seva coneixença del terreny. 

GHAR SAR
-
AB I LES FONTS 

DEL RIU SAR
-
AB

Sobre les cavitats explorades per nosaltres durant
aquest viatge, situades a les províncies de Chah–ar-
mah–al i Bakhtiari i de Lorest–an, cal dir que, sobretot
a la primera regió, on la zona explorada supera els
2.000 m d’altitud, ens trobem amb un carst pràctica-
ment desconegut. De les expedicions internacionals
que fins ara hem pogut detectar, cap s’ha dirigit a
aquestes províncies. Avui dia, l’Iran és encara un país
que ofereix moltes possibilitats en l’àmbit espeleolò-
gic de nivell científic, no solament per la manca d’ex-
ploracions nacionals, sinó també perquè la superfície
del país és enorme.

Regió de F-ars -an i Sar-ab
Ens trobem a la província de Chah–armah–al i Bakh-
tiari, concretament a la zona dels Zagros intern i la
confluència amb la zona d’escata. Als voltants de la
vila de F–ars–an s’eleven muntanyes de fins a 4.000 m,
que formen veritables blocs calcaris inexplorats. La
nostra prospecció, però, ens porta a una altura entre
els 2.000 i 2.300 m, que conclou amb l’exploració
d’una cova: Ghar Sar–ab, situada a l’indret munta-
nyós de Sar–ab. 

F–ars–an és una vila tranquil·la, sense reclams turís-
tics, que té la tradició d’estar en una regió inhospita-
lària i poblada de tribus guerreres: els lurs i els bakh-
tiaris. Avui és una vila aïllada i desconeguda on el
temps s’ha aturat. La gent vesteix a l’antiga, amb el
negre rigorós de la indumentària iraniana: casquet,
americana, pantalons bombatxos i babutxes punxe-
gudes d’espart blanc.

En persa ghar significa ‘cova’, i sar–ab és una paraula
composta per dos mots: sar ‘font, cap, origen’ i –ab
‘aigua’; per tant seria aproximadament el que aquí en
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L’ESPELEOLOGIA A L’IRAN
Les 12 cavitats explorades de més desnivell i recorregut

Cavitats més profundes

Nom Província Desnivell Expedició   

1. Ghar Parau Kermansh-ah-an –751 m SRE (Middleton) / Iran (1971-1972)
Judson (1972)
Waltam & Ede (1973)

2. Ghar Shahbanou Kermansh-ah-an –275 m BSE (Lewis)-Gran Bretanya (1977)
–315 m Courbon (1989): connexió amb Ghar Se Rah

3. Ghar-i-Cyrus Kermansh-ah-an –265 m CENES (Farcy & Cappa)-França (1974-1975)
–308 m Lewis-Gran Bretanya (1977)

Paris/Courbon (1989)

4. Ghar-e-Morghan Kermansh-ah-an –240 m Projecte polonès (1974)
Courbon (1989)

5. Ghar Ogof Ben Dwr Kermansh-ah-an –200 m BSE (Lewis)-Gran Bretanya (1977)

6. Ghar-e-Mariz Kermansh-ah-an –132 m Projecte polonès (1974)
Courbon (1989)

7. Cale Mar Kermansh-ah-an –135 m Gran Bretanya (1977)

8. Ghar-e-Boland Kermansh-ah-an –120 m Projecte polonès (1974)
Courbon (1989)

9. Ghar Garun Zanj-an –112 m ASBTP, França (1973)

10. Ghar Acker Kermansh-ah-an –110 m SRS (Middleton) - Gran Bretanya (1971)

11. Ghar-i-Sahu Kermansh-ah-an –110 m CENES (Farcy)-França (1974 i 1975)
Lewis (1979)

12. Ghar Barfkan Kermansh-ah-an –80 m SRS (Middleton) - Gran Bretanya (1971)

Cavitats de més recorregut

Nom Província Metres Expedició

1. Ghar Kotalehkhor Zanj-an 12.860 GSI Iran/Alemanya (2003)

2. Ghar Alisadr Hamadan 11.440 Iran/Alemanya/Gran Bretanya (2000/2001)
Laumanns (2001)
Forti (1998)
Dumas (1994)

3. Tri Nahacu Hormozg-an 6.580 Projecte Txec (1997-2000)
(illa de Qeshm) Bruthans (2000) 

Expedició txeca/Universitat Shiraz (2005)

4. Ghar e Danesju Hormozg-an 1.909 Projecte txec (1997-2000)
Bruthans (2000)

5. Ghar Sar-ab Hamadan 1.700 Projecte britànic (1973)
Napier College (1973)

6. Ghar Parau Kermansh-ah-an 1.364 SRE (Middleton)/ Iran (1971-1972)
Judson (1972)
Waltam & Ede (1973)

7. Ghar Shahpur F-ars 1.229 Raeisi & Kowsar (1997)

8. Ghar Sar-ab Chah-armahäl- 723,3 Trepat & Alexandri, ERE-CEC (2002)
Bakhtiari

9. Ghar P-a Alam Lorest-an 664,5 Trepat & Alexandri, ERE-CEC (2002)

10. Ghar Sabankale Kermansh-ah-an 650 Spéléo Club de Lyon (1977)
(Qara Qaleh) Courbon (1989)

11. Ghar Golezard Teheran 560 Àustria (1978)
Schleich (1980)

12. Ghar Naukhan Kermansh-ah-an 250 Spéléo Club de Lyon (1977)  

diríem ‘fonts del riu’, el naixement. La cova és cone-
guda i visitada des d’antic pels habitants de la zona,
tot i que ignorem si ha estat objecte d’exploracions
per part de grups espeleològics iranians. Segons
diuen els informants del lloc, no existeix cap topo-
grafia ni cap publicació sobre aquesta cavitat. Una
primera visita realitzada el 19 de juliol del 2002 ens
va convèncer de l’interès de la cova pel fet de posseir
una ressurgència de gran importància, una galeria
penjada o cova fòssil, amb restes arqueològiques i
signes evidents d’excavació, però, per damunt de tot,
per tractar-se d’una cova de grans dimensions.

Situació
Des de F–ars–an seguim la carretera en direcció a Chel-
gerd; després de 14 minuts de conducció, passat
Bab–a Heydar, a mà esquerra surt una petita carretera

GEOMORFOLOGIA DELS ZAGROS. ESQUEMA DE LA XARXA SUBTERRÀNIA CÀRSTICA
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+20 m
meandre del Sorral

meandre
del Sorral

sala d’Alí Babà

sala Skandary

galeria del Riu
Hipogeu

galeria del Riu
Hipogeu

galeria del Riu Hipogeu

sala dels Blocs
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sala de la Seca i la Meca

sala de la Seca i la Meca

riu Sarab
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boca 0,0

ressurgència

ressurgència galeria dels Plats-i-olles

cova fòssil 
dels Plats-i-olles sala d’Alí Babà

Topografia: Manel Trepat 
Ferran Alexandri

ERE del CEC, 2002

Desnivell: +22,5 m
Recorregut: 723,3 m 
Coordenades UTM (quadrant 39 S):

X Y Z 
Boca superior 0444248 3574446 2.260 m snm
Ressurgència 0444188 3574428 2.240 m snm
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que puja fins a un llogaret anomenat Omid Ab–ad,
on trobarem un grupet de masos. Som a la vall que
mena al Kuh-e-Karbosh (4.294 m). D’aquí comen-
ça una llarga pista lleugerament ascendent que ens
porta, en mitja hora de cotxe, al lloc de Sar–ab Omid
Ab–ad. En aquest indret pagesívol hi ha un gran viver
de truites, ubicat en un espai que aprofita la canalit-
zació de les aigües del riu Sar–ab. Cal pujar per unes
escales a mà esquerra i seguir un caminet per
damunt del viver fins a arribar al riu. Cal creuar-lo i
seguir un senderol ascendent pel marge dret del riu,
per una coma àrida i pedregosa. En deu minuts arri-
bem a un planell on hi ha dos grans albercoquers. A
partir d’aquí cal remuntar cap a la dreta fins a arri-
bar a un canal elevat, el qual seguirem fins que recu-
perem novament el riu que surt de l’interior de

Ghar Sar–ab. La travessa ha durat mitja hora justa de
Sar–ab Omid Ab–ad. 20 m per damunt de la ressur-
gència hi ha la boca superior de la cova, al marge
esquerre del riu, que és el lloc habitual d’entrada de la
cavitat, encara que la surgència és també penetrable.

Història i exploració
Ghar Sar–ab és una gran cova coneguda des d’antic
pels habitants de la regió, sobretot dels pobles propers,
com ara F–ars–an, Fil Ab–ad i Bab–a Heydar, ja que es
tracta del naixement del riu Sar–ab, important ressur-
gència de proveïment d’aigua per als conreus i per al
bestiar de la zona. Fins i tot, de Ghar Sar–ab circulen
llegendes de la més clara índole oriental: un riu sagrat,
un riu que amaga or i plata. Sar–ab també té un sentit
metafòric, com el ‘lloc de mai més’, ‘el somni inabas-
table’. De fet, una llegenda situa el naixement de
Mitra en una cova, i encara Anahita és la deessa de les
aigües pures, i així la veneren a la cova de Rudafshan,
considerada com un temple sagrat (Salahi, 1999). Els
llogarencs són molt supersticiosos amb aquests
assumptes i consideren el riu Sar–ab com un veritable
riu sagrat, que mereix un respecte i se l’ha d’honrar.

L’exploració completa de la cavitat requereix 20 m
de corda per fer la davallada al riu i continuar l’accés
a la galeria principal. No presenta gaires dificultats,
tot i que podríem descriure alguns passos com d’atlè-
tics. Pot ser útil, si vol resseguir-se el riu en la seva
totalitat, sobretot en els punts més baixos en direcció
a la ressurgència, l’ús d’una granota de neoprè, ja que
la temperatura de l’aigua és prou freda (9º C; i l’am-
bient de la cova és d’11º C).

Descripció de la cova de Sar-ab
Externament parlant, Ghar Sar–ab és una cavitat que
presenta una ressurgència activa, que és el naixe-
ment del riu Sar–ab, i una cova fòssil o galeria penja-
da situada 20 m més amunt del nivell del riu, forma-
da per dues finestres unides per una galeria al sortint
d’una massa rocosa, la primera de les quals és l’accés
habitual de la cova; l’altra queda penjada al penya-
segat. Després d’una breu gatera s’arriba a una sala
que es bifurca en dos ramals: un de descendent que
mena al riu i un altre d’ascendent que porta a un pla
superior, a la galeria dels Plats-i-olles, que és alhora el
camí principal per seguir l’exploració amb comoditat
si no es vol nedar aigües amunt. Arribem a la sala de
la Seca i la Meca (17,5 x 20 m d’ample x 6 m d’altu-
ra). Les parets estan recobertes d’un procés litogenè-
tic considerable. A l’extrem d’aquesta sala i tot vore-
jant avencs de dissolució s’arriba a la part superior
del meandre del riu hipogeu Sar–ab, al qual caldrà
baixar per un desnivell d’uns 20 m. S’accedeix a un
nivell elevat, mitjançant un corda fixa que donarà
pas a una finestra després d’una altra galeria penjada
de tram curt, on trobem una paret per la qual
podrem fer el descens, amb certa dificultat, fins al
riu. De fet, és millor instal·lar una corda en aquest
punt per baixar més còmodament. S’observen traces

El senyor Fathalli Skandary observa encuriosit la cova, mentre nosaltres
fem els preparatius abans d’entrar-hi.
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Peça 1: fragment de la part interior d’un vas glo-
bular de dimensions grans de fons pla i paret cònca-
va. Ceràmica feta a mà amb desgreixat mineral i
vegetal, amb exterior i interior allisat. Color marró
rogenc.

Peça 2: fragment de la part superior d’una gerra
globular amb decoracions acanalades en les zones de
contacte entre el coll i el cos. Ceràmica feta a torn
de pasta depurada. Color marró rogenc. S’hi obser-
ven incrustacions de calcita. És la peça més rellevant
de la troballa.

Peça 3: nansa de forma de cinta. Ceràmica feta a
torn de pasta depurada. Color marró rogenc.

Peces 4, 5, 6 i 7: fragments informes de petites
dimensions de ceràmica feta a mà i un fragment
informe de ceràmica feta a torn. Color marró rogenc.

Tot aquest material té una parença de fabricació
d’entre 2.000 i 3.000 anys d’antiguitat. Aquest con-
junt de peces forma part de l’art de la terrisseria que
permetia fabricar recipients per fer menjar bullit.

GHAR P
-
ALAM, UNA COVA EXCAVADA

EN GUIXOS

Regió de Po-e Tang i P-a Alam Sar-ab
Ens trobem al límit entre la província del Lorest–an i
Il–am, en una zona muntanyosa i àrida, de la serra de
K–uh-e Kabir, que també forma part del conjunt dels
Zagros, molt a prop de la frontera amb Iraq, a uns 300
km a l’est, en línia recta, de Bagdad. Concretament, al
Zagros extern, en una zona de forts plegaments i enca-
valcaments abruptes, falles i roques molt erosionades.

La regió de Po-e Tang i P–a Alam és una zona
molt àrida i desèrtica, gairebé deshabitada, per on
passa el riu Karkheh. Un radi de 30 km és pràctica-
ment inhòspit. Po-e Tang i P–a Alam són els dos
petits nuclis poblats que queden més a prop de la

dimensions modestes (12,5 x 15 m d’ample / 5 m
d’altura), però amb abundància d’espeleotemes.
Seguint la galeria, que ara assoleix unes grans dimen-
sions, arribem a la sala d’Ali Babà, la primera en
grandària (50 x 12,5 m / 15 m d’altura). D’aquí es
produeix un brusc tombant en l’orientació de la cova
per una galeria meandriforme i d’inclinació notable-
ment descendent (meandre del Sorral), per un sòl
que forma cúmuls de sorra basta, fins que la galeria
queda obstruïda per l’aigua.

Bioespeleologia
El temps esmerçat en la captura de fauna cavernícola
ha donat com a resultat el descobriment d’una espècie
de coleòpter troglòbia que podria ser nova. Concreta-
ment els espècimens capturats es van trobar en dues
zones de la cavitat profunda, i en alguns casos tocant a
nivell del riu, en roques humides. S’ha pogut classificar
(Carles Hernando) l’insecte com un coleòpter del
gènere Catops, emparentat amb un grup d’espècies
gegants pròpies de l’Àsia central (Catops giganteaus),
d’una mida que arriba gairebé als 7 mm.

També vam capturar dos exemplars diferents d’a-
ràcnids: Metellina orientalis (Spassky, 1932), que per-
tany a la família Tetragnathidae i és coneguda a l’Àsia
central, un exemplar prou interessant pel fet que és la
primera vegada que se cita aquesta espècie a l’Iran, i
també a tot l’Orient Mitjà; i l’aranya del gènere
Pholcus, de la qual no s’ha pogut arribar a l’espècie
(C. Ribera).

Arqueologia
L’anomenada galeria dels Plats-i-olles de la cova fòs-
sil, per les dimensions i condicions espacials que pre-
senta deuria haver estat utilitzada com a refugi
humà. Al terra hi observem evidents signes d’haver-
hi practicat petites excavacions i remogudes de terra
recents, de manera barroera i rudimentària, pels llo-
garencs en busca de relíquies, segurament motivats
per les històries misterioses que es conten d’aquesta
cova d’on neix el riu sagrat. El cas és que a nosaltres
ens queda encara la possibilitat de recollir alguns
fragments de peces de ceràmica que la gent del país
ha menysvalorat. Pel que fa a la ceràmica, segons l’a-
preciació que n’han fet els experts del Museu
Arqueològic de Catalunya, tenim:

de pas a la paret de l’altre marge del riu, a la qual
hem de passar o bé mullant-nos o bé superant el
buit. De nou a nivell del riu ens trobem davant
d’una galeria ascendent de grans gurs de dimensions
mètriques que formen un sistema esglaonat en què
l’aigua salta de l’un a l’altre (galeria dels Gurs). Per
un pas al sostre del final de la galeria dels Gurs arri-
bem a la sala dels Blocs, la segona més gran de la
cavitat, formada per un caos de blocs de dimensions
mètriques, amb el punt més alt de la cova (+22,5 m);
la sala fa 35 x 15 m d’amplada i 10 m d’altura, en les
cotes màximes. A partir d’aquest moment ja no tro-
bem un riu voluminós, sinó més aviat un rierol, i fins
i tot en alguns trams circula ocult en plans inferiors.
Ara la cavitat segueix d’una manera planera, lleugera-
ment ascendent, en una galeria ampla i llarga (galeria
del Riu Hipogeu) que ens conduirà al final de la
cova. Entremig cal destacar la sala Skandary1 de

Les fonts del riu Sar
_
ab

emanen de la cova
homònima. L’indret és
considerat un lloc sagrat.

Sortida de Ghar Sar
_
ab

per la ressurgència 
o boca interior.

Travessant un dels passos complicats de la galeria, on l’aigua baixa 
amb forta pressió.

Coleòpter del gènere
Catops, que pertany 
a un grup d’espècies
gegants de l’Àsia 
(7 mm) i que podria
ser una nova espècie
cavernícola.

NOTA:
1 Anomenem així aquesta sala en honor a la família del senyor Fathalli Skan-

dary, que ens va acollir a casa seva mentre va durar l’exploració de la cova.

cavitat, formats per un conjunt de casalots on viuen
un nombre reduït de persones. Entre els 150 km
que hi ha de Khorram–abat a Andimeshk, només
Pol-e-Dokhtar té més densitat de població. 

Aquesta cova a l’Iran té un gran interès espeleolò-
gic, justament per les dimensions, ja que és una de
les coves conegudes més grans del país excavades en
guixos. 
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100 m de recorregut en línia recta i 10 m d’amplada,
fins a l’arribada d’un laminador que obstrueix, a la
seva fi, la cavitat. També s’hi observen algunes petites
galeries obstruïdes amb blocs i esquerdes de despreni-
ment, a causa de l’abundant material sedimentari, que
donen lloc a una doble ramificació per retrobar des-
prés la galeria principal. S’hi observen trams baixos i
gateres, com sol ser habitual en cavitats excavades en
guixos. L’esfondrament exterior es troba comunicat
per la galeria resseguida, tot i que és difícil el pas des
de l’interior; esfondrament enllà, la gran galeria conti-
nua el seu recorregut en la mateixa direcció cap a des-
tins encara no explorats.

Ghar P–a Alam és una cova formada dins el guix,
com a roca soluble. Alguns fragments de roca reco-
llits pertanyen a la varietat de guix fibrós, de color
blanc i lluïssor sedosa. Es tracta d’un ample paquet
de guixos que es desenvolupa en la direcció NW. La
seva boca, de grans dimensions, actua d’engolidor
de les aigües de pluja, i de neu a la primavera, provi-
nent d’un torrent ara inactiu, ja que s’observa per les
parets de la cavitat els diferents nivells de sedimen-
tologia que l’aigua ha ocasionat en les rierades, i que
en època de sequera roman seca. La cavitat és un
túnel llarg, ample i alt que recorda els túnels de lava
de les coves volcàniques, ja que, a més, la cova pre-
senta un esfondrament de la volta, que pot ser més o
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GHAR PA ALAM
PA ALAM (LORESTAN)
IRAN

Exploració: Manel Trepat i Ferran Alexandri

ERE del CEC - 2002

Desnivell: -27,5 m
Recorregut: 664,5 m
Coordenades geogràfiques:
Po-e Tang 32º 52’ N 48º 03’ E

Entrada

Laminador
0 50

NM

100

–
– –

menys modern, a causa de la dissolució, a 1 km de
distància de la boca, aproximadament, per causa de
la confluència de les aigües recollides d’un torrent
que hi aflueix, ara inactiu, que presenta còdols de
dimensions mètriques, i que esdevé un segon accés a
la cavitat i la continuació del seu recorregut. Per
tant, es tracta d’un riu subterrani inactiu, amb
abundants empremtes de materials epigeus que pen-
gen de les parets. 

És molt sorprenent la capacitat canviant de les
temperatures segons el lloc i les hores del dia d’aques-
ta gran cova, que poden anar d’entre els 21 i els 29º.

Situació
Partint de la població de Khorram–abat, capital de la
província del Lorest–an, prenent la carretera en direc-
ció a Masged-e Soleim–an i la mítica Susa (Shush),
quan falten 30 km per arribar a Andimeshk, hi ha
les petites i pobres poblacions de P–a Alam i Po-e
Tang. Però uns 300 m abans d’entrar-hi, trobem al
marge esquerre de l’àrida carretera un esvoranc que
crida l’atenció, una bòfia d’enormes proporcions.
Cal deixar el vehicle al voral de la carretera i comen-
çar a caminar durant cinc minuts en direcció a la
fondalada cap a Ghar P–a Alam. La cavitat està situa-
da en un indret muntanyós de poca elevació, al peu

de muntanya de la serra de K–ah-e Kabir, al vessant
N de la riba del riu Karkheh.  

Història i exploració
Denominem la cova Ghar P–a Alam en relació al nucli
poblat més proper a la cavitat; tot i que no podem
esbrinar el seu nom real per falta d’informants.

Desconeixem si aquesta cavitat ha estat objecte
de recerques, però és una evidència que ha estat visi-
tada i que ha de ser coneguda a la regió, per trobar-
se en un lloc, encara que aïllat, a la vista de tothom,
ja que hi passa, paral·lela, la carretera general.

L’exploració d’aquesta cavitat encara no ha finalit-
zat. A hores d’ara podem parlar d’un recorregut de
664,5 m explorats, tot i que una exploració completa
del sistema, segons les característiques aparents, ens fa
pensar en un recorregut d’uns quants quilòmetres.
Prenem dades únicament per al càlcul de la poligonal.

Descripció de la cova
Cavitat amb dos accessos: la boca principal i un esfon-
drament per dissolució situat aproximadament a 1 km
del desenvolupament de la galeria en direcció NE.
Aquest esfondrament és conseqüència del trànsit d’ai-
gua i còdols del torrent anomenat 

–
Ab-e-Z–al, actiu

només a l’època del desgel. L’entrada principal de la
cavitat presenta un esvoranc de grans dimensions, que
resulta ser un engolidor d’un torrent inactiu en època
estiuenca, amb alguns còdols mètrics a la base de l’en-
trada i alguns blocs de despreniment de proporcions
més grans encara. La cavitat descendeix en un llit de
roca cap a l’interior en una mena de galeria a pressió
tubular de grans proporcions, a vegades superior als

En passar per P
_
a Alam,

un llogaret de quatre
barraques malgirbades,
situat a les antípodes,
vam veure aquest
esvoranc immens que
s’obria en la fondalada.

A dalt, la cova de Ghar
Sar

_
ab, excavada per les

aigües del riu, presenta
grans galeries.

L’entrada de P
_
a Alam,

una cova excavada 
en guixos, àmplia,
tubular i plena 
de grans blocs, actua
com a engolidor.
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