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میثم خوش قدم – غار پراو

توجه
هرگونه تغییر در مفاد این جزوه به هر نحو ممکن ممنوع می باشد.
استفاده از مطالب با ذکر دقیق منبع آزاد است.
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همنوردان
از طرح درسهای اولیه در سال  9331تا ویرایش هشتم  9312راه پرفراز و نشیب وطوالنی طی شد .آزمون و خطاا و
کسب تجربه همراه با فراگیری تکنیکهای روز غارنوردی در دنیا .اعزام باه خاارا از کشاور بارای باه ارمواان آوردن
تکنیکهای غارنوردی و صرف هزینه هایی که هیچگاه در جایی منعکس نگردید.
این طرح درس به کوشش این عزیزان تدوین و جمع آوری شد مجموعه ای که شامل علوم مختلاف روز مایباشاد.
پزشکی .زمین شناسی .غارنوردی فنی .نقشه خوانی ....که هر کدام با توجه به ساط ماورد نیااز در دوره مقددماتی
تدوین گردیده  .امید است این خدمت کوچک راهگشایی جوانان عالقمند در تدوین طرح درسهای بهتر وجامعتر که با
نیاز روز هماهنگ و سازگارتر باشد فراهم آورد.
بخش غارنوردی فدراسیون

9312
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کارآموز گرامی:
آموزش ارتباطی دو جانبه بین مربی و شاگرد است .بنابراین برای بهره وری بیشتر  ،دادن اطالعاا مناساب باه
مربی و شاگرد جایگاه بسزایی دارد .شاگردی که با پیش زمینه و آگاهی از مطالبی که قرار است فراگیرد در سار
کالس حاضر شود و مربی ای که قبل از کالس مبادر به صیقل زدن دانسته های خود می کند مجموعه ای را
می سازد که می توان در آن به هدف اصلی آموزش دست یافت .مطلب این جزوه صرفاً بارای آشانایی شاما باا
اصول مقدماتی و مطالبی که در کالس تدریس می شود تهیه شده است .مطالعه کتاب های آموزشی موجود می
تواند در کنار آموزش های مربی و انجام تمرینا مستمر به باال بردن سط دانش شما در بازدید از دنیای زیبای
غارها کمک نماید.
امیدواریم با فرا گرفتن کامل دروس کالس و بهره گیری از توان مربی ضمن ارتقای توانایی خود در آینده شاهد
پیشرفت چشمگیر شما در عرصه های زندگی باشیم .مطمئناً نظرا شما در چگونگی روند کالس و آموزش برای
ما بسیار مفید خواهد بود .خوشحال می شویم نظرا خود را درباره کالس و این طرح درس باا ماا مساتقیماً در
میان بگذارید .با آرزوی توفیق و روز افزون .

فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسالمی ایران

Web: http://www.msfi.ir
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مقدمه
هیجان ناشی از اکتشاف غارهای ناشناخته  ،زیبایی های آن  ،ترس

آمیری از امایرا ناشرناخته مر آنهرا

مستیابی به اطالاات صحیح باستانشناسی ،هیررر ئومومئی  ،زیری شناسری ناسانری یهنرسری سراز مر
ایجام تمنلها سرها ایجام ساختمانهای یستفع مر یناطق غار خیز  ،همه همه از جمله امایلی هستنر کره
یا را مر شناخت بهتس مقیق تس غارها راسخ تس یی سازم.
گستسش سناهای کسبناته یا آهکی مر ایسان جهان  ،اهمیت شناخت شناسایی ایر ینراطق را مر جهرت
تمسعه پس ئ های اکتشافی غارها  ،ینابع آب گسمشاسی م چنران یی سازم.
مر زیانهای یاقبا تاریخ غارها یحا زنرگی بشس ،ذخیس آب یکانی جهت حفاظت مر بسابس حیمانات
حشی سسیا گسیا ،طمفان سایس بالیای طبیعی بمم است ،بری سان بمم که بشس ا ویه غارها را بسای
زنرگی انتخاب کسم .مر م ر پارینه سنای تکایا بشس با ایجام نقاشیهایی از حیمانات شکار انسان بس
میمار غارها نقش بست .
غارها با تمجه به یاهیت یکانیزم شکا گیسی ،مر انماای از سناها یذاب آتشفشانی  ،مر ماخا یخچاوها
 ،سماحا مریاها اقیانمسها نیز بیشتس از همه مرسناهای آهکی بمجمم یی آینر بطمریکه بیش از89
مرصر غارها ماخا سناهای آهکی یاکسبناته بمجمم آیر انر.بساسا

بسآ رمها حر م  %98پمسته زیی

را یناطق کسبناته تشکیا مام انر.
مر اصطالح زیی شناسی غارها مرحقیقت یجاری ابمر آبهای زیسزیینی فضای خاوی مر سازنرهای
سخت گذشته زیی هستنر که به سطح زیی را یافته قابا مستسسی هستنر  .زیانی بعنمان زیستاا
غارنشینان  ،نیایشاا یا پناهاا یمرم استفام آمیی بمم است ایس ز اهمیت گسمشاسی ،باستانشناسی،
اکمومئیک زیی شناسی پیرا کسم

یمرم تمجه قسار گسفته انر.ایا غارها با تمجه به یکان تشکیا ،

ینشاء  ،یکانیزم  ،نحم شکا گیسی  ،یاهیت نمع یمام سازنر آن به انماع یتفا تی تقسیم یی شمنر.
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غار
انواع غار
انواع

الف  -غارهای طبیعی
 -1غارهای یخی Ice caves
 -9غارهای بامی Wind caves
 -3غارهای آتشفشانیVolcanic caves
 -4غارهای مریایی Sea caves
 -5غارهای آهکی Limestone caves

ب  -غارهای مصنوعی
الف  -غارهای طبیعی
ای گس

از غار ها مر اثس املکسم فسآینرهای طبیعی یاننر :حسکت آبهای جاری

فس ر  ،انحالل

شیمیایی تخسیب فیزیکی تمسط آب  ،جاری شرن گراز های آتشفشانی،ایماج مریا اقیانمسها ،زش
تخسیب فیزیکی تمسط بام طمفان ،حسکات تکتمنیکی تاثیس نیس های ماخلی زیی

 ...بمجمم یی

آینر.
 -1غارهای یخیIce caves
مر یناطق قطبی مر ماخا یخچاوها با باال رفت مرجه حسارت مر نتیجه ذ ب شرن بسف یخ ،همچنی
نفمذ جاری شرن آبهای حاصا از ذ ب آنها به قسمتهای زیسی

مر ماخا مرز شکاف یخچاوها،

کاناوها تمنلهایی از یخ ایجام یی شممکه با تغییس یسیس ر م ها مر زیس یخها ،اینامنه فضاها تمسعه یافته
مر نهایت غارهای یخی را ایجام یینماینر.ای غارها بعرها یمک است مر اثس نفمذ آب از سقف
میمارها ،مارای تزوینات ماخلی زیبایی از بلمرها قنریا های یخی شمنر .نممنه های یتعرمی ازای غارها
مر سمویس مر ماخا یخچاوهای آوپ جمم مارنر.
مرایسان "غارهای یخی منا" "یخ یسام" ( اقع مر جام چاوم ) از جمله غارهایی هستنر که تمسط
پریرهای تخسیب انحالل آب مر سناهای آهکی بمجمم آیر انر مر فصا زیستان مر اثس جسیان یافت
9
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اشکال یخی ایجام ییشمم ،اینامنه غارها نیزمر رم بنری

غارهای یخی جای ییایسنر.

غار یخی
 -2غارهای بادی Wind caves
غارهای بامی مریناطقی که مارای جسیانهای ماومی بام نیز یاسه شنهای قابا حما تمسط بام باشنر
بمجمم یی آینر .ای گمنه از غارها مر یقایسه با سایس غارهای طبیعی از سعت بسیار کمتسی بسخمرمار
هستنر  .مر نتیجه جابجایی ش

یاسه تمسط بام بسخمرم آنها به سناها صخس هایی که سختی

چنرانی نرارنر به یس ر زیان تخسیب صمرت ییایسم با گستسش ماینه ای تخسبیها ،فضاها حفس هایی
غار یاننر ایجام ییشمنر که چمن حاصا املکسم بام هستنر به آنها غارهای بامی گفته یی شمم .اینامنه
غارها مارای امق  ،طمل ابعام قابا یالحظه نیستنر میمار
های تنر گمشه های تیز هستنر.
11
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غار بادی

غار بادی
 -3غارهای حاصل از گدازه های آتشفشانی Volcanic caves
آتشفشانهای نمع ها ایی مارای گراز هایی با غلظت کم قابلیت ر ان شرگی زیامی هستنر .خس ج
گذار یا یاگما  Magmaمر ای نمع ازآتشفشانها بصمرت آرام بر ن انفجار است .اینامنه آتشفشانها
یعممال مارای ارتفاع چنرانی نیستنر ایا بعلت یاهیت خمم از گستسش زیامی مر سطح بسخمرمار هستنر با
خس ج حجم زیامی از گراز

ر ان شرن ر مهایی از یمام یذاب مر سطح زیی

حسکت مر یسیس

شیب تمپمگسافی  ،ابترا سطح ای گراز ها سسم سخت ییشمم مر حاویکه مر قسمتهای زیسی  ،گراز
حسارت حاوت سیاوی خمم را حفظ کسم مر حال حسکت بسمت قسمتهای پایی تس شیب تمپمگسافی
است  ،مر ای حاوت تمنلها یا یجاری گراز مر قسمتهای زیسی شکا یی گیسم که غارهای آتشفشانی را
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ایجام ییکننر .اینامنه غارها اغلب فاقر تزوینات ماخلی یسسمم مرغارهای آهکی بمم
های فسای یتعرم هستنر تقسیبا شکا هنرسی یقطع یشخصی مارنر  ،میمار

نیز فاقر شاخه

سقف اینامنه غارها

بسیار سخت مر یکانهایی که گازهای آتشفشانی تمسکز پیرا کسم انر حفس حفس یا یتخلخا است.

نیمرخی از غار های گدازه ای

غار حاصل از گدازه های آتشفشانی
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 -4غارهای دریایی Sea caves
مر اثس بسخمرم یرا م ایماج به سماحا صخس ای مریاها اقیانمسها همچنی املکسم جزر یر نیز
پیشس ی پسس ی مریاها مراثس تغییسات اقلیمی ،به یس ز زیان طی هزاران سال اما فسسایش ،مریا مر
غارهای مریایی را بمجمم یی آ رم .اوبته مر یمارمی

ماخا صخس های ساحلی سناهاپیش ر ی کسم

جسیانهای آبی چشمه ها از صخس های ساحلی تخلیه آب آنها به ماخا مریا ،مر یجا رت ساحا نیز مر
ای زیینه نقش مارنر.همچنی جسیانهای آبی زیس زیینی مریایینیز مر ایجام غارهای زیس مریایی نقش
یهمی مارنر.

غار دریایی

 -5غارهای آهکی Limestone caves
بزرگتسی

یهمتسی گس غار های طبیعی ،غارهای آهکی هستنر  .اگسیجاری ابمر آبهای زیسزیینی مر

سازنرهای سخت کسبناته ،مر سطح زیی پریرار شمنر بصمرتیکه بتمان ماخا آنها شر به آنها غارآهکی
گفته یی شمم .غارها آهکی از جمله پریر های هستنر که طی فسآینرهای انحالوی مر سناهای آهکی
بمجمم آیر

یعممال از تعرامی یجاری افقی امممی تشکیا شر انر که تمسط یک راهس زیس زیینی

اصلی به یکریاسیتصا یی شمنر  .غارها مر اثس فسآینرهای یختلف فیزیکی شیمیایی زیی شناسی
بمجمم یی آینر یهمتسی اایا مر ایجام آنها انحالل سنگ آهک یی باشر.
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غارها
تشکیل غارها
چگونگی تشکیل
چگونگی

تصویری از سه استاالگمیت بزرگ

نحم تشکیا غارهای آهکی
بارشهای جمی مر حی ابمر ازجم ،یقراری از گاز کسبنیک هما CO2را مر خمم حا نممم
شرن مر سطح زیی

نفمذ مر آن  ،طی تما

با یمام آوی همیم

یمجمم مر خاک،گاز کسبنیک

حاصا از تجزیه آنها را نیزمر خمم حا ییکنر .بری تستیب با انحالل می اکسیر کسب
کسبنیک  H2CO3حاصا ییشمم که قابلیت انحالل سنگ آهک
کلسیم (CaCO3م ومییت ] Dolomiteکسبنات یضاف کلسیم

با جاری

مر آب ،اسیر

(Limestoneکسبنات

ینیزیم [Ca(CO3)2 Mgرا

ماراست .ای فسآینر اگس طی ییلیمنها سال مر سناهای کسبناته امایه یابر غارها بمجمم یی آینر.

(اسیر کسبنیک) CO2+ H2O → H2CO3
(بیکسبنات یحلمل) H2CO3+ CaCO3 →Ca(HCO3)2
(کسبنات کلسیم)Ca(HCO3)2 → CO2 + H2O + CaCO3
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نمایی از چگونگی تشکیل غار

کسبنات کلسیم یحلمل مر آب بصمرت یمن بیکسبنات ییتمانر تمسط آب حما جابجا شمم.هسگا ای
آب حا ی بیکسبنات یحلمل مر شسایطی قسار بایسم که بتمانر تبخیس شر
مست برهر یجرما تبریا به کسبنات کلسیم یا ینیزیم شر

می اکسیر کسب خمم را از

رسمب یینمایر  .ای اما اتفاقی است که مر

غارهای آهکی بمقمع یی پیمنرم حاصا آن انحالل آهک تشکیا تزوینات ماخلی غارهاست  .تزوینات
ماخلی غار ها که به اشکال یختلف( استاالگمیت استاالگتیت  ) ..شکا ییایسنر مر اقع همان یمن بی
کسبنات(سریم یا ینیزیم) هستنر که آب می اکسیر کسب خمم را از مست مام

م بار به صمرت

بلمرهای آهکی یاننر کلسیت آراگمنیت رسمب کسم انر (.غارالی صرر ،کتله خمر ،قمری قلعه ،
سهمالن )...
جهت انحالل آب مرسازنر های آهکی  ،جمم جسیانهای آبی مر ای سازنرها ضس ری است .بسای اینکه
آ ب بتمانر مر سازنر های آهکی نفمذ نمایر بایر ای سناها یا یستقیما مر تما
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یا مر زیس طبقات قابا نفمذ قسار ماشته باشنر .سناهای آهکی اممیا سخت بمم

آب نمی تمانر مر آنها نفمذ کنر تنها مر صمرتیکه ای سناها مارای مرز شکاف باشنر آب مرفضای
خاوی آن نفمذ یی نمایر .ای مرز شکافها مر نتیجه تخسیب یکانیکی یا مر نتیجه نیس های تکتمنیکی
ایجام یی گسمنر  .بنابس ای سنگ آهکی که تحت تاثیس ای نیس های تکتمنیکی قسار گسفته باشر،پتانسیا
بیشتسی بسای تمسعه غار مارم.
بایر تمجه ماشت که همه سناهای آهکی قابلیت ایجام غار را نرارنر ،فسآینرهای فسسایشی انحالل یکی
از امایا بمجمم آیرن آنها هستنر .بطمریکه اگس فسسایش اثس نکنر بااث انحالل یمام نشمم اشکال غار
بمجمم نمی آینر از طسف میاس هسچنر مر اصطالح فنی پریر انحالل خمرمگی مر سرناهای کسبناتره
(آهک م ومییت) ینجس به بمجمم آیرن غار ها یی شمم ایا شکستای خسم شرکی ای سرناها تمسرط
گسلها امایا تکتمنیکی زیی سهم امر ای مر شکا گیرسی تشرریر غرارزایی مر سرناهای آهکری
مارم.
مر یمارمی فضاهای ایجام شر تمسط چی خمرمگیها گسلها بااث یی شمنر که غارها مر ایتررام آنهرا
رشر تمسعه یابنر مر یساحا بعر پریر های انحالوری سرنگ آهرک مر تکرمی

شرکا گیرسی آنهرا

مخاوت ییکنر.
غارهایی که مر اثس املکسم گسلها بمجمم آیر

تمسعه یافته انر فساینر انحالوی مرآنهرا نقرش اساسری

نراشته است  ،با تمجه به ساز کار گسا همچنی نحم قسار گیسی الیه های سنگ آهک ،یمک اسرت
بسیار خطسناک باشنر(.غار بمرنیک اسپهبر خمرشیر) .مر کف ای غارها سناهای ریزشری فس ریختره
به فسا انی میر یی شمم تزوینات ماخلی غار ( استاالگمیت استاالگتیت  )...مرکف  ،سقف میمار
های آنها رشر تمسعه قابا یالحظه ای نرارم به فسا انی میر نمی شمنر.
مر یقابا غارهایی هستنر که پریر های انحالل فسسایش تمسط آبهای فس ر

زیسزیینی نقرش اصرلی

را مر تمسعه  ،شکا گیسی بمجمم آیرن آنها ماشته است ( غار ر م افشان  ،الی صرر ،کتله خمر) .ایر
گمنه غارها مارای تزوینات ماخلی فسا ان زیبایی مر سقف  ،میمار ها کف هسرتنر اثرسات ریرزش
تخسیب مر کف آنها بسیار کمتس میر ییشمم  ،هس چنر کره گسرلها حسکرات تکترمنیکی نیرز مر بمجرمم
آیرن آنها بی تاثیس نبمم است.
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استاالگمیت  ،استاالگمیت و ستونها

نهایت اینکه یناطق آهکی میناییک بمم

از نظس یحیطی بسیار حسا

یی باشنر .ساختار زیی شناسی ،

قابلیت انحالل سناهای مر گیس شسایط آب همایی ،تعیی کننر سسات تشکیا غارهاست.
بنابس ای مر اکتشاف غارها چامنای تشکیا آنها بایر یاهیت میناییکی  ،سر گرسمش آب حالویرت
سناها یمرم تمجه قسار گیسم .هسچه قابلیت انحالل بیشتس باشر  ،غارها تمسعه بیشتسی پیرا یی کننر.
ایجام ای پریر تمسط سیستمی از آبهای جاری فرس ر  ،بره همرسا جسیانهرای آبری زیسزیینری ایکران
پذیساست .به ابارت میاس مر تشکیا ایجام رخنممنهای غراری م اایرا اصرلی یعنری قابلیرت انحرالل
سناها میاسی سیستمی ازمرز شکافها نقش اساسی مر شکا گیسی غار مارنر.هسچه مرجه خلمص ای
آهکها باالتس باشر انحالل بهتس صمرت یی گیسم.
بنابس ای مر نماحی خشک فعاویت تمسعه غارها کمتس از یناطق یسطمب نیمه یسطمب بمم مر یناطقی
که کمتس از  322-952ییلیمتس مر سال بارنرگی مارنر ای پریر میر نمی شمم .
یکی میاس از امایا یهم مر تمسعه غارها جمم گازکسبنیک مر آبهای نفمذی یی باشر .بعلت جمم یمام
آوی همیم

مرخاک نماحی جنالی ،تمسعه غار مر ای یناطق چشمایستس است  .ضمنا مرجه انحالل

آهک با مرجه حسارت یحیط آب نسبت اکس مارم بری تستیب سیستمهای غاری مر ارتفااات
یناطق سسم تمسعه بیشتسی مارم.
با تمجه به آنچه که انمان شر یهمتسی امایلی که مر تشکیا غار مخاوت مارنر بطمر خالصه ابارتنر از:
 -1نمع سنگ آهک
 -9نمع جسیان آب
17
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 -3شسایط جغسافیایی ینطقه
ب  -غارهای مصنوعی
غارهای یصنمای تمسط بشس جهت ایجام یحا اسکان  ،پناهاا  ،نیایشاا  ...حفس شر انر مر یمارمی
یمک است اینامنه یکانها مر غارهای طبیعی حفس شمنر .به حفس هایی که تمسط انسان مر ماخا کمهها
حفس یی شمم یغار هم گفته یی شمم .غارهای مست ک

یا مست ساز یاننر غار قلعه جمق مر اراک –

غارکافسکلی مر جام هساز – غار کمگان وسستان ،ای مسته از غارها به صمرت یصنمای به مست انسان
مر مل سنگ ها یا کم ها کنر شر انر تا یمرم بهس بسمرای استفام قسار گیسم .کالً ای مسته از
غارها بس اسا

 4هرف اصلی یا نیاز ساخته شر انر.

 – 1زنرگی  -9نظایی  -3یذهبی  -4یعرن
غارسنگها(سازندهای غار)  speleothemsوکانی شناسی آنها
سازنرهای غاریا غارسناها  ،گس هی از تزوینات ماخلی مر غارها ،یاننر گا گلمی ها  ،چکنر ها  ،چکیر
ها  ،ستمنها  ...هستنر که بس ر ی میمار  ،سقف کف غارها به شکهای یتفا ت زیبایی میر یی شمنر
که مر اثس رسمباذاری آب حا ی بیکسبنات یحلمل بمجمم یی آینر .ای سازنرها یمکر اسرت مرگرس
های اصلی کسبناته  ،سموفاته ،کلس ر یعسفی شمنر .برویا تسکیب شیمیایی یتفا ت ای گس کرانی زایری
یتفا تی نیز یی تمان از آنها مر غارها انتظار ماشت ایارایج تسی کانیها مر غارهرا  ،کلسریت آراگمنیرت
است.
بس همی اسا

کانیهرای اصرلی سرناهای کسبناتره شرایا ،کلسریت  ،آراگمنیرت ،م ومییرت یانزیرت ،

کانیهای اصلی سناهای سموفاته شایا  ،ئیپس آنهیرریت کانیهای سناهای کلس ر شرایا  ،هاویرت ،
سیلمیت کارناویت  ،یی باشنر که جر ل بسخی از یشخصات فیزیکری شریمیایی آنهرا بره تفکیرک هرس
گس مر ذیا آ رم شر است.
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جر ل 1-یشخصات فیزیکی تسکیب شیمیایی کانیهای کسبناته
نام کانی

تسکیب شیمیایی

جمشش با اسیر

زن یخصمص

سختی

رنگ

کلسیت

CaCO3

جمشش شریر

9 /7

3

سفیر -زرم-قهم ای

آراگمنیت

CaCO3

یی جمشر

9 /8

3/35-4

سفیر -زرم

م ومییت

CaMg(CO3)2

جمشش جزیی

9 /9

3/35-4

سفیر – قهم ای

یانزیت

MgCO3

جمشش فقط با اسیر گسم

3 /9 - 3

3/5-5

سفیر -زرم

جر ل –  9یشخصات فیزیکی تسکیب شیمیایی کانیهای کلسیری
نام کانی

تسکیب شیمیایی

زن یخصمص

سختی

رنگ

هاویت

NaCl

9 /1

9 /5

سفیر –بیسنگ

سیلمیت

KCl

1 /8

9

سفیر –بیسنگ

کارناویت

KCl,MgCl,H2O

1 /6

1

سفیر

جر ل  3-یشخصات فیزیکی تسکیب شیمیایی کانیهای سموفاته
نام کانی

تسکیب شیمیایی

زن یخصمص

سختی

رنگ

آنهیرریت

CaSO4

3

3-3/5

سفیر

ئیپس

CaSO4,H2O

3

9

سفیر –بی رنگ

کلسیت با اشکال بلمری خاص خمم بصمرت یکعبی یایا یا ینشمری مر رناهای شیسی ،کسم ترا قهرم
کم رنگ تا تیس با تمجه به ناخاوصیهای تشکیا مهنر آن میر یی شمم .آراگمنیت نیز بصمرت بلمرهرای
رشته ای بهم چسبیر

با همان تسکیب رنگ شبیه کلسیت  ،میر یی شمم.
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تزئینات داخلی غارها:
یهمتسی کانیهای تشکیا مهنر تزوینات ماخلی غارها ،شایا کلسریت آراگمنیرت اسرت کره هرس م
مارای تسکیب  CaCO3بمم

مر حقیقت همان بلمرهای آهکی هستنر،آراگمنیت زیام پایرار نبمم

به یس ر زیان تبریا به کلسیت یی شمم .ابمر آب مارای اسیر کسبنیک تشکیا یافته از تسکیب آب
 ، CO2بااث انحالل آهک حما بیکسبنات کلسیم بصمرت یحلمل یی شرمم ایر آب هنارایی
که به سقف میمار غارها یی رسر مر آنجا رسمب کسم تزوینات ماخلی غاررابمجمم یی آ رم.
بسخی از تزوینات ماخلی غارها ابارتنر از:

-1استاالگمیت  Stalagmiteیا چکیر  :ستمنهای یخس طی ازبیکسبنات کلسیم که مر اثسچکیرن آب مر
کف غارها تشکیا یی شمنر  .قاار ای یخس طها مر کف غار را

آنها بسمت باال یی باشرر .بره ایر

یخس طهای آهکی ،چکیر هم گفته یی شمم( .یجسمه ساخته شر شاپمرساسانی مر غار شراپمر کرازر ن
به ارتفاع  5یتسمر اقع استاالگمیت بزرگی است که یجسمه را از آن تساشیر انر).

 -9استاالگتیت  Stalactiteیا چکنر :ای ساختارنیز از بکسینرات کلسریم
تشکیا شر

مر سقف غار ها بصمرت یخس طی بمجمم یری آینرر برا ایر

تفا ت که قاار یخس ط مر سقف غار را

آن بسمت پایی یری باشرر

اصطالحا به آنها چکنر هم یی گمینر
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یعممال مر نقطه یقابا استاالکتیتها  ،استاالگمیتها نیز بمجمم یی آینر .مر یمارم بسریاری طرمل ایر م
یخس ط افزایش پیرا کسم به یکریاس یتصا یی شمنر مر ای حاوت سرتمنهای آهکری را بمجرمم
یی آ رنر.

 -3ستمنها  Columnجسزها  :Pillarمر یمارمی که ستمنهای آهکی به میمار غارها چسبیر باشنر
به آنها جسز گفته یی شمم.
 -4ر انه ها  :Flowآبی که مر ایترام طرمل سرقف غارهرا جسیران یری یابرر بتررریج پمششری از بری
کسبنات کلسیم مرطمل سقف ایحام یی نمایر که به آنها ر انه گفته یی شمم.
 -6پسم  : Drapeآبی که مر طمل میمار غارها به سمت پرایی حسکرت یری کنرر  ،تشرکیالتی را
ایجام یی کنر که یاننر پسم ای به سمت پایی آ یزان شر است که همانطمر که از شرکا نرام
آن پیراست به آنها پسم یی گمینر.

روانه ها

گل کلمی ها (چپ) در غار

پرده ( راست)
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 -7گا کلمی ها  :Cauliflowerاشکال گا کلمی از کلسیت هستنر که مر سقف میمار غارها
بمجمم ییآینر
 -9نخممیهرا یرا یس اریرری هرا غرار  : Pisolite or Cave Pearlسراختارهای نخرمم یاننرر یرا
یس اریری شکا از بی کسبناتها هستنر که مر اثس تساکم تجمع رقه های یتعرم یتحرر اومسکرز
کلسیت یا آراگمنیت مر اطساف هسته ای کمچک بمجمم یی آینر.

نخودیها و یا مرواریدی ها غار
-8حمضچه  : Rim stoneآبایسهای کمچرک مر کرف غارهرا کره میرمار ای ازجرنس کسبنرات
کلسیم یا کسبنات ینیزیم ماشته باشنر  .اگسای حمضچه ها وبسیز از آب یحتمی بی کسبنات باشرنر برا
سس ریزشرن آب از میمار های آنها رسمباذاری بس ر ی میمار آن انجرام شرر
تستیب بزرگتس بلنر تس شر

ابعام حمضچه گستسش ییابر.

حوضچه
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-12یمن ییلک  :Moonmilkنمای یام شیمیایی طبیعی(مر حال خشک پممری) حاصا از تجزیه
کلسیت کسبنات تمسط باکتسیها میاس ییکس ارگانیزیها مر ماخا غار است که بس ر ی میمار ها
کف غار میر یی شمم ای یام مر صمرتیکه مر آب یخلمط شمم یام شیسی رنای را بمجمم
ییآ رم که بهمی مویا به آن یمن ییلک گفته ییشمم.

مون میلک
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نیمرخی ازیک غار وتشکیالت داخل آن
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غار
یک غار
دهنده یک
تشکیل دهنده
اجزاء تشکیل
اجزاء
 – 1مهلیز :مهلیز راهس یی است که بایر از آن خمیر یا خزیر ابمر کسم.
 -9ماالن :ماالن راهس یی است که پهنای آن به انراز مستهای باز شر یک انسان بلنری آن مر حری
است که یی تمان به طمر ایستام از آن ابمر کسم.
 -3تاالر :تاالر به فضاهای سیع با سقف های بسیار بلنر گفته یی شمم.
 -4مخمه :مخمه فضایی نسبتاً کمچک است با ابعام حراقا م یتس ،مخمه فقط یک را ر می مارم از
همان را بایر از آن خارج شر.
 -5چا  :چا یجسایی است که به صمرت امممی گستسش پیرا یی کنر امق آنها یعممالً بیش از سه
یتس یی باشر .را

آن به خارج سطح را باز یی کنر یا به یک راهس یا تاالر ،ایا چا ها همیشه مارای

یجساهای خس جی رخنه پذیس نیستنر .چاهها استمانه ای یا یخس طی هستنر.
 – 6ر مخانه :از به هم پیمست آبهای فس ر مر ااماق شیارهای غار به جمم یی آیر که ر به پایی مر
جسیاننر.
 – 7سیفمن :فضایی مر غار است که سقف آن خیلی کمتا بمم

غاوباً آب تا زیس سقف راهس

جمم

مارم شبیه شتس گلم یی باشر.
 -9حمضچه  :گمماوها بسته آبایسهای کمچک کم امق .
 -8یخزن :ایستاا نهایی آب مر پایی مست جایی که سقف آب به هم یی رسنر غاوباً با تجهیزات
غماصی ایکان ابمر فساهم یی شمم.
 -12تناه :راهس هایی که تمسط فسسایش آب بمجمم آیر
 -11مریاچه :یحلهایی که آب مر آنجا جمع شر

طمل آنها بیشتس از اسض شان یی باشر.

مارای امق
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زیرزمین
در زیرزمین
حیات در
اکولوژی حیات
زیرزمینی وو اکولوژی
موجودات زیرزمینی
موجودات
جهان زیسزیینی به صمرت بیابانی فاقر یمجمم زنر نیست ،بسای کسانی که بخماهنر آنها را یشاهر کننر
گمنه های بسیاری مر مستس

قسار یی گیسم از هس نمع جانرارانی که مر خارج غارها زنرگی یی کننر یی

تمان نممنه هایی تغییس شکا یافته را مرغارها یافت یاننر پستانراران – حشسات – خزنرگان یاهیان غیس .
به طمر کلی جانراران زیسزیینی به انماع زیس تقسیم یی شمنر:

جانوران
--99جانوران
غارزیان ،غارزیان انتخابی ،غارزیان یاینی ،غارزیان اتفاقی
غارزیان
غارزیان
ای یمجممات کایالً مر زیس زیی زنرگی یی کننر تمویر یثا یسگ آنها مر غارها اتفاق یی افتر .ای
جانراران اغلب بر ن رنگ نیز بر ن چشم هستنر یحیط زنرگی آنها بسیار کمچک یحر م یی
باشر بسای تغذیه یمک است از بقایای همریاس یا باکتسی ها تغذیه کننر  .یی تمان نممنه هایی از ای
یمجممات را نام بسم اشار کسم:
 – 1سمسک غار
 -9ییامی کمر غار
 – 3یاهیان کمر
 -4بنرپایان
 – 5باکتسیها انماای از سخت پمستان
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انتخابی
غارزیان انتخابی
غارزیان
ای مسته از یمجممات غار را انتخاب کسم انر یعنی یی تماننر زنرگی شان را مر فضاهای خنک ،تاریک
یسطمب خارج غار یا مر صمرت جمم غذای کافی مرغار باذراننر .یاننر :جیسجیسک غار ،هزار پا،
کسم ریز ،انکبمتها ،حلز نها  ،کسیهای بنربنر خاکی

مامنی
غارزیان مامنی
غارزیان
قامر به تکمیا حیاتشان مر غار نیستنر .یاننر :یاس ها پشه ها – یمش – خفاش – جیسجیسک
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اتفاقی
غارزیان اتفاقی
غارزیان
ای مسته از یمجممات بس حسب نیازهای یقطعی یحیط غار را انتخاب یی کننر فقط گا گا ارم غار
یی شمنر ای جانراران مر یسز تاریکی غار زنرگی یی کننر به ای نقاط مر حقیقت پنا یی آ رنر تا از
گزنر بسف باران مر ایان باشنر ،یثا خس

ر با – انسان – قمرباغه – راکمن

گیاهان
--22گیاهان
به طمر کلی به الت نایناسب بممن شسایط زیستی گیا از نظس نمر رطمبت گیاهان خاصی یی تمانر خمم
را مرای گمنه یحیط ها فق مهنر .اکثسا مر حماوی مهانه ها پساکنر ییباشنر.
فقط اشکال خاصی از گیا قررت هماهنای را مر ای یحیط ها رامارنر.

قارچها
 ––33قارچها
مر صمرتی نمم ییکننر که مر غار یمام آوی یا کانی جمم ماشته باشر که به سهموت بتماننر آنها را به
سیله میاستازی که از خمم تسشح ییکننر قابا جذب کننر .
 غارها برویا مارا بممن رطمبت زیام تهمیه نایناسب یستعر جمم انماع قارچها هستنر . یهمتسی بیماری قارچی مر غارنمرمان مریاتمفیت است . مریاتمفیت افمنت قارچی سطحی پمست است که نماحی پمست یم ناخ را یبتال ییکنر . شایعتسی قارچها ابارتنر از : 2ییکس سپمر م ( پمست یم را مرگیس ییکنر )
 2تسیکمفیتمن ( پمست یم ناخ را مرگیس ییکنر )
 2اپیرریمفیتمن ( پمست ناخ را مرگیس ییکنر )
Kerion
 کسیمن  :افمنت قارچی است که مر اثس قارچهای حیمانی ایجام ییشمم  .اوتهاب شریر  ،تمرم  ،فس نکاهمسا با تسشحات چسکی خمنابه شایع یی باشر  .یمک است پمستموس باشر  .یعممآل بر ن مریان هم
خمب ییشمم وی اسکار به جا ییاذارم .
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 پیشایسی  :نماحی گسم یسطمب تحت فشار یستعر افمنت قارچی هستنر  .نماحی چی مار برنبی اناشتان یستعرتسنر .
پممر تاوک یا تیناکتی یمجب جلمگیسی از افمنت ییشمم.
 کفش تنگ پالستیکی  ،جمراب پشمی نایلمنی  ،بهراشت نایناسب  ،امایا ارثی رطمبت زیاماز جمله امایا زیینه ساز بسای ابتالی به افمنت های قارچی هستنر .
 مریان  :بایر بعر از یعاینات الزم تمسط پزشک انجام شمم.ر نر مریان شایا راایت بهراشت  ،مار های یمضعی سیستمیک است .
انگلها
 --4انگلها
4
مر صمرت جمم شسایط زنرگی مر غارها یافته ییشمنر خنک یسطمب بممن یمک است بسای گمنه
های از ییان رفته شسایط زنرگی را یحیا کننر .انالها یعممال از برن یا بقایای میاس یمجممات تغذیه
ییکننر.
باکتریها
 --11باکتریها
یا مگس خمارها با یمامایجام شر مر ااماق غار مر ارتباط هستنر خمم را بسای یحافظت مر ن کیسه ای
قسار ییرهنر نمای از باکتسیها مر غارها یافت ییاسمم که با فساینر های بیمشیمی ییتماننر بااث زنگ زمن
آه ییشمنر یمن ییلکها هم حاصا همی نمع فساینر هستنر.
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غارنوری
تجهیزات غارنوری
پوشاک وو تجهیزات
پوشاک

اسا

هس اکتشاف خمب ماشت یک ساز بسگ بنیامی است به شسطی که مارنر آنها طسز استفام

به

کار بسمن آنها را به خمبی برانر .به شاگسمان وز م استفام از ابزار استانرارم یناسب را گمشزم نماییر.
همچنی نکات یسبمط به نااهراری ابزار را به آنان یامآ ری کنیر.
همچنی طمل امس ابزار را بسای آنان تمضیح مام

خطسات استفام از ابزار یستعا را بازگم نماییر.

کاسکت
کاله کاسکت
کاله
سیله ای یناسب جهت حفاظت سس مر بسخمرم با میمارها

یا ریزش

سنگ .از یشخصات یک کال کاسکت ایر آل ای است که سبک
نسم

مر ای حال یستحکم باشر .کال بایر مارای بنر یضااف بسای

بست مر زیس چانه باشر ضمناً بایر مر ر ی آن سمراخ هایی جهت تهمیه
سس تعبیه شر باشر یحلی بسای نصب چساغ پیشانی مر جلمی کال مر نظس گسفته باشنر .ای کال ها
مارای رگالئ قطسی سس بسای تنظیم هستنر فاقر وبه طساحی یی گسمم.اوبته مر یمارمی که ریزش آب مر
غار زیام است بایر از ر م آب به ماخا کال جلمگیسی نممم.
روشنایی
چراغ روشنایی
چراغ
(حسکت ،حیات ،م ام بقاء غارنمرم با نمر ذخیس نمری ا رابطه یستقیم
مارم)
چساغهای ر شنایی به م مسته کلی تقسیم یی شمنر:
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برقی
چراغهای برقی
الف –– چراغهای
الف
ای مسته از چساغها انسئی یصسفی را از باطسی ها تایی یی کننر  .از یزایای آن تمیزی مر کار راحتی
مر استفام است .ای چساغها مارای پخش نمری یتفا ت یی باشنر بس حسب یمقعیت نیاز بایر از انماع
یختلف آنها بهس بسم.بعضی مارای نمر یستقیم یی باشنر بیشتس جهت بازمیر از شعبه های باریک یا
تاالرهای بزرگ یعابسطمالنی کاربسم مارنر بعضی مرای نمر پخش هستنر مر ایمر شخصی یفیر انر.
اوبته بحث تنظیم نمر مر چساغهای جریر رفع شر است یمک است انماع نمرمهی مر یک چساغ تعبیه
شر باشر.

استیلنی
چراغهای استیلنی
ب –– چراغهای
ب
ای چساغها حر م  4تا  6ساات یی تمانر نمر یمرم نیاز غارنمرم را تایی
کنر .سمخت یصسفی آنها کسبمر خاوص یی باشر .که مر ایسان به نام
کاربیت نام بسم یی شمم .نمر ای چساغها به صمرت پساکنر
بمم

پخش

مر فعاویت های باسسات پایی یاننر نقشه بسماری ر ل کمبی یا

مر زیان حضمر مر کمپ مر ماخا غار بیشتس کاربسم مارم .از یعایب ای چساغها مرمسس مر نحم کار
آوممگی زیست یحیطی آنهاست.
چساغ استیلنی به آسانی خایمش یی شمم م بار ر ش کسمن فمری آن مر صمرتی که مر ضعیت
یناسبی قسار نراشته باشیم آسان نیست .بنابسای مر نمع چساغهای یختلط به یحض خایمش شرن چساغ
استیلنی ییتمانیم چساغ بسقی را سسیعا ر ش ییکنیم .
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غار
در غار
آن در
انواع آن
لباس وو انواع
لباس
شسایط جغسافیایی شسایط آب همای مر ن غار ،نمع پمشش غار نمرم را تعیی
یی کنر یهمتسی اایلی که مر زیان اجسای بسنایه غارنمرم را یی آزارم آبهای
ر ان جاری از یسیسهای افقی که گاهاً بایر سینه خیز از آن ابمر کسم ریزش
آب مر اکثس یعابس امممی غار است .بری تستیب با تربیسی خاص حتی اومقر ر
بایر از خیس شرن جلمگیسی کسم تا با ر حیه ای بهتس

خطس کمتس ،یمفقیت

اجسای بسنایه را باال ببسیم.

وبا

غارنمرمی به طمر کلی بایر یستحکم راحت باشر .از نظس ساختار بایر یک تکه باشر تا مر هناام

ابمر خزش مر یعابس تنگ بتمان به راحتی ابمر کسم نمع زیپی بس نمع تکمه ای ارجعیت مارم .الزم
است سس آستی ها مم پاها نیز تمسط کش بسته گسمم تا از ر م خاک گا به ماخا برن جلمگیسی
گسمم .بسای استحکام قسمتهایی که بیشتس با زیی مر تما
تکه پارچه ضر خش بس ر ی آن صله گسمم.
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لباسهای غارنوردی به طور کلی به سه دسته تقسیم می شوند :
 – 1الیه ر یه  -9الیه ییانی  -3الیه زیسی یا بیس الیس

رویه
الیه رویه
 –– 99الیه
سبک)
(غارپیمایی سبک)
نخی (غارپیمایی
لباس نخی
 ––99--99لباس

یعممالً از جنس کتان هستنر مر غارهای خشک کاربسم مارنر وی ز م فسسمم یی شمنر.

مصنوعی
الیاف مصنوعی
لباسهای الیاف
 --99--22لباسهای
ای نمع وباسها بسای حسکت مر زیس آبشارها یحلهای یسطمب به کار یی ر نر از نفمذ آب به برن
جلمگیسی یی کننر .وباسهای نمع کمرم را یقا یتشان زیام بمم

بسای کارهای غارنمرمی بسیار یفیر

هستنر .انماای میاسی از وباسها از یمام یصنمای  PVCساخته یی شمنر که کایال ضر آب هستنر .
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میانی
لباسهای میانی
 --22لباسهای
وباسهای الیه ییانی نبایر یانع از فعاویت حسکت آزام برن شمم بهتس است از وباسهایی با اویاف پالر
استفام شمم که هم گسیای یناسب کافی مارنر گسیای برن را تا حر می حفظ یی نماینر.

زیرین
الیه زیرین
لباسهای الیه
 --33لباسهای
وبا

های الیه زیس بایر تنفس خمب

باالیی ماشته ،حساسیت زا نباشر

بسیار کم حجم

سبک

باشر.نخ کش نشمنر گسیای الزم را بسای برن مر حر یطلمب حفظ نماینر .بعضی مارای سطح صاف
بعضی مارای حاوت پسز مار ( یموینای ) هستنر.
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غارنوری
کفش غارنوری
کفش
بهتسی حاوت بسای یک کفش یناسب بسای غارنمرمی ای است که کفش مر یسحله ا ل بایر مارای زیس
ای یحکم یقا م باشر تا به راحتی بتمان بس ر ی جاهای تیز بسنر قرم بسماشت مر ای حال بایر
خاصیت چسبنرگی آن یناسب باشر همچنی چکمه های بلنر الستیکی ای ایکان را یی مهنر تا به
راحتی مر یناطق خیس گا آومم حسکت کنیم.

دستکش
دستکش
مستکش غار نمرمی بایر یحکم مر ای حال انعطاف پذیس باشر .یزیت استفام از مستکشها حفاظت از
مستها مر بسابس رطمبت خساشیرگیهای احتماوی است م رای حال از آومم شرن گا الی جلمگیسی
یی شمم .مستکش های یناسب بایر یطابق با سایز مست غارنمرم باشنر تا بااث بس ز خطس مر کارهای فنی
نشمم.همچنی مر غار های خیس مارای آب بایر حتما از مستکش
های ضر آب استفام نممم.
غار
در غار
بار در
حمل بار
کیسه حمل
غارنوردی یایا کیسه
ساک غارنوردی
ساک
ای ساکها بایر کم حجم بمم

قطسشان بایر طمری باشر که بتمان به

راحتی از یک حفس های غار ابمر مام شمنر جنس پارچه آنها یقا م
سبک بمم

یی تمان جهت کار مر غارهای آبی از ساکهای ضر آب
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استفام کسم حراکثس ارتفاع قطس ای ساکها نبایر بیش از  42 92سانتی یتس باشر تا بتمان به راحتی مر
غار حما نممم بهتس است از نظس فیزیکی به شکا استمانه ساخته شمم.
H
هارنس Haarrnneessss
هارنس

یجمماه ای به هم پیمسته از تسمه های نایلمنی که تمسط ساک یا م خت مر م تکه باال تنه پایی تنه
ساخته یی شمنر ،که جهت حفاظت انتقال زن برن به طناب کارگا کاربسم مارم شمک ناشی از
سقمط های احتماوی را مر برن پخش یی نمایر یی تمان صعمم فس م یطمئنی را انجام مام .یعممالً بایر
مر فاصله بی آنها کس ل نصب گسمم.

از سینه هارنس م تکه جرا از هم استفام نممم
کارابین
کارابین
ای

سیله جهت ایجام اتصاالت سسیع یطمئ کاربسم مارم مارای تنمع بسیار مر نمع جنس یی باشر

که هس کرام بسای یمرم خاص استفام یی شر .از نظس ساختار فیزیکی ،کارابی ها به اشکال یختلف از
جمله بیضی ،نیم مایس

موتا  ...ساخته یی شمنر .همچنی مر انمع یتقارن نا یتقارن جمم مارنر که

نمع یتقارن بیشتس مر غارنمرمی استفام یی گسمم .تقسیم بنری میاس کارابی ها  ،سام
باشر .که نمع پیچ مار خمم مارای تنمع مر نمع یکانیزم پیچ فقا یی باشر.

فرود
دستگاه فرود
دستگاه
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مستاا فس م از جنس

آویائهای سبک

ضسبه ساخته یی شمم

سیله یطمئ جهت فس م یی باشر .ای

طرح درس دوره مقدماتی غار

یقا م مر بسابس اصطکاک
سیله

مارای  9یحمر ثابت است که تمسط صفحه ای فلزی یتحسک از ضسب
میرگی

یا خارج شرن طناب از آن جلمگیسی یی شمم .کاربسم

مستااههای فس م مر غارنمرمی فنی به صمرتهای یختلف میر یی شمم .
بعضی از آنها بسای فس م مارای سیستم تسیز اتمیاتیک یی باشر که به شکا
یک مسته کمچک مر قسمت پایی آن قسار مارم که به یحض سقمط
ناگهانی رها کسمن اهسم تسیز به طمر خممکار طناب قفا یی شمم
یانع از حسکت یی گسمم.

استاپ
استاپ

بسیار
غار بسیار
هشت دردر غار
استفاده ازاز هشت
بدهید استفاده
توضی بدهید
دقیقاًاً توضی
شاگردان دقیق
مهم :بهبه شاگردان
نکته مهم:
نکته
است.
خطرناک است.
خطرناک
ها
قرقره ها
قرقره
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از قسقس ها مر املیات حما یجس ح تیس ل جهت افزایش قررت باال کشی استفام یی شمم
همچنی بسای کم کسمن زن اصطکاک مر هناام باال کشی ها سیله ای کارآیر یفیر است مر
انراز های یختلف طبیعتاً یقرار فشاری که به ای

سیله ارم یی شمم نیز بایر یتناسب با نمع کار مر نظس

گسفته شمم به طمر کلی بسای تغییس جهت های  82تا  192مرجه ای طناب کاربسم مارنر هس چه قطس
قسقس آنها بیشتس باشر اصطکاک کمتس یی شمم نمع بلبسینای آنها کمتسی اصطکاک را مارم.

شانت
شانت
شانت سیله ای سبک

یقا م از آویائ تیتانیمم ساخته شر که جهت

خمم حمایت مر فس م استفام یی گسمم مارای قسمتی است که به مم
گا ی یتصا یی گسمم مر هناام سقمط احتماوی سسیعاً قفا یی گسمم.
ای

سیله مر فس مها

بسای ابمر از گس

نیز مر ر ل کمبی مر

اکتشافات بسیار یمثس است.

تذکر:
 – 9طناب مجاز جهت فرود و خود حمایت شانت به شکل یک رشته و یا دو رشته هم قطر می باشد.
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یومار
یومار
سیله ای جهت صعمم سسیع یطمئ از طناب ثابت است .ای

سیله نیز به نمبه خمم مر جاهای یختلف

کاربسم مارم .یثا املیات حما یجس ح ،وی به طمر کلی مر املیات صعمم یمرم استفام قسار یی گیسم،
نحم صعمم با یمیار نیز به صمرت پله پله یسحله ایی یی باشر ،یمیار مارای مستایس ایی یی باشر که به
سهموت یی تمان آن را ر ی طناب جابجا کسم از فک خارمار یمیار بایر کمال یساقبت را به اما آ رم تا
گا الی بی آن باقی نمانر .یمیارها به صمرت چپ راست ( )R Lساخته یی شمنر
یعممالً  922گسم یی باشر .بسای انتقال زن حراکثس  9انسان یناسب بمم

زن آنها

مر صمرتی که شمک یا

زن بیشتسی به آن اامال گسمم یمجب خسارت به ر کش طناب یی شمم .مر غارنمرمی سبک از نیم
یمیار هم جهت صعمم  ...استفام یی شمم.تفا ت امر نیم یمیار با یمیار مر ای است که نیم یمیار
فاقر مسته یی باشر.

کرول
کرول
ای

سیله یکی از تجهیزات تخصصی مر رشته غارنمرمی به شمار یی ر م

جزء ابزارهای باال ر نر به حساب یی آیر از نظس املکسم یاننر یمیار یی
باشر .ایا مارای تفا تهای خاص

یژ یی باشر یثالً طمری طساحی شر که

مر هناام قسار گیسی بس ر ی سینه یمجب ناراحتی نمی شمم.
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پنتین
پنتین
ای

سیله که تشکیا شر از یک قسمت کس ل یاننر سام که تمسط تسمه

نماری به پا نصب یی شمم  ،به طمری که مر زنجیس ی صعمم زن به پا
بیشتس ینتقا یی شمم نفس صعمم کننر راحت تس سسیع تس صعمم یی کنر؛
ای

سیله جز ابزار کمکی به حساب یی آیر .همچنی با کشیرن طناب یمجب حسکت بهتس کس ل

ییشمم.

«توجه :از این وسیله به هیچ عنوان در موارد دیگر استفاده نگردد»

فلزی
نردبان فلزی
نردبان
ای نسمبانها از نمع طنابی یا سیمی یی باشر کاربسم ای

سیله مر باال آیرن از چاهها یا پایی رفت مر

چاهها یی باشر .با تمجه به اینکه تکنیک های جریر غارنمرمی زیان انسئی کمتسی را از مست یی
مهر ،استفام از ای نسمبان ها تقسیبا ینسمخ شر است .ای

سیله یعممالً مر طموهای  7تا  12یتس ساخته

یی شمم .جنس پله ها نیز از یفتموهای تمخاوی با آویائ یقا م مر بسابس ضسبه فشار ساخته یی شمم که هس
پله مر حر م  15تا  92سانتی یتس طمل مارم بسای اضافه کسمن طمل آنها م سس سیمها را به صمرت
قالب مر یی آ رنر پیچ یی کننر.

توجه :همیشه جهت باالیا پایین رفتن از نردبان حتی به مقدار ارتفاع کوتاه باید این کار با حمایت
انجام گیرد و نصب خودحمایت به عنوان نقطه ی ایمنی به پله های نردبان ممنوع می باشد.
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چکش
چکش
چکش غارنمرمی مر حر م  952تا  322گسم زن مارم مارای یک سس
په

سنای تس جهت ارم آ رمن ضسبه به سنگ ر وها یی باشر .سس

میاس به شکا یثلثی است که یی تمان بسای شکست وبه های تیزسنگ از
ای قسمت سمم بسم یک سمراخ مر سط چکش تعبیه گسمیر بسای
اتصال به برنه یا اهسم کسمن مارای ر کش الستیکی مر مسته یی باشر
تا فشار ناشی از ضسبه به مست ینتقا ناسمم.مر انتها نیز مارای آچار نمس
 13است که مر بست ر ل ها کاربسم مارم.
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غارنوردی
طناب غارنوردی
طناب
قطس طناب غارنمرمی نبایر کمتس از  8ییلیمتس بیشتس از  11ییلیمتس
نباشر ،یاس مر تکنیک های خاص .ای طنابها کمتسی خاصیت
کشسانی را مارنر از ر یه ایی یقا م بسخمرمار یی باشنر اصطالحاً
به ای طنابها ،طنابهای استاتیک گفته یی شمنر از  9قسمت هسته
ر کش تشکیا شر انر  .الا ساخت ای طناب بسای غارنمرمی مر
مرجه ا ل ،با تمجه به اینکه مر ای طنابها کشش نمسان طموی ایجام
نمی گسمم انسئی کمتسی جهت صعمم نیاز است صسف شمم م م اینکه ای طنابها یقا یت بیشتسی مر
بسابس اصطکاک رطمبت مارنر.

نکاتی در مورد مراقبت از طناب غارنوردی
 – 1اضافه طناب مر ته چا بایر حلقه شمم تا زیس پا وار یال نشمم.
 -9از طنابهای زخمی یشکمک استفام ناسمم.
 -3به سمختای پیچ خمرمگی آنها تمجه شمم.
 -4طناب بعر از هس بسنایه بایر تمیز با آب شیسی شستشم مام شمم.
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رول
مته رول
رول وو مته
رول
به سیله مستاا ر ل پانچ یی تمان مر یحا موخما یک کارگا خمب یطمئ بسقسار کنیم .نکته قابا
تمجه اینکه یحا یمرم نظس بایر مارای پمسیرگی فسسایش نباشر یی تمان با ضسبات چکش سطح
پمسیر را از بی ببسیم .از زمن ر ل مر شکافها تسکها بایر خممماری کسم ،ای مستاا از م قسمت
مسته یته تشکیا شر است .همچنی انماع ر ل های ییله
ای اسپیت مر غارنمرمی استفام یی شمنر.ر ل های چسبی
نیز مر ایم سازی غارهای پس تسمم نقش بسزایی ایفا یی
کننر.ر ل های اسپیت مارای مسته یته های یخصمص به خمم یی باشنر.استفام از مریا های شارئی نیز
به ینظمر ر ل کمبی مر اکتشاف های بزرگ نیز اهمیت خمم را مارا ییباشر.
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میخ
میخ
ییخها جهت بسقساری ییانی یا بسقساری کارگا به نررت کاربسم مارنر .مر غارنمرمی به الت کم بممن
استحکام سناها کمتس از ییخها ا ستفام یی شمم چمن یعممالً یقا یت ییخ بیشتس از خمم سنگ بمم به
راحتی سنگ را مر فشارهای زیام خسم یی نمایر .ییخها از جنس فمالم ساخته یی شمنر مارای سمراخ
ضای هستنر بسای شکلهای یختلف انماع گمناگمن جمم مارم.
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ابزار مورد نیاز برای

غارها
سازی غارها
مستند سازی
برداری وو مستند
نقشه برداری
نقشه
یی تمان گفت تمایی غار نمرمان حسفه ای بس ای یمضمع اتفاق نظس مارنر که کار اکتشاف غار بر ن
یستنر سازی نقشه بسماری از غار ناتمام است.
بر ن شک انجام ای یهم همچمن میاس فعاویت های غارنمرمی نیازینر ابزار ومازم یخصمص به خمم
یی باشر.
ومازم یمجمم مر م طیف میجیتال کالسیک یمجمم انر.
ازجمله ی ای ومازم قطب نما شیب سنج است.
مر زیس سه نممنه رایج از انماع قطب نما شیب سنج یشاهر یی گسمم:

شیب سنج

قطب نما

دوقلو

مر بی انماع فمق ،نمع م قلم که مر اقع تسکیبی از م مستاا قطب نما شیب سنج است یحبمبیت
بیشتسی مارم .زن کم  ،حجم کم کارایی باال از مالیا ای یحبمبیت است.
به کمک ای ابزار پس از تعیی نقاط  ،زا یه ی خط فسضی یتصا کننر ی نقاط با شمال نیز شیب ای
خط فسضی یشخص یی شمم.
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از میاس ومازم نقشه بسماری یتس یی باشر .به کمک ای ابزار فاصله بی نقاط (طمل خط فسضی یذکمر مر
فمق) نیز یختصات ابعام تاالر ها یعابس تعیی یی شمم.

ایا حضمر تجهیزات یررن میجیتال نیز همچمن میاس اسصه ها جایاا یژ خمم را مارا ییباشر.
انماع اقسام یتس های ویزری به طمر گستسم ای جای یتس های نماری را گسفته است.
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بهس گیسی از ای یهم مر یستنر سازی غارها ابزار جریری پا

به اسصه نقشه بسماری غار ها گذاشته است.
مستاا

Disto x

نسخه جریر آن  Disto x2ابزار نمینی است که با ایجام پار ای تغییسات سه

ابزار قطب نما  ،شیب سنج یتس مر سیله ی میجیتال تجمیع یافته است.
ای

سیله ی جریر نه تنها مر حجم

زنی یختصس کار سه ابزار را به طمر همزیان انجام یی مهر بلکه

قابلیت ای را ماراست که یستقیما اطالاات را به کایپیمتسهای جیبی یا وپ تاپ  ...ینتقا نمایر .بنا بس
ای به جهت استفام بهتس از ای ابزار  ،یعممال از یک کایپیمتس جیبی ( )PDAنیز به طمر همزیان استفام
یی شمم که تاثیس زیامی مر سسات نقشه بسماری سهموت ای یهم مارم.

بریهی است نمشت افزار نیز جزء الینفک یستنر سازی نقشه بسماری غارها یی باشر.
به ای ینظمر از یرام  ،پاک ک

کاغذ شطسنجی استفام ییشمم.بریهی است بسای غار های یسطمب بایر

با ر شی خاص کاغذ ها را ضرآب نممم .مر یمرم نقشه بسماری مر زیس آب نیز از تکنیک های یسبمطه
بهس گیسی یی شمم .
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گره ها Knots
هس پیچیرگی امری مر طناب که ایجام آن تصامفی نباشر کاربسمی یشخص مارم.
هسگس بااث کم شرن ییزان یقا یت طناب یی شمم بنابسای بسای کمتس کسمن ای افت بایر گس را
اضح یستب زم .همچنی یستب بممن گس تاثیس زیامی مر سهموت باز کسمن گس  ،پس از اامال بار
مارم.

 خواص گره ها
گس مارای خماص ذیا است:
 – 1مر یقابا کشش ضسبه یحکم یقا م است .
 -9به سامگی زم

با مست به آسانی باز یی شمم.

 -3هناام کار بس اثس فشار ارم بس آن باز نمی گسمم.
 -4مر فشار های زیام مارای املکسم یطلمب است.
 -5کمچک ،کم حجم کمتسی شکست را مارم .چسا که هس شکست طناب بیشتس باشر ،بااث کاهش
یقا یت آن یی گسمم.

"نکته مهم :هر گره را بعد از کامل شدن بخوبی محکم کنید".
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::))R
Raabbbbiitt K
خرگوش ((Knnoott
هشت خرگوش
هشت
 اتصال سس طناب به کارگا
 ای گس اتصال همزیان طناب به م نقطه ی کارگا را ایکان پذیس یی کنر .

:((H
Hiittcchh,, M
Maassttw
خودحمایت ))wuurrff
 خودحمایت
 بسای ثابت کسمن طناب که بس ر ی کارابی اجسا یی شمم .
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 :((Mامراتا بسای حمایت یمرم استفام قسار
Muunntteerr H
Hiittcchh,, H
Haallffm
maassttw
حمایت ))wuurrff
 حمایت
یی گیسم .ای گس را مر یماقع ضس ری یی تمان با یک گس ضای قفا نممم.

ضامن)
(زدن ضامن)
حمایت (زدن
گره حمایت
نمودن گره
قفل نمودن
نحوه قفل
نحوه
 خاصیت ای گس چفت شرن بسای ر ی طناب است بنا به همی خاصیت مر املیات باالکشی
تیس ل نیز کاربسم مارم.ییتمان گس چفت شمنر را هناایی که طناب تحت فشار است مرست کسم
ضم آنکه ای گس تحت فشار نیز به راحتی باز یی شمم.
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 ::((Mای گس از خانمام گس های
اتوبلوک ))Maasshhaarr –– FFrreenncchh PPrruussiikk
مشار --اتوبلوک
گره مشار
 گره
قفا شمنر است بسای خمم حمایت فس م  ،صعمم از طناب بکار یی ر م .ای گس م حاوت
یختلف مارم یی تمان هم با طنابچه هم با تسمه آن را زم.

یک نمع میاس(با تسمه( که بایر بسای نصب آن بس ر ی طناب به ای یمضمع تمجه کسم که قطس طناب
یشار بایر حتما تا م شمار با طناب اصلی اختالف ماشته باشر
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نوعی دیگر از گره های اتوبلوک (گیس باف(
نه
گره نه
گره
 یاننر گس هشت است ایا با یک تیم م ر اضافه تس با همان کاربسم که
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:: B
بارل Baarrrreell
گره بارل
گره
 ای گس بسای اتصال خمم حمایت  Cow’s TaLilمر غار نمرمی کاربسم مارم ،بایر تمجه کسم
مر صمرتیکه ای گس بررستی زم نشمم ایکان سس خمرمن خطس جمم مارم حتما گس بایر
کایال یحکم کشیر باشر قبا از استفام ایتحان شمم.

استاپر
گره استاپر
گره
 ابترا مر نیم یتس انتهای آزام طناب یک حلقه ایجام سپس حلقه م م را مر پشت حلقه ا ل زم
سس طناب از ماخا هس م ابمر مام پس از کشیرن گس را یحکم ییکنیم  .کاربسم ای گس مر
انتهای کلیه طنابهای آزام فس م سایس طنابهای
آزام مر کارگا ها یی باشر.
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پروانه
گره پروانه
گره
 کاربسم ای گس مر بسقسار نمممن کارگا


نیز خارج کسمن زمگی طناب

بسماشت فشار از

قسمت زمگی یی باشر.از یهمتسی خماص ای گس ییتمان به ای نکته اشار کسم به سهموت
انراز چشم گس قابا تغییس تنظیم یی باشر.

55

بخش غارنوردی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی

طرح درس دوره مقدماتی غار

ی
غارنوردی
ی غارنورد
تهای
حماییتها
خود حما
 -- ))Cخود
Coow
w’’ss T
ی ((Taaiill
گاوی
دم گاو
ساخت دم
روش ساخت
روش
جهت ایجام ارتباط خمم حمایت بی هارنس غارنمرم با ابزارهای ثابت یتحسک به طساحی ساخت
ای خمم حمایت اقرام یی کنیم.
لیست لوازم (: )Materials List
 9-1فمت طناب یعامل  9/5یتس طناب به قطس  8-11از نمع تک طناب یمرم نیاز است .بایر تمجه نممم
مر ساخت  Cow’s Tailای م نکته قطس میناییک بممن آن بسیار یهم است ،بریهی است قطس کمتس
طناب بااث کم شرن ایمنی یی گسمم.

م ارم کارابی یمازی یا یتقارن سام یا پیچ مار قابا استفام یی باشر .ار پاییها کارابینهای بر ن پیچ را
به جهت سامگی مر کار سسات اما بیشتس تسجیح یی مهنر.
م ارم اشس نایلمنی یا کش یحکم
جزئیات زدن گره (: )Construction Details
 -1مر یک انتهای طناب یک گس هشت بزنیر.
 -9یک کارابی را از مر ن چشم گس هشت باذرانیر.
 -3یک گس هشت میاس مر ییانه طناب بزنیر ،بطمری که فاصله را

گس هشت جریر تا انتهای گس

هشت ا وی مر حر م  1895اینچ ( 52سانتیمتس) باشر (رجمع به شکا) .مر اینجا انتهای کمتا یا باز ی
کمتا تس شما تشکیا شر است.
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 -4مر انتهای میاس طناب یک گس هشت میاس بزنیر ،مر ای صمرت باز ی بزرگ شما مر حر م
 75cmطمل خماهر ماشت ،زیانی که حلقه هشت سطی را به هارنس یتصا یی کنیر باز ی بزرگ مر
سمت یمیار شما قسار مارم.
 -5گس های زم شر را بکشیر تا خمب یستحکم شمنر.
 -6مم طنابهای اضافی را ببسیر م ر بسیزیر منباوه های طناب را باحلقه های پالستیکی جمع نماییر.
تمجه  :کلیه یساحا باال تمسط گس بارل نیز ایکان پذیس ییباشر.
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 روش اختیاری:
جهت انراز نمممن مم گا ی بسای ابعام یختلف برن بطمر سام به ای شکا نیز یی تمان اما نممم:
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 -1جهت شاخه بلنرتس مم گا ی که به یمیار نصب یی شمم ،طمل طناب را طمری انتخاب یی کنیمکه
پس از اتصال مم گا ی به یمیار  ،مر شسایطی که یمیار کایال باال قسار گسفته است ،مست میاس به راحتی
به باالی یمیار بسسر.
 -9بسای شاخه کمچکتس که یعممال جهت خمم حمایت به ییانیها یمرم استفام قسار یی گیسم طمل شاخه
کمچک با احتساب گس زم شر

یک کارابی به طمل آرنج تا یچ مست یی باشر.

نکته :قابا تمجه اینکه مر خصمص طناب خمم حمایت  Cow’s Tailیی تمان از م طناب جراگانه نیز
استفام کسم به ای تستیب که مم گا ی بلنرتس را جراگانه به سمت راست کس ل مرکارابی هارنس نصب
کسم

شاخه کمچکتس را نیز مر طسف چپ کس ل تمسط گس به کارابی هارنس یتصا یی کنیم .یکی از

یزایای ای ر ش راحتی مر کار جلمگیسی از تراخا طنابها یی باشر ،مر زیانی که یی خماهیم از ییانیها
ومپها ابمر کنیم بسیار حاوز اهمیت است.
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))SSiinnggllee R
Rooppee T
طناب Teecchhnniiqquuee --
(تک طناب
( SSRتک
RT
ستمT
سییستم
رابطه بابا س
در رابطه
ی در
نکاتی
نکات
غارنمرمی مر ااماق زیام غارهای سخت با شسایط آوپی که مارای میای پایی یعابس یشکا ریزش
آب است مستسسی به ااماق اینچنی غارهایی نیازینر تالش فسا ان صسف کسمن قت انسزی
بسیارییباشر .بنابسای شسایط ،استفام از شیم هایی یاننر م طناب مر غار قابا استفام نمیباشر به مویا
نیاز یلمم

بسای امایه کار مر شسایط طاقت فسسا سخت یذکمر شیم تک طناب با قمانی خاص خمم

مر سساسس جهان گستسش یافت .مر ای ر ش حراکثس تمجه به سالیت غارنمرمان تجهیزات یمرم
استفام ایشان به یز طناب یر نظس قسار ییایسم مر ای ر ش به قمانینی هممار مر سساسس جهان به طمر
یشتسک پذیسفته شر از آن استفام ییشمم که مر امایه به اختصار به آنها اشار ییاسمم.

 -1تک طناب همیشه با م نقطه اتکا به غار یتصا ییاسمم.
 -9سایش طناب بار مار هس چقرر هم که نا چیز باشر با میمار امارض غار قابا قبمل نیست.
 -3غارنمرم مر اغلب یمارم با م نقطه به سیستم یتصا ییباشر.
 -3جهت پیمایش از تکنیکهایی استفام ییشمم که مارای کلیات یشابه یکسان باشنر.
............

SSR
RT
ستمT
سییستم
در س
ابزار در
رابطه بابا ابزار
در رابطه
ی در
نکاتی
نکات
نکاتی که بسیار حائز اهمیت است:
 -1زیانی که ابزار یی خماهر یمرم استفام قسار بایسم به راحتی مر مستس
 -9مر بسیاری از یمارم به بیش از یک سیله نیاز است
استفام به راحتی از ابزار استفام کنر.
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 -3بایر تمجه ماشت که مر طمل یسیس صعمم چه سایلی با هم یا به تنهایی استفام خماهر شر کرام
یمرم یصسف نرارم.
 -4تمسی زیام مر قسار مامن سایا چینش ابزارها یمجب استفام راحت تس سسیع تس ییشمم.
 -5بسای افسام چپ مست یطابق تستیب زیس یناسب تس است.
است:
ب ززییرر است:
ترتییب
به ترت
غارنورد به
برای غارنورد
راست برای
به راست
چپ به
هارنس ازاز چپ
حلقه هارنس
در حلقه
لوازم در
ی لوازم
قرارگییرری
ب قرارگ
ترتییب
ترت

 -1مم گا ی ها  -9 Cow’s Tailابزار فس م  -3 Simple-Stopکارابی تسیز Brake
 -4ابزار صعمم Croll
تمضیح :مر صمرتیکه از م مم گا ی یجزا استفام شمم مم گا ی کمتا مرینتهی اویه سمت چپ

مم

گا ی بلنر مرینتهی اویه سمت راست قسار یی گیسم ای چینش فقط یناسب افسام راست مست یی
باشر.
ساک
در ساک
طناب در
کردن طناب
جمع کردن
جمع
کارآیمزان به طمر املی با ر شهای جمع کسمن طناب مر ساک غار اشنا شمنر به ای ینظمر ر ش
یعممل که شایا ایجام حلقه هایی مر کنار هم مر مست قسار مامن آن مر ساک یی باشر را اجسا نماینر .

61

بخش غارنوردی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی

62

طرح درس دوره مقدماتی غار

بخش غارنوردی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی

بخش دوم

گره
عبور ازاز گره
تبدیل هاها  ،،عبور
فرود --تبدیل
صعود وو فرود
کارگاه هاها –– صعود
کارگاه
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کارگاه
کارگاه:
ف کارگاه:
تعرییف
 تعر

به یطمئ تسی نقطه اتکاء که بیشتسی قابلیت تحما فشار ضسبه را مارم ،کارگا گمینر.

مر ایجامیک کارگا بایر به ای یمرم تمجه نممم که کارگا تا حر ایکان مر جهت راستا نیس ی ارم
قسار یی گیسم.

فاصله ابزار تشکیا مهنر کارگا نسبت به هم بایر طمری باشر که هس چقرر زا یه یسکز ثقا بلمک
کارگا باالتس از  82مرجه باشر ،حراکثس فشار نیس به ابزارهای م طسف ارم یی شمم وی بس اکس هس
چقرر زا یه یسکزی بی م باز ی یقا م کارگا کمچکتس از  62مرجه باشر نیس ی ارم به نقاط اتصال
کمتس یی باشر .تا جایی که مر یک زا یه  192یعامل  %122فشار به هس یک از باز های کارگا ینتقا یی
شمم .خطس کنر شرن جمم مارم.
مر یک کارگا با زا یه  32مرجه یعامل  %52نیس به هسباز ارم یی شمم.

نکته :در کالس کارگاه فقط توسط مربی بر پا می شود.
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ساختار:
لحاظ ساختار:
کارگاه ازاز لحاظ
انواع کارگاه
انواع
طبیعی
یصنمای
یسکب
 کارگاه طبیعی
کارگاهی است که با استفام از امارض طبیعی یحا فعاویت ،بس پا یی شمم .مر ای کارگا بسته به نمع
یسیس جهت صعمم ،از طناب ها یا تسمه های یختلف استفام یی گسمم .مر استفام از کارگا طبیعی،
جهت صعمم را مر نظس بایسیر زیسا اکثس کارگا های طبیعی به خصمص آنهایی که با بست تسمه یا
طنابچه به م ر ینقار سنای به جمم یی آینر،یک طسفه هستنر .به انماع ینقار سنای– بلمک سنای
حفس سنای یی باشر بایر مقت شمم تسمه کارگا بس ر ی وبه های تیز سنگ قسار نایسم.

 کارگاه مصنوعی
کارگاهی است که با قسار مامن ر ل یا ابزار میاس مر سنگ ها ایجام یی گسمم .ای کارگا از وحاظ
نقطه اتکا مارای م نمع اساسی است.
کارگا با م نقطه اتکاء
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کارگاه وای هنگ با دونقطه

کارگاههای امدادی با  3نقطه
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تمجه به ز ایای باز های کارگا بسیار یهم ییباشر همیشه به جهت اامال فشار نیس بایر مر نصب
کارگا ها مقت تمجه الزم اامال گسمم .به زبان سام هس قرر زا یه بی م باز بیشتس باشر فشار بیشتسی
به م گمشه یا ابزار ارم ییشمم( با تمجه به شکلهای باال(

توجه :هرکارگاه مصنوعی حداقل باید دارای دو نقطه اتکا باشد تا در صور در رفتن و یا شکستن یکی از
نقطه ها کل کارگاه حمایت از بین نرود.

 کارگاه مرکب (ترکیبی)
کارگاهی است که با استفام از امارض طبیعی ابزار یصنمای تمایان بسقسار یی شمم.
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شوند:
تقسییمم ممیی شوند:
دسته تقس
سه دسته
آن بهبه سه
استقرار دردر آن
حالت استقرار
نظر حالت
کارگاه هاها ازاز نظر
کارگاه
 -1کارگا راحت :کارگا بس ر ییک سکمی تعبیه شر

غارنمرم یی تمانر بساحتی مر آن نشسته یا

بایستنر.
 -9کارگا نیم راحت :غارنمرم یی تمانر یک پا یا بخشی از برن خمم را به اطساف کارگا تکیه برهر.
 -3کارگا یعلق :غارنمرم کایالً مر هما یعلق است یا تمام زن ا بس ر ی کارگا ینتقا شر

جاپایی

نرارم.

شوند::
تقسییمم ممیی شوند
دسته تقس
آنها ننییزز بهبه دودو دسته
ثقل آنها
نقطه ثقل
تقسییمم بربر رورویی نقطه
نوع تقس
کارگییرریی وو نوع
حالت بهبه کارگ
کارگاه هاها بنابنا بهبه حالت
کارگاه
 -1میناییک
 -9استاتیک
مر کارگا های میناییک با تغییس جهت نیس  ،بار ارمشر بس نقاط اتکا به تناسب تقسیم یی شمم وی مر
کارگا های استاتیک چنانچه جهت نیس ی ارم شر به کارگا تغییس یابر نیس ی ارم به نقاط اتکا تقسیم
نمی شمم.
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یومار
کرول وو یومار
توسط کرول
صعود توسط
صعود
املکسم :کس ل مر صعممها نقش اصلی را مر زنجیس املیات بعهر مارم .به نمای حلقه ارتباطی یابی
سینه هارنس غارنمرم به شمار یی آیر.
بعر از تثبیت یمقعیت مر ابترای یسیس جهت صعمم آیام شر

به

نکات زیس تمجه فسیاییر.
 -1هارنس را چک کسم

تمجه به قالبهای رگالئ را از یام

نمی بسیم تمام اتصاالت را چک یی کنیم.
 -9بنر حمایت یخصمص کس ل()torse

یا سینه هارنس

یخصمص ( ))Harnessجهت تثبیت ضعیت کس ل یی
بایست آنقرر کشیر باشر که کس ل کایالً یحکم چسبیر
به سینه قسار بایسم تحت فشار از م طسف هارنس سینه
اقع گسمیر

نتمانیم کایالً به حاوت ایستام قسار گیسیم.

 -3از اتصال م نقطه حمایتی به سیستم اطمینان حاصا نماییر.
 -4مقت فسیاییر اضافی طناب را کایال جمع کسم باشیر.
 -5با مقت مر یحا یناسب یستقس شمیر تا مر آغار صعمم آ نگ حسکات اضافی نراشته باشیر.

توجه:
حلقه های کناری هارنس به هیچ عنوان برای تحمل وزن استفاده نشود.
تمام ابزار به کارابین اصلی هارنس متصل می شوند و باید همواره از بسته بودن پیچ مایلن هارنس اطمینان
حاصل شود.
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با بلنر شرن بس ر ی پا طناب از ماخا فک یتحسک کس ل مر جهت پایی حسکت یی کنر کس ل مر
جهت باال حسکت کسم

کس ل از نقطه قبلی باالتس اقع یی شمم .با انتهای کمر

تمانیم فشار را بس ر ی کس ل ینتقا نممم

پیممم شر یمیار یی

بس ر ی آن بنشینیم تا یمیار را به باال ینتقا کنیم ای کار را

تا پایان صعمم به صمرت یکی مر ییان بی کس ل یمیار تکسار یی کنیم.

به اندازه و طول یومار و پارکاب توجه گردد

ت
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نکته:
–9باید کرول تا جایی که ممکن است مابین سینه و هارنس در حالت فیکس بر روی سینه قرار بگیرد.
 -2رکابها و یا حلقه پا در حالت ایستاده به اندازه هایی باشد که یومار در باالی کرول قرار بگیرد.
 -3به هیچ عنوان در حالت صعود  ،فک یومار و یا کرول نباید کامال باز شود .
 -4در حالتی که مجبور هستید طوری صعود نمایید که مسافتی را به شکل تراورس با کرول طی کنید توجه داشته
باشید باید از شکست طناب داخل فک کرول جلوگیری بعمل آورید .برای این منظور با قرار دادن یک پا در زیر
کرول و روی طناب می توانیم این مشکل را حل کنیم.
 -1در حین استفاده از کرول و یومار همواره به قطر مجاز طناب توجه فرمایید .

آموزشیی::
نصاب آموزش
حد نصاب
حد
"هسکار آیمز حراقا  5بار صعمم با کس ل یمیار را مر طموهای بیشتس از  12یتس تمسی نمایر".

صعود ::
ابزار صعود
فرود بابا ابزار
فرود
مر یماقعی که مر حی صعمم  ،یجبمر به فس م مر فماصا کمتا باشیم  ،ییتمان به جای استفام از ابزار
فس م ،تمسط کس ل یمیار اقب گسم کسم

املیات صعمم را به طمر یعکم

اجسا نماییم  .به ای

ینظمر:
یمیار را پایی آ رم
بس ر ی رکاب ایستام

به کس ل نزمیک یی کنیم
زن از ر ی کس ل بسماشته یی شمم

فک کس ل را با فشار مامن اناشت اشار ی مست راست از قسمت باالیی کس ل به سمت پایی فشار مام
ناه یی ماریم
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همزیان ر ی یا رکاب نشسته کس ل به سمت پایی ینتقا یی شمم
فک کس ل را رها کسم

ر ی کس ل زن یی آ ریم

یساحا فمق یجرما تکسار یی شمم

توجه :
در حین انجام این روش به هیچ عنوان نباید فک های کرول و یومار را به طاور کامال
باز نمود .

آموزشیی::
نصاب آموزش
حد نصاب
حد
"هسکار آیمز حراقا  4بار فس م با کس ل یمیار را مر طموهای حر م  5یتس تمسی نمایر".
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غار
در غار
فرود در
فرود
ابزار Simple
پس استفام تسی ابزار فس م مر غار یی باشر .ای

سیله فس م مارای فسق اساسی با ابزار  Stopاسرت ،بجرای

یامایک یتحسک مر  Stopکه سبب تمقف اتمیاتیک یی شمم ،مر ای

سیله از شبه قسقس های ثابت برا

یقطع کمچکتس از استاپ استفام شر که مر سسات فس م نقش به سزایی مارم .مر ای ابزار هیچ گمنه قفا
اتمیاتیکی جمم نرارم که ای خمم بااث یی شمم مر صمرت استفام از ایر

سریله نهایرت مقرت را مر

فس مها به کار بسیم ،اوبته همیشه یک Backupتمسط شانت جهت خمم حمایرت برس ر ی سیسرتم فرس م
سمار یی نمراییم .مر فرس م هرای غرارنمرمی همیشره شرانت را مر براالی ابرزار فرس م بره طنراب صرا یری
کنیم.شانت به اسطه مم گا ی بلنر تس به هارنس غارنمرم یتصا یی شمم.
جهت انراخت طناب مر ای ابزار انجام فس م به ر ش زیس اما یی نماییم :
 )1نخست خممحمایت شانت به طناب یتصا یی گسمم.
 )9پالک یتحسک ابزار را با چسخش مر جهت اقسبه های ساات باز یی کنیم.
 )3طناب را با تمجه به راهنمایی های یمجمم بس ر ی ابزار  ،به آن یتصا یی نماییم.
 )9پالک ر یی را مر جهت اکس اقسبه های ساات یی چسخانیم تا اینکه زبان یتحسک زیرس پرالک از
کارابی ابمر کنر قفا گسمم.
 )3بسای اینکه با سسات کمتسی فس م بس یم کنتسل بهتسی ماشته باشیم الزم است تمسط اضافه کسمن یک
کارابی به کارابی یشتسک یایل هارنس ابمر مامن طناب از آن یمجب تغییس جهت پیرا کرسمن طنراب
شر

سسات فس م را کم یی نماییم ،با ای کار اصطکاک بیشتسی مر طناب ایجام یی کنیم کره بره آن

اضافه کسمن بسیک یی گمینر.
 )3استیا فس م را گسفته تمسط مست راست امایه خس جی طناب را گسفته مر براال ناره یری ماریرم
اجاز یی مهریم طنراب از بری
مست یا سس بخرمرم .برا مسرت
میاررس برنرره شررانت را بسرریار
یعمررموی بررا حررر اقررا تمررا
یمک گسفته اقررام بره فرس م
یی کنیم.
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قفل
قفل
گاهی مر زیان فس م الزم است مستهایمان آزام باشر جهت ای کار :
 – 1ابترا امایه طناب فس م را از یحا بی ابزار فس م طناب باالیی رم یی کنیم.
 -9امایه طناب را حلقه کسم

از ماخا کارابی ابزار فرس م

بسیک (هس م )ابمر یی مهیم.
 -9سپس حلقه یذکمر را به م ر برنه اصلی یی انرازیم
 -3امایه طناب فس م را یی کشیم به نحمی که کرایالً طنراب
مر بی ابزار فس م طناب باالیی الخ گسمم.

ی
بازبییننی
بازب

 – 1به خمرمگی قطعات تمجه گسمم ،به خصمص به غلتکها (شبه قسقس ها)
 -9قطعات را هس چنر قت یکبار آچار کشی ر غ کاری نماییر (ر غ چسخ مر حر  9تا  3قطس )
 -3قطس طناب جهت فس م کار mm11-9
 -4قطعات را از جمم گا رسمبات مر حی

بعر از بسنایه کایالً پاکسازی نماییر.
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ابزار SSttoopp
در ابزار
قفل در
قفل
به
نموده وو به
استفاده نموده
بریک استفاده
کارابین بریک
دوره ازاز کارابین
پیمایش وو دوره
در پیمایش
بوده وو در
کارآموزان بوده
اطالع کارآموزان
جهت اطالع
صرفا جهت
روش صرفا
این روش
این
نماییم.
می نماییم.
عمل می
اتومات عمل
غیر اتومات
های غیر
فرود های
ابزار فرود
خصوص ابزار
در خصوص
شده در
ذکر شده
روش ذکر
روش

Stopخمم مارای سیستم قفا شمنر است ایا الزم است مر بعضی از یماقع جهرت براالبسمن ایمنری یجررما
نسبت به قفا یضااف مر ای ابزار اقرام کنیم یاننر املیاتهای حما یجس ح یرا مر سیسرتمهای پرس فشرار
شمک مر تیس وها .جهت انجام قفا ابترا طناب از زیس مسته ابمر کسم
برنه ابزار فس م ،از ماخا کارابی ابزار فس م رم کسم

پس از ابمر بی طناب اصلی

به م ر برنه مستاا یی انرازیم.

مدرسین باید نسبت به کلیه عملیاتهای فرود با دقت و حوصله بیشتر موارد و نکات ایمنی را
آموزش دهند

آموزشیی::
نصاب آموزش
حد نصاب
حد
کارآیمزان حراقا  6بار فس م باابزار یختلف را تمسی نممم سپس حرراقا  4یستبره قفرا مر حاورت یعلرق
انجام مهنر
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شانت:
سازی شانت:
رها سازی
های رها
تکنیک های
تکنیک

رکاب یمیار را یه آن صا یی کنیم .با فشار آ رمن

کارابی را به شیار یمجمم بس ر ی شانت صا کسم

انتقال زن یس ر ی آن کارابی  ،شانت رها یی گسمم از قفا خارج یی شمم.
یمیار را به زیس شانت صا کسم  ،با فشار آ رمن بس ر ی پا رکاب یمیار شکست شانت طناب کاهش یی
یابر که مر نتیجه با فشاری یختصس شانت آزام یی شمم .الزم به ذکس است زیانی که بس ر ی سیستم شمک
ارم ییکنیم بایر صمرت را پایی ناه ماریم تا شانت به صمرت بسخمرم نکنر.
تمجه :در اولین قدم ابزار فرود را قفل نمایید.
ر ش میاس ای است که تمسط مست با صسف قررت بیشتس به همسا یک جهش کمچک ر ی هارنس
بار را از ر ی شانت بسییراریم..
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تراورس
عبور ازاز تراورس
عبور
حتما تا به حال مر یمرم یعابس افقی زیامی شنیر ایر یا حتی میر باشیر که ابمر از آنهرا بره جهرت خطرس
یمجمم  ،نیازینر استفام از طناب تکنیک های فنی است.
ابمر اسضی را تسا ر
آن تسا ر

یی گمینر  .مر حی ابمر از تسا ر

ها یعممال پا ها بس ر ی زیی قسار مارنرکه به

پیمایشی گفته یی شمم وی شسایطی هم یمک است باشر که تماسی با زیی نراریم کرایال

یعلق هستیم که تسا ر

یعلق نام مارم.

تکنیک ابمر:
هناام ابمر از تسا ر

نیز همچمن میاس املیات ر ی طناب بایرر همیشره حرراقا م نقطره اتصرال جرمم

ماشته باشر.
به ای ینظمر یعممال از م کارابی پیچ که به یایل هارنس یتصا است به انمان نقطه ا ل بهس یی گیسیم.
از یکی از مم گا ی ها به انمان نقطه م م استفام یی نماییم.
چنانچه مر طمل یسیس ییانی جمم ماشته باشر ابترا مم گا ی میاس را به آن سمی ییانی یتصا یی کنیم.
مر ای هناام کارابی یتصا به هارنس را به سمی میاس ییانی یی بسیم.
مم گا ی قبا از ییانی را آزام کسم

به حسکت امایه یی مهیم.

مقت ماشته باشیر که مر طمل ای املیات هممار مهانه کارابی ها به سمی شما هسرتنر ترا نظرارت الزم برس
آنها ایکانپذیس باشر.
مر بعضی یمارم یمک است با تمجه به شسایط به جهت سهموت زیام یعبس اینکه زن غارنمرم کایال برس
ر ی پای ی یی باشر از اتصال کارابی صسف نظس کسم
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تبدیل هاها
تبدیل


صعود به فرود

شما یام گسفتیر که چامنه تمسط یمیار کس ل یی تمانیر یسیسی را از پایی به طرسف براال صرعمم نماییرر.
کلیه املیات غارنمرمی همیشه قابا پیش بینی نمی باشنر ،بنابسای به هس مویرا یمکر اسرت شرما یجبرمر
شمیر مر هناام صعمم تغییس سیستم مهیر از سط یسریس صرعمم بره سرمت پرایی فرس م ر یرر .یثرا جرا
گذارمن یک سیله یا ابزار یهم!!! پس بسیی گسمیم پایی ایا چامنه؟
ابترا شانت را که تمسط خممحمایت به شما صا است  ،باالی یمیار به طناب یتصا نممم

زن را به آن

ینتقا یی نماییم.
بس ر ی پرال پایی یمیار بلنر یی شمیم تمسط مست ضرای کرس ل را براز کرسم

طنراب را از بری فرک

خارمار کس ل خارج یی کنیم .مر ای حاوت یا بس ر ی تسمه خمم حمایت شانت نشسته ایم هنمز رکاب
یمیار نیز ماخا پای یا یی باشر.
مر حاوی که ابزار فس م به کارابی

صا است برا برازنمممن بسگسمانررن پرالک ر ی ابرزار فس مطنراب را

ماخا شیارهای ابزار فس مقسار یی مهیم.
بس ر ی پرال پایی یمیار بلنر یی شمیم اضافی طناب را جمع کسم زن به ابزار فس م ینتقا شر

یطابق

ر ش گفته شر مر قبا ابزار فس م را قفا یی کنیم.
یمیار را آزام کسم

با تمجه به اینکه زن بس ر ی ابزار فس م اسرت شرانت نیرز آزام برمم

سیسرتم آیرام

انجام فس م یی باشر.



تبدیل فرود به صعود

ابترا ابزار فس م را قفا یی کنیم.
یمیار را مر باالی ابزار فس م به طناب صا کسم

ر ی رکاب آن بلنر یی شمیم.

کس ل را مر باالی ابزار فس م زیس یمیار به طناب یتصا یی کنیم.
مر حاوی که زن بس ر ی کس ل ینتقا شر است طناب را از ابزار فس م باز کسم  ،شانت را نیز آزام کسم
اقرام به صعمم یی نماییم.
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گره
عبور ازاز گره
عبور
 امکان دارد فرود رونده با وضعیت جدیدی روبرو شود که قبال در مورد آن اطالعی نداشته باشد و
به انتهای طناب فرود خود یک رشته جدید طناب دیگر اضافه نمایدو همچنین ممکن است که
طناب دچار زدگی باشد و به دلیل خارج نمودن قسمت زدگی از طناب گره ای بر روی طناب
ایجاد شده باشد.
الزم است همیشه مشخصات طول و متراژ طناب ها و قطر آنها را بر روی کلیه طناب های غارنوردی بر روی
طناب بنویسیم.

فرود
دردر فرود
تک نیک عبور از گره بسته به نوع ابزار فرود متفاوت است  .با توجه و تاکید متد آموزشی فدراسیون بر
استفاده از سیمپل و شانت  ،این روش به تفضیل آمده است ولی مربیان گرامی باید در صورت درخواست
کارآموزان شیوه کامل عبور از گره با ابزار فرود اتومات را نیز آموزش داده و از فراگیری تکنیک صحیح
اطمینان حاصل نمایند.
 .9تقریبا  91سانت پیش از رسیدن به گره شانت را رها می کنیم تا وزن بر روی آن منتقل شود.
 .2یومار را در زیر شانت به طناب متصل می کنیم.
 .3ابزار فرود را به زیر گره و با فاصله ای در حدود  91سانتی متری آن به طناب متصل کرده و قفل می
کنیم .باید توجه گردد که انتقال ابزار فرود از طناب اول به دوم بدون جدا کردن دستگاه از هارنس انجام
گیرد.
 .4پس از نصب ابزار فرودبر روی طناب جدید بر روی پدال یومار بلند می شویم و شانت را به زیر گره
و باالی ابزار یومار منتقل کرده و سپس وزن را به آهستگی و بدون شوک به ابزار فرود منتقل
میکنیم.
 .5در مرحله آخر یومار از باالی گره جدا می کنیم و به فرود بر روی طناب جدید ادامه می دهیم.
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توجه
کلیه مراحل باال باید به ترتیب و با دقت انجام گیرد ،رعایت نکردن تقدم و یا تاخر تکنیک ها موجب
پیچیدگی در کار و خطرناک می باشد.

عبور از گره با ابزار فرود اتوما

صعود
گره دردر صعود
عبور ازاز گره
عبور
.9
.2
.3
.4
.1

در پنج سانتی متری گره توقف می کنیم.
خود حمایت شانت را در باالی گره و نزدیک به آن به طناب وصل می کنیم.
یومار را به باالی شانت منتقل می کنیم.
بر روی رکاب یومار بلند شده و کرول را به باالی گره منتقل می نمایم.
شانت را آزاد کرده و به صعود ادام میدهیم.
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انحراف
ریبلی –– انحراف
عبور ازاز ریبلی
های عبور
روش های
روش
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صعود
ریبلی دردرصعود
عبور ازاز ریبلی
عبور
ضرور فراگیری عملیا عبور از ریبلی و انحراف در زمانی ایجاد می گردد که
ممکن است مسیر صعود در یک راستا و جهت مستقیم نباشد .مثال به دلیل سایش طناب یا ریزش آب ممکن
است که باید جهت را توییر دهیم.
شکل ( )9در صعود باید توجه کرد که یومار به گره نچسبد زیرا اگر یومار تا انتهای طناب باال رود و به گره
بچسبد دیگر نمی توان یومار را از طناب خارا کرد حداقل فاصله  2سانتی متر به گره مانده را حفظ نماییم.
شکل ( )2بر روی رکاب یومار می ایستیم و در صور امکان پای مخالف را جهت حفظ تعادل بر روی گیره ها
ی دیواره تکیه می دهیم .بعد از این که کامال بر روی پا بلند شدیم خودحمایت کوتاه را به حلقه رول و یا
کارابین ریبلی متصل می نماییم .و بر روی آن می نشینیم در این حالت فشار از یومار برداشته می شود .
شکل ( )3بعد از این که خود حمایت را نصب کردیم به رول بر روی یومار مجددا بلند می شویم و طناب را از
داخل کرول سینه خارا می نماییم.
شکل ( )4اضافی طناب را جمع کرده وکرول را به ادامه طناب بعد از ریبلی متصل می کنیم و یومار را به باالی
کرول و بر روی طناب مرحله جدید نصب می کنیم در این حالت خود حمایت کوتاه را باز می نماییم.
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فرود
ریبلی دردر فرود
عبور ازاز ریبلی
عبور
در فرودهای بلند مجبور می باشیم عمق فرود را به چند مرحله فرود تقسیم نماییم .و یا به واسطه توییر مسیر
مجبور هستیم از کارگاه فرود اول خارا شویم و به کارگاه دیگری متصل شویم الزم است این عملیا با دقت
انجام دهیم.
شکل ( )9قبل از رسیدن به انتهای طناب فرود مرحله اول در حدود (9متر) خود را توسط خود حمایت کوتاه به
رول متصل می کنیم.
شکل ( )2بعد از اتصال به رول مجددا به ابزار فرودطناب می دهیم تا وزن ما از ابزار فرود به خود حمایت منتقل
شود سپس ابزار فرود را از طناب خارا نموده و به زیررول به مرحله جدید فرود بعدی متصل می کنیم.
شکل ( )3بعد از اتصال ابزار فرودبه مرحله جدید فرود خود حمایت را گرفته و خود را به طرف باال می کشیم تا
جایی که وزن از ابزار فرود برداشته شود و خیلی سریع ادامه خروجی طناب از ابزار فرود را جمع می کنیم تا ابزار
فرود در نهایت به نزدیک ترین فاصله با گره طناب فرود برسد.
شکل ( )4در حالتی که ابزار فرود به باالترین حد خود رسید ابزار فرود را قفل می کنیم .در این لحظه فشار از
اسلینگ خود حمایت برداشته می شود و آن را جدا می کنیم.
شکل ( )5به نرمی و با آهستگی به فرود ادامه می دهیم.
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انحراف
عبور ازاز انحراف
عبور
به منظور عبور از انحراف یا همان  Deviationتا رسیدن به خط تراز رول مربوطه صعود یا فرود را انجام
میدهیم .در این حین خود حمایت کوتاه را به کارابین انتهایی انحراف و از سمت مخالف دهانه وصل میکنیم.
طناب را از کارابین انتهایی انحراف خارا کرده و در سمت دیگر ابزار فرود یا صعود به طناب متصل می کنیم .در
نهایت خود حمایت را باز کرده و ادامه صعود یا فرود را انجام می دهیم .
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بخش چهارم
در این روز شاگردان به همراه مربی خود ضمن بازدیدیک غدار روش هدای فراگیدر شدده را
بهصورت علمی تکرار می نمایند .شما کارآموز محترم را به رعایدت نظدم و انضدباگ گروهدی
پیروی از فرامین مربیان جلب می کنیم.
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تصویر
زبان تصویر
دهلیزها بهبه زبان
عبور ازاز دهلیزها
حالتهای عبور
حالتهای

87

طرح درس دوره مقدماتی غار

طرح درس دوره مقدماتی غار

بخش غارنوردی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی

همراه داشتن کوله روی دوش در معابر نیم خیز

در معابر نیم خیز که زیاد باریک نباشند می توان کوله رادر جلوحول داد

پا

پا مرغی در معابر کوچک

در معابر خیلی باریک کاله و مخزن چراغ در جلو حمل می شوند.

خزیدن در معابر
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حول دادن کوله در جلوی غارنورد در معابر نیم خیز

حمل کوله بر روی یک شانه ی
غارنورد در معابر

حمل کوله در جلو ی غارنورد به منظور استراحت دست بازو

89

طرح درس دوره مقدماتی غار

بخش غارنوردی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی

حرکت در شکاف ها (به پهلو)

حرکت در شکاف ها (به پهلو)

حرکت در شکاف ها
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تنوره هاها
عبور ازاز تنوره
عبور
تنوره ها شکافهایی هستند که غار نورد می تواند بادن خاود را باه
صور عمودی به درون آن وارد کرده و پیشروی کند ساه روش
عمده برای صعود از تنوره ها وجود دارد.
– 9سینه خیز در تنوره ها بسیار باریاک ممکان اسات الزم باشاد
غارنورد خود را با فشار در تنوره ها جاد دهد و ساپس باه کماک
دستها به طرف باال بخزد در این حالت کمک گرفتن از فشار پاها
بسیار ضروری است.
 -2تالش دو طرفه :چنانچه عرض تنوره حدود  63سانتی متر باشد باه کماک پشات
کف دست و کف پاها می توان پاها یا زانو را به یک طرف تنوره و پشت را به طرف
دیگر تنوره تکیه داد و در این حالت بدن به صور گره واحدی در خواهد آمد بارای
رفتن باید با یک پا به دیوار پشتی و با پای دیگر به دیوار روبارو فشاار آورد بادیهی
است که دستها نیز به کمک پای عقبی به طرف پایین فشار وارد خواهد کرد.
 -3صعود ضربدری توسط پاها و دستها این آسانترین روش باال رفتن از تناوره اسات
ولی الزمه آن وجود گیره های مناسب و برای هر دو طرف تناوره مای باشاد بارای
شروع باید رو به طرف تنوره ایستاد و بر هر دیواره آن یک دست و یک پا را محکام
قرار داد و به آرامی شروع به باال رفتن و با حرکت در جهت افقی کرد.
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در غارنوردی مهمترین مرحله آن ،مرحله برگشات
است در اینجا آسان ترین روش های صعود با به
کارگیری وسایل جدید توضی داده می شود .

آموزشیی::
نصاب آموزش
حد نصاب
حد
مربیان مطمئن شوند که کارآموزان در دوره کا رآموزی سنگ نوردی به انواع عبور از تنوره ها آشانا شاده اناد و
همچنان از تسلط کافی برخوردار هستند و در غیر این صور به آنها آموزشی داده شود و هر روشای را حاداقل
یک بار تمرین نمایند.
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غار
در غار
از در
مورد ننییاز
ی مورد
انفرادی
زات انفراد
تجهییزات
تجه

ت
کاسکت
 --99کاسک
اگر بخواهیم ترتیبی را انتخاب نماییم بهتر است از باال به پایین باشد .ماا از کااله ایمنای
شروع می کنیم .در بخش ابزار شناسی کاله را معرفی کرده ایم ،اما نکته دیگر اینکاه از
زمانی که هنوز وارد غار نشده ایم .بهتر است ابتدا کااله را بار سار بگاذاریم و قبال از
اجرای برنامه به بازبینی و رفع نقص در قسمت داخلی و تسمه ها بپردازیم.

))H
Heeaadd L
Laam
شانییmpp(( ::
چراغ پپییشان
 --22چراغ
بنا به نوع کار و شرایط غارنوردی چراغ مناسب را انتخاب می کنیم ،اگر ناوع برقای را در
نظر گرفتیم حتماً باید چند المپ اضافه در ظرفی محکم ،به طوری کاه المپهاا در اثار
ضربه شکسته نشوند ،را همراه داشته باشیم به طور متوسط برای هر  41دقیقهیک المپ
یدکی (در چراغ های قدیمی) همراه داشته باشیم .قالب و کش مربوط به چراغ باازبینی
گردد سیم اتصال پیل تا خود بلوری چراغ حتماً توسط شیلنگ روکش گردد تا بر اثار ضاربه قطاع نگاردد .خاود
بلوری و شیشه آن تمیز شود و محفظه پیل ها از وجود سولفاتها تمیز گردد ،می توان از سرکه گرم سود برد.
چراغهای استیلی همیشه نیازمند به سرویس کاری بیشتری هستند قبل از اجرا و بعد از آن محفظه ساوخت بایاد
رسوب گیری و جرم گیری گردد و لوله های رابطه از محفظه تا قاشقک (بلوری) از رسوب پاک شود تا انتقال گاز
به سهولت انجام گردد .دست آخر سوخت مصرف باید در ظرفی محکم که رطوبت نتواناد داخال آن شاود قارار
بگیرد.
چراغهای کمکی نیز نقش مهمی را دار می باشند هر چند غار نورد عالوه بر چراغی در جلوی کاله او نصاب مای
شود باید از چراغ کوچکتری استفاده کند و به عنوان یدک همراه داشته باشد ،همانطور که برای چراغهای اصلی
سوخت متناسب با زمان کار را همراه داریم برای این چراغ نیز سوخت مصرفی را در نظر بگیریم ،بدیهی است در
اثر خرابی چراغ اصلی این چراغ با یک بند حمایت می تواند چاره ساز باشاد و بارای چراغهاای اصالی و یادکی
باطری اضافه برداریم.

بقا::
کیت بقا
 --33کیت
به وسیله این جعبه می توان در موقع ضروری و اورژانس تا رسیدن به پزشک به شخص سانحه دیده کمک فراوان
نمود .الزم به تذکر است این جعبه نیز باید ضد آب بوده و خوش بار باشد می توان فهرست و از به بعضی اقالمی
که در این جعبه می تواند جای گیرد اشاره کرد-
)الکل جامد  -پتوی نجا  -چاقو  -چسب  -باند  -سو ( سو به غارنوردی این امکان را می دهد که با صرف
انرژی در موقع لزوم مانند گم شدن در غار بقیه اعضاء تیم را از وجود خود آگاه کرد .باید توجه کرد که فقط در
شرایط اضطراری استفاده شود و از سو زدن بی مورد امتناع گردد.
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بند ها :همیشه سعی کنید مقداری بند اضافه برای حمایت وسایل مثل چراغهای دستی و یا بند کفش همراه
ببریم.

ت::
کبرییت
فندک وو کبر
 --44فندک
برای روشن کردن چراغهای فتیله ای مثل شمعها نیاز به فندک و کبریت داریم و بهتر است همیشه در دسترس
قرار داشته باشند (مثل جیبها) و همیشه باید در محفظه ایی نگهداری شوند تا آب و رطوبت به آنها سرایت نکند.

شمع:
 --11شمع:
در غارهای بزرگ و حین کمپینگ در غار مفید اسات
که تعدادی شمع از ناوع مرغاوب و دیرساوز بادون
اشک ودود همراه داشاته باشاد تاا در اساتراحتهای
طوالنی از روشنایی شمعها سود ببرد و انرژی پیلهای
را برای اکتشاف و برگشت ذخیره نماید .و بعداً حتمااً
پس ماند آنها را به بیرون منتقل کنیم.

تنقال
نوشیدنی وو تنقال
 --11نوشیدنی
در بخش توذیه به آن پرداخته میگردد.
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غار:
یی دردر غار:
راهپییمامایی
اصول راهپ
اصول
بعد از تهیه وسایل و شناسایی غار مورد نظر اصول اولیه این
است که ابتدا باید دوستان و اعضاء خانواده را از چگاونگی
برنامه مد کروکی مطلع نماییم تا در صور بروز سانحه
احتمالی به کمک غار نوردان بشتابند نکته دیگر اینکه هیچ
گاه به تنهایی جهت بازدید از غاری هر چناد ساهل اقادام
ننماییم.
 oابتدا باید کلیه لوازم انفرادی و عمومی را یک باار دیگار
در ماادخل ورودی چااک کنایم و از صااحت و سااالمت
چراغها اطمینان حاصل نماییم.
 oاز همان ابتدا باید با خونسردی و بدون عجله و باا دیاد
باز به حرکت در آییم.
 oاگر افراد کم تجربه و تازه کار در میان تیم قرا ردارند باید در بین نفرا کار آزموده قرار گیرند.
 oسرپرست تیم می بایدیک نفر را جهت کار ردزنی در عقب تیم قرار بدهد و خودش در ابتدا تیم حرکت کناد و
کلیه حرکا اعضاء را زیر نظر قرار بدهد.
 oریتم حرکت نفرا باید طوری باشد که بیش از اندازه عرق نکنند.
 oدر تمامی مراحل باید از سر و صدا پرهیز کرد و از صحبتهای غیر ضروری اجتناب کرد.
 oهیچ گاه نباید وسایل را از خود جدا و دور کرد.
 oقبل از ورود به غار باید آن را خوب شناسایی کرد ،از جهت اینکه غاری است که نیازمند به کار فنی می باشد
یا خیر
 oدر غار شناسی به علت کمبود دید و محدودیت نور فقط می توان چند متر جلوتر را دید پس بایاد دربرداشاتن
گامها و حرکا تند دقت کامل را انجام داد.
 oحتماً شخصی که مسئولیت کار عالمت گذاری را انجاام مای دهاد بایاد از اعضااییا تجرباه باشاد ،چاه بساا
کوچکترین بی دقتی باعث ایجاد خطر گم شدن کل تیم می گردد ،الزم باه ذکار اسات در هنگاام رد زدنای
اعضاء تیم حق عقب ماندن از شخص نشانه گذار را ندارند.
 oمد زمان بازدید بستگی به تجربه و قدر بدنی نفرا و تجهیزا دارد براییک گروه کم تجربه بهتر اسات
یک ساعت و گروه با تجربه تا هشت ساعت در نظر گرفته می شود ساعتها حرکات و خساتگی بادنی و کام
شدن قدر بینانی باعث بروز خطرهای جدی می گردد مثل ندیدن گودالها و یا بای تعاادلی بار انادامهای و
گیجیبه علت سستی و شکنندگی غارها نباید از جهیدن و پریدن استفاده کنیم و به هیچ سانگی و گیاره ایای
نباید اطمینان کنیم.
 oدر هنگام بازدید نباید از گروه جدا شد حتی در مواقعی که به دستور شخصی از اعضاء تیم انتخاب می شود تا
به عنوان پیشرو وارد شعبهایی شود تا حدی مجاز به پیشروی است که بتواند ناور باا صادای بقیاه نفارا را
دریافت کند.
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 oاز پر کردن وسایل به طرف یکدیگر جدا باید خودداری کرد چون به راحتی و سایل داخل حفره ها افتااده و
گم می شوند.
 oاز نظر اخالقی و محیط زیست ،غارنوردان باید کلیه زباله های خود را توسط کیسه هاای ناایلونی باه بیارون
حمل کنند و از پاشیدن رنگ به دیواره های آن جداً خودداری ورزند.
 oهنگام دیدن مناظر غار بهتر است کامالً بایستیم و حرکت نکنیم تا به علت غفلت از مسیر داخال شاکاف باا
چاهی پر نشویم.
 oاز آویزان کردن وسایل اضافی خود مثل قمقمه و کااله و طنااب بایاد خاوداری کارد چاون باه راحتای باه
برآمدیگهای مسیر می توانند گیر کند و تعادل ما را بر هم بزنند.
 oباید به این نکته توجه کرد که با توجه به دمای ثابت در اکثر غارها بین  8تاا  92درجاه اسات .باه اساتثنای
بعضی غارها هنگام ورود به غار پوشاکی را باید در نظر گرفت که در اثر فعالیت مزاحم کاار نگاردد .ماثالً در
زمستان دمای بیرون دارای درجه صفر است ولی داخل غار دما بیشتراست .پس پوشیدن لباس زیاادی باعاث
عرق کردن بدن و تبخیر مضاعف آب بدن می شود .در نیتجه هم بدن در اثر برخورد با جریانهی هوایی زودتر
سرد می شود
 oدر هنگام بروز خطر گم شدن فرد گمشده باید ابتدا خونسردی خود را حفظ کند و با صدای سو با فریادهای
منقطع دوستان خود را آگاه سازد و از باال و پایین رفتن و حرکا اضافی خودداری نماید چه بسا ممکن است
بیشتر از مسیر اصلی دور شود نکته دیگر اینکه باید موادغذایی و ذخیره غارنوردی خود را جیره بندی نماید.
 oاز زدن دستهای آلوده به گل و خاک به دهان و چشمان جدا خودداری شود.

اطراق
مقطعیی وو اطراق
ی مقطع
استراحتهای
استراحتها
الف– استراحت مقطعی:
یکی از بهترین روشها جهت رفع خستگی و تقویت انرژی از دست رفته ،استراحتهای کوتاه بین فعالیت می باشد با
توجه به قدر بدنی افراد و تجربه آنها می توان در هر  2ساعت فعالیت  91دقیقاه اساتراحت و توذیاه در نظار
بگیریم این امر از آنجایی قابل اهمیت است که بدن به طور ناگهانی دچار تخلیه و ضاعف نگاردد ،بایاد انارژی
مصرفی اندام ها و عضال را به طور متناوب تامین نماییم .در طی فعالیت نیز عصب هایی بینایی فوق العااده و
به طور شدید تحریک می شوند و بهتر است چند دقیقه ای از استراحت را به بستن چشمها اختصاص بدهیم.
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ب– اطراق
در طییک اکتشاف طوالنی و خسته کنناده ممکان
است گاهی نیاز باشد که افراد تیم در داخل خاود
غار به اساتراحت طاوالنی و خاواب بپردازناد تاا
خستگی ناشی از ساعتها فعالیت را از تن بدر کند.
در چندین مواقعی نکاتی را باید مورد توجاه قارار
داد.
 – 9محل قرار گاه بایاد خشاک و بادون رطوبات
باشد.
 -2در کناره های تاالرها قرار بگیرد.
 -3حتی المقدور نزدیک منبع آبی قرار داشته باشد.
 -4محل قرارگاه صاف و مسط باشد.
 -1از قسمتهای خرد و شکننده باید دوری کرد.
پس اگر احتمال برقراری کمپ در غاری را می دهیم باید توجه کنیم که شرایط محیطی غار به ما امکان چه ناوع
قرارگاهی را می دهد و وسایل و تجهیزا را متناسب با نوع فعالیت در نظر می گیریم مثالً در غارهای مرطوب و
چاهی داشتن نور خواب بسیار مفید خواهد بود.

زمان:
نور وو زمان:
محاسبه نور
ت محاسبه
اهمییت
اهم
شما وارد مکانی تاریک می شوید که نیازمند به انرژی نوری هستید  .پس باید در حدی ذخیره نوری همراه داشته
باشید از اتمام غار و برگشت ذخیره مورد نیاز کفاف کار شما را بدهد .همیشه ابتدا باید زمانی را جهت بازدید برای
خود در نظر بگیرید سه ساعت یا ده ساعت مد زمانی که شما در غار هستید باید به مقادار هماان زماان کاار
انرژی تامین کننده چراغها را همراه داشته باشید .البته باید زمان برگشت و زمان استراحتها و مسائل دیگار مثال
اتالف وقت در یک سانحه را محاسبه نمایید بهتر است به مقدار  4برابر زمان مورد نظر ذخیره الکتریک بیشتری
همراه داشته باشیم.

رطوبت
برابر رطوبت
وساییلل دردر برابر
ی وسا
نگهداری
نگهدار
در فضای داخلی غارها به علت وود آب و محیطی بسته و تاریک ،به طور معمولی همیشه دارای رطوبت بااالتر از
محیط بیرون است حتی در بعضی غارها و تاالرها ممکن است میزان رطوبت به  %83برسد در چنین مواقعی شما
با فردی که داخل یک استخر شنا می کند فرقی نخواهد داشت .پس الزم است مواردی را جهت باال بردن ایمنی
در کار وسایل مد نظر داشته باشیم .پیلها (باطری) در رطوبتهای با درصد باال مثل  %83خیلی سریع فرسوده می
شوند و عمل تخلیه ناگهانی در آنها ایجاد می گردد .لباسها خیس و به محض مجاور با جریانا هوایی د رغار
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اسپاسم عضالنی و حتی سرمازدگی می شوید .وسایل آتش زا از قبیل :کبریتها دچار رطوبت شاده و از کاار مای
افتند و حتی وسایل خواب بدون بازده خواهند شد پس با در نظر گرفتن این موارد همیشاه اول ضاد آب کاردن
وسایل را فراموش نکنید .می توانید به عنوان نمونه همیشه تعدادی چوب کبریت و کاغذ رویه آن را داخل یاک
قوطی خالی فیلم قرار دهیم و یا توسط پارافین چوب کبریتها را ضد آب نماییم .باطریها را نیز مای تاوان داخال
کیسه های ضد رطوبت قرار داد.

ردزنیی
ی ،،ردزن
گذاری
نشانه گذار
نشانه
به طور طبیعی وقتی می خواهیم وارد منطقه ای شویم ،ابتدا دنبال آدرس و
کروکی مسیر را می گیریم در روشهای دقیق و پیشرفته در امر جهت یابی
به وسیله قطب نما و شیب سانج مای تاوان باه طاور دقیاق مسایرها را
شناسایی و نشانه گذاری کرد تا در برگشت دچار سرگردانی نشویم ،ساده
ترین روش نشانه گذاری استفاده از نخ کش است ،این کار به عهده فارد
با تجربه ای است که در آخر تیم در حرکت است گذارده می شود .ناوع و
جنس نخها بهتر است از نوع پالستیکی باشد تا هم محکم و هام سابک
باشد مثل نخهای جعبه شیرینی که به سهولت می توان قرقاره هاایی را
تهیه کرد و نخ ها را دور آن پیچید تا راحت تر بتوان آنها را بااز و دوبااره
جمع آوری کرد .روش کار به این صور است که بعد از عباور نفارا از
نفر آخر شخص نشانه گذار با باز کردن نخ ها و دنباله روی تیم مسیر عباور شاده را مشاخص مای کناد تاا در
برگشت دنباله نخها را گرفته و از غار خارا شود در هر  93تا  91متر بهتر است نخهاا بار روی سانگچین و یاا
برآمدگیهای خود غار گره بخورد و اصطالحاً ایستگاهی را ایجاد کنیم از این جهت که اگر ناگهان نخ دچار پارگی
شد ما بتوانیم دنباله نخ را پیدا کنیم .حتی المقدور نباید نخها بر روی کف غار افتاده باشند .الزم است در برگشت
کلیه نخه ها بجا مانده از تمیهای دیگر را خارا کنیم.
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عمق ییابابیی
عمق
در عملیا اکتشافی مخصوصااینکه قبالً غار مورد بازدید قرار نگرفته باشد شما با دنیایی پر از راز و رماز و ناآشانا
روبرو هستید .برای عبور از هر دهلیز و یا فرود در هر چاهی برای اولین بار نیازمندیم که با اطالعا از چگونگی
عارضه مورد برخورد را تهیه نماییم .پس باید بدانید که مثالً عمق چاه چقدر است تا بتوانیم مقدار طناب معرفی را
آماده و برای فرودی مطمئن آماده شویم .به علت کمبود نور و محدودیت در قدر بینایی در تخمین زدن عمقها،
بهترین راه شناسایی از یک رابطه ساده بدست می آید .البته قاعده فوق نیازمند به تمرین و تجربه است .شما با
رها کردن یک سنگ کوچک و زمان گیری می توانید حدود تقریبی عمق را با اختالف چند متر محاسابه کنیاد.
ازمان سقوط سنگ تا زمان برخورد را ثبت و سپس عمق مورد نظر بدست می آید.
Y=5t²
عمق y:
زمان اندازه گیری شده t:

اکتشاف
ت دردر اکتشاف
اولوییت
اولو
دریک برنامه اکتشافی زمان براییک تیم غارنوردی بسیار مهم می باشد ،پس با توجه به این موضاوع ،بایاد حتای
المقدور از درگیری با مسیرهای پر دردسر و وقت گیر چشم پوشی کرد ،ابتدا باید مسیرهای قابل دساترس تار را
مورد بازدید قرار داد پس به نوبت اولویت سختی و راحتی مسیرها از دیگر شعبا بازدید نماییم نکته بعدی اینکه
سعی شود در هنگام بازدید همیشه از سمت شروع نماییم و در برگشت مخالفت سمت انتخابی را پیدا کنیم کاه
نتجیتاً همان مسیر رفت خواهد بود.
این نکته را به یاد داشته باشید که با هدف کشف یک غار -ارائه گزارش تهیه کروکی وارد یک مکان ناشناخته می
شوید پس وظایف خود را به دیگرانیادآوری نمایید.
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غار
توذییهه دردر غار
توذ
مهمترین چشم انداز توذیه در غارنوردی  ،کسب انرژی است .
محیط غارها همواره مرطوب بوده و دمای هوا نیز بطور میانگین
مابین  8تا  92درجه سانتی گراد است  .غارنوردان درزمان کوتاهی
بعد از شروع فعالیت مشکال ناشی از خیس شدن پوشاک خود را
تجربه و احساس خواهند کرد .
از طرفی غارنوردی نیاز به صرف انرژی فراوان در محیطی متفاو
دارد که توجه بیشتر به منابع و عادا غذایی را طلب میکند .
ویژگیهای محیطی و عوامل ناشی از شرایط خاص درون یک غار
به نوعی بر انتخاب روشهای توذیه و کسب انرژی از طریق آنها
تاثیر مستقیم دارد  .به یاد داشته باشیم که تاریکی  ،رطوبت و برود نسبی هوا همراه همیشگی غارنودران
هستند و مجموع این عوامل  ،فشار و محدودیت های زیادی را به غارنوردان تحمیل میکنند  .پس با انتخاب
روش صحی توذیه کارآیی غارنوردان افزایش چشمگیری خواهد یافت .
از طرفی خیس شدن لباسها در غار موجب اتالف هر چه بیشتر دمای بدن و در نتیجه انرژی حیاتی خواهد شد .
بدیهی است بکار گیری پوشاک مناسب  ،اصالح تکنیک های حرکتی و پیمایشی و نیز توجه کافی به نحوه و
محل استراحت ها و اطراق در غارنوردی عواملی مهم در نیل به این هدف هستند .
ویتامین ها جایگاه ویژه ای در ارتقای کیفیت توذیه و سوخت و ساز بدن دارند  .در برنامه های غارنوردی
طوالنی نیاز به این عناصر افزایش یافته و اهمیت بیشتری خواهند داشت  .این مواد غذایی مکمل های غذایی
غارنوردان محسوب شده و مصرف آنها باید در فهرست توذیه ای یک غارنورد گنجانده شود  .مهمترین ذخایر
ویتامین  cمیوه ها و بویژه میوه های ترش و دارای پوست زرد هستند  .از طرفی سبزیجا تازه نیز حاوی این
ماده موذی و مهم می باشند  .ویتامینهای گروه  Bنیز در متابولیسم بدن و ساختن انرژی سهمی مهم بر عهده
دارند  .نان  ،غال  ،حبوبا  ،میوه ها و سبزیجا از مهمترین منابع این ویتامین هستند .
ویتامین های محلول در چربی شامل گروه ویتامینهای  Aو  Eمی باشند که به وفور در دانه های روغنی
نظیر فندق  ،گردو  ،بادام و تخمه یافت میشوند .

قند
چربیها وو قند
پروتیئنها ،چربیها
پروتیئنها،
برخالف تصور همگان مصرف بیش از اندازه قندها نه تنها مفید نبوده بلکهمیتواند با کمرنگ ساختن اهمیت سایر
مواد موذی و نیز زیاده روی در مصرف کربوهیدراتها ( قندها ) مشکال مهمی در روند کسب انرژی غارنوردان
ایجاد نماید  .البته باید بخاطر داشته باشیم که قندها جایگاه ویژه و مهمی در میان مواد غذایی دارند  .این مواد
به سرعت در معده هضم شده و در روده جذب میشوند و در کمترین زمان ممکن به انرژی مصرفی مبدل
میگردند  .اما مصرف بیش از حد آنها منجر به بروز مشکالتی در سوخت و ساز بدن خواهد شد  .بنابر این توجه
به سایر مواد غذایی دارای اهمیت ویژه ای است  .برای مثال چربیها سهم مهمی در میان انواع مواد غذایی
دارند و کم توجهی به آنها غارنوردان را در معرض کمبود کالری و انرژی قرارخواهد داد  .انرژی روزانه یک
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غارنورد باید ازپروتئین ؛ چربی و قندها تامین گردد  .میزان این مواد در برنامه غذایی روزانه به شرح زیر توصیه
میگردد :
نمونه مواد غذایی
میزان ماده غذایی بر حسب درصد
نوع ماده غذایی
پروتئین ها

 93تا 91

قندها و نشاسته

 61تا 33

چربی ها ی
حیوانی و گیاهی

 91تا 23

گوشت گاو یا گوسفند  ،ماهی  ،مرغ  ،سویا ،
تخم مرغ
نان،انواع شیرینی ومربا،عسل وقندوشکر،سیب
زمینی،غذاهای خمیریشکل مانندماکارونی،برنج
وسوپها،میوهجا
وسبزیجا
کره  ،روغنهای نباتی و حیوانی  ،خامه  ،دانه
های روغنی مانند موز بادام  ،فندوق و بادام
هندی

برخی از مواد غذایی چندین نوع از مواد باال را در خود دارند  .برای مثال تخم مرغ هم پروتئین و هم چربی
زیادی دارد و میوه ها نیز دارای کربوهیدرا و ویتامینهای مختلف هستند  .به یاد داشته باشید که کربوهیدراتها
 ،چربیها و پروتئین ها منابع کسب انرژی هستند ولی برای انجام متابولیسمی صحی و کامل در بدن انسان نیاز
به عناصر دیگری مانند آب  ،ویتامین ها و امالح داریم  .این مواد انرژی تولید نمیکنند و لی بدن ما برای سوخت
و ساز سایر مواد به آنها نیاز مبرمی دارد .
بطور قطع مهمترین ماده حیاتی برای انسان آب است  .تمام واکنش های حیاتی در بدن ما وابسته به آن بوده و
هیچ انسانی نمیتواند بیشتر از چند روز بدون آب به حیا خود ادامه دهد  .اعمال آب در بدن انسان به شرح زیر
میباشد :
 - 9تنظیم واکنش های شیمیایی در بدن انسان
 - 2تنظیم درجه حرار بدن
 - 3دخالت در هضم و جذب مواد غذایی مختلف
 - 4تنظیم غلظت خون
 - 1دفع مواد زائد از بدن انسان
علیرغم آنکه محیط غارها دارای رطوبت زیادی بوده و ممکن است یک غارنورد کمتر احساس تشنگی و نیاز به
آب داشته باشد اما مصرف مداوم و به مقدار کافی از آب آشامیدنی در طی برنامه های غارنوردی باید همواره مد
نظر باشد  .عدم مصرف آب کافی باعث بروز مشکال یا خطرا زیادی از قبیل خستگی زودرس  ،گرما زدگی ،
کرامپهای عضالنی  ،مشکال قلبی و عروقی  ،آسیبهای کلیوی و غیره برای ما خواهد شد  .توجه داشته باشید
که امروزه تحقیقا پزشکی بر نوشیدن آب کافی حتی در صور عدم احساس تشنگی تاکید دارند .
هنگام غارنوردی و بویژه در برنامه های استقامتی و طوالنی مد باید بدفعا غذا خورد  .بدیهی است که اینکار
باید با برنامه ریزی و صرف وقت و درایت الزم در بحبوحه اکتشاف یا پیمایش یک غار گنجانده شود .
تنوع مواد غذایی و نوشیدنی های مصرفی قبل از شروع برنامه و یا در طی یک غارنوردی سنگین از عوامل تائین
کننده در سرنوشت آن برنامه خواهد بود .
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توصیه میشود که مواد غذایی مورد عالقه خود را همراه داشته باشید  .توجه به ذائقه و غذاهای مورد عالقه ما ،
نقشی مهم و اساسی در کیفیت فعالیت های ما در غار خواهد داشت  .تالش کنید کمتر از کنسرو و کمپو ها
استفاده کنید  .مواد غذایی کنسرو شده کمترین ارزش غذایی را دارا هستند و از طرفی همواره در معرض خطراتی
چون فساد  ،انقضای تاریخ مصرف  ،بوتولیسم و غیر استاندارد بودن کنسرو یا کمپوتها مواجه هستند .
ویتامینE, Aنیز در رژیم غذایی غار نورد از اهمیت خاصی برخوردار است و چربی هاای گیااهی و نبااتی و داناه
های روغنی از قبیل موز بادام ،فندوق و بادام هندی و انواع تخمه حاوی این ویتامین هستند.
پروتئین ها ،چربی ها و کربوهیدرا ها (قند و نشاسته) منبع تامین انرژی برای بادن مای باشاند و رژیام غاذایی
روزانه در غار بهتر است  93-91درصد از پروتئین های حیوانی و گیاهی باه نسابت مسااوی  91-23درصاد از
چربی های نباتی و حیوانی و  61-33درصد از مواد قند و نشاسته تامین گردد .که انواع کربوهیدار هاا (قناد و
نشاسته ) نقش مهمی در توذیه روزانه یک غارنورد دارد .و برخی از مواد غذایی پر کربوهیدرا عبارتناد از اناواع
نان ،میوه جا  ،سبزیجا  ،انواع شیرینی و مربا عسل و قند و شکر ،فراورده های سیب زمینی ،غذاهای خمیری
شکل مانند ماکارونیف برنج و سوپها ،که می بایست از شیرینی جا و قند و شکر به مقدار کمتری استفاده گردد.
آب در کلیه مراحل حیاتی بدن نقش دارد و مهمترین تنظیم کننده برای تمام واکنش های شیمیایی در بدن است،
همچنین آب باعث هضم و جذب مواد موذی حالل و تنظیم کننده حرار عمومی رقت خون و در نتیجه تسریع
در عمل اکسیژن رسانی وغذا رسانی به تمام سلولها می گردد .آب همچنین باعث دفع ماواد زائاد از بادن مای
گردد.
کمبود آب باعث خستگی و کوفتگی عضال و عملکرد ضعیف فعالیت جسامانی مای گاردد و در نهایات تماامی
حیاتی بدن مختل می گردد ،از این رو نوشایدن آب قبال از
احساس تشنگی بسیار حائز اهمیات مای باشاد .خاوردن آب
خنک بهتر از اب گرم است زیرا سریعتر جذب بدن می گردد
و از طرفی نیز مقداری از نمک بدن از طریق تعریق رفع می
گردد .نوشیدن ترکیبی از کربوهیدراتها با غلظات و شایرینی
کم به دفعا بسیار موثر است.
خوردن نوشابه های گازدار توصیه نمی شود و چای و قهوه نیز
بهتر است رقیق نوشیده شود.
ریزه خواری در غار را نیز به خاطر سپرد یعنی به دفعا زیاد و
هر بار به مقدار کم.
حتی االمکان از خوردن انواع سوسیس ،کالباس ،و چاشنی تند
و محرک خودداری گردد .زیرا انواع کنسروها گوشت و سوسیس و کالباس دارای چربی و نمک زیاد بوده و باعث
دفع بیشتر آب بدن گردیده و از طرفی نیز باعث اختالل در دستگاه گوارش می گردند.
یک رژیم غذایی مناسب در غار می بایست از گروه های مختلف مواد غذایی تشکیل شده باشد .و لیسات غاذایی
طوری تنظیم گردد که شامل انواع گوشت ،میوه جا  ،سیبزیجا  ،حبوبا  ،غال و سایر مواد غذایی باشد باه
عبارتی تنوع غذایی کامالً رعایت شود حتی به مقدار کم از نوعی ماده غذایی
از چاشنی ها با طعم مالیم جهت توییر در ذائقه و جلوگیری از افت اشتها باید استفاده نمود .مانند ترشی ها با طعم
مالیم ،خیارشور ،زیتون شور و غیره.
112

بخش غارنوردی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی

طرح درس دوره مقدماتی غار

حداالمکان باید از غذاهای گرم استفاده نمود و در صور استفاده از انواع کمپو و کنسرو باید به تاریخ تولیاد و
انقضاء عالمت استاندارد ،شماره پروانه ساخت ،بهداشت و آدرس سازنده توجه داشت و بار روی آن درا گردیاده
باشد و از قوطی های مشکوک به فساد ا خودداری نمود.
آنجا که سوخت و ساز الکل در بدن نیاز به برخی ویتامین های گروه  Bداشته و از طرفی نیز ماده ای ادرار اورست
که باعث تخریب و از بین رفتن این ویتامین ها گردیده و همچنین به دلیل دفع آب و ویتامین های C,dو مواد
معدنی مانند منیزیم ،کلسیم ،پتاسیم ،و روی توسط آب از بدن خارا می گردد .لذا باید از مصارف آن خاودداری
نمود.
رعایت بهداشت فردی و گروهی درخوردن و همچنین تزئین سفره غذا باعث اشتهای بهتر شده و در نتیجاه ماواد
موذی بیشتری جذب بدن می گردند.
جمع آوری زباله های به جا مانده از مواد غذایی در درون غار نیز باعث جلوگیری از آلودگی محیط درون آن شاده
که هرگونه ماده آالینده ناشی از توذیه به بیرون غار انتقال یابد.

غار
بهداشت دردر غار
بهداشت
بهداشت جلوه های مختلفی دارد که توجه به تمام آنها از ضروریا زندگی انسانهاست  .بهداشت توذیه ،
بهداشت محیط و بهداشت فردی از مقوله های مهم در این مبحث هستند  .بخاطر داشته باشید که ویژگیهای
حضور در اعماق زمین و شرایط خاص غارنوردی  ،اهمیت توجه به این موضوع را بیشتر از شرایط متداول طلب
میکند  .محیط سرد و مرطوب درون غارها و نیز آلودگی های مختلف اعم از باکتریها  ،قارچها  ،انگلها  ،کپک ها
و سایر عوامل نامساعد کننده محیط زیست اعماق زمین برای انسان را نباید از نظر دور داشت .
رعایت نظافت فردی برای غارنوردان بسیار حیاتی و سرنوشت ساز خواهد بود  .همواره مراقب دستهای گل آلود و
آلوده خود در غارنوردی باشیم  .دستکش نقشی مهم در این راستا خواهد داشت  .از آنجائیکه اکثر غارها از نوع
آهکی بوده و تماس با این مواد ممکن است اثرا بدی بر سالمت پوست  ،چشم  ،دستگاه تنفسی و گوارشی
انسان بر جای گذارد  ،شستشوی دستها  ،صور و بویژه چشمها بالفاصله بعد از تماس با این ترکیبا بسیار
ضروری و مهم هستند .
انتقال همه زباله ها به خارا از غار از ضروریا غارنوردی است  .کمترین زباله ها میتوانند بدترین آلودگی را در
اعماق غارها ایجاد کرده و اثرا تخریبی بیشماری به همراه داشته باشند .به یاد داشته باشید که تهویه هوا در
غارها در حداقل ممکن است و از طرفی رطوبت باال و هوای سرد درودن غار نیز عوامل دیگری هستند که مانع
از تجزیه زباله ها و مواد بر جای مانده از غارنوردان در زمانی کوتاه میگردند  .موضوع مهمی که اغلب از توجه و
نگاه غارنوردان دور میماند مواد دفعی انسانی مانند ادرار و مدفوع است  .قبل از ورود به غار نسبت به اجابت مزاا
و توجه دادن همه اعضای تیم به این موضوع اقدام الزم را بعمل آورید  .در برنامه های غارنوردی طوالنی مد
باید ظروف و امکانا حمل مواد دفعی را به خارا از محیط غار پیش بینی کرده و همراه داشته باشید .
رعایت بهداشت فردی و گروهی درخوردن و همچنین تزئین سفره غذا باعث اشتهای بهتر شده و در نتیجه مواد
موذی بیشتری جذب بدن می گردند.
جمع آوری زباله های به جا مانده از مواد غذایی در درون غار نیز باعث جلوگیری از آلودگی محیط درون آن شده
که هرگونه ماده آالینده ناشی از توذیه به بیرون غار انتقال یابد.
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غار
عکاسیی دردر غار
عکاس
برای گرفتن عکسهای بهتر از فضاهای فشرده داخل غار که لنز نرماال
از ثبت آن عاجز است باید از لنزهای واید انگل ،خصوصاً و (وایاد )24
استفاده کرد.
با استفاده از فیلمهایی که با حساسیتهای بسیار باال مثالً  433تا  833یا
 9233آسا که مخصوص عکسبرداری در محل های کام ناور اسات.
گرفتن عکس در حالتی که فالش از دوربین جداسات فالشای کاه از
دوربین جدا می کنند و آن را به دیگری مای ساپارند باا خاود حمال
می کند و به سوژه مورد نظر نزدیک می کند پاس از میازان کاردن
سوژه و تعیین دیافراگم و فاصله الزم درجاه سارعت دورباین را بایاد
روی عدد  Bکه معموالً در تمامی دوربین هاای عکاسای وجاود دارد
گذاشت درجه  Bبه این شکل عمل می کند که اگر دکمه شاتر دوربین برای گرفتن عکس فشاار داده شاود تاا
زمانی که فشار قطع نشود دریچۀ دیافراگم بسته نمی شود .پس از آماده شدن تمامی این مراحل برای انجام کار
کلیه چراغهای روشنایی درون غار خاموش و در این هنگام دکمه شاتر فشار داده می شود تا دریچه دیافراگم باز
شود ولی چون تاریکی مطلق است چیزی درون فیلم ثبت نخواهد شد بالفاصله پس از فشار دادن دکماه شااتر
فالش که در دست همکار عکاس و رو به سوی سوژه قرار دارد روشن می شود و دراین حالت دوربین فقط نور
تابیده شده از فالش بر روی سوژه را ثبت می کند و با خاموش شدن فالش باید فشار روی دکمه شاتر قطع شود.
عکس گرفته شده بسیار جالب و دیدنی و دارای زیباییهای خاصی خواهد بود البته اگر بتوان از پایه عکاسیاستفاده
کرد و به مراتب عکس دقیقتر خواهد شد .باید اشاره کرد که ازاین روش می توان در یک زمان از چند فالش که
در جها مختلف قرار داده شده نیز استفاده کرد که معموالً برای عکسبرداری از فضاهای بازرگ بکاار مای رود
تذکر مهم اینکه در این روش نباید تمامی فالش ها زده شود بلکه باید تک تک روشن و خاموش شوند.
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غار
غواصیی دردر غار
غواص
در غارهایی که آب در آنها وجود دارد گاهی از اوقاا باه
حفره هایی برخورد می شود که آب در گودالهایی کام و
بیش از  13سانتی متر آب پر شده و گاهی تا حاد کمای
موجب آب گرفتگی سیفون در محل عبور می شود بدون
استفاده از اسباب و وسایل غواصی ،اکتشاف در سایفونها
حتی به صور خیلی کوچک عمل انجام نشدنی و بسیار
خطرناک است اگر غاارنورد وساایل غواصای در اختیاار
داشته باشد شاید بتواناد باا عباور از ایان مجارا دنیاای
جدیدی را کشف کند ولی توصیه می شود ،اکیاداً بادون
وسایل غواصی حتی با داشتن تکنیک باال در شنا به این آزمون دست زد .ولی غواصی و شنا کردن در دریاچاه و
مجراهای آبی امروزه وارد مرحله جدیدی شده است( .این کار حتماً باید زیر نظر مربی انجام شود)
نحوه صحی برخورد با آب
در غارها همیشه احتمال وجود آب هست ،خواه به مقدار کم ،نظیر چاالبها و یا بیشتر به صاور دریاچاه هاا و در
نهایت رودخانه های زیرزمینی .اصل اول این است که در صور امکان از کنار آب عبور کنیم و اگر الزم اسات
که در اب فرو رفت این عمل باید به آرامی و با دقت انجام شود و نفراتی که اقدام به این عمل می نمایند حتماا
شنا بلد باشند.
اگر عمق آب زیاد نباشد و درجه حرار آن  92تا  94درجه سانتی گراد باشد راه رفتن برای ماد محادود و شانا
کردن اشکالی پیش نمی آورد ولی در درجا پایین تر سرما آن هم برای مد طاوالنی مای تواناد بارای غاار
نوردان مسئله آفرین باشد .هایپوترمی و افت دمای مرکزی بدن باعث مرگ حتمی می گردد.
رودخانه های زیرزمینی معموالً ما را از پیچ و خمی به پیچ و خمی دیگر می کشاند و در ایان حالات خشاک نگاه
داشتن بدن و عبور از آنها عملی بسیار وقت گیر و نیرو بر می باشد .در صور اطمینان از عمق کام باا رعایات
نکا الزم با قدم نهادن در آب و خشک نگه داشتن وسایل شخصی و عمومی می توان ساریعاً از محال عباور
کرده و در نتیجه کاوش را به راحتی ادامه داد .گاهی اوقا با حمل قایق کوچک به داخل غار نه تنها این عمال
باعث می شود که زمان بازدید به چند برابر افزایش یابد بلکه در نهایت با اصابت قایق به یک سنگ تیاز و پااره
شدن ،گروه در اب فرو رفته و اگر تسلط به شنا نداشته باشند موجب خسارا جبران ناپذیری می شود ولی اگر با
فن شنا آشنایی کامل داشته باشند به راحتی در مد زمان بسیار کمتری نسبت به کاوش باا قاایق  ،انجاام داده
می شوند البته لباسهایی وجود دارد که تقریباً کامالً ضد آب هستند و در هنگام داخل شدن در آب مورد اساتفاده
قرار می گیرند .ولی این گونه لباسها در نوع خود بسیار گران قیمت هستند یک نکته قابل توجه دراین برنامه ها،
نگهداری کلیه وسایل شخصی و عمومی گروه از آب دیدگی است .در این مواقع همراه داشتن چند کیسه نایلونی
بزرگ و محکم که بتواند کلیه وسایل را از آب دیدگی نجا دهد ،ضروری است .البته استفاده از درای بگ های
موجود نیز استفاده از کیسه های پالستیکی را کمرنگ تر کرده است.
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غواصی
تجهیزا غواصی
لباسها وو تجهیزا
لباسها
غارنوردان در مواجهه با آب در غار ها در بسیاری شرایط  ،به منظور ادامه ی کار اکتشاف و پیمایش نیازمند بهره
گیری از تکنیک های غواصی در غار هستند.مواردی وجود دارند که غارهای عمیق یا طوالنی در نهایت به
سیفو ن ها یا مخازن آب ختم می شوند.از سوی دیگر غارهای دیگری نیز وجود دارند که از ابتدا به جهت ورود به
آنها نیازمند استفاده از غواصی غار هستیم.
پیش از ورود به عرصه ی غواصی غار ،فرد می باید دوره های آموزشی غواصی در آبهای آزاد را گذرانده و دارای
تجربه ی مناسب و کافی از غواصی در آبهای آزاد داشته باشد.در ادامه دوره های مختلف و سطوح متفاوتی پیش
روی فرد قرار دارد .
غواصی غار به طور کلی به دو صور انجام می پذیرد.
غواصی غار تکنیکال ( ) Technical cave diving
این گونه غواصی که مهد آن در کشور امریکا است و قوانین آن بر مبنای غواصی و اکتشاف به صور تیمی در
غار های مختلف و نیز حتی غواصی غار به صور پیمایش های توریستی تدوین شده است.

غواصی غارشناسی () Speleological diving
این شیوه بیشتر مناسب غواصی و اکتشاف در غار های آلپی و صعب العبور و اکتشاف در سیفون های کوچک تر
و شرایط به مراتب مشکل تر غار از نظر پیمایش قسمت های خشک و  ...است که معموال به صور سولو انجام
می شود.
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الزم به ذکر است در هر دو شیوه ،تفاو های زیادی با غواصی آبهای آزاد وجود دارد و به هیچ عنوان نباید از
شیوه ها و تجهیزا غواصی آب آزاد  ،در غواصی غار استفاده نمود.
برخی از این تفاو ها عبارتند از :دمای پایین آب و وجود امالح زیاد  -لزوم بهره گیری از دو سیستم هوادهی
که قابلیت تفکیک داشته و مستقل از هم باشند – تفاو های بزرگی در قوانین استفاده از هوا و مد مجاز
انجام غوص  -مهار استفاده از نخ های ویژه ی ردزنی ( – )reelتوانایی عملکرد در دید بسیار پایین و .....
سطوح آموزشی :
در سیستم های مختلف آموزشی غواصی غار  ،اولین سط شامل فضایی از غار می شود که نور خورشید به آن
وارد شده و غواصی به این قسمت ابتدایی غار محدود می شود)cavern zone( .
محدوده ی دوم شامل قسمت هایی است که از قسمت دهانه فاصله گرفته اند ولی در عمق کمتر از  43متر قرار
داشته،وارد معابر بیش از حد تنگ نمی شوند.
محدوده ی سوم شامل تمامی قسمت های غار می شود.
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ران
ی دردر ااییران
غارنوردی
خچه غارنورد
تارییخچه
تار
غارهای ایران نیز همانند سایر نقاط جهان از دیرباز مورد استفاده انسان بوده است ،استفاده از غار بعنوان پناهگاه،
محل انجام مراسم آئینی ،دژ نظامی و  ...مواردی است که شواهد آن در دوره معاصر بدست آمده است.
ولی اکتشاف و پیمایش غارها از دید علمی و ماجراجویی و ورزش عمر کوتاه تری دارد .متاسفانه در مورد
تاریخچه غارنوردی در ایران ،تحقیقا کمی انجام شده است و با قاطعیت و مستند نمیتوان در مورد آن صحبت
کرد.
پیمایش غار «شاپور» کازرون توسط «جیمز موریه» (نویسنده و دیپلما انگلیسی) در سال  9838یکی از اولین
پیمایشهای ثبت شده در تاریخ غارنوردی ایران است« .ژاک ژان دمرگان» معدن شناس فرانسوی یکی از
افرادی است که بصور جدیتری به پیمایش و نقشه برداری چند غار در ایران پرداخته است .نقشه و گزارش
غار «کونه کوتر» یا «سهوالن» و همینطور گزارش غارهای «کافر کلی» از نمونه مدارک به جای مانده از
دمرگان است.

جیمز موریه ژاک ژان دمرگان
گزارش «محمد نصیر فرصت شیرازی» از پیمایش غار شاپور در سال  9232خورشیدی یکی از اولین گزارشهای
موجود از پیمایش کامال ایرانی است
در فروردین ماه سال  9324بیست وسه تن از غا رشاپور کازرون و در مرداد ماه همین سال  33نفر از غار موان
مشهد بازدید نمودند ،سرپرستی هر دو کاروان با «منوچهرمهران» مدیر باشگاه ورزشی نیرو و راستی بود .این دو
برنامه و تالشهای «منوچهر مهران» یکی از نقاط عطف تاریخ غارنوردی ایران است.
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ذکر نام تمامی بزرگان و پیشکسوتان غارنوردی ایران در این مختصر نمیگنجد ،ولی جای دارد از چنگیز شیخلی
(یکی از موسسین هیأ غارشناسان ایران در سال  ،)9321مصطفی سالحی ،احمد معرفت و علی جوانشاد که
سهم بسزایی در ترویج غارنوردی و نشر اطالعا مرتبط داشتهاند یاد کنیم.

احمد معرفت

چنگیز شیخلی

مصطفی سالحی

غارنوردی در فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی نیز دارای سابقه نسبتا طوالنی است .در سال  9331با
حضور سه مربی فرانسوی در ایران و آموزش تکنیکهای نوین غارنوردی به مربیان ایرانی ،فصل تازهای در
آموزش غارنوردی آغاز شد.
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هم اکنون بخش غارنوردی فدراسیون ،آموزش غارنوردی را در سطوح کارآموزی ،پیشرفته،
مربیگری درجه  3و  2و نیز آموزش نقشه برداری و نقشه کشی غار ،زمین شناسی و کارست،
پزشکی غارنوردی ،امداد و نجات و غواصی در غار در سطح کشور برگزار میکند.

ایران -بند یخچال مدرسان فرانسوی
9331
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 9331بند یخچال

جهان:
غارنوردی جهان:
تاریخچه غارنوردی
تاریخچه
«ادوارد آلفرد مارتل» فرانسوی ( )9811-9138را شاید بتوان یکی از پیشگامان اکتشاف غار و غارنوردی نوین و
پدر غارشناسی مدرن دانست .فرود و اکتشاف غار ( Gouffre de Padiracفرانسه –  ،)9881فرود در چاه
 993متری غار ( Gaping Gillانگلستان –  )9811و اکتشاف و پیمایش  9133غار گوشهای از کارهای
اوست .مارتل از تکنیک خاص خودش که بر پایه طناب و نردبانهای فلزی بود ،استفاده میکرد.
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ویلیام فلوید کالینز ( )9883-9121آمریکایی ،نیز یکی از پیشگامان غارنوردی جهان است که اکتشافا متعددی
در پارک ملی غار مامو انجام داد.
در دهه  ،9133غارنوردی گسترش بیشتری پیدا کرد و تیمهای اکتشافی در آلپ و پیرنه به جنبههای علمی و
ورزشی غارنوردی جلوههای تازهای بخشیدند Guy de Lavaur ،Robert de Joly .و Norbert
 Casteretاز افراد نام آور در این دوره هستند که اکتشافا زیادی را در جنوب غربی فرانسه انجام دادند.
در جریان جنگ جهانی دوم Pierre Chevalier ،و  Fernand Petzlو چند غارنورد دیگر ،سیستم غاری
 Dent de Crollesرا در فرانسه کشف و پیمایش کردند که با عمق  618متر ،عمیق ترین غار جهان در آن
زمان محسوب میشد .در همان سالها ،غارنوردان سعی کردند با ابداع ابزار جدید ،مشکال و محدودیتهای
موجود را رفع کنند.
در اواخر دهه  13میالدی Bill Cuddington ،تکنیک تک طناب یا  SRTرا ابداع کرد .در سال  ،9118دو
سوئیسی ،اولین ابزار صعود یعنی یومار ( )Jumarرا ساختند .در سال  ،9168فرناند پتزل ،کرول را ساخت.
ابداع و بهبود ابزار و تکنیکهای غارنوردی ،تلفیق علم با ویژگیهای ماجراجویی و ورزشی ،به غارنوردی و
غارشناسی ابعاد تازهای بخشیده است که هر روز عالقمندان بیشتری را در سراسر جهان به خود جلب میکند.

جهان:
غارهای جهان:
ترین غارهای
طوالنی ترین
طوالنی
 -9سیستم غاری مامو  ،به طول  623644متر ،آمریکا
 -2سیستم غاری  ،Sac Actunبه طول  338433متر ،مکزیک
 -3غار  ،Jewelبه طول  213411متر ،آمریکا

جهان:
غارهای جهان:
ترین غارهای
عمیق ترین
عمیق
 -9غار  ،)Voronja( Kruberaبه عمق  2913متر ،گرجستان
 -2غار  ،Sarmaبه عمق  9833متر ،گرجستان
 -3غار  ،Illyuzia-Mezhonnogo-Snezhnayaبه عمق  9313متر ،گرجستان

توضی  :رده بندی و ابعاد نوشته شده در باال ،مربوط به آخرین اطالعا در زمان نگارش این طرح درس است،
بدیهی است این اطالعا با اکتشافا دیگر ممکن است توییر کند.
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ایران:
غار ایران:
چند غار
معرفی چند
معرفی
غار «کتله خور» واقع در گرماب زنجان با  92863متر ،طوالنی ترین غار ایران است ،این غار که در چند طبقه
زایش یافته است از لحاظ غار سنگ یکی از غارهای زیبای ایران محسوب میشود.
غار «علی سرد – علیصدر» واقع در استان همدان با طول  99443متر ،دومین غارطوالنی ایران است ،وجود
دریاچههای آبی در این غار ،ویژگی خاص «علی سرد» است.
غار  3Nواقع در جزیره قشم با  6183متر طول ،سومین غار طوالنی ایران است ،این غار ،یکی از طوالنیترین
غارهای نمکی جهان محسوب میشود.
غار «پراو» با  312/1متر عمق ( 26چاه) در استان کرمانشاه ،عمیقترین غار ایران است که در سال  9319توسط
غارنوردان انگلیسی کشف گردید.
غار «سم» واقع در میان دو استان گلستان و سمنان با عمق  436/1متر دومین غار عمیق ایران است ،این غار
توسط غارنوردان گلستانی کشف و پیمایش گردید و در ادامه با همکاری بخش غارنوردی فدراسیون ،هیئت
کوهنوردی گلستان و جمعی از غارنوردان ،نقشه برداری و رولکوبی شد.
توضی  :ابعاد باال براساس اطالعا آخرین نقشههای موجود از این غارهاست.
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غار
هدایت دردر غار
سرپرستی وو هدایت
سرپرستی
سرپرستی و هدایت در غار بدلیل عدم دید کافی در فضای تاریک غار و در بیشتر مواقع محیطی بسته و کوچک
و عدم ارتباط مناسب و کافی با نفرا تیم بسیار پیچیده و سخت می باشد به همین دلیل توصیه می شود در
پیمایشوارهای سخت و عمودی و اکتشاف و امداد ،هر کدام از نفرا تیم به لحاظ تصمیم گیری ،مهار ها و
فنون غارنوردی خود توانایی کافی را داشته باشند تا نیازی به دستورا و ارتباط مستقیم لحظه به لحظه با
سرپرست تیم نباشد.
همانطور که از قبل در دوره های آموزشی دیگر می دانید سرپرستی و هدایت به سه بخش اصلی تقسیم
می شود:
 .9قبل از اجرای برنامه
 .2حین اجرای برنامه
 .3بعد از برنامه

برنامه:
اجرای برنامه:
قبل ازاز اجرای
قبل
 .9مجوزها :در کشور ما و خیلی از کشورهای دیگر برای ورود به بعضی از غارها به دالیل زیست محیطی
و یا ایمنی برای ورود به غار نیاز به اخذ مجوز از سازمان مربوطه است.
 .2هماهنگیها و مکاتبا  :برای گرفتن اطالعا الزم و اعالم حضور تیم برای فعالیت غارنوردی بهتر
است هماهنگیها و مکاتبا با دیگر گروه های غارنوردی محلی ،هیئت کوهنوردی استان و معرفی
نامه به نیروی انتظامی از قبل انجام شود.
 .3انتخاب تیم و افراد :بر اساس نوع غار و نوع فعالیتهای متنوع در غار بهتر است افراد با قابلیتهای
مختلف و متناسب انتخاب شوند.
 .4آموزشها و برنامه ریزی تمرینی افراد :بر اساس فعالیتهای متنوع در غار و بعد از انتخاب افراد برای هر
فرد بر اساس نوع فعالیتی که انتظار میرود باید آموزشها و برنامهریزی تمرینی مناسب طراحی و
اجراشود.
 .1تجهیزا  :نوع غار و فعالیتهای مختلف نیاز به تجهیزا مناسب دارد که هماهنگی های الزم برای در
اختیار داشتن آن تجهیزا باید انجام گیرد.
 .6تقسیم وظایف :بهتر است نوع وظایف افراد تا حد ممکن قبل از برنامه برای افراد مختلف مشخص شود
و همچنین توازن بین وظایف و توان افراد وجود داشته باشد.
 .3وضیعت آب و هوا :قبل از برنامه حتما از شرایط آب و هوا اطالع داشته باشید چرا که راه های فرار در
شرایط مخصوصا بارانی در غارمیتواند در خیلی از موارد غیرممکن دانست.
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 .8هماهنگی با مراکز امدادی و تیم امداد :قبل از ورود به غار اطالع از مکان مراکز امدادی و همچنین
پیش بینی یک تیم امدادی در کاهش صدما احتمالی می تواند بسیار کمک کند.
 .1بررسی تصاویر ماهواره ای و  GPSو نقشه های دسترس و نقشه های داخل غار :در خیلی از موارد
غار ها در مکانهایی واقع شده اند که مشخص نمی باشد بهتر است قبل از حرکت به سمت غارها
راهای دسترسی و نقاط GPSراکنترل کرد همچنین قبل از ورود به غار نقشه غار با دقت زیاد کنترل
گردد.
 .93انتخاب راهنمای مناسب:انتخاب راهنمای مناسب برای رسیدن به دهانه غار و همچنین در داخل غار
که شناخت کافی داشته باشد میتواند در موفقیت یک برنامه غارنوردی نقش مهمی داشته باشد.
 .99ارزیابی خطرا ممکن :قبل از اجرای برنامه یک تیم غارنوردی مجرب خطرا ممکن را بررسی و
راهکارهای الزم را پیشبینی می کند.
 .92تعیین گزارش نویس و تهیه ابزارهای مستند سازی :برای داشتن یک گزارش خوب یک فرد مناسب که
سابقه گزارشنویسی دارد را ازقبل تعیین میکنیم و همچنین برای مستند سازی بهتر می توان از
دوربین عکسبرداری و یا فیلم برداری با توجه به شرایط غار بهره برد.
 .93اطمینان از سالمتی و صحت افراد و بیمه های مربوطه :ارجاع تمام نفرا تیم به پزشک برای گرفتن
گواهی صحت و سالمت عمومی و همچنین داشتن بیمه های ورزشی ،اطمینان الزم را برای عملکرد
مناسب افراد به سرپرست تیم میدهد .همچنین در صور بروز حادثه می تواند حمایت الزم پزشکی
صور گیرد.
 .94آخرین آزمون و سنجش توانمندی اعضا تیم :سنجش توانمندی اعضاء تیم برای برنامه ریزی و تصمیم
گیری نهایی می تواند معیار خوبی باشد.
 .91آخرین تمرین تیمی و شبیه سازی برنامه اصلی :بهتر است آخرین تمرین تیمی  ،مشابه همان برنامه
اصلی باشد تا به لحاظ روانی تیم در برنامه اصلی در وضعیت خوبی باشد.
 .96تهیه تجهیزا امدادی :قبل از شروع برنامه مناسب تر است که تجهیزا امدادی آماده و در دسترس
باشد تا در لحظه امداد کمبودی وجود نداشته باشد.
 .93کنترل نهایی راههای دسترسی و وسایل نقلیه :کنترل و هماهنگی وسایل نقلیه میتواند احتمال عدم
اجرای برنامه را کم کند.
 .98پیشبینی لوازم ارتباط مناسب :با توجه به شرایط غار لوازم ارتباطی مناسب را تهیه کرد.
 .91مطالعه آخرین گزارشهای برنامه غار :برای آگاهی یافتن از آخرین شرایط غار مانند مسیرهای تاز کشف
شده و یا ریزشهای احتمالی بسیار ضروری است.
 .23پوشش خبری :در صور امکان ارتباط با رسانه های مرتبط با فعالیت غارنوردی می تواند اطالعا
خوبی در اختیار دیگر عالقه مندان قرار دهد.
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 .29هماهنگی با سایر مراکز علمی یا ورزشی جهت کار مشترک :برای اینکه فعالیت غارنوردی ما
دستاوردهای علمی و غیر ورزشی دیگری در اختیار جامعه قرار دهد می توان با سایر مراکز مرتبط
مکاتبه داشت.
 .22روشن نمودن هدف اصلی برنامه و در خدمت تیم بودن افراد :مهمترین هدف در تیم باید اول ایمنی
کل تیم و بعد اهداف تیم باشد و اهداف شخصی در اولویت آخر می باشد.
 .23توانایی های خاص :داشتن توانای های خاص مانند تخریب –غواصی -صعود سرطناب -ایجاد پل-
نردبان داخل غار – صعود مصنوعی و  ...می تواند دربرخی موارد برای پیشبرد ایمن و سریع تیم بسیار
مهم باشد.
 .24احتمال توییر برنامه :تعیین نوع برنامه از قبل و احتمال توییر برنامه بر اساس شرایط برنامه میتواند
پیشبینی های الزم را در پی داشته باشد.
 .21برآورد مالی و اطالع رسانی به اعضاء تیم.

برنامه:
اجرای برنامه:
حین اجرای
حین
 .9دشواری غار :تعیین دشواری غار می تواند تویرا مناسبی در برنامه ایجاد کند.
 .2راه های دسترسی و خروا :مشخص نمودن این راهها در سرعت تیم و عملیا امداد کمک فراوانی
می کند.
 .3استفاده مناسب و کنترل و نگهداری تجهیزا و تقسیم آنها :استفاده مناسب و کنترل لحظه به لحظه
وسایل و نگهداری مناسب وظیفه تمام اشخاص می باشد.
 .4شرایط سطوح داخل غار:شرایط سطوح یکی از معیارهای اساسی در نوع طناب ریزی و تکنیکها فرود و
صعود و تعیین زمانبندی برنامه است.
 .1سیستم ارتباطی :یکی از مهمترین فاکتورها ایمنی در غارنوردی  ،کنترل و استفاده درست از سیستم
ارتباطی می باشد.
 .6ردزنی :استفاده از لوازم ردزنی خطر گم شدن در غار را بسیار کم می کند.
 .3خطرا ویژه :ریزش آب و سنگ –سایشها– رطوبت و سرما -باد.
 .8ثبت لحظه به لحظه کارها(تیمی و فردی) :ثبت کارها می تواند در یک برنامه بزرگ غارنوردی موجب
نظم و ترتیب شود.
 .1تایم رسکیوها :تعیین زمانبندی کارها می تواند امدادرسانی را بسیار موثرتر و بهتر انجام گیرد.
 .93تجربه الزم  :تعیین مسیرهای مختلف و تکنیکها گوناگون بر اساس تجارب گذشته افراد و تیم.
 .99کنترل :موارد کنترلی عبارتند از تجهیزا  -پوشاک -وضیعت لباس و  - ...کارگاهها – طناب – ست
غارنوردی خود ودیگران -کمپ.
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 .92ارزیابی خطر :توانایی ارزیابی خطر را تمامی افراد نسبت به خود ودیگران باید داشته باشند و مخصوصا
سرپرست و مسئول فنی.
 .93مهار های حل مسئله :در موردی که مشکال فنی پیش می آید کسانی که بتوانند راهکارهای الزم
را ارائه کنند بسیار کمک می کنند.
 .94مدیریت ریسک :احتمال عدم موفقیت به دالیل مختلف و کنترل آن عوامل.
 .91مدیریت بحران :کنترل و نظار بر کار نفرا و تصمیم گیری در شرایط بحران.
 .96مهارتهای سازماندهی و برنامه ریزی و تقسیم وظایف.
 .93مستند سازی :هر فعالیت که مستند نشود قابل دفاع نخواهد بود.
 .98مدیریت لحظه به لحظه افراد در برنامه.
 .91پاسخگویی و ارتباط مناسب با اورژانس و کادر پزشکی.
 .23تعیین زمان توقف کار.
 .29تسلط بر تکنیکهای پیشرفته اکتشاف.
 .22چیدمان تیمی در شرایط مختلف و تویرا الزم.
 .23جو زده نشدن و جلوگیری از جوزدگی دیگران.
 .24نقشه برداری و نقشه خوانی یا کروکی.
 .21طناب ریزی :داشتن مهار های الزم در طناب ریزی.
 .26طناب جمع کردن و انتخاب نحوه مناسب جمع کردن طنابها با روشهای بهتر.
 .23شرپا تیم :تیمی که قابلیت حمل بارهای تیم را داشته باشد.
 .28گشت سطحی :تسلط بر اصول گشت سطحی مانند گشت زنی (حداقل دو نفر) و پیمایش و شناسایی
غار جدید.
 .21غواصی.
 .33اکتشاف.
 .39نجا .
 .32نمونه برداری از آب یا سنگ یا موجودا .
 .33رعایت بهداشت فردی و محیط کمپ و غار.
 .34کنترل هوشیاری و روانی تمام نفرا .
 .31کنترل مداوم وضع هوا و بارش و اطالع رسانی به موقع.
 .36کنترل و مدیریت بر روند غذایی و اولویت بندیها.
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برنامه:
اجرای برنامه:
بعد ازاز اجرای
بعد
 .9ارزیابی و بازگویی عملکرد فردی و تیمی و نقد و بررسی آن و نقاط ضعف و قو و راهکارهای بهبود
آن.
 .2مشکال  -خطرا

و حوادث پیش آمده یا مشاهده شده و تحلیل آنها.

 .3گزارش نویسی و گزارش خوانی و ارائه اسناد و نقشه ها و عکسها و غیره در مجامع مختلف(گزارش
خبری).
 .4ریکاوری نفرا برنامه.
 .1بازبینی و کنترل لوازم و طنابها (گزارش از کسریها و آسیبهای وارده).
 .6حوادث پیش آمده و پیگیریهای الزم و تبعا آن.
 .3انتقال تجربیا و دستآوردها و مشاهدا بر مراکز علمی و فنی.
 .8تسویه حساب مالی با کل تیم و سایرین.

منابع:
ویکی پدیا
کتاب "روزشمارتاریخ کوهنوردی وغارنوردی ایران" نوشته داوود محمدی فر (انتشارا سبزان،فروردین )9384
http://caverbob.com
غارشناسی نوشته جیم کوک آلبوک.
غار وغارنورد نوشته علی جوانشاد.
کاتالوگ پتزل.
.Alpine caving techniques
دستاوردهای تیم اعزامی مربیان کشور به لهستان9388.
اردوی آموزشی مدرسان فرانسوی در سال  9331ایران بند یخچال.
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قابل توجه مدرسان ومربیان محترم با توجه به اینکه جهت ایجاد شکل واحد
در تمامی لیستهای نمرات و همچنین ایجاد سرعت ودقت در انجام ثبت
نمرات مقتضی است جهت ارسال و پر نمودن لیست نمرات کالسی از
پورتال مربوطه که قبال اعالم شده استفاده نمایید بدیهی است به موارد
ارسالی غیر فرمهای مذکور ترتیب اثری داده نخواهد شد.
با سپاس.
همچنین جهت آشنایی مدرسان عزیز سرفصل موارد وآیتمای امتحانی برای
دوره کارآموزی به شرح ذیل میباشد.
 -9ابزارشناسی
 -2گره ها
 -3صعود
 -4فرود ها
 -1عبور از ریبلی (در حین صعود و فرود(
 -6اصول پیمایش در غار
 -3آزاد سازی شانت
 -8بهداشت فردی و محیطی
 -93عبور از گره
 -99تراورس ها
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ایران
اسالمی ایران
جمهوری اسالمی
ورزشی جمهوری
های ورزشی
صعود های
کوهنوردی وو صعود
فدراسیون کوهنوردی
فدراسیون
غارنوردی
بخش غارنوردی
بخش
غار
بازدید ازاز غار
گزارش بازدید
گزارش
شود
تکمیل شود
خوانا تکمیل
خط خوانا
فرم بهبه خط
این فرم
لطفا این
لطفا
شماره ردیف:

شماره گزارش

کد غار:
فرم ثبت مشخصات غار

غار جدید
 -9نوع غار:
بیشتر افقی
-2نوع غار از نظر شکل و فرم
 -3نام (های) غار :
شرق
جنوب
-4جهت جغرافیایی دهانه غار شمال
 -5عرض جغرافیایی دهانه :
 -6طول جغرافیایی دهانه :
 -7ارتفاع دهانه اصلی ازسطح دریا:
 -1:نزدیکترین شهر:
 -8استان
 -91نزدیکترین روستا
 -99نشانی محل غار :
 -93عمق غار (متر) :
 -92طول غار (متر) :
 -94تعداددهانه غار :
 -95نام فارسی غاربصورت التین :
 -96نوع :GPS
 -98اسامی اعضای تیم نقشه برداری :
-91سختی غاربرای پیمایش :
 -21نام و نام خانوادگی:
 -22سایت یا وبالگ :
 -25نام گروه یاباشگاه :
Map source

غار کشف شده
بیشتر عمودی
غرب

 -97تاریخ نقشه برداری:

فنی
 -23تلفن :
 -26شهر :

فایل نقشه گرافیکی

غیر فنی
 -29پست الکترونیک :
 -24تلفن همراه :

فایل نقشه اطالعات عددی

عکس دهانه

