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حضـــور پر رنگ تعداد زيادي از عﻼقه مندان به طبيعت و به ويژه غار و دنياي زير زمين به منظور بهره برداري از منابع

طبيعي و خدادادي  ،لزوم تدبر و تفكر در مقوله آموزش ها به منظور ايجاد تعادل بين تعداد عﻼقه مندان با مقاطع آموز شي
و در نتيجه گام برداري در راستاي توسعه پايدار را غير قابل انكار مي نمايد.

محيط بكر غار ها  ،ميراثي با ارزش از سال هاي دور براي ما ا ست كه حفظ و پا سداري از اين ميراث از يك سو و از

سوي ديگر شناخت و موشكافي آن نيازمند آگاهي از روش هاي صحيح و ايمن در پيمايش غار ها مي باشد.اين آموزش ها

با در هم آميختن با علوم دانشگاهي مرتبط همچون زمين شناسي ،باشتان شناسي ،آب شناسي و  .....مسير را براي شناخت
هر چه بيشتر از راز هاي نهفته در غار ها هموار مي سازد.

مطالب اين طرح درس با توجه به ســطح مورد نياز براي عموم عﻼقه مندان تدوين گرديدهاســت .تﻼش همهي عزيزان

دستاندركار طراحي اين مطالب در بخشهاي مختلف بر اين بودهاست كه از علوم روز و كارآمد بهره جويند .اميد است اين

خدمتِ كوچك ،راهگشــاي جوانان عﻼقمند در تدوين طرح درسهاي بهتر و جامعتر باشــد .طرحدرسهايي كه با نياز روز
هماهنگتر و سازگارتر باشد.

كارگروه غارنوردي و غارشناسي فدراسيون
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كارآموز گرامي
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آموزش ارتباطي دو جانبه بين مربي و شاگرد ا ست .بنابراين براي بهره وري بي شتر ،دادن اطﻼعات منا سب

به مربي و شاگرد جايگاه بسزايي دارد .شاگردي كه با پيش زمينه و آگاهي از مطالبي كه قرار است فراگيرد در

ســـر كﻼس حاضـــر شـــود و مربي اي كه قبل از كﻼس مبادرت به صـــيقل زدن دانســـتههاي خود ميكند،
مﺠموعهاي را ميســازد كه ميتوان در آن به هدف اصــلي آموزش دســت يافت .مطالب اين جزوه صــرف ًا براي

آ شنايي شما با ا صول مقدماتي و مطالبي كه در كﻼس تدريس مي شود تهيه شده ا ست .مطالعه كتابهاي

آموزشيِ موجود ميتواند در كنار آموزشهاي مربي و انﺠام تمرينات مستمر ،به باﻻ بردن سطح دانش شما در

بازديد از دنياي زيباي غارها كمك نمايد.

اميدواريم با فرا گرفتن كامل دروس كﻼس و بهرهگيري از توان مربي ،ضـــمن ارتقاي توانايي هاي خود ،با

منتقل كردن دانش و تﺠربيات خود به ديگران ،زمينهي ب سط و گ سترش اين ورزش را به در ستي مهيا كنيد.

مطمئن ًا نظرات شــما در چگونگي روند كﻼس و آموزش براي ما بســيار مفيد خواهد بود .خوشــحال ميشــويم
نظرات خود را دربارهي كﻼس و اين طرح درس مستقيماً با ما در ميان بگذاريد .با آرزوي توفيق روز افزون.
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مقدمه

طرح درس دوره غارپيمايي

هيﺠان ناشي از اكتشاف غارهاي ناشناخته ،زيباييهاي غارها ،ترس آدمي از عوامل ناشناخته و دستيابي به

اطﻼعات صحيح با ستان شنا سي ،هيدروژئولوژي ،زمين شنا سي و نگراني مهند سين سازه در ايﺠاد تونلها

وســدها و ايﺠاد ســاختمانهاي مرتفع در مناطق غار خيز ،همه و همه از جمله عواملي هســتند كه ما را در

شناخت بهتر و دقيقتر غارها راسختر ميسازد.

گ سترش سنگهاي كربناته يا آهكي در ايران وجهان  ،اهميت شناخت و شنا سايي اين مناطق را در جهت

توسعه پروژه هاي اكتشافي غارها  ،منابع آب و گردشگري دوچندان مي سازد.

در زمانهاي ماقبل تاريخ غارها محل زندگي بشر ،ذخيره آب و مكاني جهت حفاﻇت در برابر حيوانات وحشي

و سرما و گرما ،طوفان و ساير بﻼياي طبيعي بوده است؛ بدين سان بود كه بشر اوليه غارها را براي زندگي

انتخاب كرد .در دورهي پارينه سنگي ،روند تكامليِ بشر ،با ايﺠاد نقاشيهايي از حيوانات و شكار انسان بر ديواره

غارها نقش بست.

غارها با توجه به ماهيت و مكانيزم شكلگيري ،در انواعي از سنﮓهاي مذاب آتشفشاني ،در داخل يخچالها،

سواحل درياها و اقيانوسها ،و نيز بيشتر از همه در سنﮓهاي آهكي بهوجود ميآيند؛ بهطوريكه بيش از ٩٨
درصد غارها داخل سنﮓهاي آهكي يا كربناته شكل گرفتهاند .بر اساس برآوردها ،حدود ٢٩درصد پوسته زمين

را مناطق كربناته تشكيل دادهاند.

در اصطﻼح زمينشناسي ،غارها در حقيقت مﺠاري عبور آبهاي زيرزميني و فﻀاي خالي در سازندهاي

سخت گذشته زمين هستند كه به سطح زمين راه يافته و قابل دسترس هستند .غارها زماني بهعنوان زيستگاه

غارنشينان ،نيايشگاه و يا پناهگاه مورد استفاده آدمي بوده است و امروزه اهميت گردشگري ،باستانشناسي،

اكولوژيك و زمين شناسي پيدا كردهاند و از اين جهت مورد توجه قرار ميگيرند.
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تقسيم فضاي غار از دهانه تا انتها بر اساس روشنايي و ارتباط با محيط بيرون

يك سيستم غار اگر به اندازه كافي بزرگ باشد بر اساس سطح نوري كه دريافت مي كند به سه ناحيه

تقسيم مي شود :

 ناحيه روشن يا ورودي )Photic (Light) zone or Entrance (Endogean

ناحيه ابتدايي غار كه در بيشتر طول روز نور خورشيد را دريافت مي كند و به بياني ديگر قسمت هايي كه

از طريق دهانه ،شكاف ها و درزها ،تراوش آب هاي زيرزميني و تخريب و ايﺠاد شكاف به واسطه پيش آمدن

ريشه گياهان خارج از غار ،با خاك و هواي بيرون و سطح زمين در تعامل هستند.

 ناحيه گرگ و ميش (Parahypogean) Twilight zone

ناحيه اي حد وسط دو ناحيه تاريك و روشن غار كه مقدار اندكي نور از بيرون غار به صورت غير مستقيم

دريافت مي كند يا مناطق آستانه يا نزديك به دهانه غار كه تا آخرين مكان هاي نفوذ نور ادامه دارد.

 ناحيه تاريك(Hypogean) Aphotic (Dark) zone

ناحيه انتهايي غار كه هيچ گونه نوري دريافت نمي كند و محيط حقيقي غار است .اين محيط مي تواند به

طور منظم از طريق باد و آب هاي زيرزميني يا مهاجرت هاي حيوانات با محيط خارج در ارتباط باشد يا اينكه
محيطي كامﻼً جداشده باشد .اين ناحيه در زير زمين مي تواند عميق و از نظر اكولوژيكي مستقل باشد در اينﺠا

منبع اصلي انرژي يعني نور خورشيد وجود ندارد اما انرژي شيميايي آزاد شده از سنﮓ آهك و ديگر مواد معدني

بوسيله باكتري هاي  ،Chemoautotrophicانرژي اوليه اين محيط را توليد مي كند

غارها با توجه به مكان تشكيل ،منشأ ،مكانيزم و نحوهي شكلگيري ،و همچنين ماهيت و نوع مواد سازنده

آن ،به انواع متفاوتي تقسيم ميشوند:

٩

كارگروه غارنوردي و غارشناسي فدراسيون كوهنوردي و صعودهاي ورزشي

الف  -غارهاي طبيعي
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 -١غارهاي يخي Ice caves

 -٢غارهاي بادي Wind caves

 -٣غارهاي آتشفشانيVolcanic caves
 -٤غارهاي دريايي Sea caves

 -٥غارهاي آهكي Limestone caves
 -٦غارهاي صخره اي Rocky caves

ب  -غارهاي مصنوعي
الف  -غارهاي طبيعي

اين گروه از غارها در اثر عملكرد فرآيندهاي طبيعي مانند حركت آب هاي جاري و فرورو ،انحﻼل شيميايي

و تخريب فيزيكي توسط آب ،جاري شدن گدازههاي آتشفشاني ،امواج دريا و اقيانوسها ،وزش و تخريب فيزيكي

توسط باد و طوفان ،حركات تكتونيكي وتأثير نيروهاي داخلي زمين و ...بهوجود ميآيند.

 -١غارهاي يخيIce caves

در مناطق قطبي و در داخل يخچالها با باﻻ رفتن درجه حرارت و در نتيﺠه ذوب شدن برف و يخ ،آبهاي

حاصل از ذوب آنها به قسمتهاي زيرين و در داخل درزها و شكافهاي يخچالها نفوذ كرده و جاري ميشوند.
در نتيﺠهي اين اتفاق كانالها وتونلهايي از يخ ايﺠاد ميشودكه با تغيير مسير رودها در زير يخها ،اينگونه
فﻀاها توسعه يافته و در نهايت غارهاي يخي را ايﺠاد ميكنند .اين غارها بعدها ممكن است در اثر نفوذ آب از

سقف و ديوارها ،داراي تزئينات داخلي زيبايي از بلورها و قنديلهاي يخي شوند .نمونههاي متعددي از اين

غارها در سوئيس و در داخل يخچالهاي آلپ وجود دارند.

در ايران "غارهاي يخي دنا" و "يخمراد" از جمله غارهايي هستند كه توسط پديدهي تخريب و انحﻼل آب

در سنﮓهاي آهكي ايﺠاد شدهاند و در فصل زمستان در اثر جريان يافتن و انﺠماد آب در داخل آنها ،انواع

قنديلها و اشكال يخي ايﺠاد ميشود .اينگونه غارها نيز در ردهبندي غارهاي يخي جاي ميگيرند.
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نمونه اي از غارهاي يخي
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 -٢غارهاي بادي Wind caves
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غارهاي بادي در مناطقي ايﺠاد ميشوند كه جريانهاي دائمي باد ،و نيز ماسه و شنهاي قابل حمل توسط

باد وجود داشته باشند .اينگونه غارها در مقايسه با ساير غارهاي طبيعي ،از وسعت بسيار كمتري برخوردار

هستند .در نتيﺠهي جابﺠايي شن و ماسه توسط باد و برخورد آنها به سنﮓها و صخرههايي كه سختي چنداني

ندارند ،به مرور زمان ،تخريبهايي صورت ميگيرد كه با گسترش دامنهي اين تخريبها ،فﻀاها و حفرههايي

غارمانند ايﺠاد ميشود .اينگونه غارها داراي عمق ،طول و ابعاد قابل مﻼحظه نيستند و ديواره و سقف آنها

صاف و صيقلي و فاقد زاويههاي تند و گوشههاي تيز هستند.

نمونه اي از غارهاي بادي
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 -٣غارهاي حاصل از گدازه هاي آتشفشاني Volcanic caves
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آتشفشانهاي نوع هاوايي داراي گدازههايي با غلظت كم و قابليت روان شدگي زيادي هستند .خروج گذاره

يا ماگما در اين نوع از آتشفشانها بهصورت آرام و بدون انفﺠار است .اينگونه آتشفشانها معموﻻً داراي ارتفاع
چنداني نيستند ،اما بهعلت ماهيت خود از گسترش زيادي در سطح برخوردار هستند .با خروج حﺠم زيادي از
گدازه و روان شدن رودهايي از مواد مذاب در سطح زمين و حركت در مسير شيب توپوگرافي ،ابتدا سطح اين

گدازهها سرد و سخت ميشود ،در حاليكه در قسمتهاي زيرين ،گدازه حرارت و حالت سيالي خود را حفظ
كرده و در حال حركت بهسمت قسمتهاي پايينترِ شيبِ توپوگرافي است .در اين حالت ،تونلها يا مﺠاري

گدازه در قسمتهاي زيرين شكل ميگيرد كه غارهاي آتشفشاني را ايﺠاد ميكنند .اينگونه غارها اغلب فاقد
تزئينات داخلي مرسوم در غارهاي آهكي بوده و نيز فاقد شاخههاي فرعي متعدد هستند و تقريباً شكل هندسي
و مقطع مشخصي دارند؛ ديواره و سقف اينگونه غارها بسيار سخت و در مكانهايي كه گازهاي آتشفشاني تمركز

پيدا كردهاند حفره حفره يا متخلخل است.

نيمرخي از غارهاي گدازهاي
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نمونه اي از غارهاي گدازه اي

 -٤غارهاي دريايي Sea caves

در اثر برخورد مداوم امواج به سواحل صخرهاي درياها و اقيانوسها ،و همچنين عملكرد جزر و مد و نيز

پيشروي و پسروي درياها دراثر تغييرات اقليمي ،به مرور زمان و طي هزاران سال عمل فرسايش ،دريا در

داخل صخرههاي ساحلي و سنﮓها پيشروي كرده و غارهاي دريايي را بهوجود ميآورد .البته در مواردي

جريانهاي آبي چشمهها از صخرههاي ساحلي و تخليه آب آنها به داخل دريا ،در مﺠاورت ساحل نيز در
اين زمينه نقش دارند .همچنين جريانهاي آبي زير زميني و دريايي نيز در ايﺠاد غارهاي زير دريايي نقش
مهمي دارند.

١٤
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نمونه اي از غارهاي دريايي
١٥

طرح درس دوره غارپيمايي

كارگروه غارنوردي و غارشناسي فدراسيون كوهنوردي و صعودهاي ورزشي

 -٥غارهاي آهكي Limestone caves
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بزرگترين و مهمترين گروه غارهاي طبيعي ،غارهاي آهكي هستند .اگر مﺠاري عبور آبهاي زيرزميني در

سازندهاي سخت كربناته ،در سطح زمين پديدار شوند بهصورتيكه بتوان داخل آنها شد ،به آنها غار آهكي
گفته ميشود .غارهاي آهكي از جمله پديدههايي هستند كه طي فرآيندهاي انحﻼلي در سنﮓهاي آهكي

بهوجود آمده و معموﻻً از تعدادي مﺠاري افقي و عمودي تشكيل شدهاند كه توسط يك راهروي زيرزميني اصلي
به يكديگر متصل ميشوند.

ﺗﺼويري از سه استاﻻگميت بزرگ

 -٦غارهاي صخره اي Rocky caves

اين نوع غار معموﻻ در شكافهاي صخره اي كه حاصل شكست گسل ها و يا فرو افتادن قطعات سنگي بزرگ
است بوجود مي آيد كه معموﻻ به خودي خود وسعت بزرگي ندارند .غارهاي صخره اي را مي توان جزء
غارهاي اوليه دانست زيرا در بسياري از موارد اين شكافهاي صخره اي مبدا پيدايش انواع ديگر غار مانند
غارهاي فرسايشي و يا حتي انحﻼلي مي باشند.
١٦
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نمونه اي از غارها

نحوه تشكيل غارهاي آهكي

بارشهاي جوي در حين عبور از جو ،مقداري از گاز كربنيك هوا را در خود حل نموده و با جاري شدن در

سطح زمين و نفوذ در آن ،طي تماس با مواد آلي و هوموس موجود در خاك،گاز كربنيك حاصل از تﺠزيه آنها
را نيز در خود حل ميكند .بدين ترتيب با انحﻼل كربن دياكسيد در آب ،اسيد كربنيك

ميشود كه قابليت انحﻼل سنﮓ آهك ) Limestoneكربنات كلسيم
]كربنات مﻀاف كلسيم و منيزيم )

كربناته ادامه يابد ،غارها را بوجود ميآورد.

(

+

( و دولوميت Dolomite

[ را داراست .اين فرآيند اگر ميليونها سال در سنﮓهاي

)اسيد كربنيك(

)بيكربنات محلول( )

حاصل

→
(
+
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→

+

→ )
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نمايي از چگونگي ﺗشكيل غار

كربنات كلسيم محلول در آب بهصورت يون بيكربنات ،ميتواند توسط آب حمل و جابﺠا شود .هرگاه اين

آبِ حاويِ بيكربنات محلول ،در شرايطي قرار بگيرد كه بتواند تبخير شده و كربندياكسيد خود را از دست
بدهد ،مﺠدداً تبديل به كربنات كلسيم يا منيزيم شده و رسوب مينمايد .اين عمل اتفاقي است كه در غارهاي

آهكي بوقوع ميپيوندد و حاصل آن ،انحﻼل آهك و تشكيل تزئينات داخلي غارهاست .تزئينات داخلي غارها كه
به اشكال مختلف )استاﻻگميت واستاﻻگتيت و ( ...شكل ميگيرند در واقع همان يون بيكربنات )كلسيم يا
منيزيم( هستند كه آب وكربندياكسيد خود را از دست داده و دوباره به صورت بلورهاي آهكي مانند كلسيت
وآراگونيت رسوب كردهاند ) .غارعلي صدر ،كتله خور ،قوري قلعه ،سهوﻻن و(...
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رنگ هاي متفاوت تزئينات آهكي:
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بارها اين سوال براي غارنوردان پيش مي آيد كه چرا تزئينات آهكي در مواقعي به رنگهاي مختلف ديده مي

شوند .وقتي كه آب وارد ﻻيه هاي زمين مي شود ،ممكن است در حين حل كردن آهك به رگه هايي از

فلزات و مواد معدني ديگر برخورد كند و مقداري از آنها را حل كرده و با خود به فﻀاي درون غارها ببرد و در

زمان شكل گرفتن تشكيﻼت آهكي اين رنﮓ در آن تاثير بگذارد .رنﮓ سفيد شيري كه در مواقعي به زردي

مي زند رنﮓ خالص تشكيﻼت آهكي است و ديگر رنگها در نتيﺠه امﻼح موجود در كربنات كلسيم است .البته

مواقعي هم پيش مي آيد كه يك قسمت از تزئينات آهكي به چند رنﮓ ديده مي شوند كه اين نشان دهنده
وجود چند نوع مواد مختلف در درون ﻻيه هاي زمين است .اين مواد و امﻼح باعث ايﺠاد رنگهاي زير مي

شوند:

گوگرد  :زرد – آهن :سياه – مس :سبز زنگاري – گل رس :قرمز – زغال سنﮓ :سياه – جيوه :نارنﺠي مايل به
قرمز

جهت انحﻼل آب در سازندهاي آهكي ،وجود جريانهاي آبي در اين سازندها ضروري است .براي اينكه آب

بتواند در سازندهاي آهكي نفوذ نمايد ،بايد اين سنﮓها يا مستقيماً در تماس با نزوﻻت جوي و جريانهاي
سطحي بوده و يا در زير طبقات قابل نفوذ قرار داشته باشند .سنﮓهاي آهكي عموماً سخت بوده و آب نميتواند
در آنها نفوذ كند و تنها در صورتيكه اين سنﮓها داراي درز و شكاف باشند آب درفﻀاي خالي آن نفوذ

مينمايد .اين درز و شكافها در نتيﺠهي تخريب مكانيكي و يا در نتيﺠهي نيروهاي تكتونيكي ايﺠاد ميگردند
 .بنابراين سنﮓ آهكي كه تحت تأثير اين نيروهاي تكتونيكي قرار گرفته باشد ،پتانسيل بيشتري براي توسعه

غار دارد.

بايد توجه داشــت كه همهي ســنﮓهاي آهكي قابليت ايﺠاد غار را ندارند ،فرآيندهاي فرســايشـي و انحﻼل

يكي از عوامل بوجود آمدن آنها هســـتند .بهطوري كه اگر فرســـايش اثر نكند و باعث انحﻼل مواد نشـــود،

غارســـنﮓ ها به وجود نميآي ند .و از طرف ديگر هر چند در اصـــطﻼح فني پديدهي انحﻼل وخوردگي در
سنﮓهاي كربناته )آهك و دولوميت( منﺠر به بوجود آمدن غارها مي شود ،اما شك ستگي و خرد شدگي اين

سنﮓها توسط گسلها و عوامل تكتونيكي زمين ،سهم عمدهاي در شكلگيري و تشديد غارزايي در سنﮓهاي
آهكي دارد.
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در مواردي ف ﻀاهاي ايﺠاد شده تو سط چين خوردگيها و گ سلها باعث مي شوند كه غارها در امتداد آنها

رشد و توسعه يابند و در مراحل بعد ،پديدههاي انحﻼلي سنﮓ آهك در تكوين و شكلگيري آنها دخالت مي
كند.

غارهايي كه در اثر عملكرد گ سلها بهوجود آمده و تو سعه يافتهاند و فرايند انحﻼلي درآنها نقش ا سا سي

نداشته است ،با توجه به ساز وكار گسل و همچنين نحوهي قرارگيري ﻻيههاي سنﮓ آهك ،ممكن است بسيار
خطرناك با شند .در كف اين غارها سنﮓهاي ريز شي و فروريخته به فراواني ديده مي شود و تزئينات داخلي

غار )استاﻻگميت ،استاﻻگتيت و  (...دركف ،سقف و ديوارههاي آنها رشد و توسعه قابل مﻼحظهاي ندارد و به
فراواني ديده نميشود .از جملهي اين غارها در ايران ميتوان به غار بورنيك كو اسپهبد خورشيد اشاره كرد.

در مقابل غارهايي هستند كه پديدههاي انحﻼل و فرسايش توسط آبهاي فرورو و زيرزميني ،نقش اصلي را

در توسعه ،شكل گيري و بوجود آمدن آنها داشته است .اينگونه غارها داراي تزئينات داخلي فراوان و زيبايي

در سقف ،ديوارهها و كف ه ستند و اثرات ريزش و تخريب در كف آنها ب سيار كمتر ديده مي شود؛ هر چند كه

گسلها و حركات تكتونيكي نيز در بوجود آمدن آنها بيتأثير نبوده است .به عنوان مثال ميتوانيم به غارهاي
رودافشان ،عليصدر و كتلهخور اشاره كنيم.

نهايت اينكه مناطق آهكي ديناميك بوده و از نظر محيطي بسيار حساس ميباشند .ساختار زمين شناسي،

قابليت انحﻼل سنﮓهاي درگير و شرايط آب وهوايي ،تعيين كنندهي سرعت تشكيل غارهاست.

بنابراين در اكتشــاف غارها و چگونگي تشــكيل آنها بايد ماهيت ديناميكي ،ســن گردش آب و حﻼليت

سنﮓها مورد توجه قرار گيرد .هرچه قابليت انحﻼل بيشتر باشد ،غارها توسعهي بيشتري پيدا ميكنند.

ايﺠاد اين پديده توســط ســيســتمي از آبهاي جاري و فرورو ،به همراه جريانهاي آبي زيرزميني امكان

پذيراست .به عبارت ديگر در تشكيل و ايﺠاد برون زدهاي غاري ،سه عامل اصلي يعني قابليت انحﻼل سنﮓها

و آب هاي جاري و ديگري سي ستمي از درز و شكافها ،نقش ا سا سي در شكلگيري غار دارند .هرچه درجه

خلوص اين آهكها باﻻتر باشد ،انحﻼل بهتر صورت ميگيرد.

بنابراين در نواحي خشك فعاليت و توسعهي غارها كمتر از مناطق مرطوب و نيمه مرطوب بوده ودر مناطقي

كه كمتر از  ٣٠٠-٢٥٠ميليمتر در سال بارندگي دارند ،اين پديده ديده نميشود.
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يكي ديگر از عوامل مهم در توسعه غارها وجود گازكربنيك در آبهاي نفوذي است .بهعلت وجود مواد آلي

و هوموس ) گياخاك ( در خاك نواحي جنگلي ،توسعه غار در اين مناطق چشمگيرتر است .ضمناً درجه انحﻼل

آهك با درجه حرارت محيط و آب نسبت عكس دارد و بدين ترتيب سيستمهاي غاري در ارتفاعات و مناطق

سرد توسعه بيشتري دارد.

با توﺟه به آنچه كه عنوان شد ،مهمترين عواملي كه در تشكيل و گسترش غارهاي آهكي

دخالت دارند عبارتند از:
 -١نوع سنﮓ آهك
 -٢نوع جريان آب

 -٣شرايط جغرافيايي منطقه

ب  -غارهاي مصنوعي

غارهاي مصنوعي توسط بشر جهت ايﺠاد محل اسكان ،پناهگاه ،نيايشگاه و ...حفر شدهاند و در مواردي ممكن

است اينگونه مكانها در غارهاي طبيعي حفر شوند .به حفرههايي كه توسط انسان در داخل كوهها حفر ميشود،

مغار هم گفته ميشود .اينگونه غارها كه به صورت مصنوعي و به دست انسان در دل سنﮓها و يا كوهها كنده

شدهاند ،معموﻻً بر اساس  ٤نياز و هدف اصلي ساخته شده و مورد بهرهبرداري قرار ميگيرند:
 – ١زندگي

 -٢نظامي

 -٣مذهبي

در داخل ايران ميشود براي نمونه به غارهاي مصنوعي زير اشاره كرد:

 -٤معدن

غار قلعه جوق در اراك – غار كافركلي در جاده هراز – غار كوگان در لرستان

غارسنگها )سازندهاي غار(  Speleothemsوكاني شناسي آنها

ســازندهاي غار يا غارســنﮓها ،گروهي از تزئينات داخلي در غارها ،مانند گلگلميها ،چكندهها ،چكيدهها،

ستونها و  ...هستند كه بر روي ديواره ،سقف و كف غارها به شكلهاي متفاوت و زيبايي ديده ميشوند كه در

اثر رسوبگذاريِ آبِ حاويِ بيكربنات محلول بوجود ميآيند.
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اين سازندها ممكن است درگروههاي اصلي كربناته ،سولفاته و كلرور معرفي شوند .بهدليل تركيب شيميايي

متفاوت اين گروه ها ،ميتوان كانيزايي متفاوتي نيز از آن ها انتظار داشـــت؛ اما رايجترين كاني ها در غارها،
كلسيت و آراگونيت است.

بر همين اساس كانيهاي اصلي سنﮓهاي كربناته شامل كلسيت ،آراگونيت ،دولوميت و مگنزيت ،كانيهاي

اصلي سنﮓهاي سولفاته شامل ژيپس و آنيدريت ،و كانيهاي اصليِ سنﮓهاي كلرور شامل هاليت ،سيلويت و

كارناليت ميباشند كه در جدول زير ،برخي از مشخصات فيزيكي و شيميايي آنها )به تفكيك هر گروه( آورده

شده است.

) جدول  ( ١مشخﺼات فيزيكي وﺗركيب شيميايي كانيهاي كربناﺗه
جوشش با اسيد

وزن مخصوص

كلسيﺖ

جوشش شديد

٢ /٧

آراگونيﺖ

مي جوشد

٢ /٩

٣/٣٥-٤

جوشش جﺰيي

٢ /٨

٣/٣٥-٤

سفيد – قﻬوهاي

جوشش فقط با اسيد گرم

٣ /٢ - ٣

٣/٥-٥

سفيد -زرد

تركيﺐ شيميايي

نام كاني

دولوميﺖ

)

(

مﮕنﺰيﺖ

)گرم بر سانتمتر مكعﺐ(

سختي

رنگ

٣

سفيد -زرد -قﻬوهاي
سفيد -زرد

) جدول  ( ٢مشخﺼات فيزيكي وﺗركيب شيميايي كانيهاي كلريدي
نام كاني

تركيﺐ شيميايي

وزن مخصوص

)گرم بر سانتمتر مكعﺐ(

سختي

رنگ

٢ /٥

سفيد – بيرنگ
سفيد – بيرنگ
سفيد

هاليﺖ

٢ /١

سيلويﺖ

١ /٩

٢

١ /٦

١

كارناليﺖ

,

,
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) جدول  ( ٣مشخﺼات فيزيكي وﺗركيب شيميايي كانيهاي سوﻟﻔاﺗه

نام كاني

تركيﺐ شيميايي

آنﻬيدريﺖ
ژيﭙﺲ

وزن مخصوص

)گرم بر سانتمتر مكعﺐ(

٣
٣

,

سختي

رنگ

٣-٣/٥

سفيد

٢

سفيد –بي رنگ

نكته :كلسيت با اشكال بلورين خاص خود به صورت مكعبي مايل و يا منشوري در رنﮓهاي شيري ،كرم تا

قهوهاي كم رنﮓ تا تيره با توجه به ناخالصــيهاي تشــكيل دهنده آن ديده ميشــود .آراگونيت نيز بهصــورت

بلورهاي رشتهاي و بهم چسبيده و با همان تركيب و رنﮓ شبيه كلسيت ،ديده مي شود

تزئينات داخلي غارها:

مهمترين كانيهاي ت شكيل دهنده تزئينات داخلي غارها ،شامل كل سيت وآراگونيت ا ست كه هر دو داراي

تركيب  CaCO3بوده و در حقيقت همان بلورهاي آهكي هســـتند،آراگونيت زياد پايدار نبوده وبه مرور زمان

تبديل به كلسيت مي شود .عبور آب داراي اسيد كربنيك تشكيل يافته از تركيب آب و  ، CO2باعث انحﻼل

آهك و حمل بيكربنات كل سيم ب صورت محلول مي شود .اين آب هنگامي كه به سقف وديواره غارها مي رسد
در آنﺠا رسوب كرده وتزئينات داخلي غاررابوجود مي آورد.
برخي از تزئينات داخلي غارها عبارتند از:

-١استاﻻگميت  Stalagmiteيا چكيده:

به تمام غار سنگهايي كه در كف غارها بر اثر فرايند ت شكيل غار سنﮓ بوجود مي آيد چكيده مي گويند.

باقيمانده قطره آب محتوي بي كربنات كلسيم كه از نوك چكننده )استاﻻكتيت( جدا شده و به شكل قطره اي
در فﻀا رها مي شود و به سوي كف غار در نقطه مقابل چكننده سقوط مي كند در مسير سقوط مقدار كمي از

آب قطره دوباره بخار شده و در نتيﺠه بخ شي از دي اك سيد كربن آن آزاد مي شود و قطره به محض ر سيدن
به كف غار جزء كوچكي از كربنات كلســـيم خود را در محل برخورد با كف غار رســـوب مي دهد و تداوم اين
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فرايند ﻇرف ميليونها ســـال چكيده هاي گوناگوني را در كف غار به شـــكل هاي گوناگون در مي آورد مانند

ســتون لوله هاي توخالي يا به شــكل كله قندي و گل كلم و خوشــه انگور و غيره كه هر كدام داراي اســامي

خاص علمي به خود هســتند ) .چكيده غول پيكري كه در غار شــاپور كازرون وجود داشــته از آن مﺠســمه ٥
متري شاپور سا ساني را ساخته اند و بزرگترين چكيده هاي غول پيكر را غار كهك در م سير قم – اراك دارا

مي باشد(.

 -٢استاﻻگتيت  Stalactiteيا چكنده :

به تمام غارســنگهايي كه بر اثر چكيدن آب در ســقف پديد

مي آي ند چكنده مي گوي ند .زماني كه آب محتواي بي كربنات
كلسيم از منافذ سقف به شكل چكه به فﻀاي غار را مي يابد به

علت تماس با هواي درون غار و تغيير فشـــار بخش كوچكي از
آن بخار شــده و به ازاي آن مقداري دي اكس ـيد كربن از قطره

آب ازاد مي شود و درنتيﺠه جزء بسيار كوچكي كربنات كلسيم
در محل جدايي قطره از ســقف رســوب مي كند و با تداوم اين
فرايند در طي ميليونها سال چكننده هاي بسيار زيبا
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و گوناگوني در ســقف غار تشــكيل مي شــود و به اشــكال مختلف در مي آيند غار كلته خور زنﺠان و چاله

نخﺠير دليﺠان مهمترين نمايشگاه چكننده هاي فوق به صورت هاي مختلف مي باشد.

معموﻻ در نقطه مقابل اســـتاﻻكتيتها  ،اســـتاﻻگميتها نيز بوجود مي آيند .در موارد بســـياري طول اين دو

مخروط افزايش پيدا كرده وبه يكديگر متصل مي شوند ودر اين حالت ستونهاي آهكي را بوجود مي آورند.

 -٣ستونها  columnو ﺟرزها :Pillar

زماني كه استﻼگتيت ها به استﻼگميت ها متصل

مي شوند ستون هاي آهكي را تشكيل ميدهند .و در

مواردي كه اين ستون ها به ديواره غارها چسبيده

باشند به آنها جرز گفته مي شود.

 -٤روانه ها يا فﻼوستون ):(Flow Stone

آبي كه در امتداد طول سقف غارها جريان مي يابد

بتدريج پو ش شي از بي كربنات كل سيم درطول سقف

ايحاد مي نمايد كه به آنها روانه يا فﻼوستون گفته مي

شود.
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آبي كه در طول ديوارهو سقف غارها به سمت

پايين حركت مي كند  ،تشكيﻼتي را ايﺠاد مي
كند كه مانند پرده اي به ســمت پايين آويزان
شده ا ست كه همانطور كه از شكل و نام آن

پيداست به آنها پرده مي گويند.

 -٨گل كلمي ها ) :(Cauliflower

ا شكال گل كلمي از جنﺲ كل سيﺖ ه ستند كه معموﻻ در سقف وديواره و گاهي بر روي كف غارها بوجود

مي آيند.

 -٩نخودي ها و يا مرواريدهاي غار ): (pisolite or cave pearl

ساختارهاي نخود مانند ويا مرواريدي شكل از بي كربناتها هستند كه در اثر تراكم وتﺠمع ورقه هاي متعدد
ومتحد المركز كلسيت يا آراگونيت در اطراف هسته اي كوچك بوجود مي آيند.
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-٩حوﺿﭽه : Rim stone

آبگيرهاي كوچك در كف غارها كه ديواره اي ازجنس كربنات كلســيم ويا كربنات منيزيم داشــته باشــند .

اگراين حوضچه ها لبريز از آب محتوي بي كربنات باشند با سر ريزشدن آب از ديواره هاي آنها رسوبگذاري بر
روي ديواره آن انﺠام شده و ديواره ها بدين ترتيب بزرگتر وبلند تر شده و ابعاد حوضچه گسترش ميابد.

-١٠مون ميلك :Moonmilk

نوعي ماده شيميايي طبيعي)در حال خشك پودري( حاصل از تﺠزيه كلسيت وكربنات توسط باكتريها و ديگر

ميكرو ارگانيزمها در داخل غار است كه بر روي ديواره ها و كف غار ديده مي شود اين ماده در صورتيكه در آب
مخلوط شود ماده شيري رنگي را بوجود مي آورد كه بهمين دليل به آن مون ميلك گفته ميشود.
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نيمرخي ازيك غار وﺗشكيﻼت داخل آن
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 -١دهليز :دهليز راهرويي است كه بايد از آن خميده يا خزيده عبور كرد.

 -٢داﻻن :داﻻن راهرويي است كه پهناي آن به اندازه دستهاي باز شده يك انسان و بلندي آن در حدي است

كه مي توان به طور ايستاده از آن عبور كرد.

 -٣تاﻻر :تاﻻر به فﻀاهاي وسيع با سقف هاي بسيار بلند گفته مي شود.

 -٤دخمه :دخمه فﻀايي نسبتاً كوچك است با ابعاد حداقل دو متر ،دخمه فقط يك راه ورودي دارد و از

همان راه بايد از آن خارج شد.

 -٥چاه :چاه مﺠرايي است كه به صورت عمودي گسترش پيدا مي كند و عمق آنها معموﻻً بيش از سه متر

مي باشد .راس آن به خارج سطح راه باز مي كند و يا به يك راهرو يا تاﻻر ،اما چاه ها هميشه داراي مﺠراهاي

خروجي رخنه پذير نيستند .چاهها استوانه اي و يا مخروطي هستند.

 -٦رودخانه :از به هم پيوستن آبهاي فرو رو در اعماق شيارهاي غار به وجود مي آيد كه رو به پايين در

جريانند.

 -٧سيفون :فﻀايي در غار است كه سقف آن خيلي كوتاه بوده و غالباً آب تا زير سقف راهرو وجود دارد و

شبيه گلوي شتر مي باشد.

 -٨حوضچه  :گودال هاي بسته و آبگيرهاي كوچك وكم عمق .

 -٩مخزن :ايستگاه نهايي آب در پايين دست جايي كه سقف و آب به هم مي رسند و غالباً با تﺠهيزات

غواصي امكان عبور فراهم مي شود اما هر مخزني داراي سيفون قابل عبور نيست.

 -١٠تنگه :راهروهايي كه توسط فرسايش آب بوجود آمده و طول آنها بيشتر از عرض شان مي باشد.
 -١١درياچه  :محلهايي كه آب در آنﺠا جمع شده و داراي عمق و وسعت زيادي باشد.

 – ١٢چاه هاي هوايي :چاه هاي هوايي يا ژاماس ) (Jamasكه ياماس هم گفته مي شوند  ،چاه هاي عمودي

يا نيمه عمودي داخل غار هستند كه با سطح زمين ارتباط دارند .معموﻻً مي توان آنها را در امتداد گسل ها

پيدا كرد  .قطر اين چاه هاي عمودي به بيش از  ١٠متر هم مي رسد
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جهان زيرزميني به صورت بياباني فاقد موجود زنده نيست ،براي كساني كه بخواهند آنها را مشاهده كنند

گونه هاي بسياري در دسترس قرار مي گيرد از هر نوع جانداراني كه در خارج غارها زندگي مي كنند مي توان
نمونه هايي تغيير شكل يافته را درغارها يافت مانند پستانداران – حشرات – خزندگان ماهيان و غيره.

علم حيات شناسي غار درسال  ١٩٠١ميﻼدي توسط جينل و راآو ويتزا پايه گذاري شد و بعد از جنﮓ جهاني

دوم اين علم گسترش پيدا آرد و به مرور زمان با تحقيقات زيستشناسان در غارهاي جهان موجودات جديدي

كشف و معرفي شدند

به طور كلي جانداران زيرزميني به انواع زير تقسيم مي شوند:

ﺟانوران – گياهان – قارچ ها – انگل ها – باكتري ها

غارزيان ،غارزيان انتخابي ،غارزيان مامني ،غارزيان اتفاقي

اين موجودات كامﻼً در زير زمين زندگي مي كنند و توليد مثل و مرگ آنها در غارها اتفاق مي افتد .اين

جانداران اغلب بدون رنﮓ و نيز بدون چشم هستند و محيط زندگي آنها بسيار كوچك و محدود مي باشد

و براي تغذيه ممكن است از بقاياي همديگر و يا باكتري ها تغذيه كنند  .نوعي از دوزيستان به نام پروته

 Proteeو آفنوپس ) (Aphoenopsكه اين جانوران كامﻼ در زير زمين متوليد مي شوند ،زندگي مي
كنند ،توليد مثل كرده و در همان جا مي ميرند.

اين جانوران فاقد رنگدانه بوده و چشمان آنها ضعيف بوده و يا از بين رفته است .پاهاي اين جانوران بسيار
بزرگ ،شاخك ها و حس بويايي آنها بسيار قوي است.

عده اي اين جانوران را متعلق به دوران سوم زمين شناسي دانسته و آنها را سنگواره هاي زنده مي نامند.
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مي توان نمونه هايي از اين موجودات را نام برد و اشاره كرد:
 – ١سوسك غار

 -٢ميگوي كور غار
 – ٣ماهيان كور
 -٤بندپايان

 – ٥باكتريهاو انواعي از سخت پوستان

اين دسته از موجودات غار را انتخاب كرده اند يعني مي توانند

زندگي شان را در فﻀاهاي خنك ،تاريك و مرطوب خارج غار و يا
در صورت وجود غذاي كافي درغار بگذرانند.

مانند :جيرجيرك غار ،هزار پا ،كرم ريز ،عنكبوتها ،حلزونها و

كرمهاي بندبند و خاكي
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به اين گروه غار دوستان هم گفته ميشود .جانوران اين گروه قادر به تكميل حياتشان در غار نيستند .مانند:

مﮕﺲ ها و پشه ها – موش – خفاش – جيرجيرك – شﺐ پره و...

اين دسته از موجودات بر حسب نيازهاي مقطعي محيط غار را انتخاب مي كنند و فقط گاه گاه وارد غار مي

شوند اين جانداران در مرز تاريكي غار زندگي مي كنند و به اين نقاط در حقيقت پناه مي آورند تا از گزند برف
و باران در امان باشند ،مثل خرس و روباه – انسان – قورباغه – راكون – مار

به طور كلي به علت نامناسب بودن شرايط زيستي گياه از نظر نور و رطوبت گياهان خاصي مي تواند خود را

دراين گونه محيط ها وفق دهند .و اكثرا در حوالي دهانه ها پراكنده ميباشند.
فقط اشكال خاصي از گياه قدرت هماهنگي در اين محيط ها رادارند.
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در صورتي نمو ميكنند كه در غار مواد آلي يا كاني وجود داشته باشد كه به سهولت بتوانند آنها را به

وسيله آنزيمي كه از خود ترشح ميكنند قابل جذب كنند .

 غارها بدليل دارا بودن رطوبت زياد و تهويه نامناسب مستعد وجود انواع قارچها هستند . -مهمترين بيماري قارچي در غارنوردان درماتوفيت است .

 درماتوفيت عفونت قارچي وسطحي پوست است كه نواحي پوست ،مو و ناخن را مبتﻼ ميكند . -شايعترين قارچها عبارتند از :

 ٠ميكروسپوروم ) پوست و مو را درگير ميكند (

 ٠تريكوفيتون ) پوست و مو و ناخن را درگير ميكند (
 ٠اپيدرموفيتون ) پوست و ناخن را درگير ميكند (

كريون ) ( Kerion

عفونت قارچي است كه در اثر قارچهاي حيواني ايﺠاد ميشود  .التهاب شديد  ،تورم  ،فرونكل همراه با

ترشحات چركي و خونابه شايع مي باشد  .ممكن است پوستولر باشد  .معموﻵ بدون درمان هم خوب

ميشود ولي اسكار ) جاي زخم ( به جا ميگذارد .

 -پيشگيري  :نواحي گرم و مرطوب و تحت فشار مستعد عفونت قارچي هستند  .نواحي چين دار بدن و

بين انگشتان مستعدترند .

پودر تالك يا تيناكتين ) كه بدون نسخه از داروخانه ها قابل تهيه است ( موجب جلوگيري از عفونت

ميشود.

كفش تنﮓ و پﻼستيكي  ،جوراب پشمي و نايلوني  ،بهداشت نامناسب  ،عوامل ارثي و رطوبت زياد از

جمله عوامل زمينه ساز براي ابتﻼي به عفونت هاي قارچي هستند .

٣٤
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 -درمان  :بايد بعد از معاينات ﻻزم توسط پزشك انﺠام شود.
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روند درمان شامل رعايت بهداشت  ،داروهاي موضعي و سيستميك است .

در صورت وجود شرايط و تكيه گاهي براي زندگي در غارها يافته ميشوند .خنك ومرطوب بودن ممكن

است براي گونه هاي از ميان رفته شرايط زندگي را محيا كنند .انگلها معموﻻ از بدن ويا بقاياي ديگر
موجودات تغذيه ميكنند.

دگر خوارها نام ديگر آنها است و با موادايﺠاد شده در اعماق غار در ارتباط هستند و خود را براي محافظت

درون كيسه اي قرار ميدهند .نوعي از باكتريها در غارها يافت ميگردد كه با فرايند هاي بيوشيمي ميتوانند

باعث زنﮓ زدن آهن ميشوند اين گونه باكتري ها براي كسب انرژي فقط به مواد معدني ساده مثل آهن و
گوگرد و رطوبت و  CO2نياز دارند و به نور خورشيد براي زنده ماندن مثل گياهان نيازي ندارند.
باكتري هاي داخل غار از نظر شيوه زندگي به سه دسته تقسيم مي شوند:

 : Saprophytes باكتري هايي كه در ميان مواد آلي مرده و گنديده زندگي ميكنند.

 :Chemoautotrophs باكتري هايي هستند كه با اكسيد كردن آهن و سولفور كسب انرژي مي
كنند.

 :Nitrifying آمونياك را اكسيد كرده وبه نيتريت و نيترات تبديل كرده و از آن به عنوان منبع

انرژي استفاده ميكنند .همچنين از  CO2هم به عنوان منبع انرژي استفاده مي كنند .مون ميلكها

حاصل همين نوع فرايند هستند.

٣٥
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يكي از اركان هر اكتشافِ خوب ،داشتن پوشاك و تﺠهيزات متاسب است به شرطي كه دارنده آنها طرز

استفاده و به كار بردن آنها را بهخوبي بداند .لزوم استفاده از ابزار استاندارد و مناسب و خطرات استفاده از ابزار
مستعمل را جدي بگيريد .همچنين نكات مربوط به نگاهداري و طول عمر ابزار را فرا بگيريد.

اگر در هنگام پيمايش غاري از پوشاك نا متاسب استفاده كنيد و ناگهان خيس شويد ،سرما اذيتتان خواهد كرد

و همين امر تمركز شما براي پيمايشي ايمن را با مشكل مواجه خواهد كرد .همچنين اگر از كﻼه نا مناسب )

بند شل ،سنگين ،بد فرم و ( ...و يا هدﻻمب نا مناسب ) خاموش و روشن شود و نور مناسب نداشته باشد ( و يا

باطري نا مناسب ) خيلي سريع دشارژ ميشود و دائم بايد تعويض گردد ( استفاده كنيد به مشكﻼت زيادي از
جمله بهم خوردن مدت زمان پيمايش ،خطر سقوط ،گم شدن ،آلودگي زيست محيطي و...بر خواهيد خورد.
در ادامه مهترين ابزاري كه در پيمايش يك غار به آنها نياز خواهيم داشت را معرفي ميكنيم:

وسيلهاي مناسب جهت حفاﻇت سر در برخورد با ديوارها و يا ريزش سنﮓ.

از مشخصات يك كﻼه كاسكت ايدهآل ،اين است كه سبك ،نرم ،و در عين حال
مستحكم باشد .كﻼه بايد داراي بند مﻀاعف براي بستن در زير چانه باشد و

ضمناً بايد در روي آن سوراخ هايي جهت تهويه هوا تعبيه شده باشد .همچنين

بايد محلي براي نصب چراغ پيشاني در جلوي كﻼه در نظر گرفته باشند .اين
كﻼهها داراي رگﻼژ قطري تنظيمي براي سر هستند و فاقد لبه طراحي مي

گردند .البته در مواردي كه ريزش آب در غار زياد است بايد از ورود آب به داخل

كﻼه جلوگيري نمود.

حركت ،حيات ،دوام و بقاي غارنورد ،با نور و ذخيرهي نوري او رابطهي مستقيم

دارد .ازاين رو داشتن چراغ روشنايي مناسب ،جزو ضروريات غارنوردي به شمار

ميآيد.

چراغهاي روشنايي به دو دستهي كلي تقسيم ميشوند:
٣٦
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اين دسته از چراغها انرژي مصرفي را از باطريها تأمين ميكنند .از مزاياي آن تميزي در كار و راحتي در

استفاده است .اين چراغها داراي پخش نوري متفاوت ميباشند و بر حسب موقعيت و نياز بايد از انواع مختلف

آنها بهره برد .بعﻀي داراي نور مستقيم ميباشند و بيشتر جهت بازديد از شعبههاي باريك ويا تاﻻرهاي بزرگ

و معابر طوﻻني كاربرد دارند و بعﻀي داراي نور پخش هستند و در امور شخصي مفيدند .البته بحث تنظيم نور
در چراغهاي جديد رفع شده است و ممكن است انواع نوردهي در يك چراغ تعبيه شده باشد.

پيشنهاد ميكنيم از باطري هاي قابل شارژ استفاده كنيد تا بتوانيد به دفعات از آنها استفاده كنيد و با اين كار
در حفط محيط زيست سهيم باشيد.

نكته :هرگز باطري هاي مستعمل خود را در داخل غار رها نكنيد .زيرا باطري ها به علت داشتن سرب و مواد

شيميايي سمي ،براي اكوسيستم غارها به شدت مﻀر هستند .همچنين براي جمع آوري باطري هاي رها شده
در داخل غار حتما از دستكش محافظ استفاده كنيد.

اين چراغها حدود  ٤تا  ٦ساعت ميتواند نور مورد نياز غارنورد را تأمين كند.

سوخت مصرفي آنها كربور خالص ميباشد .كه در ايران به نام كاربيد آن را

ميشناسند .نور اين چراغها به صورت پراكنده و پخش بوده و در فعاليتهاي
با سرعت پايين مانند نقشه برداري و رول كوبي يا در زمان حﻀور در كمپ
در داخل غار بيشتر كاربرد دارد .از معايب اين چراغها آلودگي زيست محيطي

آنها و سختي و دردسرهاي كار با اين نوع چراغها است .دقت كنيد كه در هنگام پيمايش ،شعله چراغتان باعث

سياهي ديواره هاي غار نشود.

چراغ استيلني به آساني خاموش ميشود و دوباره روشن كردن فوري آن در صورتي كه در وضعيت مناسبي

قرار نداشته باشيم ،آسان نيست .بنابراين با همراه داشتن جراغ هاي الكتريكي ،به محض خاموش شدن چراغ

استيلني ميتوانيم چراغ برقي را سريعاً روشن ميكنيم.

چراغهاي استيلني هميشه نيازمند به سرويسكاري بيشتري هستند .قبل از اجرا و بعد از آن محفظه سوخت

بايد رسوب گيري و جرم گيري گردد و لولههاي رابطه از محفظه تا قاشقك )بلوري( از رسوب پاك شود تا
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انتقال گاز به سهولت انﺠام گردد .دست آخر سوخت مصرفي بايد در ﻇرفي محكم كه رطوبت نتواند داخل آن

شود قرار بگيرد.

نكته :كاربيد اثر سوزش آوري مختصري دارد و در تماس با پوست التهاب مختصري ايﺠاد ميكند .اين ماده

خصوصا براي چشمها بسيار خطرناك است.

شرايط جغرافيايي و شرايط آب و هواي درون غار ،نوع

پوشش غارنورد را تعيين ميكند و مهمترين عاملي كه در
زمان اجراي برنامه غارنورد را ميآزارد آبهاي روان و جاري

از مسيرهاي افقي كه گاهي بايد سينه خيز از آن عبور كرد و

ريزش آب در اكثر معابر عمودي غار است .بدين ترتيب با

تدبيري خاص حتي المقدور بايد از خيس شدن جلوگيري كرد

تا با روحيهاي بهتر و خطر كمتر ،موفقيت اجراي برنامه را باﻻ
ببريم.

لباس غارنوردي به طور كلي بايد مستحكم و راحت باشد.

از نظر ساختار بايد يك تكه باشد تا در هنگام عبور و خزش
در معابر تنﮓ بتوان به راحتي عبور كرد .در اين نوع لباسها

استفاده از زيپ بر استفاده از دكمه ارجحيت دارد .ﻻزم است سر آستينها و دم پاها نيز توسط كش بسته شود
تا از ورود خاك و گل به داخل بدن جلوگيري گردد .براي استحكام قسمتهايي كه بيشتر با زمين در تماسند
-مانند آرنجها و سرزانوها -بهتر است يك تكه پارچه ضد خش بر روي آن وصله گردد.
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 -٢ﻻيهي مياني
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 -٣ﻻيهي زيرين يا ﻻيهي بيس

اين لباسها معموﻻً از جنس كتان هستند و در پيمايش غارهاي خشك كاربرد دارند .مزيت نسبي اين لباسها

سبكي و راحتي آنهاست .در عين حال يكي از معايب اصلي اين نوع لباسها ،اين است كه زود فرسوده مي

شوند.

نكته :بهتر است از پارچه هاي كتان ضخيم با بافت ريز جهت دوخت اين نوع لباس ها استفاده شود تا مانع
ورود گل و ذرات خاك به داخل لباس گردد.

اين نوع لباسها براي حركت در زير آبشارها و محلهاي مرطوب به كار ميروند و از نفوذ آب به بدن

جلوگيري ميكنند .لباسهاي نوع كوردورا ) (Corduraمقاومتشان زياد بوده )  ١٠برابر مقاومت بيشتر در

سايش در مقايسه با لباس هاي پنبه اي و نخي ( وداراي خاصيت تهويه هستند اما به صورت  ١٠٠درصد ضد
آب نيستند و در تماس طوﻻني مدت با آب ﻻيه هاي زيرين خيس خواهند شد ،اما در كل اين نوع لباس ها
براي كارهاي غارنوردي بسيار مفيد هستند .نوع ديگري از لباسها از مواد مصنوعي  PVCساخته ميشوند كه

كامﻼً ضد آب هستند اما مقاومت كمتري در مقابل سايش نسبت به نوع كوردورا دارند.

٣٩

كارگروه غارنوردي و غارشناسي فدراسيون كوهنوردي و صعودهاي ورزشي

لباسهاي ﻻيهي مياني نبايد مانع از فعاليت و حركت آزاد بدن

شود و بهتر است از لباسهايي با الياف پُﻼر استفاده شود .اين ﻻيه
گرماي بدن را تا حدودي حفظ مينمايند و به گرمتر شدن بدن كمك

مي كند.

نكته :در غارهاي كامﻼ آبي مي شود از وتسوت )  ( Wetsuitبه

جاي لباس هاي پﻼر استفاده كرد كه البته ايﺠاد محدوديت حركتي
از معايب اين نوع لباس است

لباسهاي ﻻيهي زير بايد تنفس خوب و باﻻيي

داشته ،حساسيت زا نباشند و بسيار كم حﺠم و سبك

باشد .نخكش نشوند و گرماي ﻻزم را براي بدن در حد
مطلوب حفظ نمايند .بعﻀي داراي سطح صاف و

بعﻀي داراي حالت پُرزدار )موئينگي( هستند.

٤٠
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كفشِ مناسبِ غارنوردي ،در مرحله اول بايد داراي زيرهاي محكم و

مقاوم باشد تا بهراحتي بتوان بر روي جاهاي تيز و برنده قدم برداشت؛ در

عين حال زيرهي كفش بايد خاصيت چسبندگي مناسبي داشته باشد تا
بتوان بدون سُر خوردن از معابر و سنﮓهاي لغزنده عبور كرد .همچنين در

غارهايي با آب و هواي سرد كه جريانها و حوضچههاي آب در معابر وجود

دارد و يا در غارهايي كه معابر گلآلود دارد ،استفاده از چكمههاي ﻻستيكي

با ساق بلند اين امكان را فراهم ميآورد تا بهراحتي در مناطق خيس و گل
آلود حركت كنيم.

دستكش غارنوردي بايد محكم و در عين حال انعطاف پذير باشد .دليل استفاده از دستكش ،حفاﻇت از

دستها در برابر رطوبت و خراشيدگيهاي احتمالي است .همچنين از آلوده شدن دستها توسط گل و ﻻي و

يا آلودگيهاي محيطي جلوگيري ميشود .دستكشهاي مناسب بايد مطابق با سايز دست غارنورد باشد تا باعث
بروز خطر در كارهاي فني نشود .همچنين در غارهاي خيس و داراي آب ،بايد حتماً از دستكشهاي ضد آب

استفاده نمود.

اين ساكها بايد حتياﻻمكان كم حﺠم بوده و قطرشان طوري باشد كه بتوان به

راحتي از حفرههاي غار عبور داده شوند .جنس پارچهي آنها مقاوم در برابر سايش
و سبك بوده و ميتوان جهت كار در غارهاي آبي از ساكهاي ضد آب استفاده كرد.

پيشنهاد مي شود حداكثر ارتفاع و قطر اين ساكها بيش از  ٨٠و  ٤٠سانتيمتر نباشد
تا بتوان به راحتي در غار حمل نمود .همچنين بهتر است از نظر فيزيكي به شكل

استوانه ساخته شود) .اين شكل در هنگام عبور از معابر تنﮓ به ساير شكلها مزيت
دارد(.

نكته :در غارهاي آبي براي جلوگيري از خيس شدن لوازم داخل ساك غارنوردي ميتوان از دراي بﮓ به

صورت جدا گانه يا آب بندي لوازم با استفاده از نايلون هاي زخيم اقدام كرد.
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اگر بخواهيم ترتيبي را انتخاب نماييم بهتر اســت از باﻻ به پايين باشــد .ما از كﻼه

ايمني شروع ميكنيم .در بخش ابزار شنا سي كﻼه را معرفي كردهايم ،اما نكته ديگر
اينكه از زماني كه هنوز وارد غار ن شده ايم ،بهتر ا ست ابتدا كﻼه را بر سر بگذاريم و
قبل از اجراي برنامه به بازبيني و رفع نقص در قسمت داخلي و تسمه ها بپردازيم.

بنا به نوع كار و شرايط غارنوردي چراغ مناسب را انتخاب مي كنيم.

 -١در صورتي كه از هد ﻻمپ ا ستفاده مي كنيم ،بايد ق سمت ات صال هاي بندي آن به كﻼه و سيم هاي

اتصال به منبع باطري بازبيني گردد .و محفظه باطري ها از وجود سولفات ها تميز گردد.

 -٢چراغهاي كمكي نيز نقش مهمي را دارا مي باشـــند .هر چند غار نورد عﻼوه بر چراغي كه در جلوي

كﻼه او ن صب مي شود بايد از چراغ ديگري ا ستفاده كند و به عنوان يدك همراه دا شته با شد ،همانطور كه
براي چراغهاي ا صلي تعداد باطري متنا سب با زمان كار را همراه داريم براي اين چراغ نيز باطري م صرفي را
در نظر بگيريم.

به وسيله اين جعبه مي توان در مواقع ضروري و اورژانس تا رسيدن پزشك به شخص سانحه ديده كمك

فراوان نمود .ﻻزم به تذكر است اين جعبه نيز بايد ضد آب بوده و خوش بار باشد .مي توان به فهرست

بعﻀي از اقﻼمي كه در اين جعبه مي تواند جاي گيرد اشاره كرد:

) الكل جامد  -پتوي نﺠات  -چاقو  -چسب  -باند – فندك – چراغ اﻇطراري كوچك  -سوت  -بند

هاي اضافه (

٤٢
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سوت به غارنورد اين امكان را مي دهد كه مواقع لزوم مانند گم شدن در غار بقيه اعﻀاء تيم را از وجود

خود آگاه كند .بايد توجه كرد كه فقط در شرايط اضطراري استفاده شود و از سوت زدن بي مورد امتناع
گردد.

نمونه اي از اسﻔاده پتوي نجات

نكته :هميشه سعي كنيد مقداري بند اضافه براي حمايت وسايل خود همراه داشته باشيد مانند بند

كفش يا طنابچه هايي با قطر كم

براي روشن كردن شمعها و الكل جامد نياز به فندك و كبريت داريم و بهتر است هميشه در دسترس

قرار داشته باشند .و هميشه بايد در محفظه ايي نگهداري شوند تا آب و رطوبت به آنها سرايت نكند .بهترين

نوع فندك ها براي داخل غار نوع الكترونيكي است

در غارهاي بزرگ و حين كمپينﮓ در غار مفيد است كه تعدادي شمع از نوع مرغوب و ديرسوز بدون اشك

ودود همراه داشته تا در استراحت هاي طوﻻني از روشنايي شمعها سود ببريد و انرژي باطري ها را براي اكتشاف

و برگشت ذخيره نماييد.

نكته :به جهت جلوگيري از آلودگي محيط غار ،حتما پسماند شمع هاي مصرف شده را از غار خارج كنيد.
٤٣
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در بخش تغذيه توضيح داده خواهد شد

٤٤
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ميتوان گفت تمامي غارنوردان حرفهاي ،در اين موضوع اتفاق نظر دارند كه كار اكتشافِ غار ،بدون

مستندسازي و نقشهبرداري ناتمام است .بدون شك انﺠام اين مهم همچون ديگر فعاليتهاي غارنوردي نيازمند

ابزار و لوازم مخصوص به خود ميباشد .براي انﺠام عمليات نقشهبرداري از غارها ،به متر ،شيب سنج ،و قطبنما

نياز است .اين لوازم در دو طيف كﻼسيك و ديﺠيتال طراحي و موجود ميباشند.

در زير سه نمونهي رايج از انواع قطبنما و شيبسنج مشاهده ميگردد .اين ابزارها از دستهي كﻼسيك و

غيرديﺠيتال هستند:

شيبسنج

قطبنما

دوقلو

در بين انواع فوق ،نوع دوقلو كه در واقع تركيبي از دو دستگاه قطب نما و شيب سنج است محبوبيت بيشتري

دارد .وزن كم ،حﺠم كم و كارايي باﻻ از دﻻيل اين محبوبيت است.

به كمك اين ابزار پس از تعيين نقاط اصلي نقشهكشي )ايستگاهها( ،زاويهي خط فرضي متصل كنندهي هر

دو نقطه با شمال و نيز شيب اين خط فرضي مشخص ميشود.

٤٥
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يكي ديگر از ملزومات نقشهبرداري ،متر است .به

كمك اين ابزار فاصله بين نقاط )طول خط فرضي

متصلكنندهي دو ايستگاه( و نيز مختصات و ابعاد

تاﻻرها و معابر تعيين ميشود.

بديهي است نوشت افزار نيز جزو ﻻينفك

مستندسازي و نقشهبرداري غارها به شمار ميرود.

به اين منظور از مداد ،پاك كن و كاغذ شطرنﺠي

استفاده ميشود .بديهي است براي غارهاي مرطوب بايد

با روشي خاص كاغذها را ضدآب نمود.

در نقشهبرداري از غارها نيز حﻀور تﺠهيزات مدرن و ديﺠيتال ،همچون ديگر عرصهها ،جايگاه ويژه خود را

پيدا كرده است.

به مرور ،انواع و اقسام مترهاي ليزري به طور گستردهاي جاي مترهاي نواري را گرفتند.

همچنين شيبسنجهاي ديﺠيتال نيز )كه اكثراً به همراه متر در يك دستگاه گنﺠانده شدهاند( جاي

شيبسنجهاي قديمي را گرفتند.
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در چند سال گذشته و در ادامهي رشد و گسترش علم و فنﺂوري ،و بهره گيري از اين مهم در مستندسازي

غارها ،ابزار جديدي پا به عرصهي نقشهبرداري غارها گذاشته است .دستگاه  Disto xو نسخه جديد آن Disto
 x2ابزار نويني است كه با ايﺠاد پاره اي تغييرات ،سه ابزار قطب نما ،شيبسنج و مترليزري را در يك وسيله
تﺠميع كرده است.

اين ابزار نهتنها در حﺠم و وزني مختصر ،كار سه ابزار را به طور همزمان و با دقت باﻻ انﺠام ميدهد،

بلكه قابليت اين را داراست كه مستقيماً اطﻼعات را )با  (Bluetoothبه كامپيوترهاي جيبي ،تبلت يا موبايل

هوشمند منتقل نمايد .به همين دليل در كنار اين ابزار ،به طور همزمان از يك موبايل هوشمند و يا كامپيوتر

جيبي ) (PDAاستفاده ميشود .اين موضوع باعث شدهاست كه نقشه برداري از غارها در زمان كمتر ،با سهولت
بيشتر و با دقت باﻻتري انﺠام پذيرد.

در انتها به بيان اين نكته اكتفا ميكنيم كه نقشهبرداري در زير آب )از غارهاي آبي( نيز تكنيكها و ابزارهاي

مخصوص به خود را دارد.
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در معابر نيم خيز كه زياد باريك نباشد ،غارنورد ميتواند كولهاش را جلوتر از خودش هول دهد.

پا مرغي در معابر كوچك

در معابر خيلي باريك ،كﻼه را از سر خود درآورده و آنرا جلوتر از خود

حركت ميدهيم .خودمان نيز به حالت سينهخيز معبر را گذر ميكنيم.

٤٩

كارگروه غارنوردي و غارشناسي فدراسيون كوهنوردي و صعودهاي ورزشي

طرح درس دوره غارپيمايي

خزيدن در معابر

حمل كوله بر روي يك شانهي غارنورد در معابر

حمل كوله در جلوي غارنورد به منظور استراحت دست

٥٠
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حركت در شكافها )به پهلو(

حركت در شكافها از جلو

نكته :در غارهاي فني خصوصا در فرود ها و عبور از مناطقي كه احتمال سقوط كوله وجود دارد ،حتما

كوله بايد داراي يك خود حمايت باشد.
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تنورهها شكافهايي ه ستند كه غارنورد ميتواند بدن خود را به صورت عمودي به درون آن وارد كرده و

پيشروي كند .سه روش عمده براي صعود از تنورهها وجود دارد.

 .١خيزش :در تنورههاي بسيار باريك ممكن است ﻻزم باشد غارنورد خود را با فشار
در تنوره جا دهد و ســـپس به كمك دســـتها به طرف باﻻ بخزد در اين حالت

كمك گرفتن از فشار پاها بسيار ضروري است.

 .٢تﻼش دو طرفه :چنان چه عرض تنوره حدود  ٦٠ســـانتيمتر باشـــد ،به كمك
پشــت ،كف دســت و كف پاها ميتوان در تنوره پيشــروي كرد .پاها يا زانو را به
يك طرف تنوره و پشـــت را به طرف ديگر تنوره تكيه ميدهيم) .در اين حالت

بدن به صـــورت گرهي واحدي در خواهد آمد( براي باﻻ رفتن ،بايد با يك پا به

ديوار پ شتي و با پاي ديگر به ديوار روبهرو ف شار آورد .بديهي ا ست كه همزمان
دستها نيز به طرف پايين فشار وارد كرده و به پاها كمك ميكنند.

 .٣صعود ضربدري توسط پاها و دستها :اين روش ،آسانترين روش باﻻ رفتن
از تنوره است؛ كه ﻻزمهي آن وجود گيرههاي مناسب در هر دو طرف تنوره

ا ست .براي شروع بايد رو به طرف تنوره اي ستاد و بر هر ديوارهي آن ،يك
دســت و يك پا را محكم قرار داد .ســپس به آرامي شــروع به باﻻ رفتن و با

حركت در جهت افقي كرد.

٥٢
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بعد از تهيه وسايل و شناسايي غار مورد نظر ،اصل اول اين است كه ابتدا بايد دوستان و اعﻀاء خانواده را

از چگونگي برنامه و مدت آن مطلع نماييم تا در صورت بروز سانحه احتمالي به كمك غار نوردان ب شتابند.
نكته ديگر اينكه هيچ گاه به تنهايي جهت بازديد از غاري هر چند سهل اقدام ننماييم.

 oابتدا بايد كليه لوازم انفرادي و عمومي را يك بار ديگر در ورودي غار چك كنيم و از صحت و سﻼمت

چراغ ها اطمينان حاصل نماييم.

 oاز همان ابتدا بايد با خونسردي و بدون عﺠله و با ديد باز به حركت در آييم.

 oاگر افراد كم تﺠربه و تازه كار در ميان تيم قرا ردارند بايد در بين نفرات كار آزموده قرار گيرند.

 oســرپرســت تيم مي بايد يك نفر را جهت كار رد زني در عقب تيم قرار بدهد و خودش در ابتداي تيم

حركت كند و كليه حركات اعﻀاء را زير نظر قرار بدهد.

 oريتم حركت نفرات بايد طوري باشد كه عرق نكنند.
٥٣
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 oدر تمامي مراحل بايد از ســر و صــدا پرهيز كرد و از صــحبت هاي غير ضــروري اجتناب كرد .ســر و

صداي زياد باعث ايﺠاد مزاحمت براي خفاش ها مي شود.
 oهيچ گاه نبايد وسايل را از خود جدا و دور كرد.

 oقبل از ورود به غار بايد آن را خوب شنا سايي كرد ،از جهت اينكه غار مورد پيمايش ،غاري ا ست كه

نيازمند به كار فني مي باشد يا خير

 oدر غار به علت كمبود ديد و محدوديت نور فقط مي توان چند متر جلوتر را ديد پس بايد دربردا شتن

گام ها دقت كامل را انﺠام داد.

 oحتماً شخصي كه مسئوليت كار عﻼمت گذاري را انﺠام مي دهد بايد از اعﻀاي با تﺠربه باشد ،چه بسا

كوچكترين بي دقتي باعث ايﺠاد خطر گم شدن كل تيم گردد .ﻻزم به ذكر ا ست در هنگام رد زني ،اع ﻀاء
تيم حق عقب ماندن از شخص نشانه گذار را ندارند.

 oمدت زمان بازديد بســـتگي به تﺠربه و قدرت بدني نفرات و تﺠهيزات دارد .براي يك گروه كم تﺠربه

بهتر است يك ساعت و گروه با تﺠربه تا هشت ساعت در نظر گرفته شود .ساعت ها حركت و خستگي بدني

و كم شـــدن قدرت بي ناني باعث بروز خطرهاي جدي مي گردد .مثل ند يدن گودال ها و يا بي تعادلي بر

اندامها و گيﺠي.

 oبه علت س ستي و شكنندگي غارها از جهيدن و پريدن خودداري كنيم و به هيچ سنﮓ و گيره ايي

نبايد اطمينان كنيم.

 oدر هنگام بازديد نبايد از گروه جدا شد حتي در مواقعي كه به دستور سرپرست ،شخصي از اعﻀاء تيم

انتخاب مي شود تا به عنوان پي شرو وارد شعبه ايي شود ،تا حدي مﺠاز به پي شروي ا ست كه بتواند نور و

صداي بقيه نفرات را ببيند و بشنود.

 oاگر در زمستان براي پيمايش غاري اقدام مي كنيد ،حتما توجه داشته باشيد كه در اين فصل خفاش

ها به خواب زمســتاني مي روند و در هنگام پيمايش بايد مراقب بود تا باعث بيدار شــدن خفاش ها نشــويم.
چرا كه در اين صـورت خفاش هاي بيدار شـده براي تهيه غذا به مشـكل بر خواهند خورد و در نتيﺠه باعث
مرگ آنها مي شويم.

٥٤
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 oاز پرت كردن و سايل به طرف يكديگر جدا بايد خودداري كرد چون به راحتي و سايل داخل حفره ها

افتاده و گم مي شوند.

 oاز نظر اخﻼقي و محيط زيســتي ،غارنوردان بايد كليه زباله هاي خود را توســط كيســه هاي محكم و

مقاوم ،به بيرون حمل كنند و از پاشيدن رنﮓ به ديواره هاي غار جداً خودداري ورزند.

ﻼ بايســتيم و حركت نكنيم تا به علت غفلت از مســير ،داخل شــكاف يا
 oهنگام ديدن مناﻇر غار كام ً

چاهي پرت نشويم.

 oاز آويزان كردن وســايل اضــافي خود مثل كﻼه و طناب به خود بايد خوداري كرد چون به راحتي به

برآمدگي هاي مسير گير كرده و تعادل ما را بر هم مي زنند.

 oبايد به اين نكته توجه كرد كه دماي ثابت در اكثر غارها بين  ٨تا  ١٢درجه ســـانتيگراد اســـت .به

استثناي بعﻀي غارها ،هنگام ورود به غار ،پوشاكي را بايد در نظر گرفت كه در اثر فعاليت مداوم ،مزاحم كار

ﻼ در زمستان دماي بيرون غار حدود درجه صفر است ولي داخل غار دما بيشتراست .پس پوشيدن
نگردد .مث ً
لباس زيادي باعث عرق كردن بدن و تبخير مﻀـــاعف آب بدن مي شـــود .در نيتﺠه بدن در اثر برخورد با

جريان هاي هوايي زودتر سرد مي شود.

 oدر هنگام بروز خطر گم شدن ،فرد گمشده بايد ابتدا خونسردي خود را حفظ كند و با صداي سوت يا

فريادهاي منقطع ،دوستان خود را آگاه سازد و از باﻻ و پايين رفتن و حركات اضافي خودداري نمايد چه بسا

ممكن اســت بيشــتر از مسـير اصــلي دور شــود .نكته ديگر اينكه بايد موادغذايي و منبع نوري خود را جيره
بندي نمايد.

 oاز تماس دستهاي آلوده به دهان و چشمان جدا خودداري شود.
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الف– استراحت مقطعي:

يكي از بهترين روشها جهت رفع خستگي و تقويت انرژي از دست رفته ،استراحت هاي كوتاه بين فعاليت

مي باشـــد .با توجه به قدرت بدني افراد و تﺠربه آنها مي توان در هر  ٢ســـاعت فعال يت ١٥ ،دقي قه زمان

استراحت و تغذيه در نظر گرفت .اين امر از آنﺠايي قابل اهميت است كه بدن به طور ناگهاني دچار تخليه و

ضــعف نگردد .بايد انرژي مصــرفي اندام ها و عﻀــﻼت را به طور متناوب تامين نماييم .در طي پيمايش نيز
عصب هاي بينايي تحريك مي شوند و بهتر است چند دقيقه اي از استراحت را به بستن چشمها اختصاص
دهيم.

نكته :هيچ گاه مستقيم بر روي سطح غار ننشينيم.
ب– شب ماني:

در طي يك اكت شاف طوﻻني و خ سته كننده ممكن ا ست گاهي نياز با شد كه افراد تيم در داخل غار به

اســتراحت طوﻻني و خواب بپردازند تا خســتگي ناشــي از ســاعت ها فعاليت را از تن بدر كنند .در چنين

مواقعي نكاتي را بايد مورد توجه قرار داد:
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 -٢در كناره هاي تاﻻرها قرار بگيرد.

 -٣حتي المقدور نزديك منبع آبي قرار داشته باشد.
 -٤محل كمپ صاف و مسطح باشد.

 -٥از قسمتهاي خرد و شكننده غار بايد دوري كرد.

پس اگر احتمال برقراري كمپ در غاري را مي دهيم بايد توجه كنيم كه شــرايط محيطي غار به ما امكان

چه نوع كمپي را مي دهد و وسايل و تﺠهيزات را متناسب با نوع فعاليت در نظر مي گيريم .مثﻼً در غارهاي

مرطوب و چاهي ،داشـــتن نور خواب بســـيار
مفيد خواهد بود.

گاهي ممكن اســـت در غارها هيچ يك از

شرايطي كه در باﻻ ا شاره شد براي برقراري

كمپ مهيا نباشــيد .در اين صــورت از كمپ

هاي معلق كه اصـــطﻼ حا " ها مك " گف ته

ميشود استفاده ميشود.

شــما وارد مكاني تاريك مي شــويد كه نيازمند به انرژي نوري هســتيد  .پس بايد در حدي ذخيره نوري

همراه دا شته با شيد كه كفاف پيمايش و برگ شت شما را بدهد .همي شه ابتدا بايد مدت زمان م شخ صي را

جهت بازديد براي خود در نظر بگيريد .هر چند ســاعت كه شــما در غار هســتيد بايد به مقدار همان زمان،
انرژي تامين كننده چراغها را همراه دا شته با شيد .البته بايد زمان برگ شت و زمان ا ستراحت ها و م سائل

ديگر مثل اتﻼف وقت در يك ســانحه را محاســبه نماييد .بهتر اســت به مقدار  ٤برابر زمان مورد نظر ذخيره

منبع نوري بيشتري همراه داشته باشيم.

نكته :حتما باطري مصرف شده را از غار خارج نماييد.
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در فﻀــاي داخلي غارها به علت ورود آب به محيطي بســته و تاريك ،به طور معمول محيط داخلي داراي

رطوبت باﻻتري نســبت به محيط بيرون دارد .حتي در بعﻀـي غارها و تاﻻرها ممكن اســت ميزان رطوبت به

 %٨٠بر سد .در چنين مواقعي شما با فردي كه داخل يك ا ستخر شنا مي كند فرقي نخواهيد دا شت .پس

ﻻزم ا ست مواردي را جهت باﻻ بردن ايمني در نگهداري و سايل مد نظر دا شته با شيم .باطري ها در رطوبت

هاي با درصد باﻻ مثل  ، %٨٠خيلي سريع فرسوده مي شوند و عمل تخليه ناگهاني در آنها ايﺠاد مي گردد.
لبا سهاي خيس به محض مﺠاورت با جريان هاي هوايي در غار باعث ا سپا سم ع ﻀﻼني و حتي سرمازدگي

مي شود.

وســايل آتش زا از قبيل كبريت و فندك ،دچار رطوبت شــده و از كار مي افتند و حتي وســايل خواب هم

بدون بازده خواهند شــد .پس با در نظر گرفتن اين موارد هميشــه اول ضــد آب كردن وســايل را فراموش

نكنيد .مي توانيد به عنوان نمونه هميشـــه تعدادي چوب كبريت و كاغذ رويه آن را داخل يك قوطي خالي
فيلم قرار دهيد و يا توســط پارافين ،چوب كبريتها را ضــد آب نماييد .باطريها را نيز مي توان داخل كيســه

هاي ضد رطوبت قرار داد.

به طور طبيعي وقتي مي خواهيم وارد منط قه اي

شـــويم ،اب تدا دن بال آدرس و كروكي مي گرديم .در

رو شهاي دقيق و پي شرفته در امر جهت يابي به و سيله
قطب نما و شيب سنج مي توان به طور دقيق م سيرها

را شنا سايي و ن شانه گذاري كرد تا در برگ شت دچار

ســرگرداني نشــويم .ســاده ترين روش نشــانه گذاري
اســـتفاده از نخ رد زني اســـت ،اين كار به عهده فرد با
تﺠربه اي ا ست كه در آخر تيم در حركت ا ست .نوع و

جنس نخها بهتر است از نوع پﻼستيك محكم و سبك

باشد .مثل نخ هاي جعبه شيريني .به سهولت مي توان
قرقره هايي را ته يه كرد و نخ ها را دور آن پيچ يد تا

را حت تر بتوان آن ها را باز و دو باره جمع آوري كرد.
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روش كار به اين صورت است كه بعد از عبور نفرات ،شخص نشانه گذار با باز كردن نخ ها و دنباله روي تيم
م سير عبور شده را م شخص مي كند تا در برگ شت دنباله نخ ها را گرفته و از غار خارج شوند .در هر  ١٠تا
 ١٥متر بهتر است نخ ها بر روي سنﮓ چين و يا برآمدگي هاي خود غار گره بخورد و اصطﻼحاً ايستگاهي را

ايﺠاد كنيم .از اين جهت كه اگر ناگهان نخ دچار پارگي شــد ما بتوانيم دنباله نخ را پيدا كنيم .حتي المقدور

نبايد نخ ها بر روي كف غار افتاده با شند .ﻻزم ا ست در برگ شت كليه نخ هاي ك شيده شده و همچنين نخ

هاي بﺠا مانده از تيم هاي ديگر را از غار خارج كنيم.

امروزه از فلش هاي مخ صوص كه شبرنﮓ ه ستند نيز براي رد زدي م سير در غارها ا ستفاده مي شود كه

عﻼوه بر كم كردن حﺠم نخ هاي حمل شــده در غار ،باعث ايﺠاد آلودگي كمتر و اســتفاده كمتر از نخ هاي

پﻼستيكي مي شوند.
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محيط غارها همواره مرطوب بوده و دماي هوا

نيز بطور ميانگين مابين  ٨تا  ١٢درجه سانتي
گراد است  .غارنوردان درزمان كوتاهي بعد از

شروع فعاليت مشكﻼت ناشي از خيس شدن
پوشاك خود را تﺠربه و احساس خواهند كرد .

از طرفي غارنوردي ،نياز به صرف انرژي فراوان

در محيطي متفاوت دارد كه توجه بيشتر به منابع

و عادات غذايي را طلب ميكند .

ويژگيهاي محيطي و عوامل ناشي از شرايط خاص درون يك غار به نوعي بر انتخاب روش تغذيه و كسب

انرژي از طريق آنها تاثير مستقيم دارد  .به ياد داشته باشيم كه تاريكي  ،رطوبت و برودت نسبي هوا همراه
هميشگي غارنودران هستند و مﺠموع اين عوامل و استرس و اضطراب ،فشار و محدوديت هاي زيادي را به

غارنوردان تحميل مي كند  .پس با انتخاب روش صحيح تغذيه كارآيي غارنوردان افزايش چشمگيري خواهد
يافت .

از طرفي خيس شدن لباسها در غار موجب اتﻼف هر چه بيشتر دماي بدن و در نتيﺠه صرف انرژي بيشتر

براي گرم نگه داشتن بدن خواهد شد .بديهي است بكار گيري پوشاك مناسب  ،اصﻼح تكنيك هاي حركتي

و پيمايشي و نيز توجه كافي به نحوه و محل استراحت ها و شب ماني در غارنوردي ،عواملي مهم در كارايي

بهتر يك غارنورد هستند.

از آنﺠا كه فعاليت درون غار يك فعاليت غالبا هوازي است ،غذاهايي مثل گوشت ،حبوبات ،سبزيﺠات،

غﻼت ،بادام زميني ،ميوه هاي ترش خشك شده و
انواع آجيل كه داراي آهن فراوان هستند ،مي توانند
به يك تﻼش نسبتا سنگين هوازي كمك كنند.

از ميان مواد غذايي معدني ،بايد توجه بيشتري

به عناصر كلسيم ،سديم ،پتاسيم ،منيزيم ،كلر،

مس ،فسفر و روي داشته باشيد .بهترين روش براي
دريافت حداكثر مواد مغذي توسط سلول هاي بدن،
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انتخاب غذاهاي كامل مثل نان سبوس دار ،غﻼت؛ ميوه جات ،سبزيﺠات تازه ،گوشت ،شير كم چرب و ساير
فراورده هاي لبني است.

ويتامين ها جايگاه ويژه اي در ارتقاي كيفيت تغذيه

و سوخت و ساز بدن دارند  .در برنامه هاي غارنوردي

طوﻻني ،نياز به ويتامين ها افزايش يافته و اهميت
بيشتري خواهند داشت  .اين مواد غذايي مكمل هاي

غذايي غارنوردان محسوب شده و مصرف آنها بايد در

فهرست تغذيه اي يك غارنورد گنﺠانده شود  .مهمترين

ذخاير ويتامين  Cميوه ها و به ويژه ميوه هاي ترش و داراي پوست زرد هستند .از طرفي سبزيﺠات تازه

نيز حاوي اين ماده مغذي و مهم مي باشند .

ويتامينهاي گروه  Bنيز در متابوليسم بدن و توليد انرژي ،سهمي مهم بر عهده دارند  .نان  ،غﻼت ،

حبوبات  ،ميوه ها و سبزيﺠات از مهمترين منابع اين ويتامين هستند .

ويتامين هاي محلول در چربي شامل گروه ويتامين هاي  Aو  Eمي باشند كه به وفور در دانه هاي

روغني نظير فندق  ،گردو  ،بادام و تخمه يافت ميشوند .

پروتئين ها ،چربي ها و كربوهيدرات ها )قند و نشاسته( منبع تامين انرژي براي بدن مي باشند .برخﻼف

تصور همگان مصرف بيش از اندازه قندها نه
تنها مفيد نبوده بلكه ميتواند با كمرنﮓ

ساختن اهميت ساير مواد مغذي و نيز زياده
روي در مصرف كربوهيدراتها ) قندها (

مشكﻼت مهمي در روند كسب انرژي

غارنوردان ايﺠاد نمايد  .البته بايد بخاطر

داشته باشيم كه قندها جايگاه ويژه و مهمي
در ميان مواد غذايي دارند .
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اين مواد به سرعت در معده هﻀم شده و در روده جذب ميشوند و در كمترين زمان ممكن به انرژي مصرفي
مبدل ميگردند  .اما مصرف بيش از حد آنها منﺠر به بروز مشكﻼتي در سوخت و ساز بدن خواهد شد .بنابر اين
توجه به ساير مواد غذايي داراي اهميت ويژه اي است  .براي مثال چربي ها سهم مهمي در ميان انواع مواد

غذايي دارند و كم توجهي به آنها غارنوردان را در معرض كمبود كالري و انرژي قرارخواهد داد  .انرژي روزانه
يك غارنورد بايد ازپروتئين ؛ چربي و قندها تامين گردد .

ميزان اين مواد در برنامه غذايي روزانه به شرح زير توصيه ميگردد :
نوع ماده غذايي
پروتئين ها

قندها و نشاسته

چربي ها ي

حيواني و گياهي

ميزان ماده غذايي بر
حسب درصد

نمونه مواد غذايي
گوشت گاو يا گوسفند  ،ماهي  ،مرغ ،
سويا  ،تخم مرغ

 ١٠تا ١٥

نان،انواع شيريني ومربا،عسل

وقندوشكر،سيب زميني،غذاهاي

خميريشكل مانندماكاروني،برنج وسوپها،

 ٦٥تا ٧٠

ميوه جات وسبزيﺠات

كره  ،روغنهاي نباتي و حيواني  ،خامه ،

دانه هاي روغني مانند مغز بادام  ،فندوق

 ١٥تا ٢٠

و بادام هندي

برخي از مواد غذايي چندين نوع از مواد باﻻ را در خود دارند  .براي مثال تخم مرغ پروتئين و چربي زيادي

دارد و ميوه ها نيز داراي كربوهيدرات و ويتامين هاي مختلف هستند  .به ياد داشته باشيد كه كربوهيدرات

ها  ،چربيها و پروتئين ها منابع كسب انرژي هستند ولي براي انﺠام متابوليسم صحيح و كامل در بدن انسان
نياز به عناصر ديگري مانند آب  ،ويتامين ها و امﻼح داريم  .اين مواد انرژي توليد نمي كنند ولي بدن ما براي

سوخت و ساز ساير مواد به آنها نياز مبرم دارد .
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برخي از مواد غذايي پر كربوهيدرات عبارتند از انواع نان ،ميوه جات ،سبزيﺠات ،انواع شيريني ،مربا ،ع سل،

قند و شكر ،فراورده هاي سيب زميني ،غذاهاي خميري شكل مانند ماكاروني ،برنج و سوپ ها.

نكته :مي بايست از شيريني جات و قند و شكر به مقدار كمتري استفاده گردد.

بطور قطع مهمترين ماده حياتي براي انسان آب است  .تمام واكنش هاي حياتي در بدن ما وابسته به آن

بوده و هيچ انساني نميتواند بيشتر از چند روز بدون آب به حيات خود ادامه دهد  .اعمال آب در بدن انسان
به شرح زير ميباشد :

 - ١تنظيم واكنش هاي شيميايي در بدن انسان
 - ٢تنظيم درجه حرارت بدن

 - ٣دخالت در هﻀم و جذب مواد غذايي مختلف
 - ٤تنظيم غلظت خون و در نتيﺠه تسريع در

عمل اكسيژن رساني و غذا رساني

 - ٥دفع مواد زائد از بدن انسان

عليرغم آنكه محيط غارها داراي رطوبت زيادي بوده و ممكن است يك غارنورد كمتر احساس تشنگي و

نياز به آب داشته باشد ،اما مصرف مداوم و به مقدار كافي از آب آشاميدني در طي برنامه هاي غارنوردي بايد
همواره مد نظر باشد  .عدم مصرف آب كافي باعث بروز مشكﻼت يا خطرات زيادي از قبيل خستگي زودرس

 ،گرما زدگي  ،گرفتگي هاي عﻀﻼني  ،مشكﻼت قلبي و عروقي  ،آسيبهاي كليوي و غيره براي ما خواهد شد
و در نهايت باعث مختل شدن حيات بدن مي گردد .توجه داشته باشيد كه امروزه تحقيقات پزشكي بر

نوشيدن آب كافي حتي در صورت عدم احساس تشنگي تاكيد دارند .

نكته :خوردن آب ولرم بهتر از اب خنك اســـت زيرا به متعادل ماندن دماي مركزي بدن كمك مي كند.

خوردن نوشابه هاي گازدار توصيه نمي شود و چاي و قهوه نيز بهتر است رقيق نوشيده شود.

هنگام غارنوردي ،بويژه در برنامه هاي استقامتي و طوﻻني مدت بايد به دفعات غذا خورد  .بديهي است كه

اينكار بايد با برنامه ريزي و صرف وقت و درايت ﻻزم در حين اكتشاف يا پيمايش يك غار گنﺠانده شود .
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تنوع مواد غذايي و نوشيدني هاي مصرفي قبل از شروع برنامه و يا در طي يك غارنوردي سنگين از عوامل

تعيين كننده در سرنوشت آن برنامه خواهد بود .

توصيه ميشود كه مواد غذايي مورد عﻼقه خود را همراه داشته باشيد  .توجه به ذائقه و غذاهاي مورد عﻼقه

ما  ،نقشي مهم و اساسي در كيفيت فعاليت هاي ما در غار خواهد داشت  .تﻼش كنيد كمتر از كنسرو و
كمپوت ها استفاده كنيد .مواد غذايي كنسرو شده كمترين ارزش غذايي را دارا هستند و از طرفي همواره در
معرض خطراتي چون فساد  ،انقﻀاي تاريخ مصرف  ،بوتوليسم و غير استاندارد بودن كنسرو يا كمپوت ها

مواجه هستند .

حتي اﻻمكان از خوردن انواع ســـوســـيس ،كالباس ،و چاشـــني تند و محرك خودداري گردد .زيرا انواع

كنسروها گوشت و سوسيس و كالباس داراي چربي و نمك زياد بوده و باعث دفع بي شتر آب بدن گرديده و
از طرفي نيز باعث اختﻼل در دستگاه گوارش مي گردند.

يك رژيم غذايي مناسب در غار مي باي ست از گروه هاي مختلف مواد غذايي تشكيل شده باشد .و لي ست

غذايي طوري تنظيم گردد كه شــامل انواع گوشــت ،ميوه جات ،ســيبزيﺠات ،حبوبات  ،غﻼت و ســاير مواد
غذايي باشد .به عبارتي تنوع غذايي كامﻼً رعايت شود حتي به مقدار كم از نوعي ماده غذايي.

از چاشني ها با طعم مﻼيم جهت تغيير در ذائقه و جلوگيري از افت اشتها بايد استفاده نمود .مانند ترشي

ها با طعم مﻼيم ،خيارشور ،زيتون شور و غيره.

حداﻻمكان بايد از غذاهاي گرم استفاده نمود و در صورت استفاده از انواع كمپوت و كنسرو بايد به تاريخ

توليد و انق ﻀاء ،عﻼمت ا ستانداردكه بر روي آن درج گرديده توجه دا شت و از م صرف قوطي هاي م شكوك
به فساد جدا خودداري نمود.

به دليل اينكه ســوخت و ســاز الكل در بدن نياز به برخي ويتامين هاي گروه  Bرا داشــته و از طرفي نيز

ماده اي ادرار آور ست و باعث تخريب و از بين رفتن اين ويتامين ها مي گردد .و همچنين به دليل دفع آب،
ويتامين هاي C,Dو مواد معدني مانند منيزيم ،كلســـيم ،پتاســـيم و روي ،از بدن ،لذا بايد از مصـــرف آن

خودداري نمود.

رعايت بهداشــت فردي و گروهي درخوردن و همچنين تزئين ســفره غذا باعث اشــتهاي بهتر شــده و در

نتيﺠه مواد مغذي بيشتري جذب بدن مي گردند.
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جمع آوري زباله هاي به جا مانده از مواد غذايي در درون غار نيز باعث جلوگيري از آلودگي محيط درون

غار شده .پس هرگونه ماده آﻻينده ناشي از تغذيه بايد به بيرون غار انتقال يابد.

بهداشت جلوه هاي مختلفي دارد كه توجه به تمام آنها از ضروريات زندگي انسانهاست  .بهداشت تغذيه ،

بهداشت محيط و بهداشت فردي از مقوله هاي مهم در اين مبحث هستند  .بخاطر داشته باشيد كه ويژگي

هاي حﻀور در اعماق زمين و شرايط خاص غارنوردي  ،اهميت توجه به اين موضوع را بيشتر از شرايط متداول
طلب ميكند  .محيط سرد و مرطوب درون غارها و نيز آلودگي هاي مختلف اعم از باكتريها  ،قارچها  ،انگلها

 ،كپك ها و ساير عوامل نامساعد كننده محيط زيست اعماق زمين ،براي انسان را نبايد از نظر دور داشت .

رعايت نظافت فردي براي غارنوردان بسيار حياتي و سرنوشت ساز خواهد بود  .همواره مراقب دستهاي گل

آلود و آلوده خود در غارنوردي باشيد .دستكش نقشي مهم در اين راستا خواهد داشت  .از آنﺠائيكه اكثر غارها
از نوع آهكي بوده و تماس با اين مواد ممكن است اثرات بدي بر سﻼمت پوست  ،چشم  ،دستگاه تنفسي و

گوارشي انسان بر جاي گذارد  ،شستشوي دستها  ،صورت و بويژه چشمها بﻼفاصله بعد از تماس با اين
تركيبات بسيار ضروري و مهم هستند .

انتقال همه زباله ها به خارج از غار از ضروريات غارنوردي است  .كمترين زباله ها ميتوانند بدترين آلودگي

را در اعماق غارها ايﺠاد كرده و اثرات تخريبي بيشماري به همراه داشته باشند .به ياد داشته باشيد كه تهويه

هوا در غارها در حداقل ممكن است و از طرفي رطوبت باﻻ و هواي سرد درودن غار نيز عوامل ديگري هستند
كه مانع از تﺠزيه زباله ها و مواد بر جاي مانده از غارنوردان در زماني كوتاه مي گردند  .موضوع مهمي كه

اغلب از توجه و نگاه غارنوردان دور مي ماند مواد دفعي انساني ،مانند ادرار و مدفوع است  .قبل از ورود به غار

نسبت به اجابت مزاج و توجه دادن همه اعﻀاي تيم به اين موضوع اقدام ﻻزم را بعمل آوريد  .در برنامه هاي

غارنوردي طوﻻني مدت بايد ﻇروف و امكانات حمل مواد دفعي را به خارج از محيط غار پيش بيني كرده و
همراه داشته باشيد.

نكته :به علت تهويه كم و ضعيف در غارها و همچنين به علت آثار بسيار بد دود سيگار بر روي خفاش هاي

داخل غار ،از كشيدن سيگار در داخل غار جدا خودداري كنيد.
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وقتي شـــروع به پيمايش غاري مي كنيد،

زيبايي ها و جلوه هاي خاص و زيباي داخل
غارها نياز عكس برداري از غارها را چند برابر

خواهد كرد .براي گرفتن عكس هاي بهتر از

فﻀــاهاي تاريك و فشــرده داخل غار كه لنز

نر مال از ث بت آن ها عاجز اســـت ،با يد از
لنزهاي وايد و خاص استفاده كرد.

اگر ق صد عكا سي با دوربين هاي آنالوگ قديمي خود را داريد بايد از فيلمهايي با ح سا سيت هاي ب سيار

باﻻ مثﻼً  ٤٠٠تا  ٨٠٠يا  ١٢٠٠كه مخ صوص عك سبرداري در محل هاي كم نور ا ست ،ا ستفاده كنيد .در

تاريكي غار عكاسي با فﻼش جدا انﺠام مي شود تا فﻼش ها هرچه بيشتر به سوژه نزديك شوند.

غار كتله خور زنجان – عكس از ميثم خوشقدم

پس از ميزان كردن زاويه با سوژه و تعيين ديافراگم و فاصله ﻻزم درجه سرعت دوربين را بايد روي عدد

 Bكه معموﻻً در تمامي دوربين هاي عكاسي وجود دارد گذاشت .درجه  Bبه اين شكل عمل مي كند كه اگر
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دكمه شاتر دوربين براي گرفتن عكس فشار داده شود تا زماني كه فشار قطع نشود دريچة ديافراگم بسته

نمي شود .پس از آماده شدن تمامي اين مراحل براي انﺠام كار كليه چراغ هاي روشنايي درون غار خاموش
و در اين هنگام دكمه شاتر فشار داده مي شود تا دريچه ديافراگم باز شود ولي چون تاريكي مطلق است

چيزي درون فيلم ثبت نخواهد شد بﻼفاصله پس از فشار دادن دكمه شاتر فﻼش كه در دست همكار عكاس

و رو به سوي سوژه قرار دارد روشن مي شود و دراين حالت دوربين فقط نور تابيده شده از فﻼش بر روي

سوژه را ثبت مي كند و با خاموش شدن فﻼش بايد فشار روي دكمه شاتر قطع شود.

عكس گرفته شده بسيار جالب و ديدني و داراي زيبايي هاي خاصي خواهد بود .البته اگر بتوان از پايه

عكاسي استفاده كرد ،به مراتب عكس دقيق تر خواهد شد .بايد اشاره كرد كه ازاين روش مي توان در يك

زمان از چند فﻼش كه در جهات مختلف قرار داده شده نيز استفاده كرد كه معموﻻً براي عكسبرداري از
فﻀاهاي بزرگ بكار مي رود .تذكر مهم اينكه در اين روش نبايد تمامي فﻼش ها زده شود بلكه بايد تك تك

روشن و خاموش شوند.
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غارهاي ايران نيز همانند ساير نقاط جهان از ديرباز مورد استفاده انسان بوده است ،استفاده از غار بعنوان

پناهگاه ،محل انﺠام مراسم آئيني ،دژ نظامي و  ...مواردي است كه شواهد آن در دوره معاصر بدست آمده
است.

ولي اكتشاف و پيمايش غارها از ديد علمي و ماجراجويي و ورزش عمر كوتاه تري دارد .متاسفانه در مورد

تاريخچه غارنوردي در ايران ،تحقيقات كمي انﺠام شده است و با قاطعيت و مستند نميتوان در مورد آن
صحبت كرد.

پيمايش غار »شاپور« كازرون توسط »جيمز موريه« )نويسنده و ديپلمات انگليسي( در سال  ١٨٠٨يكي از

اولين پيمايشهاي ثبت شده در تاريخ غارنوردي ايران است» .ژاك ژان دمرگان« معدن شناس فرانسوي يكي
از افرادي است كه بصورت جديتري به پيمايش و نقشه برداري چند غار در ايران پرداخته است .نقشه و
گزارش غار »كونه كوتر« يا »سهوﻻن« و همينطور گزارش غارهاي »كافر كلي« از نمونه مدارك به جاي مانده

از » دمرگان« است.

جيمز موريه ژاك ژان دمرگان
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گزارش »محمد نصير فرصت شيرازي« از پيمايش غار شاپور در سال  ١٢٧٢خورشيدي يكي از اولين

گزارشهاي موجود از پيمايش كامﻼ ايراني است

در فروردين ماه سال  ١٣٢٤بيست وسه تن از غا رشاپور كازرون و در مرداد ماه همين سال  ٧٠نفر از غار

مغان مشهد بازديد نمودند ،سرپرستي هر دو كاروان با »منوچهرمهران« مدير باشگاه ورزشي نيرو و راستي
بود .اين دو برنامه و تﻼشهاي »منوچهر مهران« يكي از نقاط عطف تاريخ غارنوردي ايران است.

ذكر نام تمامي بزرگان و پيشكسوتان غارنوردي ايران در اين مختصر نميگنﺠد ،ولي جاي دارد از چنگيز

شيخلي )يكي از موسسين هيأت غارشناسان ايران در سال  ،(١٣٢٥مصطفي سﻼحي ،احمد معرفت و علي
جوانشاد كه سهم بسزايي در ترويج غارنوردي و نشر اطﻼعات مرتبط داشتهاند ياد كنيم.

احمد معرفت

چنگيز شيخلي
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غارنوردي در فدراسيون كوهنوردي و صعودهاي ورزشي نيز داراي سابقه نسبتا طوﻻني است .در سال ١٣٧٥

با حﻀور سه مربي فرانسوي در ايران و آموزش تكنيكهاي نوين غارنوردي به مربيان ايراني ،فصل تازهاي در
آموزش غارنوردي آغاز شد

ايران -بند يخچال مدرسان فرانسوي سال ١٣٧٥

ايران – بند يخچال١٣٧٥ -
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بند يخچال سال ١٣٧٥

»ادوارد آلفرد مارتل« فرانسوي ) (١٨٥٩-١٩٣٨را شايد بتوان يكي از پيشگامان اكتشاف غار و غارنوردي

نوين و پدر غارشناسي مدرن دانست .فرود و اكتشاف غار ) Gouffre de Padiracفرانسه –  ،(١٨٨٩فرود
در چاه  ١١٠متري غار ) Gaping Gillانگلستان –  (١٨٩٥و اكتشاف و پيمايش  ١٥٠٠غار گوشهاي از

كارهاي اوست .مارتل از تكنيك خاص خودش كه بر پايه طناب و نردبانهاي فلزي بود ،استفاده ميكرد.

ويليام فلويد كالينز ) (١٨٨٧-١٩٢٥آمريكايي ،نيز يكي از

پيشگامان غارنوردي جهان است كه اكتشافات متعددي در پارك
ملي غار ماموت انﺠام داد.
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در دهه  ،١٩٣٠غارنوردي گسترش بيشتري پيدا كرد و تيمهاي اكتشافي در آلپ و پيرنه به جنبههاي

علمي و ورزشي غارنوردي جلوههاي تازهاي بخشيدند Guy de Lavaur ،Robert de Joly .و Norbert
 Casteretاز افراد نام آور در اين دوره هستند كه اكتشافات زيادي را در جنوب غربي فرانسه انﺠام دادند.

در جريان جنﮓ جهاني دوم Pierre Chevalier ،و  Fernand Petzlو چند غارنورد ديگر ،سيستم

غاري  Dent de Crollesرا در فرانسه كشف و پيمايش كردند كه با عمق  ٦٥٨متر ،عميق ترين غار جهان
در آن زمان محسوب ميشد .در همان سالها ،غارنوردان سعي كردند با ابداع ابزار جديد ،مشكﻼت و

محدوديتهاي موجود را رفع كنند.

در اواخر دهه  ٥٠ميﻼدي Bill Cuddington ،تكنيك تك طناب يا  SRTرا ابداع كرد .در سال ،١٩٥٨

دو سوئيسي ،اولين ابزار صعود يعني يومار ) (Jumarرا ساختند .در سال  ،١٩٦٨فرناند پتزل ،كرول را ساخت.
ابداع و بهبود ابزار و تكنيكهاي غارنوردي ،تلفيق علم با ويژگيهاي ماجراجويي و ورزشي ،به غارنوردي و

غارشناسي ابعاد تازهاي بخشيده است كه هر روز عﻼقمندان بيشتري را در سراسر جهان به خود جلب ميكند.

 -١سيستم غاري ماموت ،به طول  ٦٢٧٦٤٤متر ،آمريكا

 -٢سيستم غاري  ،Sac Actunبه طول  ٣٠٨٤٠٧متر ،مكزيك
 -٣غار  ،Jewelبه طول  ٢٥٧٤٩٥متر ،آمريكا

 -١غار  ،(Voronja) Kruberaبه عمق  ٢١٩٧متر ،گرجستان
 -٢غار  ،Sarmaبه عمق  ١٨٣٠متر ،گرجستان

 -٣غار  ،Illyuzia-Mezhonnogo-Snezhnayaبه عمق  ١٧٥٣متر ،گرجستان

توضيح :رده بندي و ابعاد نوشته شده در باﻻ ،مربوط به آخرين اطﻼعات در زمان نگارش اين طرح درس است،

بديهي است اين اطﻼعات با اكتشافات ديگر ممكن است تغيير كند.
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 غار »كتله خور« واقع در گرماب زنﺠان با  ١٢٨٦٠متر ،طوﻻني ترين غار ايران است ،اين غار كه در چند
طبقه زايش يافته است از لحاظ غار سنﮓ يكي از غارهاي زيباي ايران محسوب ميشود.

 غار »علي سرد – عليصدر« واقع در استان همدان با طول  ١١٤٤٠متر ،دومين غارطوﻻني ايران است،
وجود درياچههاي آبي در اين غار ،ويژگي خاص »علي سرد« است.

 غار  3Nواقع در جزيره قشم با  ٦٥٨٠متر طول ،سومين غار طوﻻني ايران است ،اين غار ،يكي از
طوﻻنيترين غارهاي نمكي جهان محسوب ميشود.

 غار »جوجار« با  ٨٠٦/٦متر عمق و  ٢٢٥٦/٨متر طول در استان كرمانشاه عميق ترين غار ايران است
كه در سال  ٩٢كشف گرديد و در سال  ٩٣به عنوان دومين غار عميق ايران و در سال  ٩٤به عنوان

عميق ترين غار به ثبت رسيد .اين غار توسط تيم فعالين غارنوردي ايران با شركت افراد غارنورد از گروه

ها و باشگاه هاي فعال در غارنوردي پيمايش و نقشه برداري گرديد.

 غار »پراو« با  ٧٥٢/٥متر عمق ) ٢٦چاه( در استان كرمانشاه ،دومين غار عميق ايران است كه در سال
 ١٣٥١توسط غارنوردان انگليسي كشف گرديد.

 غار »سم« واقع در ميان دو استان گلستان و سمنان با عمق  ٤٠٦/٥متر سومين غار عميق ايران است.

اين غار توسط غارنوردان گلستاني كشف و پيمايش گرديد و در ادامه با همكاري بخش غارنوردي
فدراسيون ،هيئت كوهنوردي گلستان و جمعي از غارنوردان ،نقشه برداري و رولكوبي شد.

توضيح :متراژ هاي ذكر شده در باﻻ براساس اطﻼعات آخرين نقشههاي موجود از اين غارهاست.
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سرپرستي و هدايت در غار بدليل عدم ديد كافي در فﻀاي تاريك غار و در بيشتر مواقع محيطي بسته و

كوچك و عدم ارتباط مناسب و كافي با نفرات تيم بسيار پيچيده و سخت مي باشد به همين دليل توصيه
مي شود در پيمايش غارهاي سخت و عمودي و اكتشاف و امداد ،هر كدام از نفرات تيم به لحاظ تصميم
گيري ،مهارت ها و فنون غارنوردي خود توانايي كافي را داشته باشند تا نيازي به دستورات و ارتباط مستقيم
لحظه به لحظه با سرپرست تيم نباشد.

همانطور كه از قبل در دوره هاي آموزشي ديگر مي دانيد سرپرستي و هدايت به سه بخش اصلي تقسيم

مي شود:

 .١قبل از اجراي برنامه
 .٢حين اجراي برنامه
 .٣بعد از برنامه

 .١مﺠوزها :در كشور ما و خيلي از كشورهاي ديگر براي ورود به بعﻀي از غارها به دﻻيل زيست محيطي

و يا ايمني براي ورود به غار نياز به اخذ مﺠوز از سازمان مربوطه است.

 .٢هماهنگيها و مكاتبات :براي گرفتن اطﻼعات ﻻزم و اعﻼم حﻀور تيم براي فعاليت غارنوردي بهتر است

هماهنگيها و مكاتبات با ديگر گروه هاي غارنوردي محلي ،هيئت كوهنوردي استان و معرفي نامه به نيروي
انتظامي از قبل انﺠام شود.

 .٣انتخاب تيم و افراد :بر اساس نوع غار و نوع فعاليتهاي متنوع در غار بهتر است افراد با قابليتهاي

مختلف و متناسب انتخاب شوند.

 .٤آموزشها و برنامه ريزي تمريني افراد :بر اساس فعاليتهاي متنوع در غار و بعد از انتخاب افراد براي هر

فرد بر اساس نوع فعاليتي كه انتظار ميرود بايد آموزشها و برنامهريزي تمريني مناسب طراحي و اجراشود.

 .٥تﺠهيزات :نوع غار و فعاليتهاي مختلف نياز به تﺠهيزات مناسب دارد كه هماهنگي هاي ﻻزم براي در

اختيار داشتن آن تﺠهيزات بايد انﺠام گيرد.

 .٦تقسيم وﻇايف :بهتر است نوع وﻇايف افراد تا حد ممكن قبل از برنامه براي افراد مختلف مشخص شود

و همچنين توازن بين وﻇايف و توان افراد وجود داشته باشد.
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 .٧وضيعت آب و هوا :قبل از برنامه حتما از شرايط آب و هوا اطﻼع داشته باشيد چرا كه راه هاي فرار در

شرايط مخصوصا باراني در غارميتواند در خيلي از موارد غيرممكن دانست.

 .٨هماهنگي با مراكز امدادي و تيم امداد :قبل از ورود به غار اطﻼع از مكان مراكز امدادي و همچنين

پيش بيني يك تيم امدادي در كاهش صدمات احتمالي مي تواند بسيار كمك كند.

 .٩بررسي تصاوير ماهواره اي و  GPSو نقشه هاي دسترس و نقشه هاي داخل غار :در خيلي از موارد غار

ها در مكانهايي واقع شده اند كه مشخص نمي باشد بهتر است قبل از حركت به سمت غارها راهاي دسترسي
و نقاط GPSراكنترل كرد همچنين قبل از ورود به غار نقشه غار با دقت زياد كنترل گردد.

 .١٠انتخاب راهنماي مناسب :انتخاب راهنماي مناسب براي رسيدن به دهانه غار و همچنين در داخل غار

كه شناخت كافي داشته باشد ميتواند در موفقيت يك برنامه غارنوردي نقش مهمي داشته باشد.

 .١١ارزيابي خطرات ممكن :قبل از اجراي برنامه يك تيم غارنوردي مﺠرب خطرات ممكن را بررسي و

راهكارهاي ﻻزم را پيشبيني مي كند.

 .١٢تعيين گزارش نويس و تهيه ابزارهاي مستند سازي :براي داشتن يك گزارش خوب يك فرد مناسب

كه سابقه گزارشنويسي دارد را ازقبل تعيين ميكنيم و همچنين براي مستند سازي بهتر مي توان از دوربين

عكسبرداري و يا فيلم برداري با توجه به شرايط غار بهره برد.

 .١٣اطمينان از سﻼمتي و صحت افراد و بيمه هاي مربوطه :ارجاع تمام نفرات تيم به پزشك براي گرفتن

گواهي صحت و سﻼمت عمومي و همچنين داشتن بيمه هاي ورزشي ،اطمينان ﻻزم را براي عملكرد مناسب

افراد به سرپرست تيم ميدهد .همچنين در صورت بروز حادثه مي تواند حمايت ﻻزم پزشكي صورت گيرد.

 .١٤آخرين آزمون و سنﺠش توانمندي اعﻀا تيم :سنﺠش توانمندي اعﻀاء تيم براي برنامه ريزي و تصميم

گيري نهايي مي تواند معيار خوبي باشد.

 .١٥آخرين تمرين تيمي و شبيه سازي برنامه اصلي :بهتر است آخرين تمرين تيمي  ،مشابه همان برنامه

اصلي باشد تا به لحاظ رواني تيم در برنامه اصلي در وضعيت خوبي باشد.

 .١٦تهيه تﺠهيزات امدادي :قبل از شروع برنامه مناسب تر است كه تﺠهيزات امدادي آماده و در دسترس

باشد تا در لحظه امداد كمبودي وجود نداشته باشد.

 .١٧كنترل نهايي راههاي دسترسي و وسايل نقليه :كنترل و هماهنگي وسايل نقليه ميتواند احتمال عدم

اجراي برنامه را كم كند.

 .١٨پيشبيني لوازم ارتباط مناسب :با توجه به شرايط غار لوازم ارتباطي مناسب را تهيه كرد.

 .١٩مطالعه آخرين گزارشهاي برنامه غار :براي آگاهي يافتن از آخرين شرايط غار مانند مسيرهاي تاز كشف

شده و يا ريزشهاي احتمالي بسيار ضروري است.
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 .٢٠پوشش خبري :در صورت امكان ارتباط با رسانه هاي مرتبط با فعاليت غارنوردي مي تواند اطﻼعات

خوبي در اختيار ديگر عﻼقه مندان قرار دهد.

 .٢١هماهنگي با ساير مراكز علمي يا ورزشي جهت كار مشترك :براي اينكه فعاليت غارنوردي ما

دستاوردهاي علمي و غير ورزشي ديگري در اختيار جامعه قرار دهد مي توان با ساير مراكز مرتبط مكاتبه

داشت.

 .٢٢روشن نمودن هدف اصلي برنامه و در خدمت تيم بودن افراد :مهمترين هدف در تيم بايد اول ايمني

كل تيم و بعد اهداف تيم باشد و اهداف شخصي در اولويت آخر مي باشد.

 .٢٣توانايي هاي خاص :داشتن تواناي هاي خاص مانند تخريب –غواصي -صعود سرطناب -ايﺠاد پل-

نردبان داخل غار – صعود مصنوعي و  ...مي تواند دربرخي موارد براي پيشبرد ايمن و سريع تيم بسيار مهم

باشد.

 .٢٤احتمال تغيير برنامه :تعيين نوع برنامه از قبل و احتمال تغيير برنامه بر اساس شرايط برنامه ميتواند

پيشبيني هاي ﻻزم را در پي داشته باشد.

 .٢٥برآورد مالي و اطﻼع رساني به اعﻀاء تيم.

 .١دشواري غار :تعيين دشواري غار مي تواند تغيرات مناسبي در برنامه ايﺠاد كند.

 .٢راه هاي دسترسي و خروج :مشخص نمودن اين راهها در سرعت تيم و عمليات امداد كمك فراواني مي

كند.

 .٣استفاده مناسب و كنترل و نگهداري تﺠهيزات و تقسيم آنها :استفاده مناسب و كنترل لحظه به لحظه

وسايل و نگهداري مناسب وﻇيفه تمام اشخاص مي باشد.

 .٤شرايط سطوح داخل غار :شرايط سطوح يكي از معيارهاي اساسي در نوع طناب ريزي و تكنيكها فرود

و صعود و تعيين زمانبندي برنامه است.

 .٥سيستم ارتباطي :يكي از مهمترين فاكتورها ايمني در غارنوردي  ،كنترل و استفاده درست از سيستم

ارتباطي مي باشد.

 .٦ردزني :استفاده از لوازم ردزني خطر گم شدن در غار را بسيار كم مي كند.

 .٧خطرات ويژه :ريزش آب و سنﮓ –سايشها– رطوبت و سرما -باد.
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 .٨ثبت لحظه به لحظه كارها)تيمي و فردي( :ثبت كارها مي تواند در يك برنامه بزرگ غارنوردي موجب

نظم و ترتيب شود.

 .٩تايم رسكيوها :تعيين زمانبندي كارها مي تواند امدادرساني را بسيار موثرتر و بهتر انﺠام گيرد.

 .١٠تﺠربه ﻻزم  :تعيين مسيرهاي مختلف و تكنيكها گوناگون بر اساس تﺠارب گذشته افراد و تيم.

 .١١كنترل :موارد كنترلي عبارتند از تﺠهيزات -پوشاك -وضيعت لباس و  - ...كارگاهها – طناب – ست

غارنوردي خود وديگران -كمپ.

 .١٢ارزيابي خطر :توانايي ارزيابي خطر را تمامي افراد نسبت به خود وديگران بايد داشته باشند و مخصوصا

سرپرست و مسئول فني.

 .١٣مهارت هاي حل مسئله :در موردي كه مشكﻼت فني پيش مي آيد كساني كه بتوانند راهكارهاي ﻻزم

را ارائه كنند بسيار كمك مي كنند.

 .١٤مديريت ريسك :احتمال عدم موفقيت به دﻻيل مختلف و كنترل آن عوامل.

 .١٥مديريت بحران :كنترل و نظارت بر كار نفرات و تصميم گيري در شرايط بحران.
 .١٦مهارتهاي سازماندهي و برنامه ريزي و تقسيم وﻇايف.

 .١٧مستند سازي :هر فعاليت كه مستند نشود قابل دفاع نخواهد بود.
 .١٨مديريت لحظه به لحظه افراد در برنامه.

 .١٩پاسخگويي و ارتباط مناسب با اورژانس و كادر پزشكي.
 .٢٠تعيين زمان توقف كار.

 .٢١تسلط بر تكنيكهاي پيشرفته اكتشاف.

 .٢٢چيدمان تيمي در شرايط مختلف و تغيرات ﻻزم.
 .٢٣جو زده نشدن و جلوگيري از جوزدگي ديگران.
 .٢٤نقشه برداري و نقشه خواني يا كروكي.

 .٢٥طناب ريزي :داشتن مهارت هاي ﻻزم در طناب ريزي.

 .٢٦طناب جمع كردن و انتخاب نحوه مناسب جمع كردن طنابها با روشهاي بهتر.

 .٢٧شرپا تيم :تيمي كه قابليت حمل بارهاي تيم را داشته باشد.

 .٢٨گشت سطحي :تسلط بر اصول گشت سطحي مانند گشت زني )حداقل دو نفر( و پيمايش و شناسايي

غار جديد.

 .٢٩غواصي.

 .٣٠اكتشاف.
 .٣١نﺠات.
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 .٣٣رعايت بهداشت فردي و محيط كمپ و غار.
 .٣٤كنترل هوشياري و رواني تمام نفرات.

 .٣٥كنترل مداوم وضع هوا و بارش و اطﻼع رساني به موقع.
 .٣٦كنترل و مديريت بر روند غذايي و اولويت بنديها.

 .١ارزيابي و بازگويي عملكرد فردي و تيمي و نقد و بررسي آن و نقاط ضعف و قوت و راهكارهاي بهبود

آن.

 .٢مشكﻼت -خطرات و حوادث پيش آمده يا مشاهده شده و تحليل آنها.

 .٣گزارش نويسي و گزارش خواني و ارائه اسناد و نقشه ها و عكسها و غيره در مﺠامع مختلف)گزارش

خبري(.

 .٤ريكاوري نفرات برنامه.

 .٥بازبيني و كنترل لوازم و طنابها )گزارش از كسريها و آسيبهاي وارده(.
 .٦حوادث پيش آمده و پيگيريهاي ﻻزم و تبعات آن.

 .٧انتقال تﺠربيات و دستﺂوردها و مشاهدات بر مراكز علمي و فني.
 .٨تسويه حساب مالي با كل تيم و سايرين.

بايدها و نبايدها در پيمايش غارها

• به غارسنگ ها آسيب نرسانيد

يك تماس بيدقت با غارسنﮓها ،و يا گذر كردن از محلي اشتباه ،ممكن است باعث از بين رفتن

چيزهايي شود كه براي تشكيل آنها ،صدها و چه بسا هزاران سال زمان صرف شده باشد .سازندهايي كه

شايد ديگر بازسازي نشوند و براي هميشه از بين بروند .گل و ﻻي دستكشها و يا كفشهاي غارنوردان،
ممكن است تا ابد مانند يك رنﮓ آميزي زشت در غار باقي بماند .انتقال آلودگي جزئي از نوك انگشتان
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غارنورد بر روي غارسنﮓهاي در حال تشكيل ِغار ،ميتواند براي هميشه روند شكلگيري آنها را متوقف
كند.

بنابراين دقت كنيد كه به غارسنﮓهاي غار آسيبي وارد نكنيد .هنگام گذر از محلهايي كه ارتفاع

سقفشان كوتاه است ،دقت كنيد كه با كﻼه ايمني خود به سازندهايي كه از سقف آويزان هستند آسيبي

نرسانيد .مراقب جاهايي كه دست و پاي خود را روي آن ميگذاريد باشيد .اگر در غاري به فسيل يا اثري

تاريخي برخورديد ،به آن دست نزنيد.

• در مسيرهاي مشخﺺشده و يا پاكوب گام برداريد

در غارهايي كه مسير مشخصي براي عبور و مرور تعيين شده است ،و يا اينكه مسير پاكوبي وجود دارد،

از آن مسيرها خارج نشويد و بازديدتان را از غار با گذر از آن مسيرها انﺠام دهيد تا ساير نقاط غار بكر و

دست نخورده باقي بماند .اگر شما معابر جديد يا كم رفت و آمدي را بازديد ميكنيد ،تمام اعﻀاي تيم در

يك خط حركت كنيد؛ مسيري كه كمترين آسيب را به سازندهاي غار بزند .با اين كار هم آسيب كمتري به

ساير نقاط غار وارد ميشود و هم مسير پاكوبي براي بازديدكنندگان بعدي ايﺠاد ميشود.
• هر چيزي را كه با خود به داخل غار ميبريد ،از آن خارج كنيد

در غارها زباله ،پسماند غذا ،باتري يا هر چيز ديگري باقي نگذاريد .اكثر بازديدهايي كه از غارها صورت

ميگيرند كوتاه هستند و شخص بازديدكننده در آنها نياز به دستشويي رفتن ندارد .در هر حال ،اگر در

غاري نياز به دستشويي پيدا كرديد ،اين كار را بايد در محفظههاي مناسب انﺠام داده ،بستهبندي كرده و

حتماً با خود از غار خارج نماييد .خارج كردن مدفوع و ادرار از غار ،نه فقط به خاطر غارنوردان بعدي كه از

غار بازديد خواهند كرد ،بلكه به دليل پر اهميتتري صورت ميپذيرد كه همانا تأثيرگذاري بر روي
اكوسيستم ﻇريف غار است.

• در نزديكي دهانه غارها و همﭽنين درون غارها سيگار نكشيد و آتش روشن نكنيد

آتش و دود ناشي از آتش يا سيگار ،هواي غارها را آلوده كرده و باعث آزار ديگر بازديدكنندگان و

ارگانيسمهاي زندهي درون غار خواهد شد؛ همچنين بر روي روند تشكيل غارسنﮓها تأثيرگذار خواهد بود.

از اين رو ،درون غارها يا نزديكي دهانه غارها ،سيگار نكشيد و آتشي روشن نكنيد.
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زيباييهاي مسحوركنندهاي در غارها وجود دارد .عكاسي از اين زيباييها نيازمند دقت به نكاتي است .در

هنگام عكاسي ،مراقب باشيد كه نور فﻼش ،جانداران داخل غار خصوصاً خفاشها را به هراس نيندازد .در

بهار و تابستان كه فصل زادآوري اكثر گونههاي خفاش است ،ممكن است نور شديد ناگهاني فﻼش ،باعث
ترس خفاشهاي مادر شده ،و پرواز ناگهاني آنها باعث افتادن بچه خفاشها به زمين و مرگ قطعي آنها

شود.

• از تجهيزاتي استفاده كنيد كه آسيب كمتري به محيط زيست وارد ميكند

چراغ پيشاني )حداقل دو عدد براي هر فرد( ،كﻼه ايمني استاندارد ،كفش مخصوص و دستكش ،ابزار پايه

براي پيمايش هر غاري است .همچنين ،براي پيمايش بيخطر هر غار خاص ،ممكن است ابزارهاي خاصي

نيز احتياج باشد .قبل از ورود به غار حتماً با سرپرست گروه و يا فردي كه با غارهاي منطقه آشنايي كامل
دارد ،صحبت كرده و اطﻼعات ﻻزم را كسب نماييد .رخداد حادثه براي فرد در غار ممكن است به قيمت

جان او تمام شود .يكي از سختترين و پيچيدهترين فرآيندهاي امداد و نﺠات در دنيا ،امداد و نﺠات و

كمك رساندن به مصدوم در غار است .عموم حوادث در غارها به دليل نبودن تﺠربه و يا شناخت ناقص و

تصميمگيري نادرست رخ ميدهند .تيمهاي امداد ،براي كمكرساندن به مصدوم ،اغلب مﺠبور ميشوند كه

تغييرات جدي در غار ايﺠاد كنند )گشاد كردن معابر ،رول كوبيهاي متعدد و  (...كه هر كدام از اين
تغييرات ،آسيبهاي جدي را براي غار به ارمغان خواهد آورد!

يكي ديگر از نكاتي كه در تهيه ابزار مخصوص غارنوردي بايد به آن دقت شود ،ميزان آسيبي است كه

ممكن است برخي از اين وسايل به غارها وارد كنند .به عنوان مثال ،استفاده از چراغهاي كاربيدي در غارها
بهطور كلي ممنوع شدهاست .اگر در شرايط بسيار استثنايي از اين چراغها استفاده كرديد ،حتماً با خود

ﻇرفي دربسته همراه داشته تا بتوانيد خاكستر آن را از غار خارج كنيد.
• مراقب خفاشها و ديگر موﺟودات زندهي غار باشيد

برخي از گونههاي خفاشها ،در رده گونههاي در خطر انقراض هستند .خفاشها در زمستان به خواب

زمستاني ميروند .بيدار شدن آنها از خواب زمستاني معموﻻً منﺠر به مرگ آنها ميشود؛ چرا كه
متابوليسم بدني آنها تغيير كرده و غذاي كافي نيز براي آنها وجود ندارد.
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بنابراين بهترين كار براي مراقبت از خفاشها ،نداشتن بازديدهاي زمستانه از غارهايي است كه خفاشها

در آن وجود دارند .در بهار )و بعﻀاً تابستان( نيز كه فصل زاد و ولد خفاشهاست ،بسيار با احتياط از كنار

آنها عبور كنيد.

• رفتارهايي انجام ندهيد كه خرابكاران به خرابكاري تشويﻖ شوند!

در برخي كشورها ،براي مقابله با كساني كه به غار و غارسنﮓها آسيب ميرسانند ،قوانيني وجود دارد.

متأسفانه در ايران قانوني براي برخورد با اين افراد وجود ندارد .لذا توجه به نكات زير ميتواند به حفظ و

سﻼمت غارها كمك شاياني كند:

 -غارسنﮓها را نخريد! با خريد آنها به تﺠارتي كمك خواهيد كرد كه حاصلي جز نابودي غارها

نخواهد داشت.

 -غارسنﮓها را از غار خارج نكنيد .حتي آنها كه شكسته و به زمين افتادهاند .جمعآوري و نمايش

غارسنﮓهايي كه شكسته شدهاند نيز ،ديگران را تشويق به جمعآوري غارسنﮓها و حتي شكستن
غارسنﮓها ميكند .نه خرابكار باشيد و نه كسي را به خرابكاري تشويق كنيد.

 -اگر درون غار به دريچه ،فنس ،و يا دري برخورد كرديد ،به آنها آسيب نرسانيد .دهانه برخي غارها

به دﻻيلي بسته شدهاست .ورود به اين دهانهها با هماهنگي سازمانهاي ذيربط امكان پذير است.
• فعاﻻنهتر برخورد كنيد! به ديگران آموزش دهيد!

در پروژههاي حفظ و بازسازي غارها مشاركت فعال داشته باشيد .پروژههايي مانند پاكسازي غارها،

نمونهبرداريهاي علمي ،تعمير سازندهاي شكستهشده و ...

در مورد ارزش غارها و لزوم حفظ و مراقبت از آنها با مالكان غارها و ديگراني كه قصد بازديد از غارها را

دارند صحبت كنيد و به آنها آموزشهاي ﻻزم را انتقال دهيد.

• مسﺌوليت كلي برنامه ،بر عهده سرپرست است ،لذا در طول زمان اﺟراي برنامه از

سرپرست پيروي كنيد و با او در ارتباط نزديك باشيد
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فعاليتهاي افراد در طول برنامه ،توسط سرپرست برنامه مشخص ميشود .افراد بايد زمان شروع و پايان

فعاليت خود را به سرپرست گزارش نمايند .اگر فرد /افرادي در طول برنامه از وﻇيفهي محوله توسط

سرپرست سرپيچي يا تخطي نمايند ،و يا آن را بدون اطﻼع و كسب موافقت سرپرست تغيير دهند ،در

صورتيكه دچار حادثه شوند ،مسئوليت اين حادثه بر عهده خود آنهاست .همچنين سرپرست اين امكان را
دارد كه جريمه مالي براي اين تخطي در نظر بگيرد.
• به رسكيو تايم اعﻼم شده متعهد باشيد

افرادي كه براي فعاليتهاي مختلف اعم از گشت سطحي ،طناب ريزي ،آوردن آب و  ...اعزام ميشوند،

پيش از حركت خود بايد با مشورت سرپرست برنامه ،يك رسكيو تايم )خط قرمز زمان برگشت( اعﻼم كنند.

اگر به هر دليلي تا زمان اعﻼم شده ،نفر يا نفرات برنگردند ،سرپرست برنامه ،تيمي جهت بررسي و عمليات
امداد )در منطقه و در شهر( شكل خواهد داد .اگر بعد از بازگشت تيم ،مشخص شود كه تيم بدون دليل

موجه بيشتر از رسكيو تايم خود به فعاليت خود ادامه داده است ،جدا از جريمهي مالي ،آن نفر  /نفرات در
لحظه بايد برنامه را ترك گويند.

• مراقب ابزارها و لوازم عمومي باشيد

مسئوليت بازگرداندن سالم وسايل عمومياي كه هر تيم/نفر به همراه خود براي انﺠام مسئوليتهاي

واگذار شده از انبار/سرپرست تحويل ميگيرد ،بر عهده آن تيم/نفر است .بدين صورت كه بعد از انﺠام

مأموريت مشخص ،آن تيم/نفر در مورد وسايلي كه همراه برده بود ،گزارش كاملي به سرپرست ارائه ميكند.
در صورتي كه به وسايل آسيبي رسيده باشد ،آن تيم/نفر موﻇف خواهد بود به لحاظ مالي جبران نمايد.

• مسﺌوليت كارهايي را بپذيريد كه در توان شماست؛ مسﺌول سﻼمت شخصي هر فرد ،كسي

ﺟز خودش نيست

به طور كلي مسئوليت چك كردن درست بودن ست شخصي ،چك كردن صحت لوازم تيمي ،حصول

اطمينان از سالم بودن طنابها )زده دار نبودن آنها( ،همچنين رعايت اصول ايمني و فني در هنگام

پيمايش ،بر عهده فرد/افرادي است كه جهت مأموريت مشخصي به غار اعزام ميشوند .در صورتي كه

حادثهاي به دليل اشتباه شخصي ،و يا عدم سﻼمت لوازمي كه تيم استفاده كرده است رخ بدهد ،مسئوليت
آن مشخصاً بر عهده خود افراد تيم اعزامي است و مسئوليتي بر عهده سرپرست نخواهد بود.
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به خاطر استراحت افراد حاضر در برنامه و ريكاوري آنها ،در زمانهاي مشخصي از طرف سرپرست اعﻼم

زمان استراحت ميشود )ممكن است اين زمانها بخشي از ساعات روز يا تمام ساعات شب را شامل شود(.

در اين زمانها ساير نفرات تيم نبايد مزاحمتي )با صدا ،نور ،شوخيهاي خود و  (...براي نفراتي كه مشغول

استراحت هستند ايﺠاد كنند.

• اگر محدوديتي در برخي منابع وﺟود دارد ،با رعايت اين موﺿوع به ﺟمع احترام

بگذاريد

به طور مثال ،در برخي از برنامهها ،محدوديت در استفاده از آب تميز و قابل شرب وجود دارد .سرپرست

برنامه ضمن آگاه كردن تمامي نفرات از اين محدوديت و ميزان آن ،از نفرات درخواست خواهد كرد كه در
مصرفهاي شخصي آب ،مﻼحظههايي داشته باشند .رعايت نكردن اين محدوديتها از طرف فرد  /افراد،

عﻼوه بر در بر داشتن جريمه مالي ،ميتواند باعث حذف نفر از برنامه شود.
• از وسايل ديگران بدون اﺟازه استفاده نكنيد

استفاده كردن از وسايل افراد ديگر )غذا ،گاز ،دستمال كاغذي و  (...بايد با اطﻼع و رضايت كامل فرد

صورت پذيرد .در غير اينصورت ،جدا از اينكه فرد خاطي موﻇف خواهد بود هزينههاي تحميل شده به فرد
ديگر را جبران نمايد ،مشمول جريمه مالي از طرف سرپرست نيز خواهد شد.

• مراقبت از فضاي غارها را از مراقبت از فضاي بيروني غارها شروع كنيد

همانطور كه زبالههاي خود و ديگران را در غارها بستهبندي كرده و با خود از غار خارج ميكنيد،

فروچالهها ) (sinkholeرا نيز عاري از زباله نگه داريد؛ حتي اگر دهانهي غاري نمايان نباشد .زبالههاي

مختلف به جا مانده از فعاليتهاي انساني ،در گذر زمان در فروچالهها گير افتاده و با ورود به غارها

ميتوانند اكوسيستم غار را به كلي دگرگون سازند .همچنين اين زبالهها باعث آلودگي آبي ميشوند كه كه
به درون زمين نفوذ كرده و مخازن زيرزميني را تغذيه ميكنند .آبهايي كه در فاصلهي نه چندان

دوردست ،آب آشاميدني مردم را تأمين ميكند.
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• در مورد مديريت زبالههاي خود ،طبﻖ پيوست ارائه شده رفتار نماييد

در انتها يادآور ميشويم كه در طول برنامه ،همگي ما بايد به رعايت اصول كار تيمي پايبند باشيم .يكي از

مهمترين اين اصول ،پرهيز از شوخيهاي متعدد و آزارنده براي هر يك از همتيميهاست تا فﻀاي آرام

رواني خود و ساير همراهان را بر هم نزنيم.

نحوهي مواﺟهه با زباله در برنامه هاي غارنوردي

به اختصار نحوهي برخورد با زبالههاي مختلفي كه در طي برنامهها ايﺠاد ميشوند را يادآور ميشويم.

براي اين منظور ،زبالههاي ايﺠاد شده را به سه دستهي كلي زبالههاي تر ،زبالههاي خشك و زبالههاي

خطرناك تقسيمبندي ميكنيم و نحوهي برخورد با هر كدام را در ادامه ميآوريم.
 .١زبالههاي تر :شامل پوست ميوه ،پسماند غذا و سبزيﺠات ،خرده نان و ...

 -اگر به مناطقي سفر ميكنيم كه ميزان سفر انسان به آن محلها زياد نيست )محيط ،زمان و توانايي

بازيابي و تﺠزيه پسماندهاي ترِ به جا مانده را دارد( اين زبالهها را ميتوان در طبيعت رها كرد .اين زبالهها را
ترجيحاً دور از مسيرهاي گذر انسانها )پاكوبها( و دور از مسير گذر آبهاي فصلي و دائمي رها ميكنيم.
 .٢زبالههاي خطرناك :شامل باتري ،كاربيد كلسيم

 -باتري :همگي سعي ميكنيم از باتريهاي قابل شارژ استفاده كنيم .با اين كار ،عﻼوه بر اينكه آسيب

كمتري به طبيعت وارد ميكنيم ،هم به لحاظ اقتصادي در طوﻻني مدت ،و هم به لحاظ ميزان باري كه

حمل ميكنيم )تعداد باتريهايي كه براي يك برنامهي طوﻻني مدت نياز است كه حمل كنيم( به صرفه

است .خصوصاً در برنامههايي كه صفحههاي سوﻻر وجود دارند و به راحتي از منبعي پاكيزه اين باتريها

قابليت شارژ دوباره دارند .در هر حال باتريها به خاطر آسيبهاي بسيار زيادي كه براي محيط دارند به
هيچ وجه نبايد در طبيعت و حتي سطلهاي زباله رها شوند .باتريهاي مصرف شده ،توسط شركت
كنندگان حمل ميشوند و به كيوسكهاي بازيافت تحويل داده ميشوند.
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 -كاربيد :تا جايي كه ممكن است از چراغهاي كاربيد در غار استفاده نميكنيم .اما اگر به هر دليلي

مﺠبور به استفاده از اين چراغها هستيم ،سنﮓ كاربيد و همچنين پسماند سوختهشدهي آن را به هيچ وجه
در داخل غار و يا طبيعت بيرون غار رها نميكنيم و آنها را با خود به شهر برميگردانيم.

 .٣زبالههاي خشك :شامل شيشه ،دستمال كاغذي ،كاغذ ،بطريهاي پﻼستيكي ،قوطي كنسرو ،ﻇروف

يك بار مصرف ،جلد مواد غذايي و ...

 -شيشه :تا جايي كه ممكن است از ﻇروف شيشهاي به خاطر زياد بودن جرم مخصوص و همچنين

امكان شكستن در برنامهها استفاده نميكنيم و اين ﻇروف را با ﻇروف پﻼستيكي جايگزين ميكنيم .در هر

حال اگر به هر دليلي در برنامه ،فردي از شيشه استفاده كرد ،بايد آن را سالم همراه خود به شهر بازگرداند.
 -دستمال كاغذي ،كاغذ ،روزنامه :اين پسماندها بايد در محل مناسبي جمع شوند و اگر نياز شد در

جايي دور از محل كمپينﮓ و دور از محل گذر انسانها و همچنين دور از مسيرهاي گذر آب ،آنها را

سوزاند) .دستمالهايي كه افراد براي دستشويي رفتن خود استفاده ميكنند نبايد در طبيعت رها شوند و
در محل مخصوصي كه قرار است بعداً سوزانده شوند جمع شوند(.

 -قوطيهاي كنسرو :اين قوطيها را بعد از استفاده ،براي حمل راحتتر به صورت فشرده درآورده و به

سطل زبالههاي شهر منتقل ميكنيم .طبيعت براي تﺠزيهي هر قوطي ،به زماني در حدود  ٤٠تا  ٦٠سال
نياز دارد.

 -ﻇروف پﻼستيكي ،ﻇروف يك بار مصرف ،كيسههاي پﻼستيكي و  : ...تا جايي كه ممكن است از

ﻇروف يك بار مصرف كمتري استفاده ميكنيم .خصوصاً پﻼستيكها و يكبارمصرفهاي رنگي كه آسيب
بيشتري براي طبيعت به همراه دارند .پسماندهاي پﻼستيكي را بعد از مصرف فشرده كرده و با خود به

سطلهاي زبالهي شهر منتقل ميكنيم .در شرايط اضطراري امكان سوزاندن اين زبالهها وجود دارد .در اين
شرايط خاص ،از تنفس بخارات سمي حاصل از سوختن پﻼستيك اجتناب كرده و اين كار را دور از محل
گذر انسانها و دور از محل گذر آبهاي فصلي و دائمي انﺠام ميدهيم.

نكتهي ديگري كه مﺠدداً در اين نوشتار به آن تاكيد ميكنيم ،اين است كه درون غارها ،هيچ گونه

زبالهاي ،حتي زبالههاي تر و پسماندهاي انساني )ادرار و مدفوع( ،باقي نميگذاريم.

در انتها ،يادآور ميشويم كه مديريت زبالههاي هر فرد )جمع آوري ،جداسازي ،حمل و بازگرداندن آنها و

 (...به عهدهي خود فرد ميباشد .و مسئوليت هرگونه آسيب رساندن به غار با شخص غارنورد مي باشد.
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منابع:

ويكي پديا

كتاب "روزشمارتاريخ كوهنوردي وغارنوردي ايران" نوشته داوود محمدي فر )انتشارات سبزان،فروردين (١٣٨٤

غارشناسي نوشته جيم كوك آلبوك.
غار وغارنورد نوشته علي جوانشاد.

كاتالوگ پتزل.

.Alpine caving techniques

دستاوردهاي تيم اعزامي مربيان كشور به لهستان١٣٨٨.

اردوي آموزشي مدرسان فرانسوي در سال  ١٣٧٥ايران بند يخچال.
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ﻗاﺑﻞ توجه مدرسان ومرﺑيان محترم

ﺑه منظور ايجاد شكﻞ واحد در تمامي ﻟيﺴتﻬاي نمرات و همچنيﻦ ايجاد سرﻋﺖ

ودﻗﺖ در انجام ثبﺖ نمرات مﻘتﻀي اسﺖ جﻬﺖ ارسال و پر نمودن ﻟيﺴﺖ نمرات

كﻼس ها از پورتال فدراسيون استفاده نماييد ﺑديﻬي اسﺖ ﺑه موارد ارساﻟي غير

فرمﻬاي مذكور ترتيﺐ اثري داده نخواهد شد.
ﺑا سپاس.

همچنيﻦ جﻬﺖ يادآوري مدرسان ﻋﺰيﺰ سرفﺼﻞ موارد وآيتﻢ هاي امتحاني

ﺑراي دوره غارپيمايي ﺑه شرح ذيﻞ ميباشد.
 .١انواع غارها و نحوه تشكيل آنها

 .٢غارسنﮓ ها و تعاريف و تزئينات داخل غارها
 .٣اجزاي تشكيل دهنده غارها

 .٤موجودات زير زميني و اكولوژي حيات در غار
 .٥اصول پيمايش در غار

 .٦پوشاك و تﺠهيزات غارپيمايي
 .٧بهداشت فردي و محيطي
 .٨تغديه در غار

 .٩تاريخچه غارنوردي ايران و جهان

.١٠

اصول سرپرستي و هدايت گروه

 .١١بايد ها و نبايد ها ي غارنوردي
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فرم ثبﺖ مشخﺼات غار

شماره رديف:

شماره گﺰارش:

كد غار:

---------------------------------------------------------------------

 -١نوع غار:

غار جديد

-٢نوع غار از نظر شكﻞ و فرم

 -٣نام )هاي( غار :

-٤جﻬﺖ جغرافيايي دهانه غار
 -٥ﻋرض جغرافيايي دهانه :

غار كشف شده

ﺑيشتر ﻋمودي

ﺑيشتر افﻘي
شمال

جنوب

شرق

غرب

 -٦طول جغرافيايي دهانه :

 -٧ارتفاع دهانه اصلي ازسطح دريا:

 -٩نﺰديكتريﻦ شﻬر:

 -٨استان:

 -١٠نﺰديكتريﻦ روستا

 -١١نشاني محﻞ غار :
 -١٢طول غار )متر( :

 -١٥نام فارسي غارﺑﺼورت ﻻتيﻦ :

 -١٦نوع :GPS

 -١٣ﻋمق غار )متر( :
 -١٧تاريخ نﻘشه ﺑرداري:
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 -١٨اسامي اﻋﻀاي تيﻢ نﻘشه ﺑرداري :
-١٩سختي غارﺑراي پيمايﺶ :
 -٢٠نام و نام خانوادگي:

فني

 -٢٢سايﺖ يا وﺑﻼگ :

غير فني

 -٢١پﺴﺖ اﻟكترونيك :
 -٢٣تلفﻦ :

 -٢٤تلفﻦ همراه :

Map
source
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 - ٢٥نام گروه ياﺑاشگاه :
فايﻞ نﻘشه

گرافيكي

فايﻞ نﻘشه اطﻼﻋات
ﻋددي

 -٢٦شﻬر :
ﻋكس

دهانه

