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 فدراسيون كوهنوردي و صعود هاي ورزشي جمهوري اسالمي ايران  
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  و صعودهاي ورزشي فدراسيون كوهنوردي و غارشناسي غارنوردي كارگروه  ليف و ترجمه:أوري، تآگرد
 بالغي،مهندس عباس توسلي، عليرضا  ،روشن امين نيا مهندس وحيد مصدري،  با سپاس فراوان از:

  ، بهادر برومندشهريار بهزاديان ،دكتر مسعود حميدي ،امير حسين جابر انصاري
  فدراسيون كوهنوردي جمهوري اسالمي ايران  ناشر

  ١٣٩٥  تاريخ نشر:
  اول  ويرايش

  ميثم خوش قدم   عكس روي جلد
 توجه

  هرگونه تغيير در مفاد اين جزوه به هر نحو ممكن ممنوع مي باشد.
  استفاده از مطالب با ذكر دقيق منبع آزاد است.
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 گرامي همنوردان
حضـــور پر رنگ تعداد زيادي از عالقه مندان به طبيعت و به ويژه غار و دنياي زير زمين به منظور بهره برداري از منابع 

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

سال هاي دور  سو و از محيط بكر غار ها ، ميراثي با ارزش از  سداري از اين ميراث از يك  ست كه حفظ و پا براي ما ا
موشكافي آن نيازمند آگاهي از روش هاي صحيح و ايمن در پيمايش غار ها مي باشد.اين آموزش ها سوي ديگر شناخت و 

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

ي عزيزان اســت. تالش همهتدوين گرديده براي عموم عالقه مندانمطالب اين طرح درس با توجه به ســطح مورد نياز 
ن اميد است اياست كه از علوم روز و كارآمد بهره جويند. هاي مختلف بر اين بودهكار طراحي اين مطالب در بخشاندردست

ــاي جوانان عالقمند در تدوين طرح درس ،كوچك خدمتِ ــد. طرح ترجامع هاي بهتر وراهگش كه با نياز روز هايي درسباش
 .سازگارتر باشد و ترهماهنگ

  
 فدراسيون و غارشناسي غارنوردي كارگروه

                                                                                    ١٣٩٥   
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  يگرام كارآموز
ست. بنابراين براي بهره وري  شاگرد ا شترآموزش ارتباطي دو جانبه بين مربي و  سببي  ، دادن اطالعات منا

زمينه و آگاهي از مطالبي كه قرار است فراگيرد در  شاگردي كه با پيش به مربي و شاگرد جايگاه بسزايي دارد.
 ،كندهاي خود مياي كه قبل از كالس مبادرت به صـــيقل زدن دانســـته ســـر كالس حاضـــر شـــود و مربي

لب اين جزوه صــرفًا براي اتوان در آن به هدف اصــلي آموزش دســت يافت. مطســازد كه مياي را ميمجموعه
شما با شنايي  ص آ ست. مطالعه كتابول مقدماتي و مطالبي كه در كالس تا شده ا شود تهيه   هايدريس مي 

طح دانش شما در به باال بردن س ،هاي مربي و انجام تمرينات مستمرتواند در كنار آموزشموجود مي آموزشيِ
  زيباي غارها كمك نمايد. بازديد از دنياي 

ا ب ،خود هايضـــمن ارتقاي توانايي ،گيري از توان مربيهرهاميدواريم با فرا گرفتن كامل دروس كالس و ب
ستي مهيا كنيد.منتقل كردن دانش و تجربيات خود به ديگران، زمينه سترش اين ورزش را به در سط و گ  ي ب

شــويم مطمئنًا نظرات شــما در چگونگي روند كالس و آموزش براي ما بســيار مفيد خواهد بود. خوشــحال مي
.                                  روز افزون ر ميان بگذاريد. با آرزوي توفيقدبا ما كالس و اين طرح درس مستقيماً  يهنظرات خود را دربار

  
  
  
  
  

  فدراسيون كوهنوردي و صعودهاي ورزشي جمهوري اسالمي ايران
  كارگروه غارنوردي و غارشناسي

  
http://www.msfi.ir: Web  

caving@msfi.ir: Email   
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  ٨             تقسيم فضاي غار                                                                                             . ١
                                                                           ٩                         انواع غارها                                                                                         . ٢
  ١٧                                                                                             نحوه تشكيل غارهاي آهكي. ٣
   ١٩                                                                                                رنگ هاي تزئينات آهكي. ٤
  ٢٠                                                                                       نحوه تشكيل غارهاي صخره اي. ٥
  ٢١                                                                                             غارسنگ ها و كاني شناسي. ٦
  ٢٣                                                                                                     تزئينات داخلي غارها. ٧
      ٣٠                                                                                           اجزاء تشكيل دهنده يك غار. ٨
        ٣١                                                                 ر زمينموجودات زير زميني و اكولوژي حيات در زي. ٩
  ٣٦                                                                                          پوشاك و تجهيزات غارپيمايي. ٢
        ٤٢                                                                                     تجهيزات انفرادي مورد نياز در غار. ٣
     ٤٥                                                                                    نقشه برداري و مستند سازي غارها. ٤
            ٤٨                                                                          حالت هاي عبور از دهليز ها به زبان تصوير. ٥
            ٥٢                                                                                                          عبور از تنوره ها.  ٦
  ٥٣                                                                                                 اصول راه پيمايي در غار. ٧
      ٥٦                                                                                            استراحت و شب ماني در غار .٩

  ٥٧                                                                                            اهميت محاسبه نور و زمان. ١٠
  ٥٨                                                                                     نگهداري وسايل در برابر رطوبت. ١١
                                                                       ٥٨                                                                                                 نشانه گذاري و رد زني. ١٢
   ٦٠                                                                                                           تغذيه در غار . ١٣
            ٦٥                                                                                                         بهداشت در غار. ١٤
  ٦٦                                                                                                عكاسي در غار          . ١٥
  ٦٨                                                                                        تاريخچه غارنوردي در ايران  . ١٦
       ٧١ارنوردي جهان                                                                                             تاريخچه غ. ١٧
        ٧٣. معرفي چند غار در ايران                                                                                               ١٨
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  ٧٤                                                                                            هدايت گروه سرپرستي و. ١٩
  ٧٨بايد ها و نبايد ها در پيمايش غارها                                                                                . ٢٠
  ٨٤در برنامه هاي غارنوردي                                                               . نحوه مواجهه با زباله ها ٢١
  ٨٦. منابع                                                                                                                   ٢٢
    ٨٨                                                                                                     فرم بازديد از غار. ١٢
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  عكس از امير ملكي -زنجان غاركتله خور
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  مقدمه
به  يابياز عوامل ناشناخته و دست ي، ترس آدمغارها يهاييباي، زناشناخته يغارها اكتشاف از يناش جانيه

صح ستان حياطالعات  سبا س نيزم ،يدروژئولوژيه ،يشنا س يو نگران يشنا ها تونل جاديسازه در ا نيمهند
هســتند كه ما را در  يهمه از جمله عوامل ، همه وزيخ غارمرتفع در مناطق  يهاســاختمان جاديوســدها و ا

  سازد.يتر مراسخ غارهاتر قيشناخت بهتر و دق
سنگها سترش  سا تيوجهان ، اهم رانيدر ا يآهك ايكربناته  يگ شنا  جهتمناطق را در  نيا ييشناخت و 

  سازد. يدوچندان م يغارها  ، منابع آب  و گردشگر ياكتشاف يتوسعه پروژه ها
 يوحش واناتيح برابر در حفاظت جهت يمكان و آب رهيذخ بشر، يزندگ محل غارها خيماقبل تار يزمانها در

 يزندگ يغارها را برا هيسان بود كه بشر اول نيبد ؛است بوده يعيطب يايبال ريسا گرما، طوفان و سرما و و
 وارهيشكار انسان بر د و واناتياز ح ييهاينقاش جاديبا ا ،بشر يِ تكامل روند ،يسنگ نهيپار يدر دوره. انتخاب كرد

  .بست نقش غارها
 ها،خچالي داخل در ،يمذاب آتشفشان يهاسنگ از يانواع در ،يريگشكل زميمكان و تيبا توجه به ماه غارها
 ٩٨ از شيب كهيطورهب ؛نديآيم وجودهب يآهك يهاسنگ از همه در شتريب زيو ن ،هاانوسياق و اهايدر سواحل
 نيپوسته زم درصد٢٩حدود  ،اساس برآوردها بر .اندگرفته شكل كربناته اي يآهك يهاسنگ داخل غارها درصد

  اند.داده ليتشك كربناتهرا مناطق 
  يسازندها در يخال يفضا و ينيرزميز يهاآب عبور يمجار قتيحق غارها در ،يشناسنيزم اصطالح در

 ستگاهيز عنوانهب يزمانغارها . هستند دسترس قابل و افتهي راه نيزم سطح به كه هستند نيزم گذشته سخت
 ،يشناسباستان ،يگردشگر تياهم امروزه و است بوده يآدم استفاده مورد پناهگاه اي و شگاهياين نان،يغارنش
  .رنديگيم قرار توجه مورد جهت نيا از و اندكرده دايپ يشناس نيو زم كياكولوژ
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  رونيب طيو ارتباط با مح ييغار از دهانه تا انتها بر اساس روشنا يفضا ميتقس
 هيكند به سه ناح يم افتيكه در يبزرگ باشد بر اساس سطح نور يغار اگر به اندازه كاف ستميس كي
  شود : يم ميتقس
 يورود ايروشن  هيناح  Photic (Light) zone or Entrance (Endogean)  

كه  ييقسمت ها گريد يانيكند و به ب يم افتيرا در ديطول روز نور خورش شتريغار كه در ب ييابتدا هيناح
آمدن  شيشكاف به واسطه پ جاديو ا بيو تخر ينيرزميز يدهانه، شكاف ها و درزها، تراوش آب ها قياز طر

  .نددر تعامل هست نيو سطح زم رونيب يخارج از غار، با خاك و هوا اهانيگ شهير
 شيگرگ و م هيناح (Parahypogean) Twilight zone  

 ميمستق ريغار به صورت غ رونينور از ب يو روشن غار كه مقدار اندك كيتار هيحد وسط دو ناح يا هيناح
  نفوذ نور ادامه دارد. يمكان ها نيبه دهانه غار كه تا آخر كينزد ايمناطق آستانه  ايكند  يم افتيدر

 كيتار هيناح(Hypogean) Aphotic (Dark) zone    
به  تواند يم طيمح نيغار است. ا يقيحق طيكند و مح ينم افتيدر يگونه نور چيغار كه ه ييانتها هيناح

 نكهيا ايخارج در ارتباط باشد  طيبا مح واناتيح يمهاجرت ها اي ينيرزميز يباد و آب ها قيطور منظم از طر
 نجايمستقل باشد در ا يكينظر اكولوژ زو ا قيتواند عم يم نيزم ريدر ز هيناح نيكامالً جداشده باشد. ا يطيمح

 ينمواد معد گريآزاد شده از سنگ آهك و د ييايميش يوجود ندارد اما انرژ دينور خورش يعني يانرژ يمنبع اصل
 كند يم ديرا تول طيمح نيا هياول ي، انرژChemoautotrophic يها يباكتر لهيبوس

  

 سازنده مواد نوع و تيماه نيهمچن و ،يريگشكل يو نحوه زميمكان منشأ، ل،يتشك مكان به توجه با غارها
  :شونديم ميتقس يبه انواع متفاوت آن،
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  غارهاي طبيعي -الف 
 Ice cavesغارهاي يخي  -١
 Wind cavesغارهاي بادي  -٢
 Volcanic cavesغارهاي آتشفشاني -٣
 Sea cavesغارهاي دريايي  -٤
 Limestone cavesغارهاي آهكي  -٥
 Rocky caves يصخره ا يغارها -٦

  غارهاي مصنوعي -ب 
  

  غارهاي طبيعي -الف 
هاي جاري و فرورو، انحالل شيميايي  اين گروه از غارها در اثر عملكرد فرآيندهاي طبيعي مانند حركت آب

ي ها، وزش و تخريب فيزيكامواج دريا و اقيانوس آتشفشاني،هاي و تخريب فيزيكي توسط آب، جاري شدن گدازه
 آيند. وجود ميهثير نيروهاي داخلي زمين و... بأتوسط باد و طوفان، حركات تكتونيكي وت

  Ice cavesغارهاي يخي -١
هاي بيخ، آ درجه حرارت و در نتيجه ذوب شدن برف و ها با باال رفتندر داخل يخچال در مناطق قطبي و

شوند. نفوذ كرده و جاري مي هايخچال هايشكاف و هادر داخل درز زيرين و ها به قسمتهايذوب آن حاصل از
گونه ها، اينشودكه با تغيير مسير رودها در زير يخهايي از يخ ايجاد ميها وتونلكانال ي اين اتفاقدر نتيجه

غارها بعدها ممكن است در اثر نفوذ آب از  اين .كنندرا ايجاد مي فضاها توسعه يافته و در نهايت غارهاي يخي
اين  هاي متعددي ازهاي يخي شوند. نمونهسقف و ديوارها، داراي تزئينات داخلي زيبايي از بلورها و قنديل

  هاي آلپ وجود دارند.غارها در سوئيس و در داخل يخچال
انحالل آب  ي تخريب وپديده از جمله غارهايي هستند كه توسط "مراديخ"و  "غارهاي يخي دنا"ايران  در

انواع  ،هادر فصل زمستان در اثر جريان يافتن و انجماد آب در داخل آن و اندايجاد شدههاي آهكي در سنگ
  .رنديگيم يجا يخي يغارها يبندهرد در زينغارها  گونهنيا .شودها و اشكال يخي ايجاد ميقنديل
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  نمونه اي از غارهاي يخي
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 Wind cavesغارهاي بادي  -٢
هاي قابل حمل توسط نيز ماسه و شن و ،بادهاي دائمي شوند كه جريانايجاد ميمناطقي  غارهاي بادي در

ار داز وسعت بسيار كمتري برخور ،گونه غارها در مقايسه با ساير غارهاي طبيعين. ايوجود داشته باشند باد
 يي كه سختي چندانيهاها و صخرهها به سنگجابجايي شن و ماسه توسط باد و برخورد آن ي. در نتيجههستند
 هاييحفره ها، فضاها ويباين تخر يبا گسترش دامنه كهگيرد صورت مي هاييتخريب ،زمان به مرور ،ندارند

ها د و ديواره و سقف آنگونه غارها داراي عمق، طول و ابعاد قابل مالحظه نيستناين .شودغارمانند ايجاد مي
  .هاي تيز هستندهاي تند و گوشهصاف و صيقلي و فاقد زاويه

 
 
 
 
 

  
 

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

اع داراي ارتف ها معموالًگونه آتشفشانصورت آرام و بدون انفجار است. اينهها بآتشفشان يا ماگما در اين نوع از
با خروج حجم زيادي از  .ش زيادي در سطح برخوردار هستندعلت ماهيت خود از گسترهاما ب ،چنداني نيستند

كت در مسير شيب توپوگرافي، ابتدا سطح اين گدازه و روان شدن رودهايي از مواد مذاب در سطح زمين و حر
هاي زيرين، گدازه حرارت و حالت سيالي خود را حفظ كه در قسمتدر حالي ،شودها سرد و سخت ميهگداز

ها يا مجاري تونل ،در اين حالت .توپوگرافي است شيبِ ترِ نهاي پاييسمت قسمتهدر حال حركت ب كرده و
د اغلب فاق گونه غارهاكنند. اينرا ايجاد مي گيرد كه غارهاي آتشفشانييگدازه در قسمتهاي زيرين شكل م

سي شكل هند هاي فرعي متعدد هستند و تقريباً غارهاي آهكي بوده و نيز فاقد شاخه تزئينات داخلي مرسوم در
مركز ت گونه غارها بسيار سخت و در مكانهايي كه گازهاي آتشفشانييواره و سقف اين؛ دمقطع مشخصي دارند و

  اند حفره حفره يا متخلخل است. هپيدا كرد

 ايرخي از غارهاي گدازهنيم
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  نمونه اي از غارهاي گدازه اي
  

  Sea cavesغارهاي دريايي  -٤
و همچنين عملكرد جزر و مد و نيز  ،هااقيانوس اي درياها ودر اثر برخورد مداوم امواج به سواحل صخره

زمان و طي هزاران سال عمل فرسايش، دريا در  رپيشروي و پسروي درياها دراثر تغييرات اقليمي، به مرو
 يموارد در البتهآورد. وجود ميهروي كرده و غارهاي دريايي را بپيش هاسنگ هاي ساحلي وداخل صخره

 در زين ساحل مجاورت در ا،يدر داخل به هاآن آب هيتخل و يساحل يهاصخره از هاچشمه يآب يهاانيجر
 نقش ييايدر ريز يغارها جاديا در زين ييايدر و ينيزم ريز يآب يانهايجر نيهمچن .دارند نقش نهيزم نيا

  .دارند يمهم
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 نمونه اي از غارهاي دريايي
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  Limestone cavesغارهاي آهكي  -٥
هاي زيرزميني در بمجاري عبور آ طبيعي، غارهاي آهكي هستند. اگرترين گروه غارهاي ترين و مهمبزرگ

 آهكي ها غاربه آن ،ها شدكه بتوان داخل آنصورتيهسازندهاي سخت كربناته، در سطح زمين پديدار شوند ب
آهكي  هايسنگدهاي انحاللي در ينهستند كه طي فرآ يهايپديدهجمله از آهكي  يغارهاشود. گفته مي

زيرزميني اصلي  يكه توسط يك راهرو نداعمودي تشكيل شده تعدادي مجاري افقي و از و معموالً آمدهوجود هب
  .شوندميمتصل  به يكديگر

 
 ويري از سه استاالگميت بزرگتص

 

  Rocky caves يا صخره يغارها -٦
 بزرگ يفرو افتادن قطعات سنگ ايها و  كه حاصل شكست گسل يصخره ا ينوع غار معموال در شكافها نيا

توان جزء  يرا م يصخره ا يندارند. غارها يخود وسعت بزرگ يخوده كه معموال ب ديآ ياست بوجود م
غار مانند  گريدانواع  شيدايمبدا پ يصخره ا يشكافها نياز موارد ا ياريدر بس رايدانست ز هياول يغارها
 باشند. يم يانحالل يحت ايو  يشيفرسا يغارها
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 نمونه اي از غارها

  نحوه تشكيل غارهاي آهكي
و با جاري شدن در جو، مقداري از گاز كربنيك هوا را در خود حل نموده  در حين عبور از هاي جويبارش

ها آنتجزيه  از گاز كربنيك حاصلموجود در خاك، مواد آلي و هوموسسطح زمين و نفوذ در آن، طي تماس با 
حاصل  اكسيد در آب، اسيد كربنيك دي كربنكند. بدين ترتيب با انحالل ميحل در خود  را نيز

 Dolomiteدولوميتو  ) كربنات كلسيم( Limestone سنگ آهكقابليت انحالل شود كه مي
]منيزيم ومضاف كلسيم  كربنات[ ( ) هاي ها سال در سنگداراست. اين فرآيند اگر ميليونرا   

 .آوردبوجود ميرا غارها  ،كربناته ادامه يابد
+   →  (اسيد كربنيك)  

+ → ( ) كربناتبي محلول)   ) 
( ) → + +  
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  نمايي از چگونگي تشكيل غار

  

ن هرگاه اي تواند توسط آب حمل و جابجا شود.مي ،كربناتبيصورت يون هكربنات كلسيم محلول در آب ب
ست خود را از د اكسيدديكربندر شرايطي قرار بگيرد كه بتواند تبخير شده و  ،كربنات محلولبي حاويِ آبِ

نمايد. اين عمل اتفاقي است كه در غارهاي تبديل به كربنات كلسيم يا منيزيم شده و رسوب مي مجدداً ،بدهد
انحالل آهك و تشكيل تزئينات داخلي غارهاست. تزئينات داخلي غارها كه  ،حاصل آن و دپيوندبوقوع ميآهكي 

يا  سيمكل( بناتكرون بييگيرند در واقع همان ) شكل مي .(استاالگميت واستاالگتيت و.. به اشكال مختلف
صورت بلورهاي آهكي مانند كلسيت به اكسيد خود را از دست داده و دوباره ديكربنمنيزيم) هستند كه آب و

 ، سهوالن و...)ه( غارعلي صدر، كتله خور، قوري قلع اند.وآراگونيت رسوب كرده



  غارپيماييطرح درس دوره                  فدراسيون كوهنوردي و صعودهاي ورزشي  و غارشناسي غارنوردي  كارگروه
 

  
   ١٩

  :يآهك ناتيمتفاوت تزئ يرنگ ها
بارها اين سوال براي غارنوردان پيش مي آيد كه چرا تزئينات آهكي در مواقعي به رنگهاي مختلف ديده مي 

رگه هايي از به شوند. وقتي كه آب وارد اليه هاي زمين مي شود، ممكن است در حين حل كردن آهك 
رد و در بب فضاي درون غارها ده و با خود بهفلزات و مواد معدني ديگر برخورد كند و مقداري از آنها را حل كر

 ري كه در مواقعي به زردييزمان شكل گرفتن تشكيالت آهكي اين رنگ در آن تاثير بگذارد. رنگ سفيد ش
مي زند رنگ خالص تشكيالت آهكي است و ديگر رنگها در نتيجه امالح موجود در كربنات كلسيم است. البته 

 نشان دهندههكي به چند رنگ ديده مي شوند كه اين يك قسمت از تزئينات آكه مواقعي هم پيش مي آيد 
. اين مواد و امالح باعث ايجاد رنگهاي زير مي استچند نوع مواد مختلف در درون اليه هاي زمين  وجود
  شوند:

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

كه آب هاي آبي در اين سازندها ضروري است. براي اينوجود جريان سازندهاي آهكي، در آبجهت انحالل 
 هايدر تماس با نزوالت جوي و جريان ها يا مستقيماًبايد اين سنگ ،بتواند در سازندهاي آهكي نفوذ نمايد

تواند خت بوده و آب نميس هاي آهكي عموماًسطحي بوده و يا در زير طبقات قابل نفوذ قرار داشته باشند. سنگ
خالي آن نفوذ  شكاف باشند آب درفضاي ها داراي درز وكه اين سنگها نفوذ كند و تنها در صورتيدر آن

گردند نيروهاي تكتونيكي ايجاد مي  ييا در نتيجه تخريب مكانيكي و يها در نتيجهو شكاف نمايد. اين درزمي
براي توسعه  يپتانسيل بيشتر نيروهاي تكتونيكي قرار گرفته باشد،ثير اين تأآهكي كه تحت سنگ . بنابراين 

  دارد. غار
انحالل  و يشــيفرســا يندهايفرآ ندارند، را غار جاديا تيقابل يآهك يهاســنگ يهمه كه داشــت توجه ديبا

ـــايش اثر نكند و باعث انحالل مواد نشـــودطوريهب ها هســـتند.ي از عوامل بوجود آمدن آنكي  ،كه اگر فرس
ـــنگ ـــطالح فني پديده و از طرف ديگر هر .نديآيوجود نم هب ها غارس انحالل وخوردگي در  يچند در اص

شد ،شودها ميغار نوجود آمده بمنجر بهاي كربناته (آهك و دولوميت) سنگ ستگي و خرد  شك ي اين گاما 
هاي غارزايي در سنگگيري و تشديد اي در شكلسهم عمده ،و عوامل تكتونيكي زمين هالها توسط گسسنگ

  آهكي دارد.
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  : يا صخره يغارها ليتشك نحوه
 هاآن امتداد در غارها كه شونديم باعث هاگسل و هايخوردگ نيچ توسط شده جاديا يفضاها يموارد در
يم خالتد هاآن يريگشكل و نيتكو در آهك سنگ يانحالل يهادهيپد ،بعد مراحل در و ابندي توسعه و رشد
  . كند

سل عملكرد اثر در كه ييغارها سعه و آمده وجودهب هاگ س نقش هادرآن يانحالل نديفرا و اندافتهي تو سا  يا
 اريبس است ممكن آهك، سنگ يهاهيال يريگقرار ينحوه نيهمچن و گسل وكار ساز به توجه با است، نداشته

شند خطرناك شير يهاسنگ غارها نيا كف در. با  يداخل ناتيو تزئ شوديم دهيد يفراوان به ختهيفرور و يز
 به و ندارد يامالحظه قابل توسعه و رشد هاآن يهاوارهيد و سقف ،و ...) دركف تياستاالگت ،تياستاالگمغار (
  .كرد اشاره ديخورش اسپهبد كو كيبورن غار به توانيم رانيا در غارها نيا يجمله از. شودينم دهيد يفراوان

ا نقش اصلي ر ،هاي فرورو و زيرزمينيهاي انحالل و فرسايش توسط آبكه پديده در مقابل غارهايي هستند
گونه غارها داراي تزئينات داخلي فراوان و زيبايي داشته است. اين هاآن توسعه، شكل گيري و بوجود آمدندر 

سقف، ديواره سيار كمتر ديده ميدر  ستند و اثرات ريزش و تخريب در كف آنها ب هر چند كه  ؛شودها و كف ه
غارهاي  توانيم بهبه عنوان مثال مي ثير نبوده است.تأها بيكي نيز در بوجود آمدن آنيها و حركات تكتونگسل

  خور اشاره كنيم.صدر و كتلهرودافشان، علي
  

ي، . ساختار زمين شناسباشندميو از نظر محيطي بسيار حساس بوده ديناميك آهكي  مناطق كه نهايت اين
  . تشكيل غارهاستسرعت  يوهوايي، تعيين كننده آبير و شرايط گهاي درانحالل سنگقابليت 

ماهيت ديناميكي، ســن گردش آب و حالليت  ها بايدو چگونگي تشــكيل آنبنابراين در اكتشــاف غارها  
  د.كننبيشتري پيدا مي يانحالل بيشتر باشد، غارها توسعهقابليت ها مورد توجه قرار گيرد. هرچه سنگ

ــط دهيپد نيا جاديا ــ توس ــتميس  امكان ينيرزميز يآب يهاانيجرو فرورو،  به همراه  يجار يهاآب از يس
ها گانحالل سن تيقابل يعني يعامل اصل سه ،يغار يزدها برون جاديا و ليتشك در گريد عبارت به. راستيپذ
س ،هاشكاف و درز از يستميس يگريدآب هاي جاري و  و سا شكل ينقش ا هرچه درجه  غار دارند. يريگدر 

   .رديگيانحالل بهتر صورت م ،ها باالتر باشدآهك نيخلوص ا
كمتر از مناطق مرطوب و نيمه مرطوب بوده ودر مناطقي  غارها يو توسعهبنابراين در نواحي خشك فعاليت 

  .شوديديده نم اين پديده  ،ميليمتر در سال بارندگي دارند ٣٠٠-٢٥٠كه كمتر از 
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علت وجود مواد آلي ه. باستهاي نفوذي وجود گازكربنيك در آب غارهايكي ديگر از عوامل مهم در توسعه 
درجه انحالل  در اين مناطق چشمگيرتر است. ضمناً غار خاك  نواحي جنگلي، توسعه در ( گياخاك ) هوموس و

در ارتفاعات و مناطق  ريغا هايآهك با درجه حرارت محيط و آب نسبت عكس دارد و بدين ترتيب سيستم
  سرد توسعه بيشتري دارد.

  

 ي آهكيهاغار و گسترش مهمترين عواملي كه در تشكيل ،چه كه عنوان شده به آنجبا تو
  عبارتند از: دخالت دارند

  نوع سنگ آهك -١
  بآنوع جريان  -٢
  شرايط جغرافيايي منطقه -٣

  

  غارهاي مصنوعي -ب 
 اند و در مواردي ممكنمحل اسكان، پناهگاه، نيايشگاه و... حفر شدهغارهاي مصنوعي توسط بشر جهت ايجاد 

 ،شودها حفر ميهايي كه توسط انسان در داخل كوهها در غارهاي طبيعي حفر شوند. به حفرهگونه مكاناين است
ه ا كندهها و يا كوهگونه غارها كه به صورت مصنوعي و به دست انسان در دل سنگاين شود.يمغار هم گفته م

  گيرند:برداري قرار مينياز و هدف اصلي ساخته شده و مورد بهره ٤اند، معموالً بر اساس شده
  معدن -٤     مذهبي -٣     نظامي -٢     زندگي – ١ 

  زير اشاره كرد: شود براي نمونه به غارهاي مصنوعيدر داخل ايران مي
  لرستاندر غار كوگان  –كافركلي در جاده هراز  غار –غار قلعه جوق در اراك 

  

  هاآنكاني شناسي و  Speleothems(سازندهاي غار)  هاغارسنگ
ــازندهاي غار ــنگ س ها، ها، چكيدهها، چكندهگلميي از تزئينات داخلي در غارها، مانند گلگروه ها،يا غارس

ر شوند كه دزيبايي ديده مي هاي متفاوت ولغارها به شكبر روي ديواره، سقف و كف  ... هستند كه ها وستون
  آيند. كربنات محلول بوجود ميبي حاويِ آبِ گذاريِاثر رسوب
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ميايي دليل تركيب شيهمعرفي شوند. ب كلرورو  كربناته، سولفاتههاي اصلي اين سازندها ممكن است درگروه
ـــتها زايي متفاوتي نيز از آنكانيتوان مي ها،گروهاين متفاوت  ما ؛انتظار داش ها در غارها، ترين كانيرايج ا

  .كلسيت و آراگونيت است
هاي دولوميت و مگنزيت، كاني هاي كربناته شامل كلسيت، آراگونيت،هاي اصلي سنگبر همين اساس كاني

و  شامل هاليت، سيلويت كلرورهاي سنگ اصليِ هايو كاني ،تيدريآنهاي سولفاته شامل ژيپس و اصلي سنگ
آورده  )به تفكيك هر گروه(ها برخي از مشخصات فيزيكي و شيميايي آنزير، جدول  در باشند كهكارناليت مي

  . شده است
  

  كربناته هايكاني ييشيميا وتركيب فيزيكي مشخصات)  ١جدول ( 
  وزن مخصوص ديجوشش با اس ييايميش بيترك ينام كان

 )بمكع سانتمتر بر(گرم 
 رنگ يسخت

 ياهقهو -زرد -ديسف ٣ ٧/٢ ديجوشش شد  تيكلس

 زرد -ديسف ٣٥/٣-٤ ٩/٢ جوشد يم  تيآراگون

) تيدولوم )  ياهقهو – ديسف ٣٥/٣-٤ ٨/٢ ييجوشش جز 

 زرد -ديسف ٥/٣-٥ ٢/٣ -٣ مگر ديجوشش فقط با اس  تيمگنز

 
 

  يديكلر يهايكان ييايميش بيوترك يكيزيف مشخصات)  ٢جدول ( 

  وزن مخصوص ييايميش بيترك ينام كان
 )مكعب سانتمتر بر(گرم 

 رنگ يسخت

 رنگيب – ديسف ٥/٢ ١/٢  تيهال

 رنگيب – ديسف ٢ ٩/١  تيلويس

 ديسف ١ ٦/١  ,   ,  تيكارنال
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  سولفاته يهايكان ييايميش بيوترك يكيزيف مشخصات)  ٣جدول ( 
  وزن مخصوص ييايميش بيترك ينام كان

 )مكعب سانتمتر بر(گرم 
 رنگ يسخت

 ديسف ٣-٥/٣ ٣  تيدريآنه

 رنگ يب– ديسف ٢ ٣  ,  پسيژ

  
س: نكته شكال با تيكل  تا كرم ،يريش يهارنگ در يمنشور اي و ليما يصورت مكعبهب خود خاص نيبلور ا

ــ رهيكم رنگ تا ت ياقهوه ــود. آراگونيم دهيد آن دهنده ليتشــك يهايبا توجه به ناخالص صــورت هب زين تيش
  شود يم دهي، دتيكلس هيشب رنگ و بيترك همان با و دهيو بهم چسب يارشته يبلورها
  

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

بوده و در حقيقت همان بلورهاي آهكي هســـتند،آراگونيت زياد پايدار نبوده وبه مرور زمان  CaCO3تركيب 
، باعث انحالل  CO2 ب وآتبديل به كلسيت مي شود. عبور آب داراي اسيد كربنيك تشكيل يافته از تركيب 

سيم  شودبآهك و حمل بيكربنات كل اين آب هنگامي كه به سقف وديواره غارها مي رسد  .صورت محلول مي 
  جود مي آورد.بودر آنجا رسوب كرده وتزئينات داخلي غاررا

  تزئينات داخلي غارها عبارتند از: برخي از
  يا چكيده: Stalagmiteاستاالگميت -١
سنگهايي كه در كف غارها بر اثر فرايند   سنگ به تمام غار  شكيل غار  بوجود مي آيد چكيده مي گويند. ت

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

شود و قطره به محض رسيدن  شده و در نتيجه بخشي از دي اكسيد كربن آن آزاد مي  آب قطره دوباره بخار 
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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ـــال چكيده هاي گوناگوني را در  ـــكل هاي گوناگون در مي آورد مانند فرايند ظرف ميليونها س كف غار به ش
ــامي  ــه انگور و غيره كه هر كدام داراي اس ــكل كله قندي و گل كلم و خوش ــتون لوله هاي توخالي يا به ش س

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

   .)مي باشد
 
  
 
 
 
 
 
 

  
  

  چكنده : ياStalactite استاالگتيت   -٢

ــنگها ــقف در آب دنيكه بر اثر چك ييبه تمام غارس  ديپد س
 كربنات يب يمحتوا آب كه يزمان. نديگو يده مچكن نديآ يم

 به ابدي يم را غار يفضا به چكه شكل به سقف منافذ از ميكلس
 از يكوچك بخش فشـــار رييتغ و غار درون يهوا با تماس علت

 قطره از كربن دياكســ يد يمقدار آن يازا به و شــده بخار آن
 ميكلس كربنات يكوچك اريبس جزء جهيدرنت و شود يم ازاد آب
 نيا تداوم با و كند يم رســوب ســقف از قطره ييجدا محل در
   بايز اريبس يها چكننده سال ونهايليم يط در نديفرا
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 چاله و زنجان خور كلته غار نديآ يم در مختلف اشــكال به و شــود يم ليتشــك غار ســقف در يگوناگون و
  .باشد يم مختلف يها صورت به فوق يها چكننده شگاهينما نيمهمتر جانيدل رينخج

معموال در نقطه مقابل اســـتاالكتيتها ، اســـتاالگميتها 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. 

 

   :Pillarو جرزها   column  ستونها -٣
 لمتص ها تياستالگم به ها تياستالگت كه يزمان

در  . ودهنديم ليرا تشك يآهك يها ستون شوند يم
ها به ديواره غارها چسبيده  ستوناين مواردي كه 

 باشند به آنها جرز گفته مي شود.
 
 
 
 
 

 
 

  :(Flow Stone)فالوستون  يا  روانه ها -٤
سقف غارها جريان مي يابد  آبي كه در امتداد طول 

شي از بي كربنات ش سقف بتدريج پو سيم درطول   كل
مي  گفته يا فالوستون ايحاد مي نمايد كه به آنها روانه

  شود.
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  :)   ( Drapery پرده -٧
سقفآبي كه در طول ديواره سمت  و  غارها به 

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

 پيداست به آنها پرده مي گويند.
      

  

  :) ( Cauliflower ها يكلم گل -٨
شكال گل كلمي از  ستند كه جنس ا سيت ه سقف وديواره معموال كل ود غارها بوجو گاهي بر روي كف در 

 .آيند مي
  

  
  
  
  
  
 

 :  )(pisolite or cave pearlغار  هاييا مرواريد ها و نخودي -٩
ساختارهاي نخود مانند ويا مرواريدي شكل از بي كربناتها هستند كه در اثر تراكم وتجمع ورقه هاي متعدد 

 مي آيند. ومتحد المركز كلسيت يا آراگونيت در اطراف هسته اي كوچك بوجود
  



  غارپيماييطرح درس دوره                  فدراسيون كوهنوردي و صعودهاي ورزشي  و غارشناسي غارنوردي  كارگروه
 

  
   ٢٧

  
    

  
  
  
  

    
  :   Rim stoneحوضچه -٩

ــند .  ــته باش ــيم ويا كربنات منيزيم داش آبگيرهاي كوچك در كف غارها كه ديواره اي ازجنس كربنات كلس
ر آنها رسوبگذاري ب اگراين حوضچه ها لبريز از آب محتوي بي كربنات باشند با سر ريزشدن آب از ديواره هاي

 ديواره ها بدين ترتيب بزرگتر وبلند تر شده و ابعاد حوضچه گسترش ميابد. روي ديواره آن انجام شده و
  

 
 
 
  
  

  

  : Moonmilkمون ميلك -١٠
نوعي ماده شيميايي طبيعي(در حال خشك پودري) حاصل از تجزيه كلسيت وكربنات توسط باكتريها و ديگر 

ديده مي شود اين ماده در صورتيكه در آب ميكرو ارگانيزمها در داخل غار است كه بر روي ديواره ها و كف غار 
  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 وتشكيالت داخل آن



  غارپيماييطرح درس دوره                  فدراسيون كوهنوردي و صعودهاي ورزشي  و غارشناسي غارنوردي  كارگروه
 

  
   ٣٠

  دهليز راهرويي است كه بايد از آن خميده يا خزيده عبور كرد.  دهليز: -١
داالن راهرويي است كه پهناي آن به اندازه دستهاي باز شده يك انسان و بلندي آن در حدي است  داالن: -٢

  كه مي توان به طور ايستاده از آن عبور كرد. 
  تاالر به فضاهاي وسيع با سقف هاي بسيار بلند گفته مي شود.  تاالر: -٣
دخمه فقط يك راه ورودي دارد و از است با ابعاد حداقل دو متر،  دخمه فضايي نسبتاً كوچك دخمه: -٤

  .همان راه بايد از آن خارج شد
چاه مجرايي است كه به صورت عمودي گسترش پيدا مي كند و عمق آنها معموالً بيش از سه متر  چاه: -٥

اما چاه ها هميشه داراي مجراهاي  ،و يا به يك راهرو يا تاالر دكنمي مي باشد. راس آن به خارج سطح راه باز 
  چاهها استوانه اي و يا مخروطي هستند.  .جي رخنه پذير نيستندخرو
از به هم پيوستن آبهاي فرو رو در اعماق شيارهاي غار به وجود مي آيد كه رو به پايين در  رودخانه: -٦

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

  مي باشد. گلوي شترشبيه 
  و آبگيرهاي كوچك وكم عمق .بسته  يها گودال  حوضچه : -٨
ايستگاه نهايي آب در پايين دست جايي كه سقف و آب به هم مي رسند و غالباً با تجهيزات  :مخزن -٩

  اما هر مخزني داراي سيفون قابل عبور نيست. غواصي امكان عبور فراهم مي شود
  راهروهايي كه توسط فرسايش آب بوجود آمده و طول آنها بيشتر از عرض شان مي باشد.  تنگه: -١٠
  .داراي عمق و وسعت زيادي باشدهايي كه  آب در آنجا جمع شده  و محل درياچه : -١١
 يعمود يشوند ، چاه ها يهم گفته م اماسي) كه Jamasژاماس ( اي ييهوا يچاه ها :ييهوا يهاچاه  – ١٢

توان آنها را در امتداد گسل ها  يم معموالًارتباط دارند.  نيغار هستند كه با سطح زم داخل يعمود مهين اي
 رسد  يمتر هم م ١٠از  شيبه ب يعمود يچاه ها نيكرد . قطر ا دايپ
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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 

  خزندگان ماهيان و غيره. –حشرات  –شكل يافته را درغارها يافت مانند پستانداران نمونه هايي تغيير 
 يجهان ميالدي توسط جينل و راآو ويتزا پايه گذاري شد و بعد از جنگ ١٩٠١علم حيات شناسي غار درسال 

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

  
  تقسيم مي شوند: انواع زيربه طور كلي جانداران زيرزميني به 

  ها يباكتر –انگل ها  –قارچ ها  – اهانيگ – جانوران

 غارزيان، غارزيان انتخابي، غارزيان مامني، غارزيان اتفاقي  

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

جانداران اغلب بدون رنگ و نيز بدون چشم هستند و محيط زندگي آنها بسيار كوچك و محدود مي باشد 
 نوعي از دوزيستان به نام پروتهذيه كنند . و براي تغذيه ممكن است از بقاياي همديگر و يا باكتري ها تغ

Protee ) و آفنوپسAphoenops كه اين جانوران كامال در زير زمين متوليد مي شوند، زندگي مي (
 كنند، توليد مثل كرده و در همان جا مي ميرند. 

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

  دانسته و آنها را سنگواره هاي زنده مي نامند. زمين شناسي عده اي اين جانوران را متعلق به دوران سوم
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  مي توان نمونه هايي از اين موجودات را نام برد و اشاره كرد:
  سوسك غار  – ١
  ميگوي كور غار  -٢
  ماهيان كور  – ٣
  بندپايان  -٤
  و انواعي از سخت پوستانباكتريها – ٥

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

  بندبند و خاكيكرمهاي 
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مانند:  .ستنديدر غار ن اتشانيح ليبه تكم قادرگروه  ني. جانوران اشوديگروه غار دوستان هم گفته م نيا به

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

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

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

  

    به طور كلي به علت نامناسب بودن شرايط زيستي گياه از نظر نور و رطوبت گياهان خاصي مي تواند خود را
  و اكثرا در حوالي دهانه ها پراكنده ميباشند. دراين گونه محيط ها وفق دهند.

  دارند. راگياه قدرت هماهنگي در اين محيط ها اشكال خاصي از فقط 
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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  
  كه از خود ترشح ميكنند قابل جذب كنند . آنزيمي وسيله 

 غارها بدليل دارا بودن رطوبت زياد و تهويه نامناسب مستعد وجود انواع قارچها هستند .                                  -
 مهمترين بيماري قارچي در غارنوردان درماتوفيت است .   - 
                          مو و ناخن را مبتال ميكند .   ، درماتوفيت عفونت قارچي وسطحي پوست است كه نواحي پوست  - 
 شايعترين قارچها عبارتند از :    - 
 ميكروسپوروم ( پوست و مو را درگير ميكند )    ٠ 
 تريكوفيتون ( پوست و مو و ناخن را درگير ميكند )    ٠ 
 اپيدرموفيتون ( پوست و ناخن را درگير ميكند )    ٠ 

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

ترشحات چركي و خونابه  شايع  مي باشد .  ممكن است پوستولر باشد . معموآل بدون درمان هم خوب 
  به  جا ميگذارد .                        ( جاي زخم ) ميشود ولي اسكار

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

موجب جلوگيري از  عفونت  است ) هي( كه بدون نسخه از داروخانه ها قابل ته پودر تالك يا تيناكتين  
                                    ميشود.       

كفش تنگ و پالستيكي ، جوراب پشمي و نايلوني ، بهداشت   نامناسب ، عوامل ارثي و رطوبت زياد از   
      جمله  عوامل  زمينه  ساز براي ابتالي به عفونت هاي قارچي هستند .
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 ك انجام شود.  بايد بعد از معاينات الزم توسط پزش   درمان :   - 
  روند درمان شامل رعايت بهداشت ، داروهاي موضعي و سيستميك است .                                                      

 

خنك ومرطوب بودن ممكن  .در غارها يافته ميشوند ي زندگ يبرا يگاه هيتك و طيشرادر صورت وجود 
انگلها معموال از بدن ويا بقاياي ديگر  شرايط زندگي را محيا كنند.است براي گونه هاي از ميان رفته 

  موجودات تغذيه ميكنند.

و خود را براي محافظت  با موادايجاد شده در اعماق غار در ارتباط هستند نام ديگر آنها است و دگر خوارها
 با فرايند هاي بيوشيمي ميتوانند نوعي از باكتريها در غارها يافت ميگردد كه .قرار ميدهنددرون كيسه اي 

ساده مثل آهن و  يمعدن مواد بهفقط  يكسب انرژ يبراها  يگونه باكتر نياباعث زنگ زدن آهن ميشوند  
   .ندارند يازين اهانيگ مثل ماندن زنده يبرا ديدارند و به نور خورش ازين CO2گوگرد و رطوبت و 

 :شوند يم ميتقس دسته سه به يزندگ وهياز نظر شداخل غار  يها يباكتر
  
 Saprophytes : كننديم يزندگ دهيمرده و گند يمواد آل انيكه در م ييها يباكتر. 
 Chemoautotrophs: يم يانرژ كسب سولفور و آهن كردن ديهستند كه با اكس ييها يباكتر 

 .كنند
 Nitrifying: كرده و از آن به عنوان منبع  ليتبد تراتيو ن تيتريكرده وبه ن ديرا اكس اكيآمون

مون ميلكها  كنند. ياستفاده م يهم به عنوان منبع انرژ CO2از  ني. همچنكنندياستفاده م يانرژ
  حاصل همين  نوع فرايند هستند.
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ها طرز به شرطي كه دارنده آن است متاسب زاتيتجه و پوشاكداشتن  ،خوب هر اكتشافِ  اركان از يكي
زار خطرات استفاده از اب واستفاده از ابزار استاندارد و مناسب  لزوم خوبي بداند.ها را بهاستفاده و به كار بردن آن

  .ديريبگ فرا راعمر ابزار  طول و ينكات مربوط به نگاهدار ني. همچنديريبگ يمستعمل را  جد
اهد كرد خو تتانيسرما اذ د،يشو سيخ ناگهانو  ديكنمتاسب استفاده نا از پوشاك  يغار شيمايدر هنگام پ اگر

 (از كاله نا مناسب  اگر نيرا با مشكل مواجه خواهد كرد. همچن منيا يشيمايپ يامر تمركز شما برا نيو هم
 اي و ) باشد نداشته مناسب نور و شود روشن و خاموش(  مناسب نا هدالمب اي و... ) و فرم بد ن،يسنگ شل، بند

 از ياديز مشكالت به ديگردد ) استفاده كن ضيتعو ديو دائم با شوديدشارژ م عيسر يلي( خ مناسب نا يباطر
  خورد. ديو...بر خواه يطيمح ستيز يآلودگ شدن، گم سقوط، خطر ش،يمايپ زمان مدت خوردن بهم جمله

  در ادامه مهترين ابزاري كه در پيمايش يك غار به آنها نياز خواهيم داشت را معرفي ميكنيم:

اي مناسب جهت حفاظت سر در برخورد با ديوارها و يا ريزش سنگ. هوسيل
و در عين حال  ،نرم ،سبكاين است كه  ،آلاز مشخصات يك كاله كاسكت ايده

مستحكم باشد. كاله بايد داراي بند مضاعف براي بستن در زير چانه باشد و 
 . همچنينتعبيه شده باشد هوا ي آن سوراخ هايي جهت تهويهضمناً بايد در رو

 نيامحلي براي نصب چراغ پيشاني در جلوي كاله در نظر گرفته باشند. بايد 
و فاقد لبه طراحي مي  هستند سر يبرا يميتنظ يرگالژ قطر يدارا هاهكال
البته در مواردي كه ريزش آب در غار زياد است بايد از ورود آب به داخل  د.نگرد

  كاله جلوگيري نمود.

مستقيم  ينوري او رابطه يبا نور و ذخيره ،غارنورد يحركت، حيات، دوام و بقا
يي مناسب، جزو ضروريات غارنوردي به شمار ين رو داشتن چراغ روشناا. ازدارد
  آيد.مي

  :شوندتقسيم ميكلي  يدسته دوهاي روشنايي به چراغ
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كنند. از مزاياي آن تميزي در كار و راحتي در مين ميأها تانرژي مصرفي را از باطريها اين دسته از چراغ
لف مخت عباشند و بر حسب موقعيت و نياز بايد از انوامتفاوت مينوري پخش ها داراي استفاده است. اين چراغ

 زرگويا تاالرهاي ب هاي باريكباشند و بيشتر جهت بازديد از شعبهمستقيم ميبعضي داراي نور  ا بهره برد.هآن
نور يم تنظبحث . البته مفيدند امور شخصيراي نور پخش هستند و در ابعضي دو كاربرد دارند طوالني  معابرو 

  چراغ تعبيه شده باشد.هاي جديد رفع شده است و ممكن است انواع نوردهي در يك در چراغ
كار  نيو با ا دياستفاده كن آنهابه دفعات از  ديبتوان تا دياستفاده كن شارژ قابل يها يباطر از ميكنيم شنهاديپ

  .ديباش ميسه ستيز طيدر حفط مح
ها به علت داشتن سرب و مواد  يباطر راي. زديمستعمل خود را در داخل غار رها نكن يها يباطر زگهر :نكته

 هشد رها يها يباطر يآور جمع يبرا نيغارها به شدت مضر هستند. همچن ستمياكوس يبرا ،يسم ييايميش
 .ديكن استفاده محافظ دستكش از حتما غار داخل در

مين كند. أرا ت نوردتواند نور مورد نياز غاراعت ميس ٦تا  ٤ها حدود اين چراغ
ا آن ر ديكاربباشد. كه در ايران به نام مي ها كربور خالصسوخت مصرفي آن

 هايفعاليتو در  هها به صورت پراكنده و پخش بودراغنور اين چشناسند. مي
يا در زمان حضور در كمپ   سرعت پايين مانند نقشه برداري و رول كوبي با

آلودگي زيست محيطي ها بيشتر كاربرد دارد. از معايب اين چراغدر داخل غار 
 عثبا چراغتان علهش ش،يمايپ هنگام در كه ديكن دقت ها است.تي و دردسرهاي كار با اين نوع چراغو سخ هاآن
 .نشود غار يها وارهيد ياهيس

شود و دوباره روشن كردن فوري آن در صورتي كه در وضعيت مناسبي يچراغ استيلني به آساني خاموش م
به محض خاموش شدن چراغ  داشتن جراغ هاي الكتريكي،با همراه آسان نيست. بنابراين  ،قرار نداشته باشيم

  كنيم.روشن مي را سريعاً چراغ برقي توانيم مي استيلني
هستند. قبل از اجرا و بعد از آن محفظه سوخت  يشتريب يكارسيبه سرو ازمندين شهيهم يلنياست يهاچراغ

) از رسوب پاك شود تا يرابطه از محفظه تا قاشقك (بلور يهاگردد و لوله يريو جرم گ يريرسوب گ ديبا
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 نتواند داخل آن رطوبتمحكم كه  يدر ظرف ديبا يانتقال گاز به سهولت انجام گردد. دست آخر سوخت مصرف
  .رديشود قرار بگ

ده كند. اين ماپوست التهاب مختصري ايجاد مي س بادر تما واثر سوزش آوري مختصري دارد  ديكارب: نكته
  ها بسيار خطرناك است.خصوصا براي چشم

  

نوع  ،جغرافيايي و شرايط آب و هواي درون غار شرايط
 كند و مهمترين عاملي كه درپوشش غارنورد را تعيين مي

هاي روان و جاري آزارد آبمي را زمان اجراي برنامه غارنورد
بايد سينه خيز از آن عبور كرد و ي افقي كه گاهمسيرهاي  از 

بدين ترتيب با دي غار است. عمو معابرريزش آب در اكثر 
تدبيري خاص حتي المقدور بايد از خيس شدن جلوگيري كرد 

 جراي برنامه را باالموفقيت ا و خطر كمتر، اي بهترهتا با روحي
  ببريم.

لباس غارنوردي به طور كلي بايد مستحكم و راحت باشد. 
از نظر ساختار بايد يك تكه باشد تا در هنگام عبور و خزش 

ها . در اين نوع لباسدر معابر تنگ بتوان به راحتي عبور كرد
 ودش و دم پاها نيز توسط كش بستهها الزم است سر آستين اده از دكمه ارجحيت دارد.استفاده از زيپ بر استف

 هايي كه بيشتر با زمين در تماسندتا از ورود خاك و گل به داخل بدن جلوگيري گردد. براي استحكام قسمت
   بهتر است يك تكه پارچه ضد خش بر روي آن وصله گردد. -ها و سرزانوهامانند آرنج-
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   بيس ياليه ين يازير ياليه -٣       مياني ياليه -٢     رويي ياليه – ١

 هالباس نيا ينسب تيمز. دارند كاربرد خشك يغارها شيمايپاز جنس كتان هستند و در  موالًمع هالباس نيا
يفرسوده م زود كه است نيا ها،لباس نوع نيا ياصل بياز معا يكيحال  ني. در عهاستآن يراحت و يسبك

  .شوند
 شود تا مانع استفاده هانوع لباس  نيجهت دوخت ا زير بافت با ميضخ كتان يها پارچه از است بهتر: نكته

  .گرددورود گل و ذرات خاك به داخل لباس 

روند و از نفوذ آب به بدن هاي مرطوب به كار ميها براي حركت در زير آبشارها و محلاين نوع لباس
 در شتريبرابر مقاومت ب ١٠(  مقاومتشان زياد بوده )Cordura( كوردوراهاي نوع كنند. لباسجلوگيري مي

 ضد درصد ١٠٠ صورت به اما هستند هيتهو تيخاص يداراو ) يو نخ يپنبه ا يها لباس با سهيمقا در شيسا
 نوع لباس ها نياما در كل ا خواهند شد،  سيخ ينريز يها هيال آب با مدت يطوالن تماس در و ستندين آب

كه شوند ساخته مي PVCاز مواد مصنوعي  هاديگري از لباس نوعهستند. بسيار مفيد  غارنورديبراي كارهاي 
  نسبت به نوع كوردورا دارند. شيدر مقابل سا يكمتر مقاومت اما ضد آب هستند كامالً
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يت و حركت آزاد بدن لنبايد مانع از فعا مياني ياليههاي لباس
 هيال نيا. الر استفاده شودلياف پُهايي با ابهتر است از لباس و شود
و به گرمتر شدن بدن كمك  دنينمايم حفظ يحدود تابدن را  يگرما

  .كند يم
) به   Wetsuitاز وتسوت (  شود يم يآب كامال يغارها در :نكته

 يحركت تيمحدود جاديپالر استفاده كرد كه البته ا يلباس ها يجا
  نوع لباس است نيا بياز معا
  
  
  
 

زير بايد تنفس خوب و بااليي  ياليههاي سلبا
د و بسيار كم حجم و سبك نداشته، حساسيت زا نباش

د در ح بدنكش نشوند و گرماي الزم را براي نخ باشد.
مطلوب حفظ نمايند. بعضي داراي سطح صاف و 

 .رزدار (موئينگي) هستندبعضي داراي حالت پُ
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اي محكم و هدر مرحله اول بايد داراي زير ،ارنورديغ  مناسبِ كفشِ 
در  ؛راحتي بتوان بر روي جاهاي تيز و برنده قدم برداشتمقاوم باشد تا به

مناسبي داشته باشد تا  بايد خاصيت چسبندگيي كفش زيرهعين حال 
هاي لغزنده عبور كرد. همچنين در بتوان بدون سُر خوردن از معابر و سنگ
هاي آب در معابر وجود ها و حوضچهغارهايي با آب و هواي سرد كه جريان

 هاي الستيكيآلود دارد، استفاده از چكمهدارد و يا در غارهايي كه معابر گل
راحتي در مناطق خيس و گل تا به آوردفراهم مياين امكان را  با ساق بلند

   .آلود حركت كنيم
  

حفاظت از  ،استفاده از دستكشدليل حال انعطاف پذير باشد.  دستكش غارنوردي بايد محكم و در عين
و گل و الي  ها توسطدست از آلوده شدن . همچنينهاي احتمالي استها در برابر رطوبت و خراشيدگيدست

هاي مناسب بايد مطابق با سايز دست غارنورد باشد تا باعث ش. دستكشودجلوگيري ميهاي محيطي يا آلودگي
هاي ضد آب از دستكش بايد حتماً ،بهمچنين در غارهاي خيس و داراي آ كارهاي فني نشود. بروز خطر در
  استفاده نمود.

كم حجم بوده و قطرشان طوري باشد كه بتوان به  االمكانحتي ها بايداين ساك
 شيدر برابر سا مقاومها آن يجنس پارچه .عبور داده شوند هاي غارحفره زراحتي ا

 .هاي ضد آب استفاده كردتوان جهت كار در غارهاي آبي از ساكيو سبك بوده و م
باشد نمتر سانتي ٤٠و  ٨٠ها بيش از حداكثر ارتفاع و قطر اين ساك شود يم شنهاديپ

از نظر فيزيكي به شكل بهتر است همچنين  .تا بتوان به راحتي در غار حمل نمود
زيت ها م(اين شكل در هنگام عبور از معابر تنگ به ساير شكل استوانه ساخته شود.

   دارد.)
 به بگ يدرا از توانيم يغارنورد ساك داخل لوازم شدن سيخ از يريجلوگ يبرا يآب يغارها در :نكته
  .كرد اقدام ميزخ يها لونينا از استفاده با لوازم يبند آب اي گانه جدا صورت
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اله باشــد. ما از ك نييبهتر اســت از باال به پا مييرا انتخاب نما يبيترت ميبخواه اگر
سميكنيشروع م يمنيا شنا  گرياما نكته د م،ياكرده يكاله را معرف ي. در بخش ابزار 
شده ا ياز زمان كهنيا سر بگذار ،ميكه هنوز وارد  غار ن ست ابتدا كاله را بر  و  ميبهتر ا

  .ميو تسمه ها بپرداز يو رفع نقص در قسمت داخل ينيبه بازب هبرنام يقبل از اجرا
  

   .ميكن يچراغ مناسب را انتخاب م يغارنورد طيبه نوع كار و شرا بنا
صورتي كه از هد الم -١ سمتدر  ستفاده مي كنيم، بايد ق صال  پ ا سيم هاي  هايات بندي آن به كاله و 

  اتصال به منبع باطري بازبيني گردد. و محفظه باطري ها از وجود سولفات ها تميز گردد.
ـــند يم ارا دار ينقش مهم زين يكمك يچراغها -٢  يدر جلو كه يهر چند غار نورد عالوه بر چراغ .باش

صب م ستفاده كند و به عنوان  ديگرياز چراغ  ديشود با يكاله او ن شد، همانطور كه  دكيا شته با همراه دا
صل يچراغها يبرا سب با زمان كار را همراه دار تعداد باطري يا صرف باطري زيچراغ ن نيا يبرا ميمتنا ا ر يم

  .ميريدر نظر بگ

 كمك دهيپزشك به شخص سانحه د دنيو اورژانس تا رس يقع ضروراتوان در مو يجعبه م نيا لهيوس به
فهرست به توان  يم .ضد آب بوده و خوش بار باشد ديبا زيجعبه ن نيفراوان نمود. الزم به تذكر است ا

   :اشاره كرد رديگ يتواند جا يجعبه م نيكه در ا ياقالم از يبعض
 بند -  سوت  -چك چراغ اظطراري كو –فندك  – باند  - چسب -چاقو  -نجات  يپتو -جامد  الكل(  
  ) اضافه يها
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را از وجود  مياعضاء ت هيقع لزوم مانند گم شدن در غار بقادهد كه مو يامكان را م نيبه غارنورد ا سوت
مورد امتناع  ياستفاده شود و از سوت زدن ب ياضطرار طيتوجه كرد كه فقط در شرا دي. باندخود آگاه ك

  گردد. 
  
  
  
  
  
  

  

  اسفاده پتوي نجاتنمونه اي از 
د بنخود همراه داشته باشيد مانند  ليوسا تيحما يبند اضافه برا يمقدار ديكن يسع شهيهم  :نكته
   يا طنابچه هايي با قطر كم كفش

در دسترس  شهيو بهتر است هم ميدار تيبه فندك و كبر ازين و الكل جامد شمعهاردن روشن ك يبرا
 نيهتربنكند.  تيشوند تا آب و رطوبت به آنها سرا ينگهدار ييدر محفظه ا ديبا شهيو هم د.قرار داشته باشن

  است يكينوع الكترون براي داخل غار ها فندك نوع

اشك بدون  رسوزيشمع از نوع مرغوب و د ياست كه تعداد  ديدر غار مف نگيكمپ نيبزرگ و ح يغارها در
اف اكتش يرا برا ها يباطر يو انرژ يدشمعها سود ببر يياز روشنا يطوالن يها تا در استراحت ودود همراه داشته

  نماييد. هريو برگشت ذخ
  .دياز غار خارج كن ار شده مصرف يها معشپسماند  حتمابه جهت جلوگيري از آلودگي محيط غار،  :نكته
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بخش تغذيه توضيح داده خواهد شد در
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بدون  ،غار اين موضوع اتفاق نظر دارند كه كار اكتشافِدر  ،ايتوان گفت تمامي غارنوردان حرفهمي
هاي غارنوردي نيازمند بدون شك انجام اين مهم همچون ديگر فعاليت برداري ناتمام است.مستندسازي و نقشه

نما برداري از غارها، به متر، شيب سنج، و قطببراي انجام عمليات نقشه باشد.ابزار و لوازم مخصوص به خود مي
  باشند. حي و موجود مينياز است. اين لوازم در دو طيف كالسيك و ديجيتال طرا

ي كالسيك و . اين ابزارها از دستهگرددسنج مشاهده مينما و شيبرايج از انواع قطب يدر زير سه نمونه
  غيرديجيتال هستند:

  
  
  
  
  
  
  دوقلو                                      نما قطب                                    سنجشيب          

  
بين انواع فوق، نوع دوقلو كه در واقع تركيبي از دو دستگاه قطب نما و شيب سنج است محبوبيت بيشتري در 
  وزن كم، حجم كم و كارايي باال از داليل اين محبوبيت است. دارد.

هر ي ي خط فرضي متصل كننده، زاويهها)كشي (ايستگاهاصلي نقشه به كمك اين ابزار پس از تعيين نقاط
  شود.و نيز شيب اين خط فرضي مشخص مي با شمالدو نقطه 
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به  .استمتر  ،بردارينقشهيكي ديگر از ملزومات 

كمك اين ابزار فاصله بين نقاط (طول خط فرضي 
) و نيز مختصات و ابعاد ي دو ايستگاهكنندهمتصل

  شود.تاالرها و معابر تعيين مي
  
  
  
  

بديهي است نوشت افزار نيز جزو الينفك 
  رود.برداري غارها به شمار ميمستندسازي و نقشه

به اين منظور از مداد، پاك كن و كاغذ شطرنجي 
شود. بديهي است براي غارهاي مرطوب بايد استفاده مي

  با روشي خاص كاغذها را ضدآب نمود. 
  
  

جايگاه ويژه خود را  ،هاهمچون ديگر عرصه ،تجهيزات مدرن و ديجيتالبرداري از غارها نيز حضور در نقشه
  پيدا كرده است.

  ند.هاي نواري را گرفتاي جاي مترانواع و اقسام مترهاي ليزري به طور گستردهبه مرور، 
اند) جاي هاي ديجيتال نيز (كه اكثراً به همراه متر در يك دستگاه گنجانده شدهسنجهمچنين شيب

  هاي قديمي را گرفتند.سنجشيب
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بهره گيري از اين مهم در مستندسازي و  ،وريآرشد و گسترش علم و فن يادامه در چند سال گذشته و در
 Distoنسخه جديد آن  وDisto x  دستگاه برداري غارها گذاشته است.نقشه يهابزار جديدي پا به عرص ،غارها

x2 وسيله يك در  راليزري سنج و مترسه ابزار قطب نما، شيب ،اي تغييرات ابزار نويني است كه با ايجاد پاره
  است. كردهتجميع 

 ،دهدانجام مي و با دقت باال كار سه ابزار را به طور همزمان ،تنها در حجم و وزني مختصرنه ابزاراين    
 يا موبايل تبلت ،به كامپيوترهاي جيبي )Bluetooth(با  اطالعات را بلكه قابليت اين را داراست كه مستقيماً 

ر و يا كامپيوت هوشمند از يك موبايل به طور همزمان همين دليل در كنار اين ابزار،به  منتقل نمايد. هوشمند
كمتر، با سهولت  است كه نقشه برداري از غارها در زماناين موضوع باعث شدهشود. مياستفاده ) PDAجيبي (

  بيشتر و با دقت باالتري انجام پذيرد.
  
  
  
  
  
  
  
  

ها و ابزارهاي نيز تكنيك (از غارهاي آبي) برداري در زير آبنقشهكنيم كه در انتها به بيان اين نكته اكتفا مي
  .مخصوص به خود را دارد
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  ل دهد.واش را جلوتر از خودش هتواند كولهغارنورد مي ،نباشد كيبار اديز كه زيخ مين معابر در

  
  
   

  
  

  
  كوچك معابر در يمرغ پا  

  
   

  
  
  

  
  
 را جلوتر از خودرا از سر خود درآورده و آن كاله ،كيبار يليمعابر خ  در

  كنيم. خيز معبر را گذر ميدهيم. خودمان نيز به حالت سينهحركت مي
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  معابر در دنيخز
  
  
  
  
  
  

  غارنورد در معابر  يشانه كي يرو بر كوله حمل
  
  
  
  
  
  

  غارنورد به منظور استراحت دست  يجلو در كوله حمل
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   )پهلو(به  هاشكاف در ركتح

  
  
  
  
  

  
                                        

  
  از جلو هاشكاف در حركت     

  
  
  
  

در غارهاي فني خصوصا در فرود ها و عبور از مناطقي كه احتمال سقوط كوله وجود دارد، حتما  نكته:
  كوله بايد داراي يك خود حمايت باشد.
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شكافتنوره ستند كه غ ييهاها  صورت عموديرنورد ماه به درون آن وارد كرده و  يتواند بدن خود را به 
  ها وجود دارد. صعود از تنوره يسه روش عمده برا .كند يشرويپ

ممكن است الزم باشد غارنورد خود را با فشار  كيبار اريبس يهادر تنوره :خيزش .١
ـــت ـــپس به كمك دس حالت  نيها به طرف باال بخزد در ادر تنوره جا دهد و س

  است.  يضرور اريكمك گرفتن از فشار پاها بس
  
  

  
ـــانت ٦٠تنوره حدود چه عرض چنانتالش دو طرفه:  .٢ ـــديس به كمك  ،متر باش

زانو را به  ايپاها  در تنوره پيشــروي كرد. توانيكف دســت و كف پاها م ،پشــت
ـــت را به طرف د كي حالت  نيدر ادهيم. (مي هيتنوره تك گريطرف تنوره و پش

ـــورت گره پا به  كيبا  ديبا ،رفتنباال  يبرا )در خواهد آمد يواحد يبدن به ص
شت واريد شار آوردهروب واريبه د گريد يو با پا يپ ست كه يهيبد .رو ف  همزمان ا

  كنند.كرده و به پاها كمك ميفشار وارد  نييبه طرف پا زيها ندست
  
  

روش باال رفتن  نيترآسانروش،  نيا  :هاتوسط پاها و دست يصعود ضربدر .٣
هر دو طرف تنوره  درمناسب  يهارهيآن وجود گ يالزمه كه ؛از تنوره است

ست.   كي ،آني هواريو بر هر د ستاديرو به طرف تنوره ا ديشروع با يبراا
 باشــروع به باال رفتن و  يبه آرام . ســپسپا را محكم قرار داد كيدســت و 

   كرد. يحركت در جهت افق
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دوستان و اعضاء خانواده را  دياست كه ابتدا با نياول ا لاص ،غار مورد نظر ييو شناسا ليوسا هياز ته بعد
سانحه احتمال مييمطلع نما آن مدت و برنامه ياز چگونگ صورت بروز  شتابند يتا در   .به كمك غار نوردان ب

  .ميياقدام ننما هلهر چند س ياز غار ديجهت بازد ييگاه به تنها چيه نكهيا گرينكته د
  
  
  
  
  
  
  
  
  
o و از صحت و سالمت  ميچك كن غار يدر ورود گريبار د كيرا  يو عموم يلوازم انفراد هيكل ديبا ابتدا
  .مييحاصل نما نانيها اطم چراغ
o مييباز به حركت در آ ديو بدون عجله و با د يبا خونسرد ديهمان ابتدا با از.  
o رندينفرات كار آزموده قرار گ نيدر ب ديقرا ردارند با ميت انيافراد كم تجربه و تازه كار در م اگر.   
o ميت يقرار بدهد و خودش در ابتدا ميدر عقب ت يزن نفر را جهت كار رد كيبايد  يم ميت ســرپرســت 

  نظر قرار بدهد.  ريحركات اعضاء را ز هيحركت كند و كل
o باشد كه عرق نكنند.  يطور ديحركت نفرات با تمير  
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o ســر و اجتناب كرد.  يضــرور ريغ يها كرد و از صــحبت زياز ســر و صــدا پره ديمراحل با يتمام در

  براي خفاش ها مي شود.صداي زياد باعث ايجاد مزاحمت 
o را از خود جدا و دور كرد. ليوسا ديگاه نبا چيه  
o سا دياز ورود به غار با قبل شنا ست كه  يغار، شيمايپ مورد غار نكهيكرد، از جهت  ا ييآن را خوب  ا

  ريخ ايباشد  يم يبه كار فن ازمندين
o شت ديپس با ديتوان چند متر جلوتر را د ينور فقط م تيو محدود ديبه علت كمبود د رغا در ن دربردا
  ها دقت كامل را انجام داد.  گام
o ًتجربه باشد، چه بسا  اب ياز اعضا ديدهد با يرا انجام م يكار عالمت گذار تيكه مسئول يشخص حتما

شدن كل ت جاديباعث ا يدقت يب نيكوچكتر ست در  .گردد ميخطر گم  ض ،يهنگام رد زنالزم به ذكر ا اء اع
  حق عقب ماندن از شخص نشانه گذار را ندارند.  ميت

o ـــتگ ديزمان بازد مدت ه گروه كم تجرب كي يبرا .دارد زاتينفرات و تجه يبه تجربه و قدرت بدن يبس
 يدنب يها حركت و خستگ ساعت .ساعت و گروه با تجربه تا هشت ساعت در نظر گرفته شود كيبهتر است 

ـــدن قدرت ب بر  يلتعاد يب ايها و  گودال دنيمثل ند .گردد يم يجد يباعث بروز خطرها ينانيو كم ش
 . يجياندامها و گ

o ست به س شكنندگ يعلت   ييا رهيو گ سنگ چيو به ه ميكن يخوددار دنيو پر دنيغارها  از جه يو 
  .ميكن نانياطم دينبا
o مياز اعضاء ت يشخص سرپرست، كه به دستور يدر مواقع ياز گروه جدا شد حت دينبا ديهنگام بازد در 

شعبه شرويشود تا به عنوان پ يانتخاب م ست كه بتواند نور  يشرويمجاز به پ يتا حد ،شود ييا وارد   وا
 . بشنود و نديببنفرات را  هيبق يصدا
o  اگر در زمستان براي پيمايش غاري اقدام مي كنيد، حتما توجه داشته باشيد كه در اين فصل خفاش

زمســتاني مي روند و در هنگام پيمايش بايد مراقب بود تا باعث بيدار شــدن خفاش ها نشــويم. ها به خواب 
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.
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o سا از سا يكرد چون به راحت يخوددار ديجدا با گريكديبه طرف  ليپرت كردن و داخل حفره ها  ليو

  شوند.  يافتاده و گم م
o ــتيز طيو مح ينظر اخالق از محكم و  يها ســهيخود را توســط ك يزباله ها هيكل ديغارنوردان با ،يس

  ورزند.  يجداً خوددار غار يها وارهيرنگ به د دنيحمل كنند و از پاش رونيبه ب مقاوم،
o ايداخل شــكاف  ،ريتا به علت غفلت از مســ ميو حركت نكن ميســتيمناظر غار كامًال با دنيد هنگام 
  .ميپرت نشو يچاه
o ــا زانيآو از ــاف ليكردن وس به  يكرد چون به راحت يخودار ديبابه خود خود مثل كاله و طناب  ياض

  د. نزنمي و تعادل ما را بر هم  كرده ريگ ريمس يهاگي برآمد
o ـــانتيگراد درجه ١٢تا  ٨ نيثابت در اكثر غارها ب ينكته توجه كرد كه دما نيبه ا ديبا ـــت. به  س اس

كار  مزاحم ،مداوم تيدر اثر فعال بايد در نظر گرفت كه را يپوشاك، هنگام ورود به غار ،غارها يبعض ياستثنا
 دني. پس پوششتراستيداخل غار دما ب يدرجه صفر است ول غار حدود رونيب ينگردد. مثًال در زمستان دما

ـــاعف آب بدن م ريباعث عرق كردن بدن و تبخ ياديلباس ز ـــود. در ن يمض بدن در اثر برخورد با  تجهيش
  .شود يزودتر سرد م ييهوا ياه انيجر
o ايسوت  يخود را حفظ كند و با صدا يابتدا خونسرد ديفرد گمشده با ،هنگام بروز خطر گم شدن در 

ا چه بس دينما يخوددار يرفتن و حركات اضاف نييدوستان خود را آگاه سازد و از باال و پا، منقطع يادهايفر
 رهيخود را ج منبع نوريو  ييموادغذا ديبا نكهيا گرينكته د .دور شــود ياصــل رياز مســ شــتريممكن اســت ب

  . دينما يبند
o شود.  يآلوده به دهان و چشمان جدا خوددار يدستها تماس از 
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  :ياستراحت مقطع –الف
 تيالعف نيكوتاه ب يها از دست رفته، استراحت يانرژ تيو تقو يروشها جهت رفع خستگ نياز بهتر يكي

ـــد يم ـــاعت فعال ٢توان در هر  يافراد و تجربه آنها م يبا توجه به قدرت بدن. باش  زمان قهيدق ١٥ ،تيس
و  هيدچار تخل يناست كه بدن به طور ناگها تيقابل اهم ييامر از آنجا نيا .گرفتدر نظر  هياستراحت و تغذ

 زين شيمايپ ي. در طميينما نياندام ها و عضــالت را به طور متناوب تام يمصــرف يانرژ ديبا .ضــعف نگردد
از استراحت را به بستن چشمها اختصاص  يا قهيشوند و بهتر است چند دق يم كيتحر يينايب يعصب ها

  .ميده
  .شينيمنهيچ گاه مستقيم بر روي سطح غار ن نكته:

 :شب ماني –ب
شاف طوالن كي يط در ست گاه ياكت سته كننده ممكن ا شد كه افراد ت ازين يو خ در داخل غار به  ميبا

ــتراحت طوالن ــتگ ياس ــ يو خواب بپردازند تا خس ــاعت يناش  نيند. در چنرا از تن بدر كن تيها فعال از س
 :مورد توجه قرار داد ديرا با ينكات يمواقع
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  خشك و بدون رطوبت باشد.  ديبا كمپمحل  – ١
  .رديتاالرها قرار بگ يكناره هادر  -٢
  قرار داشته باشد. يمنبع آب كيالمقدور نزد يحت -٣
  صاف و مسطح باشد. كمپمحل  -٤
  كرد.  يدور ديباغار خرد و شكننده  ياز قسمتها -٥

غار به ما امكان  يطيمح طيكه شــرا ميتوجه كن ديبا ميده يرا م يكمپ در غار ياگر احتمال برقرار پس
 يمثالً در غارها .ميريگ يدر نظر م تيرا متناسب با نوع فعال زاتيو تجه ليدهد و وسا يرا م كمپيچه نوع 

 اريداشـــتن نور خواب بســـ ،يمرطوب و چاه
  خواهد بود.  ديمف

ـــت در غارها هيچ يك از  گاهي ممكن اس
شد براي برقراري  شاره  شرايطي كه در باال ا
كمپ مهيا نباشــيد. در اين صــورت از كمپ 

كه اصـــطالحا  مك  "هاي معلق  ته  "ها گف
 ميشود استفاده ميشود. 

  

ــما ــو يم كيتار يوارد مكان ش ــت ينور يبه انرژ ازمنديكه ن ديش  ينور رهيذخ يدر حد دي. پس با ديهس
ش شته با شت پيمايشكفاف كه  ديهمراه دا صي زمانمدت  ديباابتدا  شهيهم شما را بدهد. و برگ شخ ا ر م

 ،به مقدار همان زمان ديبا ديكه شــما در غار هســت هر چند ســاعت .ديريخود در نظر بگ يبرا ديجهت بازد
ش نيتام يانرژ شته با ستراحت دي. البته باديكننده چراغها را همراه دا شت و زمان ا سائل  زمان برگ ها و م

 رهينظر ذخ زمان موردبرابر  ٤ ربهتر اســت به مقدا .دييســانحه را محاســبه نما كيمثل اتالف وقت در  گريد
  .ميهمراه داشته باش يشتريب منبع نوري

  حتما باطري مصرف شده را از غار خارج نماييد. نكته:
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ــا در ــته و تار يطيمح بهود آب رغارها به علت و يداخل يفض  يدارامحيط داخلي  به طور معمول ك،يبس
 رطوبت به زانيغارها و تاالرها ممكن اســت م يدر بعضــ يحت دارد. رونيب طيمح نســبت به يرطوبت باالتر

سد %٨٠ شنا م كيكه داخل  يشما با فرد يمواقع نيدر چن .بر ستخر  شت. پس ينخواه يكند فرق يا د دا
سا نگهداريدر  يمنيرا جهت باال بردن ا يموارد ستالزم ا ش ليو شته با  در رطوبتباطري ها . ميمد نظر دا

گردد.  يم جاديدر آنها ا يناگهان هيشوند و عمل تخل يفرسوده م عيسر يليخ،  %٨٠با درصد باال مثل  يها
سها ضالن باعث غار در ييهوا هاي انيجربه محض مجاورت با  سيخ يلبا سم ع سپا  يزدگسرما يو حت يا

 . دشو يم
 هم خواب ليوســا يافتند و حت يدچار رطوبت شــده و از كار م و فندك، تيكبر لياز قب زا آتش ليوســا

ــد ــهيموارد هم نيپس با در نظر گرفتن ا .بدون بازده خواهند ش ــا ش ــد آب كردن وس را فراموش  لياول ض
ـــهيبه عنوان نمونه هم ديتوان يد. مينكن  يخال يقوط كيآن را داخل  هيو كاغذ رو تيرچوب كب يتعداد ش

 ســهيتوان داخل ك يم زيرا ن هاي. باطردييرا ضــد آب نما تهايچوب كبر ،نيتوســط پاراف ايو  ديقرار ده لميف
  ضد رطوبت قرار داد. يها

قه ا ميخواه يم يوقت يعيطور طب به  يوارد منط
ـــو بال آدرس و كروك م،يش تدا دن در  رديم.گ يم ياب

شها س يابيدر امر جهت  شرفتهيو پ قيدق يرو  لهيبه و
ش  هاريمس قيتوان به طور دق يسنج م بيقطب نما و 

سا شنا شانه گذار ييرا  شت  دچار  يو ن كرد تا در برگ
ــرگردان ــو يس ــاده تر .مينش ــانه گذاريس  ين روش نش

كار به عهده فرد با  نياســـت، ا رد زنياســـتفاده از نخ 
ست كه در آخر ت يتجربه ا ست. نوع و  ميا در حركت ا

محكم و سبك  كيجنس نخها بهتر است از نوع پالست
وان ت يبه سهولت م .ينيريجعبه ش يها مثل نخ .باشد

ها ها را دور آن پ هيرا ته ييقرقره  تا  ديچيكرد و نخ 
باره جمع آور باز و دو ها را  حت تر بتوان آن كرد.  يرا
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 ميت يشخص نشانه گذار با باز كردن نخ ها و دنباله رو، عد از عبور نفراتكه بصورت است  نيروش كار به ا
س شخص م ريم شده را م شت دنباله نخ يعبور  شو كند تا در برگ تا  ١٠در هر  .دنها را گرفته و از غار خارج 
ا ر يستگاهيخود غار گره بخورد و اصطالحاً ا يها يبرآمدگ ايو  نيچ سنگ يها بر رو متر بهتر است نخ ١٥

المقدور  ي. حتميكن دايدنباله نخ را پ ميشــد ما بتوان يجهت كه اگر ناگهان نخ دچار پارگ نياز ا .ميكن جاديا
شت  يها بر رو نخ دينبا ست در برگ شند. الزم ا شده يها نخ هيكلكف غار افتاده با شيده   و همچنين نخ ك

  .ميخارج كن از غاررا  گريد تيم هايبجا مانده از هاي 
شود كه  ستفاده مي  سير در غارها ا ستند نيز براي رد زدي م شبرنگ ه صوص كه  امروزه از فلش هاي مخ

ــده در  ــتفاده كمتر از نخ هاي عالوه بر كم كردن حجم نخ هاي حمل ش غار، باعث ايجاد آلودگي كمتر و اس
  پالستيكي مي شوند.
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هوا  يغارها همواره مرطوب بوده و دما طيمح
 يدرجه سانت ١٢تا  ٨ نيماب نيانگيبطور م زين

بعد از  يگراد است . غارنوردان درزمان كوتاه
شدن  سياز خ يمشكالت ناش تيشروع فعال

  پوشاك خود را تجربه و احساس خواهند كرد . 
فراوان  يبه صرف انرژ ازين، يغارنورد يطرف از

ابع به من شتريمتفاوت دارد كه توجه ب يطيدر مح
 .    كنديرا طلب م ييو عادات غذا

و كسب  هيروش تغذ بر انتخاب يغار به نوع كيخاص درون  طياز شرا يو عوامل ناش يطيمح يهايژگيو
هوا همراه  ي، رطوبت و برودت نسب يكيكه تار ميداشته باش اديدارد .  به  ميمستق ريآنها تاث قياز طر يانرژ
را به  ياديز يها تيفشار و محدود ،و استرس و اضطرابعوامل  نيغارنودران هستند و مجموع ا يشگيهم

اهد خو يريچشمگ شيغارنوردان افزا ييكارآ هيتغذ حي. پس با انتخاب روش صح كند يم ليغارنوردان تحم
 .    افتي

ر بيشت يانرژ صرف جهينت در و بدن يدما شتريب چه هر اتالف موجب غار در لباسها شدن سيخ يطرف از
 يركتح يها كيتكن اصالح ، مناسب پوشاك يريگ بكار است يهيبد براي گرم نگه داشتن بدن خواهد شد.

كارايي  در مهم يعوامل ،يغارنورد در شب ماني و ها استراحت محل و نحوه به يكاف توجه زين و يشيمايپ و
  بهتر يك غارنورد هستند.

هوازي است، غذاهايي مثل گوشت، حبوبات، سبزيجات، غالبا از آنجا كه فعاليت درون غار يك فعاليت 
غالت، بادام زميني، ميوه هاي ترش خشك شده و 

فراوان هستند، مي توانند انواع آجيل كه داراي آهن 
  به يك تالش 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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، غالت؛ ميوه جات، سبزيجات تازه، گوشت، شير كم چرب و ساير ثل نان سبوس دارانتخاب غذاهاي كامل م
  فراورده هاي لبني است.

 هيتغذ تيفيك يدر ارتقا يا ژهيو گاهيها جا نيتاميو
 يغارنورد يو سوخت و ساز بدن دارند . در برنامه ها

 تيو اهم افتهي شيافزا ويتامين هابه  ازين ،يطوالن
 يمكمل ها ييمواد غذا نيخواهند داشت . ا يشتريب

در  ديغارنوردان محسوب شده و مصرف آنها با ييغذا
 نيغارنورد گنجانده شود . مهمتر كي يا هيفهرست تغذ

تازه  جاتيسبز يپوست زرد هستند. از طرف يترش و دارا يها وهيم ژهيوه ها و ب وهيم   C نيتاميو ريذخا
  باشند .  يو مهم م يماده مغذ نيا يحاو زين

مهم بر عهده دارند . نان ، غالت ،  يسهم ،يانرژ توليدبدن و  سميدر متابول زين  Bگروه  ينهايتاميو
  هستند .  نيتاميو نيمنابع ا نياز مهمتر جاتيها و سبز وهيحبوبات ، م

 يباشند  كه به وفور در دانه ها يم  E و    A يها نيتاميشامل گروه و يمحلول در چرب يها نيتاميو
  .  شونديم افتيفندق ، گردو ، بادام و تخمه  رينظ يروغن
  

 الفبرخ .باشند يبدن م يبرا يانرژ نيها (قند و نشاسته) منبع تام دراتيها و كربوه يها، چرب نيپروتئ
از اندازه قندها نه  شيتصور همگان مصرف ب

با كمرنگ  توانديم نبوده بلكه ديتنها مف
 ادهيز زيو ن يمواد مغذ ريسا تيساختن اهم

( قندها )  دراتهايدر مصرف كربوه يرو
 يدر روند كسب انرژ يمشكالت مهم

بخاطر  دي. البته با دينما جاديغارنوردان ا
 يو مهم ژهيو گاهيكه قندها جا ميداشته باش

  دارند .  ييمواد غذا انيدر م
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 يمصرف يزمان ممكن به انرژ نيو در كمتر شونديمواد به سرعت در معده هضم شده و در روده جذب م نيا
 نيدر سوخت و ساز بدن خواهد شد. بنابر ا ياز حد آنها منجر به بروز مشكالت شي. اما مصرف ب گردنديمبدل م

انواع مواد  انيدر م  يسهم مهم  ها يمثال چرب ياست . برا يا ژهيو تياهم يدارا ييمواد غذا ريتوجه به سا
روزانه  يقرارخواهد داد . انرژ يو انرژ يبه آنها غارنوردان را در معرض كمبود كالر يدارند و كم توجه ييغذا

  گردد .  نيو قندها تام ي؛ چرب نيازپروتئ ديغارنورد با كي
  :  گردديم هيتوص ريروزانه به شرح ز ييمواد در برنامه غذا نيا زانيم

  
 ياديز يچرب و نيپروتئ مرغ تخم مثال يبرا.  دارند خود در را باال مواد از نوع نيچند ييغذا مواد از يبرخ
 دراتيكربوه كه ديباش داشته ادي به.   هستند مختلف يها نيتاميو و دراتيكربوه يدارا زين ها وهيم و دارد

  انسان نبد در كامل و حيصح سميمتابول انجام يبرا يول هستند يانرژ كسب منابع ها نيپروتئ و هايچرب ، ها
 يبرا ام بدن يول كنند ينم ديتول يانرژ مواد نيا.  ميدار امالح و ها نيتاميو ، آب مانند يگريد عناصر به ازين

  دارد .    مبرم ازين آنها به مواد ريسا ساز و سوخت

  

 بر ييغذا ماده زانيم  ييغذا ماده نوع
  درصد حسب

  

  ييمواد غذا نمونه
  

  ها نيپروتئ
  

  ١٥ تا ١٠
، مرغ ،  يگوسفند ، ماه ايگاو  گوشت

  ، تخم مرغ ايسو

  
  نشاسته و قندها

  
  

  ٧٠ تا ٦٥

 ومربا،عسل شيريني نان،انواع
 زميني،غذاهاي وقندوشكر،سيب

 وسوپها، مانندماكاروني،برنج خميريشكل
  سبزيجاتو جات ميوه

  

 ي ها يچرب
  ياهيگ و يوانيح

  
  ٢٠ تا ١٥

، خامه ،   يوانيو ح ينبات ي، روغنها كره
مانند مغز بادام ، فندوق  يروغن يدانه ها

  يو بادام هند
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سبز وهيعبارتند از انواع نان، م دراتيپر كربوه يياز مواد غذا يبرخ ش جات،يجات،  س ،مربا ي،نيريانواع  ، لع
   .ها و سوپ رنجب ي، شكل مانند ماكارون يريخم يغذاها ،ينيزم بيس يقند و شكر، فراورده ها

  استفاده گردد. يجات و قند و شكر به مقدار كمتر ينيرياز ش ستيبا يم نكته:
  

در بدن ما وابسته به آن  ياتيح يانسان آب است . تمام واكنش ها يبرا ياتيماده ح نيقطع مهمتر بطور
خود ادامه دهد . اعمال آب در بدن انسان  اتياز چند روز بدون آب به ح شتريب تواندينم يانسان چيبوده و ه

  :  باشديم ريبه شرح ز
                     در بدن انسان  ييايميش يواكنش ها ميتنظ  - ١
  درجه حرارت بدن  ميتنظ  - ٢
  مختلف  ييدخالت در هضم و جذب مواد غذا  - ٣
و در نتيجه تسريع در غلظت خون  ميتنظ  - ٤

  عمل اكسيژن رساني و غذا رساني
  دفع مواد زائد از بدن انسان   - ٥
و  يغارنورد كمتر احساس تشنگ كيبوده و ممكن است  ياديرطوبت ز يغارها دارا طيآنكه مح رغميعل

 دياب يغارنورد يبرنامه ها يدر ط يدنياز آب آشام ياما مصرف مداوم و به مقدار كاف  ،آب داشته باشدبه  ازين
 زودرس يخستگ لياز قب ياديخطرات ز ايباعث بروز مشكالت  يهمواره مد نظر باشد . عدم مصرف آب كاف

 د شدما خواه يبرا رهيو غ يويكل يبهاي، آس يو عروق ي، مشكالت قلب يعضالن گرفتگي هاي،  ي، گرما زدگ
ر ب يپزشك قاتيكه امروزه تحق ديتوجه داشته باش  .گرددي مباعث مختل شدن حيات بدن  تيدر نهاو 

  دارند .  ديتاك يدر صورت عدم احساس تشنگ يحت يآب كاف دنينوش
ـــت زخنك بهتر از اب  ولرمخوردن آب  نكته: . به متعادل ماندن دماي مركزي بدن كمك مي كند راياس
   شود. دهينوش قيبهتر است رق زيو قهوه ن يشود و چا ينم هيگازدار توص ينوشابه ها خوردن

ه است ك يهيدفعات غذا خورد . بده ب ديمدت با يو طوالن ياستقامت يدر برنامه ها ژهيبو ،يغارنورد هنگام
  .  غار گنجانده شود كي شيمايپ اياكتشاف حين الزم  در  تيو صرف وقت و درا يزيبا برنامه ر ديبا نكاريا
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امل از عو نيسنگ يغارنورد كي يدر ط ايقبل از شروع برنامه و  يمصرف يها يدنيو نوش ييمواد غذا تنوع
  كننده در سرنوشت آن برنامه خواهد بود .  نيعيت

مورد عالقه  ي. توجه به ذائقه و غذاها ديمورد عالقه خود را همراه داشته باش ييكه مواد غذا شوديم هيتوص
كمتر از كنسرو و  ديما در غار خواهد داشت . تالش كن يها تيفعال تيفيدر ك يمهم و اساس يما ،  نقش

ر همواره د يرا دارا هستند و از طرف ييارزش غذا نيكنسرو شده كمتر ييمواد غذا .دياستفاده كنكمپوت ها 
ها  تكمپو اياستاندارد بودن كنسرو  ريو غ  سميمصرف ، بوتول خيتار يچون فساد ، انقضا يمعرض خطرات

  مواجه هستند . 
ـــ يحت ـــوس ـــن س،ياالمكان از خوردن انواع س انواع  رايگردد. ز يتند و محرك خوددار يكالباس، و چاش

و  دهيآب بدن گرد شتريبوده و باعث دفع ب اديو نمك ز يچرب يو كالباس دارا سيكنسروها گوشت و سوس
  گردند. يباعث اختالل در دستگاه گوارش م زين ياز طرف

 تسيشده باشد. و ل ليتشك ييمختلف مواد غذا ياز گروه ها ستيبا يمناسب در غار م ييغذا ميرژ كي
ــامل انواع گوشــت، م ميتنظ يطور ييغذا ــ وهيگردد كه ش ــا جات،يبزيجات، س مواد  ريحبوبات ، غالت و س
  .ييذاماده غ يبه مقدار كم از نوع يشود حت تيكامالً رعا ييتنوع غذا يبه عبارت .باشد ييغذا
 ياستفاده نمود. مانند ترش دياز افت اشتها با يريدر ذائقه و جلوگ رييجهت تغ ميها با طعم مال يچاشن از

  .رهيشور و غ تونيز ارشور،يخ م،يها با طعم مال
 خيبه تار ديگرم استفاده نمود و در صورت  استفاده از انواع كمپوت و كنسرو با ياز غذاها ديبا حداالمكان

ستاندارد ،و انقضاء ديتول شت دهيآن درج گرد يبر رو كه عالمت ا صرف و از  توجه دا شكوك  يها يقوطم م
  نمود.  يخوددار دابه فساد ج

ــاز الكل در بدن نبه دليل اين ــوخت و س نيز  از طرفي داشــته ورا  Bگروه  يها نيتاميو يبه برخ ازيكه س
 ،دفع آب ليبه دل و همچنين دد.گرمي ها  نيتاميو نيرفتن ا نيو از ب بيباعث تخرو ورست آادرار  يماده ا

ـــ م،يزيمانند من يو مواد معدن C,Dيها نيتاميو ـــ م،يكلس از مصـــرف آن  ديلذا با، ناز بد، يو رو ميپتاس
  نمود. يخوددار

ــت  تيرعا ــتها نيتزئ نيدرخوردن و همچن يو گروه يردفبهداش ــفره غذا باعث اش ــده و در  يس بهتر ش
  گردند. يجذب بدن م يشتريب يمواد مغذ جهينت
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درون  طيمح ياز آلودگ يريباعث جلوگ زيدر درون غار ن ييبه جا مانده از مواد غذا يزباله ها يآور جمع
  .ابديغار انتقال  رونيبه ببايد  هياز تغذ يناش ندهيهرگونه ماده آال پس .شده غار

،  هيانسانهاست . بهداشت تغذ يزندگ اتيدارد كه توجه به تمام آنها از ضرور يمختلف يها جلوه بهداشت
 يژگيكه و ديمبحث هستند . بخاطر داشته باش نيمهم در ا ياز مقوله ها يو بهداشت فرد طيبهداشت مح

متداول  طياز شرا شتريموضوع را ب نيتوجه به ا تي، اهم يخاص غارنورد طيو شرا نيحضور در اعماق زم يها
، قارچها ، انگلها  هايمختلف اعم از باكتر يها يآلودگ زيسرد و مرطوب درون غارها و ن طي. مح كنديطلب م

  از نظر دور داشت .  ديانسان را نبا يبرا ،نياعماق زم ستيز طيعوامل نامساعد كننده مح ري، كپك ها و سا
ل گ يو سرنوشت ساز خواهد بود . همواره مراقب دستها ياتيح اريغارنوردان بس يبرا ينظافت فرد تيرعا

ارها اكثر غ كهيراستا خواهد داشت . از آنجائ نيمهم در ا ي. دستكش نقشديباش يآلود و آلوده خود در غارنورد
و  ينفسبر سالمت پوست ، چشم ، دستگاه ت يمواد ممكن است اثرات بد نيبوده و تماس با ا ياز نوع آهك

 نيچشمها  بالفاصله بعد از تماس با ا ژهيدستها ، صورت و بو يگذارد ، شستشو يانسان بر جا يگوارش
  و مهم هستند .  يضرور اريبس باتيترك

 يگآلود نيبدتر تواننديزباله ها م نياست . كمتر يغارنورد اتيهمه زباله ها به خارج از غار از ضرور انتقال
 هيهوكه ت ديداشته باش اديبه همراه داشته باشند .به  يشماريب يبيكرده و اثرات تخر جاديرا در اعماق غارها ا

هستند  يگريعوامل د زيسرد درودن غار ن يرطوبت باال و هوا يهوا در غارها در حداقل ممكن است و از طرف
كه  ي. موضوع مهم گردند يكوتاه م يمانده از غارنوردان در زمان يزباله ها و مواد بر جا هيكه مانع از تجز

مانند ادرار و مدفوع است . قبل از ورود به غار  ،يانسان يمواد دفع ماند ياغلب از توجه و نگاه غارنوردان دور م
 ي. در برنامه ها ديموضوع اقدام الزم را بعمل آور نيبه ا  ميت ينسبت به اجابت مزاج و توجه دادن همه اعضا

كرده و  ينيب شيغار پ طيرا به خارج از مح يظروف و امكانات حمل مواد دفع ديمدت با يطوالن يغارنورد
  . ديهمراه داشته باش

به علت تهويه كم و ضعيف در غارها و همچنين به علت آثار بسيار بد دود سيگار بر روي خفاش هاي  نكته:
  داخل غار، از كشيدن سيگار در داخل غار جدا خودداري كنيد.
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ـــروع به پيمايش غاري مي كنيد،  وقتي ش
 زيبايي ها و جلوه هاي خاص و زيباي داخل
غارها نياز عكس برداري از غارها را چند برابر 

هد كرد. براي  بهتر از  يها گرفتن عكسخوا
ــف ــرده ياهاض داخل غار كه لنز  تاريك و فش

بت آن مال از ث ـــت ها نر از  ديبا ،عاجز اس
  .استفاده كردو خاص  ديوا يلنزها

سي با دوربين هاي آنالوگ قديمي خود را داريد  صد عكا س  ييلمهايف  يد ازبااگر ق سا س يها تيبا ح  اريب
سبردار ١٢٠٠ اي ٨٠٠تا  ٤٠٠باال مثالً  صوص عك ست يدر محل ها يكه مخ ستفاده كنيد. كم نور ا در  ، ا

  .نزديك شوندهرچه بيشتر به سوژه تاريكي غار عكاسي با فالش جدا انجام مي شود تا فالش ها 
  

  
  
  
  
  
  

  
  

  ميثم خوشقدمعكس از  –غار كتله خور زنجان 
دد ع يرو ديرا با نيو فاصله الزم درجه سرعت دورب افراگميد نييو تع سوژهزاويه با كردن  زانيپس از م 
B درجه  .وجود دارد گذاشت يعكاس يها نيدورب يكه معموالً در تمامB كند كه اگر  يشكل عمل م نيبه ا  
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بسته  مافراگيد ةچينشود در طعكه فشار ق يگرفتن عكس فشار داده شود تا زمان يبرا نيدكمه شاتر دورب
درون غار خاموش  ييروشنا يها چراغ هيانجام كار كل يمراحل برا نيا يشود. پس از آماده شدن تمام ينم

مطلق است  يكيچون تار يباز شود ول افراگميد چهيشود تا در يهنگام دكمه شاتر فشار داده م نيو در ا
دادن دكمه شاتر فالش كه در دست همكار عكاس  فشارثبت نخواهد شد بالفاصله پس از  لميدرون ف يزيچ

 يشده از فالش بر رو دهيفقط نور تاب نيحالت دورب نيشود و درا يسوژه قرار دارد روشن م يو رو به سو
  دكمه شاتر قطع شود. يفشار رو ديكند و با خاموش شدن فالش با يسوژه را ثبت م

 هيالبته اگر بتوان از پا .خواهد بود يخاص يها ييبايز يو دارا يدنيجالب و د اريعكس گرفته شده بس 
 كيتوان در  يروش م نياشاره كرد كه ازا ديخواهد شد. با تر قيبه مراتب عكس دق ،استفاده كرد يعكاس

از  يعكسبردار ياستفاده كرد كه معموالً برا زيالش كه در جهات مختلف قرار داده شده نزمان از چند ف
ك تك ت ديفالش ها زده شود بلكه با يتمام ديروش نبا نيدر ا نكهيمهم ا ذكرت .رود يبزرگ بكار م يفضاها

  روشن و خاموش شوند.
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 بعنوان غار از استفاده است، بوده انسان استفاده مورد ربازيد از جهان نقاط ريسا همانند زين رانيا يغارها
 آمده بدست معاصر دوره در آن شواهد كه است يموارد...  و ينظام دژ ،ينيآئ مراسم انجام محل پناهگاه،

  .است
 مورد در متاسفانه. دارد يتر كوتاه عمر ورزش و ييماجراجو و يعلم ديد از غارها شيمايپ و اكتشاف يول
 آن مورد در توانينم مستند و تيقاطع با و است شده انجام يكم قاتيتحق ران،يا در يغارنورد خچهيتار

  .كرد صحبت
 از يكي ١٨٠٨ سال در) يسيانگل پلماتيد و سندهي(نو »هيمور مزيج« توسط كازرون »شاپور« غار شيمايپ
 يكي يفرانسو شناس معدن »دمرگان ژان ژاك«. است رانيا يغارنورد خيتار در شده ثبت يهاشيمايپ نياول
 و نقشه. است پرداخته رانيا در غار چند يبردار نقشه و شيمايپ به يتريجد بصورت كه است يافراد از

 مانده يجا به مدارك نمونه از »يكل كافر« يغارها گزارش نطوريهم و »سهوالن« اي »كوتر كونه« غار گزارش
  .است  »دمرگان « از

  
  دمرگان ژان ژاك هيمور مزيج
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 نياول از يكي يديخورش ١٢٧٢ سال در شاپور غار شيمايپ از »يرازيش فرصت رينص محمد« گزارش
   است يرانيا كامال شيمايپ از وجودم يهاگزارش

 غار از نفر ٧٠ سال نيهم ماه مرداد در و كازرون رشاپور غا از تن وسه بيست ١٣٢٤ سال ماه فروردين در
 يراست و نيرو يورزش باشگاه مدير »منوچهرمهران« با كاروان دو هر  يسرپرست نمودند، بازديد مشهد مغان

  است. رانيا يغارنورد خياز نقاط عطف تار يكي» منوچهر مهران« يهادو برنامه و تالش ني. ابود
  

  
  
  
  
  

 زيدارد از چنگ يجا يول گنجد،يمختصر نم نيدر ا رانيا يغارنورد شكسوتانيبزرگان و پ ينام تمام ذكر
 ياحمد معرفت و عل ،يسالح ي)، مصطف١٣٢٥در سال  ايران غارشناسان هيأت نياز موسس يكي( يخليش

  .ميكن ادياند و نشر اطالعات مرتبط داشته يغارنورد جيدر ترو ييجوانشاد كه سهم بسزا
  

  
  
  
  
  

                  مصطفي سالحي                             يخليش زيچنگ                                 احمد معرفت       
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 ١٣٧٥است. در سال  يسابقه نسبتا طوالن يدارا زين يورزش يو صعودها ينوردكوه ونيدر فدراس يغارنورد
 در ياهتاز فصل ،يرانيا انيمرب به يغارنورد نينو يهاكيتكن آموزش و رانيا در يفرانسو يمرب سهبا حضور 

 شد آغاز يغارنورد آموزش
 
  
  
  
  
  
  

  

  ١٣٧٥سال  يفرانسو مدرسان خچاليبند  -رانيا
 

 
 
 
 
 
 
 

 ١٣٧٥  -خچاليبند  – رانيا                  
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 ١٣٧٥سال  خچالي بند 

 ياكتشاف غار و غارنورد شگامانياز پ يكيبتوان  دي) را شا١٨٥٩-١٩٣٨( يفرانسو» آلفرد مارتل ادوارد«
)، فرود ١٨٨٩ –(فرانسه  Gouffre de Padiracمدرن دانست. فرود و اكتشاف غار  يو پدر غارشناس نينو

از  ياغار گوشه ١٥٠٠ شيماي) و اكتشاف و پ١٨٩٥ –(انگلستان  Gaping Gillغار  يمتر ١١٠در چاه 
  .كرديبود، استفاده م يفلز يهاطناب و نردبان هيخاص خودش كه بر پا كياوست. مارتل از تكن يكارها

  
 

 از يكي زين ،ييكايآمر) ١٨٨٧-١٩٢٥( نزيكال ديفلو اميليو
 پارك در يمتعدد اكتشافات كه است جهان يغارنورد شگامانيپ

  .داد انجام ماموت غار يمل
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 يهابه جنبه رنهيدر آلپ و پ ياكتشاف يهاميكرد و ت دايپ يشتريگسترش ب ي، غارنورد١٩٣٠دهه  در
 Norbertو  Robert de Joly، Guy de Lavaur. دنديبخش ياتازه يهاجلوه يغارنورد يو ورزش يعلم

Casteret فرانسه انجام دادند. يرا در جنوب غرب ياديدوره هستند كه اكتشافات ز نياز افراد نام آور در ا  
 ستميس گر،يو چند غارنورد د Fernand Petzlو  Pierre Chevalierدوم،  يجنگ جهان انيجر در
 جهان غار نيتر قيعم متر، ٦٥٨كردند كه با عمق  شيمايرا در فرانسه كشف و پ Dent de Crolles يغار
 و مشكالت د،يجد ابزار ابداع با كردند يسع غارنوردان سالها، همان در. شديم محسوب زمان آن در

  .كنند رفع را موجود يهاتيمحدود
، ١٩٥٨را ابداع كرد. در سال  SRT ايتك طناب  كيتكن Bill Cuddington ،يالديم ٥٠اواخر دهه  در

  .ساخت را كرول پتزل، فرناند، ١٩٦٨ سال در. ساختند را) Jumar( وماري يعنيابزار صعود  نياول ،يسيدو سوئ
 و يغارنورد به ،يورزش و ييماجراجو يهايژگيو با علم قيتلف ،يغارنورد يهاكيتكن و ابزار بهبود و ابداع

 .كنديم جلب خود به جهان سراسر در را يشتريب عالقمندان روز هر كه است دهيبخش ياتازه ابعاد يغارشناس

  كايمتر، آمر ٦٢٧٦٤٤ماموت، به طول  يغار ستميس -١
  كيمتر، مكز ٣٠٨٤٠٧به طول  ،Sac Actun يغار ستميس -٢
  كايمتر، آمر ٢٥٧٤٩٥به طول  ،Jewelغار  -٣

  

  متر، گرجستان ٢١٩٧)، به عمق Krubera )Voronjaغار  -١
  گرجستان متر، ١٨٣٠ عمق به ،Sarmaغار  -٢
 گرجستان متر، ١٧٥٣ عمق به ،Illyuzia-Mezhonnogo-Snezhnayaغار  -٣

 ت،اس درس طرح نيا نگارش زمان در اطالعات نيآخر به مربوط باال، در شده نوشته ابعاد و يبند رده :حيتوض
  .كند رييتغ است ممكن گريد اكتشافات با اطالعات نيا است يهيبد
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 چند در كه غار نيا است، رانيا غار نيتر يطوالن متر، ١٢٨٦٠ با زنجان گرماب در واقع »خور كتله« غار 
 .شوديم محسوب رانيا يبايز يغارها از يكي سنگ غار لحاظ از است افتهي شيزا طبقه

  
 است،  رانيا يغارطوالن نيمتر، دوم ١١٤٤٠واقع در استان همدان با طول  »صدريعل –سرد  يعل« غار

 است.» سرد يعل«خاص  يژگيغار، و نيدر ا يآب يهااچهيوجود در
  

 3 غارN از  يكيغار،  نياست، ا رانيا يغار طوالن نيمتر طول، سوم ٦٥٨٠قشم با  رهيواقع در جز
 .شوديجهان محسوب م ينمك يغارها نيتريطوالن

  
  

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

عميق ترين غار به ثبت رسيد. اين غار توسط تيم فعالين غارنوردي ايران با شركت افراد غارنورد از گروه 
 وردي پيمايش و نقشه برداري گرديد.ها و باشگاه هاي فعال در غارن

  
 سال در كه استدومين غار عميق ايران  كرمانشاه، استان در) چاه ٢٦( عمق متر ٥/٧٥٢ با »پراو« غار 

 .ديگرد كشف يسيانگل غارنوردان توسط ١٣٥١
  
  

 است رانيا قيعم غار سومين متر ٥/٤٠٦ عمق با سمنان و گلستان استان دو انيم در واقع »سم« غار .
 يغارنورد بخش يهمكار با ادامه در و ديگرد شيمايپ و كشف يگلستان غارنوردان توسط غار نيا

 .شد يرولكوب و يبردار نقشه غارنوردان، از يجمع و گلستان يكوهنورد ئتيه ون،يفدراس
  
  .غارهاست نيا از موجود يهانقشه نيآخر اطالعات براساس باال متراژ هاي ذكر شده در :حيتوض
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 و تهبس يطيمح مواقع شتريب در و غار كيتار يفضا در يكاف ديد عدم ليبدل غار در تيهدا و يسرپرست
 هيوصت ليدل نيهم به باشد يم سخت و دهيچيپ اريبس ميت نفرات با يكاف و مناسب ارتباط عدم و كوچك

 ميتصم لحاظ به  ميت نفرات از كدام هر امداد، و اكتشاف و يعمود و سخت يغارها شيمايپ در شود يم
  ميستقم ارتباط و  دستورات به يازين تا باشند داشته را يكاف ييتوانا خود يغارنورد فنون و ها ،مهارت يريگ

  .نباشد ميت سرپرست با  لحظه به لحظه
 ميتقس يبه سه بخش اصل تيو هدا يسرپرست ديدان يم گريد يآموزش يكه  از قبل در دوره ها همانطور

  شود: يم
 برنامه ياجرا از قبل .١
 برنامه ياجرا نيح .٢
 برنامه از بعد .٣

 يطيمح ستيز ليدال به غارها از يبعض به ورود يبرا گريد يكشورها از يليخ و ما كشور در :مجوزها .١
 .استاز سازمان مربوطه  مجوز اخذبه  ازيورود به غار ن يبرا يمنيا ايو 

 ستا بهتر يغارنورد تيفعال يبرا ميت حضور اعالم و الزم اطالعات گرفتن يبرا :مكاتبات و هايهماهنگ .٢
 يروين به نامه يمعرف و استان يكوهنورد ئتيه ،يمحل يغارنورد يها گروه گريد با مكاتبات و هايهماهنگ
 .شود انجام قبل از يانتظام

 ياهتيقابل با افراد است بهتر غار در متنوع يهاتيفعال نوع و غار نوع اساس بر :افراد و ميت انتخاب .٣
 .شوند انتخاب متناسب و مختلف

 هر يبرا افراد انتخاب از بعد و غار در متنوع يتهايفعال اساس بر :افراد ينيتمر يزير برنامه و آموزشها .٤
 .وداجراش و يطراح مناسب ينيتمر يزيربرنامه و آموزشها ديبا روديم انتظار كه يتيفعال نوع اساس بر فرد
 رد يبرا الزم يها يهماهنگ كه دارد مناسب زاتيتجه به ازين مختلف يتهايفعال و غار نوع :زاتيتجه .٥
 .رديگ انجام ديبا زاتيتجه آن داشتن ارياخت
 شود مشخص مختلف افراد يبرا برنامه از قبل ممكن حد تا افراد فيوظا نوع است بهتر :فيوظا ميتقس .٦

 .باشد داشته وجود افراد توان و فيوظا نيب توازن نيهمچن و
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 در فرار يها راه كه چرا ديباش داشته اطالع هوا و آب طيشرا از حتما برنامه از قبل :هوا و آب عتيوض .٧
 .دانست رممكنيغ موارد از يليخ در توانديغارم در يباران مخصوصا طيشرا
 نيهمچن و يامداد مراكز مكان از اطالع غار به ورود از قبل :امداد ميت و يامداد كزامر با يهماهنگ .٨

 .كند كمك اريبس تواند يم ياحتمال صدمات كاهش در يامداد ميت كي ينيب شيپ
از موارد غار  يليدر خ داخل غار: يدسترس و نقشه ها يو نقشه ها GPSو  يماهواره ا ريتصاو يبررس .٩

 يدسترس ياز حركت به سمت غارها راها قبل استباشد بهتر  يواقع شده اند كه مشخص نم ييها در مكانها
 .گرددكنترل  اديقبل از ورود به غار نقشه غار با دقت ز نيكرد همچن راكنترلGPSو نقاط 

 غار اخلد در نيهمچن و غار دهانه به دنيرس يبرا مناسب يراهنماانتخاب  :مناسب يراهنما انتخاب .١٠
 .دباش داشته يمهم نقش يغارنورد امهبرن كي تيموفق در توانديم دباش داشته يكاف شناخت كه

 و يبررس را ممكن خطرات مجرب يغارنورد ميت كي برنامه ياجرا از قبل :ممكن خطرات يابيارز .١١
 .كند يم ينيبشيپ را الزم يراهكارها

 بمناس فرد كي خوب گزارش كي داشتن يبرا :يساز مستند يابزارها هيته و سينو گزارش نييتع .١٢
 نيز دوربتوان ا يبهتر م يمستند ساز يبرا نيو همچن ميكنيم نييتع ازقبل را دارد يسينوگزارش سابقه كه

 .برد بهرهغار  طيبا توجه به شرا يبردار لميف ايو  يعكسبردار
 نگرفت يبرا پزشك به ميت نفرات تمام ارجاع :مربوطه يها مهيب و افراد صحت و يسالمت از نانياطم .١٣
مناسب  عملكرد يبرا را الزم نانياطم ،يزشور يها مهيب داشتن نيهمچن و يعموم سالمت و صحت يگواه

 .رديصورت گ يالزم پزشك تيتواند حما يدر صورت بروز حادثه  م ني. همچندهديم ميافراد به سرپرست ت
 ميمتص و يزير برنامه يبرا ميت  اعضاء يتوانمند سنجش :ميت اعضا يتوانمند سنجش و آزمون نيآخر .١٤

 .باشد يخوب اريمع تواند يم يينها يريگ
 رنامهب همان مشابه ، يميت نيتمر نيآخر است بهتر :ياصل برنامه يساز هيشب و يميت نيتمر نيآخر .١٥

 .باشد يخوب تيوضع در ياصل برنامه در ميت يروان لحاظ به تا باشد ياصل
 دسترس در و آماده يامداد زاتيتجه كه است تر مناسب برنامه شروع از قبل :يامداد زاتيتجه هيته .١٦
 .باشد نداشته وجود يكمبود امداد لحظه در تا باشد
 عدم لاحتما توانديم هينقل ليوسا يهماهنگ و كنترل :هينقل ليوسا و يدسترس يراهها يينها كنترل .١٧
 .كند كم را برنامه ياجرا

 .كرد هيته را مناسب يارتباط لوازم غار طيشرا به توجه با :مناسب ارتباط لوازم ينيبشيپ .١٨
 فكش تاز يرهايمس مانند غار طيشرا نيآخر از افتني يآگاه يبرا :غار برنامه يگزارشها نيآخر مطالعه .١٩
 .است يضرور اريبس ياحتمال يهازشير اي و شده
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 اطالعات تواند يم يغارنورد تيفعال با مرتبط يها رسانه با ارتباط امكان صورت در :يخبر پوشش .٢٠
 .دهد قرار مندان عالقه گريد ارياخت در يخوب

 ما يغارنورد تيفعال نكهيا يبرا :مشترك كار جهت يورزش اي يعلم مراكز ريسا با يهماهنگ .٢١
 مكاتبه مرتبط مراكز ريسا با توان يم دهدجامعه قرار  اريدر اخت يگريد يورزش ريو غ يعلم يدستاوردها

 داشت.
 يمنيا اول ديبا  ميت در هدف نيمهمتر :افراد بودن ميت خدمت در و برنامه ياصل هدف نمودن روشن .٢٢

 .باشد يم آخر تياولو در يشخص اهداف و باشد ميت اهداف بعد و ميت كل
 -پل جاديا -سرطناب صعود -يغواص– بيخاص مانند تخر يها يداشتن توانا خاص: يها ييتوانا .٢٣

 مهم رايبس ميت عيسر و منيا شبرديپ يبرا موارد يدربرخ تواند يمو ...   يصعود مصنوع –نردبان داخل غار 
 .باشد
 توانديم  هبرنام طيشرا اساس بر  برنامه رييتغ احتمال و قبل از برنامه نوع نييتع: برنامه رييتغ احتمال .٢٤

 .باشد داشته يپ در را الزم يها ينيشبيپ
 .ميت اعضاء به يرسان اطالع و يمال برآورد .٢٥
 

 .كند جاديا برنامه در يمناسب راتيتغ تواند يم غار يدشوار نييتع :غار يدشوار .١
 يم يفراوان كمك امداد اتيعمل و ميت سرعت در راهها نيا نمودن مشخص :خروج و يدسترس يها راه .٢
 .كند
 لحظه هب لحظه كنترل و مناسب استفاده :آنها ميتقس و زاتيتجه ينگهدار و كنترل و مناسب استفاده .٣
 .باشد يم اشخاص تمام فهيوظ مناسب ينگهدار و ليوسا
 ودفر كهايتكن و يزير طناب نوع در ياساس يارهايمع از يكي سطوح طيشرا :غار داخل سطوح طيشرا .٤

 .است برنامه يزمانبند نييتع و صعود و
 ستميس از درست استفاده و  كنترل ، يغارنورد در يمنيا فاكتورها نيمهمتر از يكي :يارتباط ستميس .٥

 .باشد يم يارتباط
 .كند يم كم اريبس را غار در شدن گم خطر يردزن لوازم از استفاده :يردزن .٦
 باد. -رطوبت و سرما –هاشيسا–آب و سنگ  زشير :ژهيو خطرات .٧
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 بموج يغارنورد بزرگ برنامه كي در تواند يم كارها ثبت ):يفرد و يمي(تكارها لحظه به لحظه ثبت .٨
 .شود بيترت و نظم
 .رديگ انجام بهتر و موثرتر اريبس را يامدادرسان تواند يم  كارها يزمانبند نييتع :وهايرسك ميتا .٩

 .ميت و افراد گذشته تجارب اساس بر گوناگون كهايتكن و مختلف يرهايمس نييتع : الزم تجربه .١٠
ت س –طناب  –كارگاهها  -... لباس و  عتيوض -پوشاك -زاتيعبارتند از تجه يموارد كنترل :كنترل .١١

 كمپ. -گرانيخود ود يغارنورد
 خصوصام و باشند داشته ديبا گرانيود خود به نسبت افراد يتمام را خطر يابيارز ييتوانا :خطر يابيارز .١٢

 .يفن مسئول و سرپرست
 زمال يراهكارها بتوانند كه يكسان ديآ يم شيپ يفن مشكالت كه يمورد در :مسئله حل يها مهارت .١٣

 .كنند يم كمك اريبس كنند ارائه را
 .عوامل آن كنترل  و مختلف ليدال به تيموفق عدم احتمال :سكير تيريمد .١٤
 .بحران طيشرا در يريگ ميتصم و نفرات كار بر نظارت و كنترل :بحران تيريمد .١٥
 .فيوظا ميتقس و يزير برنامه و يسازمانده يمهارتها .١٦
 .بود نخواهد دفاع قابل نشود مستند كه تيفعال هر :يساز مستند .١٧
 .برنامه در افراد لحظه به لحظه تيريمد .١٨
 .يپزشك كادر و اورژانس با مناسب ارتباط و ييپاسخگو .١٩
 .كار توقف زمان نييتع .٢٠
 .اكتشاف شرفتهيپ يكهايتكن بر تسلط .٢١
 .الزم راتيتغ و مختلف طيشرا در يميت دمانيچ .٢٢
 .گرانيد يجوزدگ از يريجلوگ و نشدن زده جو .٢٣
 .يكروك اي يخوان نقشه و يبردار نقشه .٢٤
 .يزير طناب در الزم يها مهارت داشتن :يزير طناب .٢٥
 .بهتر يروشها با طنابها كردن جمع مناسب نحوه انتخاب و كردن جمع طناب .٢٦
 .باشد داشته را ميت يبارها حمل تيقابل كه يميت :ميت شرپا .٢٧
 يياساشن و شيماي(حداقل دو نفر) و پ يمانند گشت زن يتسلط بر اصول گشت سطح :يسطح گشت .٢٨

 .ديجد غار
 .يغواص .٢٩
 .اكتشاف .٣٠
 .نجات .٣١
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 .موجودات اي سنگ اي آب از يبردار نمونه .٣٢
 .غار و كمپ طيمح و يفرد بهداشت تيرعا .٣٣
 .نفرات تمام يروان و ياريهوش كنترل .٣٤
 .موقع به يرسان اطالع و بارش و هوا وضع مداوم كنترل .٣٥
 .هايبند تياولو و ييغذا روند بر تيريمد و كنترل .٣٦
 

 ودبهب يراهكارها و قوت و ضعف نقاط و آن يبررس و نقد و يميت و يفرد عملكرد ييبازگو و يابيارز .١
 .آن

 .آنها ليتحل و شده مشاهده اي آمده شيپ حوادث و  خطرات -مشكالت .٢
(گزارش مختلف مجامع در رهيغ و عكسها و ها نقشه و اسناد ارائه و يخوان گزارش و يسينو گزارش .٣
 ).يخبر
 .برنامه نفرات يكاورير .٤
 ).وارده يبهايآس و هايكسر از(گزارش  طنابها و لوازم كنترل و ينيبازب .٥
 .آن تبعات و الزم يهايريگيپ و آمده شيپ حوادث .٦
 .يفن و يعلم مراكز بر مشاهدات و دستآوردها و اتيتجرب انتقال .٧
  .نيريسا و ميت كل با يمال حساب هيتسو .٨
  
  در پيمايش غارها هاديو نبا هاديبا
  دينرسان بيها آس به غارسنگ  •
رفتن  نياشتباه، ممكن است باعث از ب يگذر كردن از محل ايها، و با غارسنگ دقتيتماس ب كي
كه  ييها، صدها و چه بسا هزاران سال زمان صرف شده باشد. سازندهاآن ليتشك يشود كه برا ييزهايچ
 غارنوردان، يهاكفش ايها و دستكش يبروند. گل و ال نياز ب شهيهم ينشوند و برا يبازساز گريد ديشا

از نوك انگشتان  يجزئ يبماند. انتقال آلودگ يزشت در غار باق يزيرنگ آم كيممكن است تا ابد مانند 
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ها را متوقف آن يريگروند شكل شهيهم يبرا توانديغار، م ِليدر حال تشك يهاغارسنگ يغارنورد بر رو
  كند. 

كه ارتفاع  ييها. هنگام گذر از محلديوارد نكن يبيغار آس يهاكه به غارسنگ ديدقت كن نيبنابرا
 يبيهستند آس زانيكه از سقف آو ييخود به سازندها يمنيكه با كاله ا ديسقفشان كوتاه است، دقت كن

 ياثر اي ليبه فس ي. اگر در غارديباش ديگذاريآن م يخود را رو يكه دست و پا يي. مراقب جاهادينرسان
  .ديبه آن دست نزن د،يبرخورد يخيتار
  ديپاكوب گام بردار ايشده و مشخص يرهايدر مس  •

د، وجود دار يپاكوب ريمس كهنيا ايشده است، و  نييعبور و مرور تع يبرا يمشخص ريكه مس ييغارها در
نقاط غار بكر و  ريتا سا ديانجام ده هاريرا از غار با گذر از آن مس دتانيو بازد ديخارج نشو رهايمس از آن

ر د ميت يتمام اعضا د،يكنيم ديبازدرا  يكم رفت و آمد اي ديبماند. اگر شما معابر جد يدست نخورده باق
به  يكمتر بيكار هم آس نيغار بزند. با ا يهارا به سازند بيآس نيكه كمتر يريمس د؛يخط حركت كن كي

  .شوديم جاديا يبعد كنندگانديبازد يبرا يپاكوب ريو هم مس شودينقاط غار وارد م ريسا
  دياز آن خارج كن د،يبريرا كه با خود به داخل غار م يزيهر چ  •

كه از غارها صورت  ييهادي. اكثر بازددينگذار يباق يگريد زيهر چ اي يغارها زباله، پسماند غذا، باتر در
رفتن ندارد. در هر حال، اگر در  ييبه دستشو ازيها ندر آن كنندهديكوتاه هستند و شخص بازد رنديگيم

رده و ك يبندانجام داده، بسته ناسبم يهادر محفظه ديكار را با نيا د،يكرد دايپ ييبه دستشو ازين يغار
كه از  ي. خارج كردن مدفوع و ادرار از غار، نه فقط به خاطر غارنوردان بعددييحتماً با خود از غار خارج نما

 يبر رو يرگذاريكه همانا تأث رديپذيصورت م يترتيپر اهم ليخواهند كرد، بلكه به دل دير بازدغا
  غار است. فيظر ستمياكوس
  ديو آتش روشن نكن دينكش گاريدرون غارها س نيغارها و همچن دهانه يكيدر نزد  •

و  دكنندگانيبازد گريغارها را آلوده كرده و باعث آزار د يهوا گار،يس اياز آتش  يو دود ناش آتش
خواهد بود.  رگذاريها تأثغارسنگ ليروند تشك يبر رو نيدرون غار خواهد شد؛ همچن يزنده يهاسميارگان
  .ديكنروشن ن يو آتش دينكش گاريغارها، س دهانه كيينزد ايرو، درون غارها  نياز ا
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  ديخود باش نيمراقب فالش دورب  •
ر است. د يدقت به نكات ازمندين هاييبايز نياز ا يدر غارها وجود دارد. عكاس يامسحوركننده يهاييبايز

. در ندازديها را به هراس نكه نور فالش، جانداران داخل غار خصوصاً خفاش ديمراقب باش ،يهنگام عكاس
ث فالش، باع يناگهان ديشد نوراست،  ممكن است  خفاش يهااكثر گونه يبهار و تابستان كه فصل زادآور

ها آن يو مرگ قطع نيها به زمخفاش ها باعث افتادن بچهآن يمادر شده، و پرواز ناگهان يهاترس خفاش
  شود.
  كنديوارد م ستيز طيبه مح يكمتر بيكه آس دياستفاده كن يزاتياز تجه  •

 هياستاندارد، كفش مخصوص و دستكش، ابزار پا يمنيهر فرد)، كاله ا ي(حداقل دو عدد برا يشانيپ چراغ
 يخاص يهر غار خاص، ممكن است ابزارها خطريب شيمايپ يبرا ن،يچناست. هم يهر غار شيمايپ يبرا

امل ك ييمنطقه آشنا يهاكه با غار يفرد ايباشد. قبل از ورود به غار حتماً با سرپرست گروه و  اجياحت زين
 متيفرد در غار ممكن است به ق ي. رخداد حادثه برادييزم را كسب نمادارد، صحبت كرده و اطالعات ال

امداد و نجات و  ا،يامداد و نجات در دن يهانديفرآ نيتردهيچيو پ نيتراز سخت يكيجان او تمام شود. 
شناخت ناقص و  اينبودن تجربه و  ليبه دل رهاكمك رساندن به مصدوم در غار است. عموم حوادث در غا

ه ك شونديرساندن به مصدوم، اغلب مجبور مكمك يامداد، برا يهامي. تدهندينادرست رخ م يريگميتصم
 نيمتعدد و ...) كه هر كدام از ا يهايكنند (گشاد كردن معابر، رول كوب جاديدر غار ا يجد راتييتغ
  غار به ارمغان خواهد آورد! يرا برا يجد يهابيآس رات،ييتغ

ه است ك يبيآس زانيبه آن دقت شود، م ديبا يابزار مخصوص غارنورد هيته كه در ياز نكات گريد يكي
در غارها  يديكارب يهابه غارها وارد كنند. به عنوان مثال، استفاده از چراغ ليوسا نياز ا يممكن است برخ

 حتماً با خود د،ياستفاده كرد اهچراغ نياز ا يياستثنا اريبس طياست. اگر در شراممنوع شده يطور كلبه
  .ديخاكستر آن را از غار خارج كن ديدربسته همراه داشته تا بتوان يظرف
  ديغار باش يموجودات زنده گريها و دمراقب خفاش  •

ها در زمستان به خواب در خطر انقراض هستند. خفاش يهاها، در رده گونهخفاش يهااز گونه يبرخ
چرا كه  شود؛يها ممعموالً منجر به مرگ آن يها از خواب زمستانشدن آن داري. برونديم يزمستان
  ها وجود ندارد. آن يبرا زين يكاف يكرده و غذا رييها تغآن يبدن سميمتابول
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ها است كه خفاش ييزمستانه از غارها يهاديها، نداشتن بازدمراقبت از خفاش يكار برا نيبهتر نيابنابر
ار از كن اطيبا احت اريهاست، بسكه فصل زاد و ولد خفاش زيدر آن وجود دارند. در بهار (و بعضاً تابستان) ن

  .ديها عبور كنآن
  شوند! قيتشو يكه خرابكاران به خرابكار ديانجام نده ييرفتارها  •

 وجود دارد. ينيقوان رسانند،يم بيها آسكه به غار و غارسنگ يمقابله با كسان يكشورها، برا يبرخ در
و  به حفظ توانديم ريافراد وجود ندارد. لذا توجه به نكات ز نيبرخورد با ا يبرا يقانون رانيمتأسفانه در ا

  كند: يانيسالمت غارها كمك شا
غارها  يجز نابود يكرد كه حاصل ديكمك خواه يها به تجارتآن ديبا خر !ديها را نخرغارسنگ  -

  نخواهد داشت.
 شيو نما يآوراند. جمعافتاده نيها كه شكسته و به زمآن يحت. ديها را از غار خارج نكنغارسنگ  -

شكستن  يها و حتغارسنگ يآوربه جمع قيرا تشو گرانيد ز،ياند نكه شكسته شده ييهاغارسنگ
  .ديكن قيتشو يرا به خرابكار يو نه كس دي. نه خرابكار باشكنديها مغارسنگ

غارها  يدهانه برخ. دينرسان بيها آسبه آن د،يبرخورد كرد يدر ايفنس، و  ،چهياگر درون غار به در  -
  است. ريامكان پذ ربطيذ يهاسازمان يها با هماهنگدهانه نياست. ورود به ابسته شده يليبه دال

  
  !ديآموزش ده گراني! به دديتر برخورد كنفعاالنه  •

غارها،  يسازمانند پاك ييها. پروژهديغارها مشاركت فعال داشته باش يحفظ و بازساز يهاپروژه در
  شده و ...شكسته يسازندها ريتعم ،يعلم يهايبردارنمونه
از غارها را  ديكه قصد بازد يگرانيها با مالكان غارها و دمورد ارزش غارها و لزوم حفظ و مراقبت از آن در

  .ديالزم را انتقال ده يهاها آموزشو به آن ديدارند صحبت كن
برنامه از  يبرنامه، بر عهده سرپرست است، لذا در طول زمان اجرا يكل تيمسئول  •

  ديباش كيو با او در ارتباط نزد ديكن يرويسرپرست پ
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 انيزمان شروع و پا دي. افراد باشوديافراد در طول برنامه، توسط سرپرست برنامه مشخص م يهاتيفعال
محوله توسط  يفهيدر طول برنامه از وظ ي. اگر فرد/ افرادنديخود را به سرپرست گزارش نما تيفعال

 دهند، در رييتغآن را بدون اطالع و كسب موافقت سرپرست  ايو  ند،ينما يتخط اي يچيسرپرست سرپ
امكان را  نيسرپرست ا نيهاست. همچنحادثه بر عهده خود آن نيا تيدچار حادثه شوند، مسئول كهيصورت

  .رديدر نظر بگ يتخط نيا يبرا يمال مهيدارد كه جر
  دياعالم شده متعهد باش ميتا ويبه رسك  •

 شوند،يآوردن آب و ... اعزام م ،يزيطناب ر ،يمختلف اعم از گشت سطح يهاتيفعال يكه برا يافراد
(خط قرمز زمان برگشت) اعالم كنند.  ميتا ويرسك كيبا مشورت سرپرست برنامه،  دياز حركت خود با شيپ

 اتيملو ع يجهت بررس يمينفرات برنگردند، سرپرست برنامه، ت ايتا زمان اعالم شده، نفر  يلياگر به هر دل
 ليبدون دل ميمشخص شود كه ت م،يامداد (در منطقه و در شهر) شكل خواهد داد. اگر بعد از بازگشت ت

آن نفر / نفرات در  ،يمال يمهيخود ادامه داده است، جدا از جر تيخود به فعال ميتا وياز رسك شتريموجه ب
  .نديبرنامه را ترك گو ديلحظه با

  ديباش يمراقب ابزارها و لوازم عموم  •
 يهاتيانجام مسئول ي/نفر به همراه خود براميكه هر ت يايعموم ليبازگرداندن سالم وسا تيمسئول

صورت كه بعد از انجام  ني/نفر است. بدميبر عهده آن ت رد،يگيم ليواگذار شده از انبار/سرپرست تحو
. ندكيارائه م رپرستبه س يكه همراه برده بود، گزارش كامل يلي/نفر در مورد وساميمشخص، آن ت تيمأمور

  .ديجبران نما يلحاظ مال/نفر موظف خواهد بود به ميباشد، آن ت دهيرس يبيآس ليكه به وسا يدر صورت
 يكس هر فرد، يكه در توان شماست؛ مسئول سالمت شخص ديريرا بپذ ييكارها تيمسئول  •

  ستيجز خودش ن
حصول  ،يميچك كردن صحت لوازم ت ،يچك كردن درست بودن ست شخص تيمسئول يطور كل به
در هنگام  يو فن يمنياصول ا تيرعا نيها)، همچنآن ها (زده دار نبودناز سالم بودن طناب نانياطم

كه  ي. در صورتشونديبه غار اعزام م يمشخص تياست كه جهت مأمور يبر عهده فرد/افراد ش،يمايپ
 تياستفاده كرده است رخ بدهد، مسئول ميكه ت يعدم سالمت لوازم ايو  ،ياشتباه شخص ليبه دل ياثهحاد

  بر عهده سرپرست نخواهد بود. يتياست و مسئول ياعزام ميآن مشخصاً بر عهده خود افراد ت
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  ديينما تياستراحت، سكوت و آرامش كمپ را رعا يهادر زمان  •
از طرف سرپرست اعالم  يمشخص يهاها، در زمانآن يكاوريخاطر استراحت افراد حاضر در برنامه و ر به

تمام ساعات شب را شامل شود).  اياز ساعات روز  يها بخشزمان ني(ممكن است ا شوديزمان استراحت م
كه مشغول  ينفرات يبرا خود و ...) يهاي(با صدا، نور، شوخ يمزاحمت دينبا مينفرات ت ريها سازمان نيدر ا

  كنند. جادياستراحت هستند ا
موضوع به جمع احترام  نيا تيمنابع وجود دارد، با رعا يدر برخ يتياگر محدود  •

  ديبگذار
و قابل شرب وجود دارد. سرپرست  زيدر استفاده از آب تم تيها، محدوداز برنامه يطور مثال، در برخ به

آن، از نفرات درخواست خواهد كرد كه در  زانيو م تيمحدود نينفرات از ا يبرنامه ضمن آگاه كردن تمام
از طرف فرد / افراد،  هاتيمحدود نينكردن ا تيداشته باشند. رعا ييهاآب، مالحظه يشخص يهامصرف

  باعث حذف نفر از برنامه شود. توانديم ،يمال مهيعالوه بر در بر داشتن جر
  ديبدون اجازه استفاده نكن گرانيد لياز وسا  •

كامل فرد  تيبا اطالع و رضا ديو ...) با ي(غذا، گاز، دستمال كاغذ گريافراد د ليكردن از وسا استفاده
شده به فرد  ليتحم يهانهيموظف خواهد بود هز يفرد خاط كهنيجدا از ا صورت،نيا ري. در غرديصورت پذ

   خواهد شد. زياز طرف سرپرست ن يمال مهيمشمول جر د،يرا جبران نما گريد
  ديغارها شروع كن يرونيب يغارها را از مراقبت از فضا يمراقبت از فضا  •
 د،يكنيكرده و با خود از غار خارج م يبندرا در غارها بسته گرانيخود و د يهاطور كه زبالههمان 

 يهانباشد. زباله انينما يي غاراگر دهانه يحت د؛ياز زباله نگه دار يعار زي) را نsinkholeها (فروچاله
افتاده و با ورود به غارها  ريگ اهدر گذر زمان در فروچاله ،يانسان يهاتيمختلف به جا مانده از فعال

كه كه  شونديم يآب يها باعث آلودگزباله نيا نيدگرگون سازند. همچن يغار را به كل ستمياكوس تواننديم
ي نه چندان كه در فاصله ييها. آبكننديم هيرا تغذ ينيرزمينفوذ كرده و مخازن ز نيبه درون زم

 . ندكمي نيمردم را تأم يدنيدوردست، آب آشام
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  دييارائه شده رفتار نما وستيخود، طبق پ يهازباله تيريدر مورد مد  •
از  يكي. ميباش بنديپا يمياصول كار ت تيبه رعا ديما با يكه در طول برنامه، همگ ميشويم ادآوريانتها  در

آرام  يتا فضا هاستيميتاز هم كيهر  يمتعدد و آزارنده برا يهاياز شوخ زياصول، پره نيا نيمهمتر
  . ميهمراهان را بر هم نزن ريخود و سا يروان

  
  هاي غارنوردي مواجهه با زباله در برنامه ينحوه

  .ميشويم ادآوريرا  شونديم جاديها ابرنامه يكه در ط يمختلف يهاي برخورد با زبالهاختصار نحوه به
 يهاخشك و زباله يهاتر، زباله يهازباله يي كلشده را به سه دسته جاديا يهامنظور، زباله نيا يبرا

  .ميآوريي برخورد با هر كدام را در ادامه مو نحوه ميكنيم يبندميخطرناك تقس
  خرده نان و ... جات،يپسماند غذا و سبز وه،يشامل پوست م :تر يهازباله. ١
 ييزمان و توانا ط،ي(مح ستين اديها زسفر انسان به آن محل زانيكه م ميكنيسفر م ياگر به مناطق  -
ها را زباله نيرها كرد. ا عتيدر طب توانيها را مزباله نيترِ به جا مانده را دارد) ا يهاپسماند هيو تجز يابيباز

  .ميكنيرها م يو دائم يفصل يهاگذر آب ريمس زها) و دور اها (پاكوبگذر انسان يرهايدور از مس حاًيترج
  ميكلس ديكارب ،يشامل باتر خطرناك: يهازباله. ٢
 بيآس هكنيكار، عالوه بر ا ني. با امياستفاده كن قابل شارژ يهاياز باتر ميكنيم يسع يهمگ :ياترب  -

كه  يبار زانيمدت، و هم به لحاظ م يدر طوالن يهم به لحاظ اقتصاد م،يكنيوارد م عتيبه طب يكمتر
ه ) به صرفميكه حمل كن تاس ازيمدت ن يطوالن يبرنامه كي يكه برا ييهاي(تعداد باتر ميكنيحمل م

 هايباتر نيا زهيپاك ياز منبع يسوالر وجود دارند و به راحت يهاكه صفحه ييهااست. خصوصاً در برنامه
دارند به  طيمح يكه برا ياديز اريبس يهابيبه خاطر آس هايشارژ دوباره دارند. در هر حال باتر تيقابل
مصرف شده، توسط شركت  يهايرها شوند. باتر هزبال يهاسطل يو حت عتيدر طب ديوجه نبا چيه

  .شونديداده م ليتحو افتيباز يهاوسكيو به ك شونديكنندگان حمل م
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 يلي. اما اگر به هر دلميكنيدر غار استفاده نم ديكارب يهاكه ممكن است از چراغ ييتا جا :ديكارب  -
جه و چيآن را به ه يشدهپسماند سوخته نيو همچن ديسنگ كارب م،يها هستچراغ نيمجبور به استفاده از ا

  . ميگردانيبرم شهرها را با خود به و آن ميكنيغار رها نم رونيب عتيطب ايدر داخل غار و 
كنسرو، ظروف  يقوط ،يكيپالست يهايكاغذ، بطر ،يدستمال كاغذ شه،يشامل ش :خشك يهازباله. ٣

  و ... ييجلد مواد غذا بار مصرف، كي
 نيبودن جرم مخصوص و همچن اديبه خاطر ز ياشهيكه ممكن است از ظروف ش ييتا جا :شهيش  -

. در هر ميكنيم نيگزيجا يكيظروف را با ظروف پالست نيو ا ميكنيها استفاده نمامكان شكستن در برنامه
  به شهر بازگرداند. خودآن را سالم همراه  دياستفاده كرد، با شهياز ش يدر برنامه، فرد يليحال اگر به هر دل

شد در  ازيجمع شوند و اگر ن يدر محل مناسب ديپسماندها با ني: اكاغذ، روزنامه ،يدستمال كاغذ  -
ها را گذر آب، آن يهاريدور از مس نيها و همچنو دور از محل گذر انسان نگيدور از محل كمپ ييجا

ند و رها شو عتيدر طب دينبا كننديرفتن خود استفاده م ييدستشو يكه افراد برا ييهاسوزاند. (دستمال
  سوزانده شوند جمع شوند.) كه قرار است بعداً يدر محل مخصوص

تر به صورت فشرده درآورده و به حمل راحت يرا بعد از استفاده، برا هايقوط ني: اكنسرو يهايقوط  -
سال  ٦٠تا  ٤٠در حدود  يبه زمان ،يهر قوط يهيتجز يبرا عتي. طبميكنيشهر منتقل م يهاسطل زباله

  دارد. ازين
كه ممكن است از  يي: تا جا و ... يكيپالست يهاسهيبار مصرف، ك كيظروف  ،يكيظروف پالست  -

 بيكه آس يرنگ يهابارمصرفكيو  هاكي. خصوصاً پالستميكنياستفاده م يبار مصرف كمتر كيظروف 
ه ب خودرا بعد از مصرف فشرده كرده و با  يكيپالست يبه همراه دارند. پسماندها عتيطب يبرا يشتريب

 نيها وجود دارد. در ازباله نيامكان سوزاندن ا ياضطرار طي. در شراميكنيشهر منتقل م يزباله يهاسطل
حل كار را دور از م نياجتناب كرده و ا كيحاصل از سوختن پالست يخاص، از تنفس بخارات سم طيشرا

  .ميدهيانجام م يو دائم يفصل يهاها و دور از محل گذر آبگذر انسان
گونه  چياست كه درون غارها، ه نيا  م،يكنيم دينوشتار به آن تاك نيكه مجدداً در ا يگريد ينكته

  . ميگذارينم ي(ادرار و مدفوع)، باق يانسان يتر و پسماندها يهازباله يحت ،يازباله
ها و حمل و بازگرداندن آن ،يجداساز ،يهر فرد (جمع آور يهازباله تيريكه مد ميشويم ادآوريانتها،  در

  و مسئوليت هرگونه آسيب رساندن به غار با شخص غارنورد مي باشد.. باشديي خود فرد م...) به عهده
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  :منابع

  ايپد يكيو
  )١٣٨٤ نيسبزان،فرورد انتشارات( فر يمحمد داوود نوشته "رانيا يوغارنورد يكوهنورد خيروزشمارتار" كتاب

http://caverbob.com  
  

  .آلبوك كوك ميج نوشته يغارشناس
  .جوانشاد يعل نوشته وغارنورد غار

  .پتزل كاتالوگ
Alpine caving techniques. 

  ١٣٨٨.لهستان به كشور انيمرب  ياعزام ميت يدستاوردها
  .خچالي بند رانيا ١٣٧٥ سال در يفرانسو مدرسان يآموزش ياردو
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  محترم انيتوجه مدرسان ومرب قابل

سرعت  جاديا نينمرات و همچن يستهايل يشكل واحد در تمام جاديا به منظور 
نمرات  ستياست جهت ارسال و پر نمودن ل يمقتضودقت در انجام ثبت نمرات  

 ريغ يارسال موارد به است يهيبد ديينما استفاده فدراسيون پورتالاز  ها كالس
  .شد نخواهد داده ياثر بيترت مذكور يفرمها

  .سپاس با
  

 يامتحان ياه تميوآ موارد سرفصل زيعز مدرسان يادآوري جهت نيهمچن
  .باشديم ليذ شرح به غارپيمايي دوره يبرا

  انواع غارها و نحوه تشكيل آنها .١
  داخل غارهاو تزئينات  غارسنگ ها و تعاريف .٢
   اجزاي تشكيل دهنده غارها .٣
 موجودات زير زميني و اكولوژي حيات در غار .٤
  غار در شيمايپ اصول .٥
  پوشاك و تجهيزات غارپيمايي .٦
  يطيمحو  يبهداشت فرد .٧
  تغديه در غار .٨
  تاريخچه غارنوردي ايران و جهان .٩

   اصول سرپرستي و هدايت گروه .١٠
 بايد ها و نبايد ها ي غارنوردي .١١
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  فرم ثبت مشخصات غار
    :گزارش شماره              :غار كد            :فيرد شماره

---------------------------------------------------------------------  
  غار كشف شده                                                    دينوع غار:         غار جد -١
  يعمود شتريب                          يافق شتريب            فرم و شكل نظر از غارنوع -٢
  : غار) يها( نام -٣
  شمال           جنوب               شرق               غرب                             دهانه غار  ييايجهت جغراف-٤
  : دهانه ييايجغراف عرض -٥
 : دهانه ييايجغراف طول -٦
  :ايدر ازسطح ياصل هانهد ارتفاع -٧
        :شهر نيكترينزد -٩:                                                                                 استان -٨

  اروست نيكترينزد -١٠     
  : غار محل ينشان -١١
  : رغا تعداددهانه -١٤                                   (متر) : غارعمق  -١٣           (متر) : غار طول -١٢
  : نيالت غاربصورت يفارس نام -١٥
  : يبردار نقشه خيتار -١٧:                                    GPSنوع  -١٦
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  : يردارب نقشه ميت ياعضا ياسام -١٨
  

  يفن ريغ                              يفن       :  شيمايپ يغاربرا يسخت-١٩
  : كيالكترون پست -٢١                                                 :يخانوادگ نام و نام -٢٠

                                                                                                          تلفن : -٢٣                                                               وبالگ : اي تيسا -٢٢   
  شهر : -٢٦                              :      اباشگاهي گروه نام - ٢٥                                         : همراه تلفن -٢٤

  
Map 
source  

 نقشه ليفا
  يكيگراف
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  دهانه

        
 

  


