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 سخنی با خوانندگان 
 

می کند.    ک میدارد و استقبال از خطر را در نهاد انسان تحری  مخاطرات وا   عشق به ماجراجویی آدمی را به مقابله و رویارویی با 

گروهی از جار و جنجال شهرها و زندگی یکنواخت و خسته کننده روزانه به آغوش کوهستان پناه می برند و زمانی را در این  

 ش به سر می برند.  محیط به آرام 

غارها نیز بخشی از طبیعت زنده زیرپای ما می باشند که در دل پوسته زمین به آرامی جا دارند. زمین شناسان همیشه پیشگام  

شناخت این دنیای اسرارآمیز بوده اند و بی هیچ ادعایی به زوایای تاریک و گوشه های پرت و دور افتاده که دیگران را تمایلی 

 گام می زنند تا شکل و ساختمان پوسته زمین را به تصویر بکشند.   بدانها نیست 

برای اولین بار اصطالح غارشناسی یا علم غارها به وسیله آلفرد مارتل فرانسوی برای مطالعه غارها به کار برده شد. غارنوردان  

مر  غارشناسی  دادند. کشفیات  انجام  بسیاری  اخیر کشفیات  نیمه دوم سده  غارشناسان در  و  و  فنی  برگ های  و  هون ساز 

همچنین ایجاد تکنیک ها و اجرای تاکتیک های غارنوردی می باشد. غارنوردی هم جنبه تفریحی و هم جنبه پژوهشی داد.  

از نظر بعد ورزشی و رکوردی که غارنوردان از نظر کشف ژرفترین و یا طویل ترین غارها به دست می آورند و یا به طول زمانی 

 ورند نیز توجه می شود.  که به دست می آ

زمین به دقت و    تشویق جوانان به غارنوردی و غارشناسی عالوه بر این که جنبه ورزشی دارد، به علت آنکه حرکت در زیر 

آموزش قبلی نیاز دارد و آنان را به نظم و دقت عادت می دهد. بدیهی است برای رسیدن به این دنیای پرهیجان الزم است 

می خواهیم برویم و با اهداف از پیش تعیین شده گام برداریم. بر همه کارآموزان و یا شرکت کنندگان الزم  بدانیم که کجا  

است توجه کنند که: تکنیک های مورد نیاز فنی در رابطه با برخورد با عوارض داخل غارها را یاد بگیرند تا بتوانند در موقع  

ن غارها برهانند. و یادآور می شویم که حفاظت و نگهبانی از این آثار  نیاز حتی جان خود و همراهان را از خطر قطعی درو

 طبیعی و ملی و میهنی نیز بخشی از وظایف ما می باشد که نباید در کنار اکتشافات نادیده گرفته شود.

رد در سر آموزش ارتباطی دوجانبه بین مدرس و شاگرد است. شاگردی که با زمینه و آگاهی از مطالبی که قرار است فراگی

کالس حاضر شود و مربی که قبل از کالس مبادرت به صیقل زدن دانسته های خود می کند مجموعه ای را می سازند که  

 می تواند در آن به هدف اصلی آموزش دست یافت.  

دهند باعث  در سالهای اخیر لزوم ایجاد و برگزاری دوره های تکمیلی برای عالقمندانی که قصد داشتند این رشته را ادامه ب 

گردید دوره ای به نام )پیشرفته( خال موجود را از بین ببرد تا افرادی که دوره های کارآموزی را گذرانده اند و مایل به ارتفاع  

از آموزش های این دوره استفاده کنند.    3سطح علمی خود می باشند بتوانند بدون طی کردن دوره های مربی گری درجه  

نگی روند کالس و آموزش برای ما مفید خواهد بود و خوشحال می شویم نقطه نظرات خود را  مطمئنا نظرات شما در چگو

 درباره کالس و طرح درس فوق را به ما منعکس نماید.  
 

 فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی

   کمیته غارنوردی و غارشناسی 



 

 سخنی با مربیان 
 

موفق به کسب مجوز آموزش شده    یو تالش خود و گذراندن دوره بازآموز  یپروردگار و سع  تی اکنون که با عنا   ی گرام  انیمرب

جز   یز ینکات چ  ن یشما از واجبات است. مسلم است که هدف از ارائه ا  یبرا   خواهد آمد  یکه در پ  ییها   ه ی توص  تیرعا   د یا

  د،ینکات که خود به آن واقف ا   نیاز ا   ی اریشه و کارکرد شما نبوده است. چه بس ی اند  نش، ی و ارتقا سطح ب  یبهبود روش آموزش

  یبه خاطر م  م،ی خوان  ی . پس مدی نما   ی مند مه دانسته ها است که دانش را ارزش بلکه عمل ب  ست ین  ی اما فقط دانستن کاف

 :میی نما  یو به آن عمل م میسپار

  .باشد با یو ز ز یمرتب، منظم، تم شه یهم   دیبا  یمرب  ی ظاهر  ل یشکل و شما   .1

 .ابدی ی بر لب در کالس حضور م ی، شاد و با لبخند  باشد که سرحال یکس نیخود اول  شه یهم  دیبا  یمرب   .2

  .باشد  یپوشش مناسب کوهنورد ک ی  انیخود شاخص نما  دیبا  یلباس مرب  .3

 ی احتمال بروز خطر  نیکه کمتر   د ییبرگزار نما   یی حفظ جان کارآموزان به عهده شما است، تا حد امکان کالس را در جا    .4

  .وجود داشته باشد شان یا یبرا

  .شود  یموثر واقع م  ار یآنها بس شرفت یدر پ مختلف  یو تفاهم با شاگردان با روشها  ی رابطه دوست  جادی ا  .5

  .)شما( انتظار دارند  ی مرب ک ی است که همه از  یاتی حفظ آرامش، سعه صدر، متانت، تواضع و صبر از خصوص  .6

  .دیرا خود به نحو احسن اجرا نما  ش ی خو یآموزه ها  د یو نظاره گر باشد، بلکه با  ستادهیا یدر گوشه ا   دینبا  یمرب  کی   .7

را که هم زبان شما    ییحضور در کالس ها   د،ی کن  یصحبت م  ی از فارس  ر یغ  ینیر یش  ش یکه با گو  یز یعز   یبه شما مرب   .8

  .آموزش است ر یناپذ  ییجزء جدا می مفاه  ق یباشد که انتقال درست و دق ادمانی. میینما  یم  هی هستند، توص

و    یهم در مباحث نظر   د،ی توان  ی. خود را تا آنجا که م ستین  یباز هم کاف   د یکه هر چه قدر که بدان  د یداشته باش  ادیبه     .9

  .دی آماده نگه دار ی هم در فنون عمل

ها    ن یشاگرد خود بهتر   نیاست که به ناتوان تر   نی. هنر شما ادیکارآموز بود   شی پ  یمدت  ز یکه خود ن  دیداشته باش  ادیبه     .10

  .که افراد توانا خود خواهند آموخت  دی اموزیرا ب 

  .دارند اریرا در اخت رس طرح د  یهمگ  کارآموزان  د یو مطمئن باش د ی مطابق طرح درس ارائه ده قا یدروس کالس را دق  .11

  قا یکالس را دق   یو شخص  ی عموم  ی لوازم فن  ی باشد تمام  یکالس بر عهده شما م  یقانون  تیمسئول  د یداشته باش  ادیبه     .12

 .د یینما   یکالس بررس ی قبل از برگزار

 د . ی کن ه یشاگردانتان توج یبرا آنرا  لی شود. دال ی آموزش داده نم یعنوان در کالس غارنورد  چ یفرود با هشت به ه   .13

در بر داشته باشد   یاطیاحت ی و ب ی را که ممکن است شوخ  یمناسب خطرات  ی شاگردان قبل از شروع کالس به گونه ا به . 14

   .دیی نما  یادآوری
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کمیته غارنوردی و غارشناسی



 

 

 

فصل اول

 فصل اول 
صعود دیواره  -ابزار پیشرفته   –مرور کارآموزی    



 

 9 تکنیک های پیشرفته غارنوردی / فصل اول 

 

 اهداف آموزشی 

 

 

 :به کارآموز آموزش داده شده است موارد زیر   اولفصل  در پایان

 

 

 (   مروری بر گره ها ، تکنیکها و تجهیزات انفرادی)  مرور کاراموزی غارنوردی  ✓

 پیشرفته ابزار شناسی  ✓

 ، صعود مصنوعی (  آزادصعود  صعود )  ✓

 

 

 

 

 

 



 

 10 تکنیک های پیشرفته غارنوردی / فصل اول 

 مروری بر گره ها 
 

 : اصطالحات

 

1  .knot    :  در طناب که ایجاد آن تصادفی  عمدی  هر پیچیدگی

 . گویند   knotیا    و کاربردی مشخص دارد را گره  وده نب

 

2  .Bend  می کنند   : گره هایی که دو سر طناب را به هم متصل

   هشت سه ال دوسر طناب ومانند گره 

 

3  .Hitch   یا ابزاری دیگر احتیاج داشته تا بعنوان گره شناخته شود و به    : این گره به یک مکمل نظیر کارابین ، پالک و

 ، گره حمایت و خود حمایت و ...  پاچرتنهایی باز شده و قابل استفاده نیست مانند گره 

 

4 .Tale  که طول آن بایستی حداقل ده برابر قطر طناب باشد . از گره : قبضه یا ادامه طناب خارج شده 

 

5 .Bight   در آمده است . : بخشی از طناب که برای استفاده خاصی بصورت خم 

 

 

6 .Loop  . یک قسمت خمشده از طناب که روی خودش آورده شده است : 

 

7 .Working End  . یک سر طناب که به محلی متصل شده است : 

 

8 .Running End  : . سر دیگر طناب که بصورت آزاد آماده استفاده است 

 

9. Standing Line  . حجم طنابی که به طور فعال استفاده نمی شود : 
 

10  .Stopper Knot  لیز خوردن  طناب درون یک گره جلوگیری      : هر گره ای که از

انتهای    شخص ازسقوط    و یا مانعیا قفل حمایت  کنند مانند ضامن گره بولین  

 طناب شود مانند سردست دوبل ، هشت یک ال و .... 



 

 11 تکنیک های پیشرفته غارنوردی / فصل اول 

 انواع گره های رایج غارنوردی
 

 ( Overhand Loop knot )سردست یک ال  .2                                   ( Overhand Knot ) . سردست1

 

 

  *. سردست دوبل انتهای طناب 3

( Duable Overhand Stopper Knot  ) 

 

 ( Figure 8 Loop Knot ) هشت یک ال. 4

 

   . هشت تعقیب5

 (Figure 8 follow through Loop Knot  )  

 

 

  Rabbit Ear Knote Or ) . هشت خرگوش 6

Duable Figure 8 on a Bight )  

 

 ) هشت سه ال (   ال تعقیب هشت یک. 7

 (Triple Figure 8 Knot  ) 

 

مصطلح برای این گره است هرچند جزء دسته بندی گره های استاپر قرار دارد .گره استاپر نامگذاری غلط   *   



 

 12 تکنیک های پیشرفته غارنوردی / فصل اول 

 (   Bowline Knot ) . بولین8

 

 

 (  Duable Bowline on a Bight )بولین دوبل . 10                      (  Duable Bowline Knot ) دوال. بولین 9

 

 

 

 (   Munter Hitch or Italian Hitch or Hafmastwurf + Munter Mule)   حمایت+ قفل  . حمایت11

 

 

 

 

 (  Clove Hitch or mastwurf)  . خود حمایت12

 

 ( Barrel Noose Hitch Or Poacher’s Knot)  * بارل . 13

 

 

 

 (   Alpine Butterfly Knote)   . پروانه14

 

ضمنا با یک دور پیچش اضافه تر ، به گره                    تبدیل می شود. .شناخته می شود             این گره اغلب با نام           *  Scaffold Poacher’s 



 

 13 تکنیک های پیشرفته غارنوردی / فصل اول 

 ی پایه مروری بر برخی تکنیک ها
 

 

 

 

 فرود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صعود با پنتین

 

 

 

 

 



 

 14 تکنیک های پیشرفته غارنوردی / فصل اول 

 عبور از ریبلی هنگام فرود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عبور از ریبلی هنگام صعود 

 

 

 

 

 

 

 عبور از گره 

 

 

 



 

 15 تکنیک های پیشرفته غارنوردی / فصل اول 

 ابزار شناسی پیشرفته 

 

یحات کاملتری نیز از  توضن دوره حین مرور  در دوره کاراموزی غارنوردی با طیف وسیعی از ابزارها آشنا شدید . در ای

 مینه شما را آشنا خواهیم نمود. ه با ابزارهای دیگری نیز در این زاینکجانب مدرس محترم به شما ارائه خواهد شد. ضمن  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 16 تکنیک های پیشرفته غارنوردی / فصل اول 

 قرقره ها 
 

 (  Pro Traxion)  پرو ترکشن

قرقره یک طرفه با بازدهی بسیار باال و قطر قرقره بزرگ. مناسب حمل 

بارهای سنگین با قابلیت نصب طناب بدون جدا کردن ابزار از کارگاه و  

قفل صفحه برای جلوگیری از باز شدن ناخواسته در هنگام استفاده. قابل  

 استفاده بر روی طنابهای گل آلود و یا بصورت قرقره ساده. 

 % 95راندمان :  -

 g 265   وزن : -

 mm 13 – 8   قطر طناب قابل استفاده :  -

 نوع قرقره : بلبرینگی  -

 mm 38  قطر قرقره :  -

 22   ( در حالت قرقره ساده :  MBLمقاومت شکست )  حداقل   -

Kn 
 Kn 4   قرقره یک طرفه :( در حالت   MBLمقاومت شکست ) حداقل  -

 Kn 5   ( در حالت قرقره ساده : WLL) حداکثر بار مجاز   -

 Kn 2.5  ( در حالت قرقره یک طرفه : WLL) حداکثر بار مجاز  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 17 تکنیک های پیشرفته غارنوردی / فصل اول 

 (  Micro Traxion)  میکرو ترکشن

قرقره یک طرفه فوق العاده سبک و کم حجم با بازدهی باال . قابل استفاده بر روی  

 طنابهای گل آلود و یا بصورت قرقره ساده. 

 % 91راندمان :  -

 g 85   وزن : -

 mm 11 – 8قطر طناب قابل استفاده :    -

 نوع قرقره : بلبرینگی  -

 mm 25 قطر قرقره :  -

 Kn 15  ( در حالت قرقره ساده : MBLمقاومت شکست ) حداقل  -

 Kn 4   ( در حالت قرقره یک طرفه : MBLمقاومت شکست ) حداقل  -

 Kn 5   ( در حالت قرقره ساده : WLL) حداکثر بار مجاز  -

 Kn 2.5  ( در حالت قرقره یک طرفه : WLL) حداکثر بار مجاز  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 18 تکنیک های پیشرفته غارنوردی / فصل اول 

 (  Rescue)  رسکیو 

 

م بسیار باال و صفحه های جانبی قابل چرخش . ایده  احکتقرقره با اس 

با    ... و  بارهای سنگین  ، حمل  نجات  عملیات  برای  نصب  آل  قابلیت 

 کارابین به دهانه قرقره .   3همزمان 

 % 95راندمان :  -

 g 185   وزن : -

 mm 13 – 7قطر طناب قابل استفاده :    -

 نوع قرقره : بلبرینگی  -

 mm 38 قطر قرقره :  -

 36 Kn   :  ( MBLمقاومت شکست ) حداقل  -

 8 Kn  : ( WLL) حداکثر بار مجاز  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 19 تکنیک های پیشرفته غارنوردی / فصل اول 

 (  Fixe)  فیکس

. ایده آل برای سیستم های   قرقره سبک و کم حجم با صفحه های جانبی ثابت 

 حمل بار و انحرافی ها و ...  

 % 71راندمان :  -

 g 90    وزن : -

 mm 13 – 7قطر طناب قابل استفاده :    -

 نوع قرقره : یاتاقانی ) بوش (  -

 mm 21 قطر قرقره :  -

 23 Kn  :  ( MBLمقاومت شکست ) حداقل  -

 5 Kn  : ( WLL) حداکثر بار مجاز  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 20 تکنیک های پیشرفته غارنوردی / فصل اول 

 ( Tandem)  تاندم

نفر و    برای سیستم های جابجایی   طنابقرقره دوبل مناسب  

همزمان   نصب  قابلیت  با  تیرول  روی  مصدوم  بسکت    3یا 

 کارابین به دهانه قرقره . 

 % 71راندمان :  -

 g 195   وزن : -

 mm 13  حداکثر قطر طناب قابل استفاده :  -

 نوع قرقره : یاتاقانی ) بوش (  -

 mm 21   هرکدام  قطر قرقره :  -

  m/s 10حداکثر سرعت مجاز :  -

 24 Kn  :  ( MBLمقاومت شکست ) حداقل  -

 10 Kn  : ( WLL) حداکثر بار مجاز  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 21 تکنیک های پیشرفته غارنوردی / فصل اول 

 (  Tandem Speed)  اسپید   تاندم 

برای جابجایی سریع روی    طناب و کابلقرقره دوبل مناسب  

قابلیت نصب همزمان   با  کم  زاویه  تیرول    3سیستم های 

 کارابین به دهانه قرقره . 

 % 95راندمان :  -

 g 270   وزن : -

 mm 13قطر طناب قابل استفاده : حداکثر   -

 mm 12حداکثر   قطر کابل قابل استفاده :  -

 نوع قرقره : بلبرینگی  -

 mm 27.5 قطر قرقره :  هرکدام   -

  m/s 20حداکثر سرعت مجاز :  -

 24 Kn  :  ( MBLمقاومت شکست ) حداقل  -

 10 Kn  : ( WLL)  حداکثر بار مجاز  -

 

 



 

 22 تکنیک های پیشرفته غارنوردی / فصل اول 

 ( Tibloc)  تی بالک

ابزار صعود اظطراری و چند منظوره فوق العاده سبک . مناسب برای صعود  

 استفاده بر روی طنابهای گل آلود طناب ، سیستمهای حمل بار و .... قابل 

 g 35   وزن : -

 mm 11 – 8   قطر طناب قابل استفاده : -

 Kn 4  : ( بر روی طناب MBLمقاومت شکست ) حداقل  -

 Kn 12  : ابزار ( MBLمقاومت شکست ) حداقل  -

کمتر    یدر غار نورد ابزار  نیاز ا یدر رها ساز یسخت ل یبه دلنکته :  

 .شود یاستفاده م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 23 تکنیک های پیشرفته غارنوردی / فصل اول 

 (  Rack)  رک

 ابزار فرود با قابلیت تغییر میزان اصطکاک بوسیله ترمزهای میله ای  •

 طناب  و یا دو رشته تک  امکان فرود با  •

 توزیع یکسان اصطکاک و گرما روی میله ها جهت کمک به حفاظت از طناب  •

 وزن نسبتا زیاد   •

 جلوگیری از پیچ خوردن طناب هنگام فرود  •

 

 

 g 470    وزن : -

   قطر طناب قابل استفاده :  -

 mm 13 - 9  تک رشته                         

 mm 11 – 8دو رشته                             

 18 Kn  :  ( MBLمقاومت شکست ) حداقل  -

 به دلیل وزن زیاد از این ابزار در غارنوردی کمتر استفاده می شود.  نکته : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 24 تکنیک های پیشرفته غارنوردی / فصل اول 

 ( Hook)  هوک

همیشه یک پایه ثابت نفر گشایش کننده  هوک ها   ایصعود  ی ها قالب

مسیر هستند ضمن اینکه در صعودهای مصنوعی نیز بسیار پر کاربردند  

زمانی که قصد دارید خود را نزدیک دیواره نگه دارید تا رولکوبی کنید    .

 یک هوک به کمک شما می آید. 

ه  که  دارند  وجود  ها  از هوک  متفاوتی  موقعیت    ر یک درمدل های 

مختلف و شکلهای    زهاییها در سا  هوک خاص خود استفاده می شوند.  

هوک هر  از  و  شده  ساخته  مر  د یبا  ی مختلف  مناسب  محل  به  در  بوط 

 همان هوک استفاده کرد .  

  یت یدر سنگهای گران،    کند   یباشند و گاه  ز یبهتر است ت  یها گاه  هوک

    یاما در سنگهای آهک  شود   ی م  ر یاست بهتر درگ  ز یکه ت  یعموماً هوک 

هوک کند    است  موارد بهتر  نیتواند سنگ را بشکند و در ا  ی م  زیهوک ت

 .   استفاده گردد

،    انگر  ف یکل  نها بههوک ها انواع مختلفی داشته و انتخاب آنها به موقعیت ، عوارض و نوع سنگ بستگی دارد. از جمله آ 

 اشاره نمود. توان   می تالون، بت هوک و  هوک  کم ،   هوک  کاپتان

 



 

 25 تکنیک های پیشرفته غارنوردی / فصل اول 

 (  Rope)  طناب

نوع طبیعی آنها مقاومت کمتری در  برخی طنابها از الیاف طبیعی ساخته می شوند و برخی دیگر از الیاف مصنوعی که  

برابر گسستگی و پاره شدن داشته و به مرور زمان دچار پوسیدگی نیز می شوند . در عوض طنابهای مصنوعی از استحکام  

از این نوع استفاده    و صنعتی   و دوام باالتری برخوردار بوده و به همین دلیل در کلیه رشته های ورزشی و حتی امدادی

 ین پس نیز منظور ما از طناب همین نوع الیاف مصنوعی آن می باشد . می شود و از ا

 

 

 

 

 

 

 

 ساختار طناب 
 

وظیفه حفاظت از    هسته وظیفه تحمل وزن و روکش .  ) غالف ( تشکیل شده اند    روکش طناب ها از دو بخش هسته و  

)    و جنس روکش از پلی آمید   (  Perlonرا بر عهده دارد . جنس هسته معموال از پرلون )  در برابر خراشیدگی  هسته  

Polyamide  )    هر چقدر قطر طناب درصد از قطر طناب روکش و مابقی هسته آن است .    40ساخته می شود . حدود

  55میلیمتر از حدود   11بیشتر باشد هسته آن ضخیم تر و در نتیجه مقاومت آن بیشتر است . هسته یک طناب با قطر  

 هزار نخ در هم تنیده تشکیل شده است .  3هزار رشته الیاف باریک و پوسته آن حدود 

 

 

 

 

 



 

 26 تکنیک های پیشرفته غارنوردی / فصل اول 

 انواع طناب 
 

 (  Dynamicدینامیک )  .   1  

درصد ( تا شوک    25تا    7این نوع طنابها دارای خاصیت کشسانی زیاد بوده )  

ناشی از سقوط را جذب نماید . اغلب در رشته های سنگنوردی ، صعودهای  

ترکیبی و ... که احتمال سقوط یا به اصطالح پاندول شدن وجود دارد استفاده  

  5تحمل    این طنابها می بایست حداقل   UIAAمی گردد . طبق استاندارد  

زیر مجموعه  سه  ته خود شامل  را داشته باشند . این دس   1.77سقوط با فاکتور  

در غارنوردی از تک طناب    .   می باشد دوقلو  طناب    طناب و، نیم   بتک طنا

 جهت خود حمایت کوتاه و بلند استفاده می کنیم . 

 

 (  Staticاستاتیک )  .  2  

درصد ( و این خاصیت آنرا برای استفاده در کار نجات    2بوده ) کمتر از  خاصیت کشسانی این نوع طناب بسیار ناچیز  

 از هلیکوپتر ، ایجاد زیپ الین و ... مناسب می نماید . هیچگونه سقوطی روی اینگونه طنابها مجاز نمی باشد . 

 

 (   Semi Staticنیمه استاتیک )  .  3  

خوانده می شود  این نوع طناب که اغلب و به اشتباه طناب استاتیک  

درصد ( و در اکثر    7تا    2کشسانی کمتری از نوع دینامیک داشته )  

نظیر   هستند  طناب  روی  فرود  و  صعود  به  ملزم  که  هایی  رشته 

غارنوردی ، دره نوردی ، حمل تجهیزات ، ثابت گذاری صعودهای  

 ، ،   بلند  ارتفاع  در  و    کار  ارتفاع  در  کارهای  نجات  و  حتی  نظامی 

می گردند . این کشسانی کم با وجود آنکه صعود  استفاده    صنعتی

ند برای جذب حداکثر فاکتور  و فرود روی طناب را تسهیل می ک

کافی بوده و در صورت افزایش فاکتور سقوط ، هم به    3/0    سقوط 

از   بایستی  لذا  رسید  آسیب جدی خواهد  به طناب  و هم  شخص 

 هرگونه پاندولی روی این طنابها اجتناب نمود . 

 



 

 27 تکنیک های پیشرفته غارنوردی / فصل اول 

 انواع طناب های نیمه استاتیک
 

 :  A  نوع

کیلویی    100قویترین نوع طنابهای نیمه استاتیک است که با وزنه ای  

مقاومت   دارای حداقل  و  گرفته  قرار  آزمایش  می    22مورد  کیلونیوتن 

  ، بزرگ  امداد  های  عملیات  در  معموال  باال  استحکام  دلیل  به   . باشند 

تحت   طنابهای  و  تردد  پر  استمسیرهای  تیرول  مانند  می  کشش  فاده 

 میلیمتر است .  10گردند . قطر این نوع اغلب بیش از 

 :  B  نوع

، به دلیل داشتن    Aکمتر نسبت به نوع    حاشیه امنیتاین نوع با وجود  

وزن کمتر و خوش دستی بیشتر توجه ورزشکاران حرفه ای تر در تیم  

  Bهای کوچک غارنوردی و دره نوردی را به خود جلب می نماید . نوع  

  18کیلویی مورد آزمایش قرار گرفته و دارای مقاومت حداقل    80با وزنه  

 یمتر است . میل  10تا   8عموال بین م وتن می باشد . قطر این نوع کیلونی

 :  C  نوع

این دسته طنابها از جنس پلی پروپیلن ساخته شده و دارای هیچ استانداردی نیستند اما به دلیل شناور ماندن روی آب  

بین برخی دره نوردان محبوبیت پیدا کرده و گاها استفاده می گردد . هرچند که این شناوری می تواند در جریان های  

اطره آمیز شود . این نوع طنابها در صورت استفاده در محیط های خشک و دارای سایش  آبی قوی مشکل ساز شده و مخ

 موجب پاره شدن طناب گردیده است . به شدت داغ شده و این گرما در مواردی 

 :  L  نوع

رار  این نوع طنابها دارای گواهی نبوده و به دلیل سبکی ، گاهی اوقات مورد استفاده برخی غارنوردان در شرایط خاص ق 

 می گیرد . در صورت عدم شناخت کافی از این نوع توصیه می شود به هیچ عنوان از آن استفاده ننمایید . 

 

 

 

 



 

 28 تکنیک های پیشرفته غارنوردی / فصل اول 

 توصیه ها  

 طناب ها ایمنی ما را فراهم و از جان ما حفاظت می کنند پس شما نیز در حفاظت از آنها کوشا باشید . ❖

ساعت در یک    24بایست به مدت  قبل از اولین استفاده طنابهای نیمه استاتیک می   ❖

ظرف آب سرد غوطه ور شده تا اصطالحا خود را جمع کرده و بافت فشرده تری  

پیدا کند . خشک کردن طناب هم در جایی دور از نور خورشید و لوازم گرمازا انجام  

درصد از طول طناب کاهش می یابد و این یعنی    5شود . معموال با این کار حدود  

متر خواهد شد و بایستی در تعیین متراژ طناب در نظر    95ما متری ش  100طناب 

 گرفته شود . 

جهت نگهداری طناب در خانه هرگونه گره را از روی آن باز کرده و در محلی خشک و سایه و به دور از مواد روغنی   ❖

 و شیمیایی نگهداری شود . 

کمتر   با برس مخصوص طناب و آب ولرم جهت افزایش عمر طناب پس از هر برنامه ای که طناب گل آلود شده آنرا ❖

ی از  شستشو دهید . همچنین می توان آنرا در ماشین لباسشویی با دور کم قرار داد البته جهت جلوگیر   درجه   30از  

 حلقه کنید . پیچیدگی طناب آنرا

 Ropeاز مواد شوینده معمول به هیچ عنوان استفاده نکرده و در صورت لزوم از شوینده های مخصوص طناب )   ❖

Cleaner  . استفاده کنید ) 

 

 

 

 

 

متری بسته بندی و به فروش میرسد که البته هر شخص به    200طناب های نیمه استاتیک اغلب در حلقه های   ❖

  70،    50،    30نماید . این میزان بسته به نوع چاه غارها متغیر ولی متراژهای میزان دلخواه آنرا بریده و استفاده می 

 کاربرد بیشتری دارند .  100و 

 متر ( که در سنگنوردی رایج است در مورد طنابهای نیمه استاتیک کاربردی ندارد .  50اصطالح یک طول طناب )  ❖

 



 

 29 تکنیک های پیشرفته غارنوردی / فصل اول 

 

بررسی  چک کنید .    قبل و بعد از هر استفاده طناب را  ❖

  دست لمس  با  پوسته طناب با چشم و هسته طناب  

قسمتی    در صورتیکه پس از لمس  امکان پذیر است .

آنرا خم کنی  طناب  از بود  اگر بصورت  غیر طبیعی  د 

شد  خم  دایره  دار    نیم  زاویه  اگر  و  طناب    شد سالم 

آن   از  بایست  می  و  شده  شکستگی  دچار  اصطالحا 

 نقطه قطع گردد . 

رابطه مستقیمی با میزان استفاده از آن دارد به طوری که با استفاده هر    نگهداریبه جز موارد  مر مفید طناب  طول ع ❖

سال در شرایط    10سال و بدون استفاده نهایتا    5تا    3سال ، ماهی یکبار    3تا    2ماه ، هفته ای یکبار    7تا    3روزه  

 آنرا کنار بگذارید . ظاهری طنابرت سالمت نگهداری ایده آل عمر طناب خواهد بود و پس از آن حتی در صو

( است .    MBLدرصد حداقل مقاومت شکست آنها )    10( پیشنهادی برای انواع طنابها    WLL)  حداکثر بار مجاز    ❖

نوع   مثال در طنابهای  آنها    Aبطور  مقاومت شکست  بار مجاز  کیلونیوتن است    22که حداقل    220برابر  حداکثر 

 کیلوگرم خواهد بود . 

ماشین و  یدک کشی    وصیه کارخانه مانند برای کارهایی به جز ت   کسی امانت ندهید از آن  طناب خود را بهترجیحا   ❖

 بستن اثاثیه منزل و ... استفاده ننمایید . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 30 تکنیک های پیشرفته غارنوردی / فصل اول 

 (  Rope Protector)  محافظ طناب

طناب ریزی به گونه ای انجام می شود که    SRTهرچند در سیستم  

طناب کوچکترین سایشی با سنگ نداشته باشد اما از هر اکتشافگر  

غاری که سوال کنید یکی از لوازمی که هنگام شناسایی و رولکوبی  

زمان   است.  طناب  محافظ  عدد  چند  داشت  خواهد  همراه  حتما 

یا    شناسایی ممکن است پیش از انتخاب محل مناسب رولکوبی و 

اطالع از آنکه چه مسیری در پایین منتظر شماست تصمیم بگیرید 

یا   پروتکتور  از  استفاده  اینجاست که   ، بروید  فرود  با سایش  کمی 

 محافظ ضروری است.  

ضد   pvcمحافظ طناب یک غالف محکم است که معموال از جنس  

سایش ساخته شده و بوسیله چسب و یک گیره فلزی روی طناب  

سایش و آسیب دیدگی آن قسمت طناب جلوگیری   ثابت شده تا از

در هنگام عبور نفرات محافظ باز و پس از رد شدن مجددا در   کند . 

 همان قسمت طناب متصل می گردد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 31 تکنیک های پیشرفته غارنوردی / فصل اول 

 (  Fall Factor)  فاکتور سقوط

برخی از سیستم های طناب گذاری به گونه ای است که تنها وظیفه حمایتی داشته و جهت جلوگیری از  معابر غارها  در

سقوط احتمالی نصب می شوند ) تراورس پیمایشی و ... (. حتی در نظر بگیرید در حال عبور از یک ریبلی هستید و وزن  

ایط غارنورد مقداری سقوط می کند و تجهیزات از  شما روی ریبلی قرار دارد که ناگاه رول آن کنده می شود . در این شر

سقوط کامل او جلوگیری می کند . در هنگام متوقف کردن سقوط ، به کل سیستم و از جمله خود غارنورد نیروی ضربه  

 میزان شدت این نیروی ضربه را تعیین می نماید .   فاکتور سقوطای وارد می شود . 

و سیستم را به حداقل برساند میزان نیروی وارده به شخص  ( سقوط را متوقف کند  ب(  الف    تجهیزات مناسب می بایست 

طناب ریزی ) نیمه استاتیک ( و خودحمایت ها ) دینامیک ( در میزان  سیستم  عنوان مثال نوع طناب مورد استفاده در  ه  ب

 جذب نیروی ضربه سقوط تاثیر گذار است . 

 

 محاسبه شدت فاکتور سقوط  

𝐹                       ( L( به طول طناب )  Hطول سقوط )  نسبت ( برابر است با    F)   فاکتور سقوط  =  
𝐻

𝐿
 

 

منظور  حتی مرگبار باشد .    و   می تواند بسیار خطرناک  2که فاکتور    متغییر است  2تا    0فاکتور سقوط بین    میزان شدت

. بطور مثال اگر طول خودحمایت شما که به کارگاه متصل است از طول طناب می تواند طول خودحمایت شما نیز باشد  

متر خواهد بود و این یعنی    1تر بوده و سقوط کنید طول سقوط شما  نیم متر باشد و شما به همین میزان از کارگاه باال

 آسیب وارد نماید .  که می تواند به شما و کارگاه 2فاکتور سقوط 

 

 

 

 

 

 

 



 

 32 تکنیک های پیشرفته غارنوردی / فصل اول 

 ( Cow’s Tail)  غارنوردی خودحمایت یا دم گاوی 

جهت اتصال هارنس غارنوردی به اتصاالت ثابت و ابزارهای متحرک از مقداری طناب  

از نوع دینامیک و مدل تک طناب استفاده شده و بوسیله گره یک سر آنرا به کارابین  

. نوع کارابین    آنرا به کارابینی متقارن متصل می کنیمنیم دایره هارنس و سر دیگر  

متقارن می تواند ساده یا پیچ دار باشد . خودحمایت در غارنوردی در دو سایز کوتاه و  

بلند به هارنس متصل شده که سایز بلند آن اغلب برای اتصال به ابزار صعود یومار بوده  

 کارگاه ها و میانی ها .  و سایز کوتاه آن اغلب برای اتصال به 

محل قرارگیری خودحمایتها روی کارابین نیم دایره هارنس در سمت چپ ابزار کرول  

می باشد. در صورتیکه شخص راست دست باشد می تواند دو خودحمایت مجزا استفاده  

طول استاندارد برای    کرده و سایز بلند آنرا در سمت راست کرول خود متصل نماید.

هرچند برای نفرات قد بلند و قد کوتاه کمی این اندازه تغییر خواهد سانتیمتر می باشد    40و سایز کوتاه    75سایز بلند  

   خواهد بود. کافی متری  3تا   2.5بدین منظور با احتساب گره ها یک تکه طناب  لیوکرد 

حمایت هایی که    ق خود از طری  یک فاکتور سقوط  میزان نیروی وارد شده به یک مجموعه در یک آزمایش با   جدول زیر

میلیمتر بوده و یک    11از نوع دینامیک و به قطر   مورد آزمایش با گره های متفاوت زده شده را نمایش می دهد . طناب

شده است . رتبه بندی جدول از    تست( نیز    Spelegycaبه نام اسپلجیکا )    Petzlحمایت تسمه ای برند    نمونه خود 

 ردیفهای باالتر نوع بهتری محسوب می شوند .   دیگر  به عبارتی ،  کمترین میزان فشار به بیشترین انجام شده است

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 33 تکنیک های پیشرفته غارنوردی / فصل اول 

 ی نی رزمی ز یها وارهید صعود

 

چندین متر صعود از  ود چه بسا با  برخالف تصور رایج ، غارنوردی تنها شامل پیمایش افقی و فرود رفتن به اعماق نمی ش 

زمینی مسیری جدید برای پیشروی شناسایی شود که حتی از مسیر اصلی نیز عمیق تر گردد. لذا همیشه  یک دیواره زیر

 در حین اکتشاف نیم نگاهی هم به باالی سر خود داشته باشید. 

تراتژی خود برای صعود را  در صورتی که احتمال وجود یک مسیر در باال وجود داشت ابتدا با بررسی کلیه جوانب ، اس 

 معین نمایید : 

 !! ؟ رفت باال تیحما بدون توانیم •

 صعود بصورت طبیعی و با نصب میانی امکان پذیر است؟!  •

 تنها بصورت صعود مصنوعی امکان پیشروی وجود دارد؟  •

تواند آخرین اشتباه شما در دنیای زیرزمین کوچکترین ریسکی نکرده و به شانس تکیه نکنید. اولین اشتباه می  :    توجه 

 باشد. 

 کردن  تیحما

  غارنوردان   یول   دارد  وجود   یمختلف  یابزارها  کننده   صعود  نفر  تیحما  ی برا  ی سنگنورد  در •

یک ابزار فرود استاپ   .ند ینما  یم   استفاده  ز ین  تیحما  ی برا  خود  ی غارنورد  فرود  یابزارها  از

متصل به هارنس غارنورد با نصب طناب بصورت نیمه می تواند حمایت صعود را تکمیل  

 . حتی با یک کارابین و گره حمایت نیز می توان این عمل را انجام داد .   کند 

ریسمان مرگ و زندگی نفر صعود کننده بر  که    چرااست    یر یخط  فه ی کردن وظ  تیحما •

 پس تنها افراد کار کشته را برای این مهم برگزینید. دست حمایت چی است 

 

 

 

 

 



 

 34 تکنیک های پیشرفته غارنوردی / فصل اول 

 (  Free Climbing)  آزاد صعود

و   طبیعی  صعود  روشهای  و  سنگنوردی  قواعد  با  کاراموزی  دوره  در 

شنا شدید که در صورت لزوم مدرس محترم مروری دیگر  حمایت کردن آ

محیطهای  بر آنها خواهد نمود . فراموش نکنید که تمرین و تکرار در  

 ایمن زیر نظر مربی بسیار حائز اهمیت است . 

 

 برای صعود طبیعی حتما به طناب دینامیک احتیاج خواهد بود. :  توجه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 35 تکنیک های پیشرفته غارنوردی / فصل اول 

 (  Aid Climbing)  یمصنوع  صعود

انحالل یافته و بعضا صیقلی غارها در کنار لغزنده و گل آلود بودن    دیواره های

آنها اغلب اجازه صعود آزاد را به ما نمی دهند. در اینجا می بایست از روش  

وجود یک یا دو رکاب مجزا که هرکدام شامل    مصنوعی صعود استفاده نمود.  

کننده است  جای پا هستند برای صعود حداکثری در هر مرحله کمک    4یا    3

به هریک از رکابها نیز طنابچه ای برای بازیابی متصل است. ابزارهای نصب  

میانی نظیر ابزار رول کوبی ، کارابین ، تسمه ، هوک و ... هم که از ضروریات  

 است. 
 

یک سر طناب با گره هشت تعقیب به حلقه های هارنس صعود کننده   .1

آن  ادامه  گیرد.    در   و  می  قرار  حمایت چی  طناب  ابزار  انتهای  گره 

 فراموش نشود. 

نفر سرطناب کلیه لوازم مورد نیاز را به هارنس و سینه صندلی خود   .2

 . صعود را آغاز می کند  پس از چک شدن توسط حمایت چی متصل و

چرا    را در ارتفاع دو تا سه متری از کف نصب کنید. چند میانی اول بایستی اصطالحا ضد بمب باشند   اولین میانی  .3

!!! اتصال خود حمایت کوتاه به میانی ،  ردتان به کف غار بسیار زیاد استاحتمال برخو  نهاتخریب آ  که در صورت

 حمایت چی را از تحمل کل وزن موقع رولکوبی نجات می دهد.
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همزمان که وزن سرطناب بوسیله خود حمایت روی میانی پایینی قرار دارد و   .4

خود ، باال آمده تا بتوان    است تا حد امکان روی پله رکابطناب نیز فیکس  

میانی بعدی را با حداکثر فاصله نصب نمود.  دلیل این تاکید را کسانی که  

 متر صعود کرده اند خوب درک می کنند !!!   10بیش از 

از کارابین یا کوئیک دراو متصل  را    پله رکاب دوم ز نصب میانی باالییپس ا  .5

 کنیم.   را نیز به آن متصل می طناب همچنین به آن عبور داده 

ابتدا کمی وزن بر روی رکاب باالیی آورده و پس از اطمینان از استحکام میانی   .6

زاد و  با بلند شدن روی رکاب ، خودحمایت کوتاه خود را از میانی پایینی آ

ی نیز  کنیم . در همین حین حمایت چ  بالفاصله به میانی باالیی متصل می 

کند.   می  را جمع  طناب  از  اضافه  رگالژ    تیحما  خوداستفاده  اقابل    ن ی در 

 کمک کننده است.  اریبس کیتکن

 را تا رسیدن به باالی مسیر ادامه دهید.  6تا   4حال زمان نصب میانی بعدی است . مراحل  .7

 " فرساست طاقت و  بر  زمان اریبس یکار  غار در   یمصنوع صعود" 

حمایت دمی توان رکاب و خو .شود اگر در میانی ، کوئیک دراو استفاده شود از شلوغی و پیچیدگی ها کاسته می:  توجه

را در کارابین متصل به میانی و طناب حمایت را در کارابین دیگر آن قرار داد. در صورتی که تنها از یک کارابین استفاده  

خودحمایت  پله رکاب ،    :بهترین چیدمان از زیر  )  کردید مراقب گیر افتادن طناب در بین خود حمایت و پله رکاب باشید .  

نفر سرطناب به باالی مسیر و در صورت ادامه مسیر می توان با نصب یک کارگاه در    پس از رسیدن.    ، طناب حمایتی (

 ایجاد کرد تا برای پیمایش دیگر اعضای تیم سهل تر گردد.   SRTیک مسیر استاندارد  ، باال 

 

 



 

 

 

 فصل دوم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم 
 طناب گذاری در غار + رول کوبی



 

 38 تکنیک های پیشرفته غارنوردی / فصل دوم  

 

 اهداف آموزشی 

 

 

 :به کارآموز آموزش داده شده است موارد زیر   دوم فصل  در پایان 

 

 (  Rigging)  آشنایی با اصول طناب گذاری ✓

 ابتدایی طناب گذاری مراحل  ✓

 گذاری آنها  انواع کارگاه ها و چگونگی طناب ✓

 ( Rebelayطناب گذاری کارگاه مجدد )   ✓

 (  Diviationطناب گذاری کارگاه انحرافی )  ✓

 ( Teraversطناب گذاری عبور عرضی )   ✓

 ( Tyroleanطناب گذاری تیرول )  ✓

 (  Bolting) آشنایی عملی با اصول رول کوبی  ✓

 

 

 



 

 39 تکنیک های پیشرفته غارنوردی / فصل دوم  

 (   Rigging)   طناب گذاری در غار

حال آنکه آماده سازی این   با چگونگی کار بر روی طناب و نحوه پیمایش غارهای عمودی آشنا شدید   ی کاراموز دوره در

استاندارد در موقع اکتشاف غار از جمله  مسیرهای قابل پیمایش در غار و به عبارت دیگر گشایش مسیر و طناب گذاری  

یل خود را بر پیکره بی جان غارها رپیش از آنکه مته د  !!!. اما دست نگه دارید    وظایف اصلی یک غارنورد حرفه ای است

  گرفته و هرگز در این راه عجله نکنید تا نه به خود آسیب برسانید نه  قرار دهید اصول و قواعد آنرا زیر نظر یک مربی فرا

 به محیط بکر غارها .

عات حفاظتی توجه  واغلب غارنوردان هنگام آماده سازی مسیر به ایمنی و راحتی فکر می کنند اما کمتر کسی به موض

. یک غارنورد متعهد مسیر خود را در ابتدای گشایش طوری انتخاب نمی کند که پس از چندین پیمایش در    می کند 

نماند . هیچ الزم نیست که شما یک معبر تنگ را برای عبور راحت یک نفر چاق آینده دیگر اثری از زیبایی های غار باقی  

بدنه غار را با رولها سوراخ سوراخ کنید . پس در همین   تخریب کنید و یا به جای استفاده از یک کارگاه طبیعی خوب ، 

 برای برانگیختن احساسات محیط زیستی شما کافی می دانیم .  را حد تلنگر

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 40 تکنیک های پیشرفته غارنوردی / فصل دوم  

 ی گذار طناب هیاول اصول
 

را مد نظر بگیرید نه    متوسط طناب گذاری می بایست یک غارنورد با شرایط جسمی و سطح فنی  جهت    شهیهم •

 افراد حرفه ای و نه افراد خیلی ضعیف . 

 اد ندارد . زییک طناب گذاری خوب هم ایمن است هم کار با آن راحت و نیاز به صرف انرژی  •

طناب گذاری می بایست طوری انجام شود که در صورت تخریب یک تکیه گاه نه منجر به سقوط خطرناک شود و   •

 .  خواهد بود  نقطه  دوتکیه گاه    ، به همین منظور شروع هر طناب گذاری نه صعود و فرود از آن غیر ممکن گردد 

 ایش طناب به دیواره جلوگیری گردد . سالمت طناب بسیار حائز اهمیت است پس با انتخاب تکیه گاه مناسب از س  •

بعضی اوقات هیجان رسیدن به اعماق ممکن است چشم و گوش فرد گشایش کننده را ببندد ، طوری طناب گذاری   •

 کنید که در پیمایش های بعدی نیازی به اصالح مسیر نباشد .

طوری انتخاب کنید تا تیمهای  سعی کنید طناب گذاری را ساده و واضح انجام دهید همچنین محل تکیه گاه ها را   •

 بعدی نیازی به حل کردن معادالت پیچیده برای پیدا کردن آنها نداشته باشند .!!! 

پاکسازی مسیر طناب گذاری از سنگهای سست و روی هم انباشته که با کوچکترین حرکتی احتمال ریزش دارند   •

آمد پس پیش از آنکه زیر یک سنگ لغزنده    بسیار ضروری است . در غارهای اکتشافی این مورد بسیار پیش خواهد 

 آسیب ببینید آنرا از مسیر کنار بزنید . 

 است تا در شرایط بحرانی هم قادر به خروج از غار باشید .  ضروریاتدور بودن طناب گذاری از مسیر سیالب از  •

 رعایت اصول حفاظتی و محیط زیستی در موقع طناب گذاری هرگز فراموش نگردد .  •
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   کار شروع
 

 طناب   میزان
 

با   قطعا  باشید  داشته  شده  غار شناسایی  یک  پیمایش  قصد  اگر 

مورد طناب  میزان  از  آن  نقشه  و  اطالعات  آگاهی    دریافت  نیاز 

اطالع از    خواهید داشت ولی انتخاب طناب یک غار اکتشافی به

شده   گرفته  نظر  در  زمان  مقدار   ، منطقه  شناسی  زمین  ساختار 

البته    .  برای شناسایی ، تعداد افراد تیم و ... بستگی خواهد داشت

قطعا هیچ تیمی برای اولین بار هزار متر طناب همراه خود نبرده  

ریزی   برنامه  الزم  طنابهای  برای  مسیر  یافتن  ادامه  نسبت  به  و 

 خواهد کرد .  

 

    قرار دادن طناب در کیسه بار
 

آنرا به صورت کامال خوانا و بدون پیچ و تاب درون    بلکه روی دوش خود حمل نمی کند    را   یک غارنورد هیچگاه طناب

و آنها را به ترتیب از آخر درون  ده طول طنابهای الزم را می دانیم  کیسه بار خود می ریزد . در بازدید غارهای شناخته ش 

در زیر و  های بلند    طناب  ،   در هنگام اکتشاف. کیسه ها می چینیم ) طناب چاه اول باالی اولین کیسه قرار می گیرد (

 چند طناب کوچک دسته کرده و روی کیسه قرار می دهیم . با رسیدن به سر چاه های عمیق و تخمین عمق آن طناب

 کار ادامه می یابد . با طناب بلند های کوچک به کیسه دیگر منتقل و 
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 هرگز گره انتهای طناب را فراموش نکنید . نکته : 

الی و دسته کردن امکان پذیر است ولی از حلقه کردن طناب بپرهیزید چرا ریختن طناب درون کیسه به دو صورت متو

که امکان پیچیدگی و گره خوردن در هنگام خروج از کیسه وجود دارد . با کوبیدن کیسه به زمین و فشار طناب با دست 

 خص نمایید .  از کل فضای کیسه بصورت بهینه استفاده کنید . سر طناب را نیز با یک گره ) معموال هشت ( مش

 

   شناسایی اولیه چاه 
 

 ه مسیر را یک چاه عمیق می یابید در حال پیمایش یک مسیر در غار هستید که جلوی خود یک فرو رفتگی دیده و ادام

شاید هم از همان ابتدا غار با چاه شروع شود ، موقع طناب گذاری فرا رسیده است . نفر اول با یک حمایت مناسب چاه  

را بررسی و در صورت ادامه نه تنها بایستی چاه را طناب گذاری کند بلکه مسیر دسترسی به سر چاه را نیز ایمن نماید 

خستگی ، بار سنگین و دیگر موارد هنگام خروج انجام می شود و نه    . در نظر داشته باشید که طناب گذاری بر اساس 

 سر حال بودن شروع کار . 

 

 پاکسازی مسیر 
 

هر آنچه که سر چاه امکان ریزش و سقوط دارد را کنار بزنید . تنه  

درختان ، سنگهای الخ شده ، سنگریزه ها ، گل و الی جمع شده  

متری باالی    20اندازه گردو از ارتفاع  و .... . تصور کنید یک سنگ به  

سر شما به دستتان برخورد کند قطعا از آن پس موقع پایین رفتن  

 کف را جارو خواهید نمود !!! 

 

 

 

 



 

 43 تکنیک های پیشرفته غارنوردی / فصل دوم  

   تخمین عمق چاه
 

برای آنکه بدانیم در این چاه حدودا به چه متراژ طنابی نیاز است الزم است برآورد نسبی از عمق چاه داشته باشیم .  

یک تکه  روشی ساده وجود دارد .  چاه های عمیقتر   برای  عمق چاه های کوچک را می توان با نور چراغ تشخیص داد اما  

رعت اولیه ) پرتاب نکنید ( درون چاه رها کنید . زمان طی شده از  سنگ تقریبا به اندازه مشت دست برداشته و بدون س 

 لحظه پرتاب تا شنیدن صدای اولین برخورد سنگ با کف یا بدنه را یادداشت و آنرا در فرمول زیر قرار دهید : 

D = ½ g t ²  

زمان طی شده    t  گیریم ودرنظر می    10و ما تقریبا   است  9.8سرعت گرانش زمین که    gعمق چاه به متر،    Dن  آ که در  

 توان فرمول را به شکل زیر ساده تر کرد : به ثانیه در نتیجه می

 

D = 5 t ²             

 

زمان طی شده سنگ در چاه دوم غار  طور مثال  ه  ب

ثانیه بود که با استفاده از فرمول   4دوسر یزد حدود 

  (5x16    عمق )  متر تخمین زده شد و    80حدود  آن

این عمق   از نقشه برداری دقیق  متر ثبت    90پس 

 گردید . 

 

طور متناوب  ه  در چاه های عمیقی که سنگ بنکته :  

به دیواره ها برخورد و پایین می رود این روش قابل  

 استناد نیست .  
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 انواع کارگاه ها
 

تقسیم شده که در غارنوردی به جز موارد امداد اغلب   استاتیکو    دینامیک کارگاه ها از لحاظ نوع تقسیم بار به دو دسته  

 از لحاظ ساختار نیز کارگاه ها به سه دسته تقسیم می شوند :  از کارگاه استاتیک استفاده می گردد. 

 کارگاه مرکب .  3                               کارگاه مصنوعی.  2                      کارگاه طبیعی . 1

 

 کارگاه های طبیعی
 

در هنگام طناب گذاری استفاده از عوارض طبیعی نظیر بلوک های سنگی ، سنگهای الخ شده ، منقاری ها و ... بعنوان  

کارگاه در صرفه جویی وقت و کاهش رول کوبی بسیار موثر است به شرط آنکه به اندازه کافی مستحکم و ایمن باشند اما  

گذاری که جلوگیری از سایش است را به خوبی برآورده نمی کنند اغلب کارگاه های طبیعی در غار یک شرط مهم طناب  

. معموال برای کارگاه های حمایتی یا دسترسی به سر چاه می توان از این عوارض استفاده نمود . پیش از استفاده نیز  

دار بودن آن    دور تا دور عوارض را بخوبی بررسی کرده تا فاقد هرگونه ترک ، شکستگی ، سستی و ... بوده و از ریشه

اطمینان حاصل کنید . گاهی اوقات غار سنگ هایی نظیر استالگمیت ، ستون و ... نیز شما را وسوسه خواهند کرد از این 

نوع کارگاه ها با احتیاط استفاده کنید ممکن است این غار سنگ ها روی بستر سنگ پوسیده یا حتی خاک و گل تشکیل  

 کنده شدن کامل کارگاه شما را تهدید کند . شده و با انتقال وزن روی آنها خطر  
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 کارگاه های مصنوعی 
 

برای آنکه طناب بصورت قائم داخل یک چاه قرار گیرد می بایست دقیقا به نقطه خاصی متصل گردد و ممکن است در  

آن نقطه عوارضی جهت کارگاه طبیعی یافت نشود به همین جهت در طناب گذاری غارهای عمودی نیاز مبرمی به کارگاه   

رگاه نیاز داریم یکی در جایی که بتوان ایمن طناب گذاری  های مصنوعی وجود دارد . در ابتدای اغلب چاه ها به دو کا

 کرد تا به سر چاه رسید و دیگری جایی که طناب داخل چاه بصورت معلق قرار گیرد .  

( یا کارگاه انحرافی    Rebelayبدون سایش بودن طناب نیاز به ایجاد کارگاه مجدد )    است در ادامه مسیر چاه جهتممکن  

  (Diviation   هم باش ). هیچگاه نباید احتمال تخریب یا کنده شدن یک نقطه اتصال طناب را صفر در نظر گرفت ممکن  د

است رول شما خارج شود ، سنگ سست بوده و بشکند و و و ... در این شرایط اگر از تک نقطه برای شروع استفاده کرده  

ذاری زندگیتان خواهد بود !!! در صورت  متر قطعا آخرین طناب گ  100متر است یا    10باشید فرقی نمی کند عمق چاه  

یک غارنورد حرفه ای همیشه   استفاده صحیح از کارگاه دو نقطه یا پشتیبان کارگاه احتمال سقوط تقریبا صفر است .

 موقع طناب گذاری این سواالت را از خود خواهد پرسید : 

 اگر یکی از نقاط کارگاه کنده شود چه اتفاقی می افتد ؟  •

 د شده نقطه دیگر هم کنده می شود ؟ آیا با شوک وار  •

 آیا طناب از حالت آزاد خود خارج و به لبه برنده سنگی برخورد می کند ؟  •

 آیا غارنورد از مسیر اصلی خود منحرف و به دیواره برخورد می کند ؟  •
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 انواع کارگاه های مصنوعی  

 

 سطح سطح و غیر هم  دو نقطه همکارگاه   ❖

 (  Y-hang) کارگاه وای هنگ  ❖

 

 کارگاه دونقطه هم سطح و غیر هم سطح 

در این نوع کارگاه ها یکی از نقاط بار اصلی را تحمل و نقطه دوم حکم پشتیبان را دارد . مدل طناب گذاری در این 

در صورت کنده شدن  کارگاه ها بسیار با اهمیت است و می بایست ایمنی طناب و غارنورد را همزمان در نظر گرفت تا  

نقطه اصلی طناب با کمترین شوک و تغییر جهت تحت بار قرار گیرد . در ادامه چند نمونه از طناب گذاری مناسب و  

 نامناسب این کارگاه ها را به صورت تصویری مشاهده می نمایید :
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 (  Y- hang)  کارگاه های وای هنگ

. این نوع    Yشبیه حرف  ه شده که  ظاهری طناب گذاری آنها گرفت وجه تسمیه این کارگاه ها از شکل   انگلیسی است 

کارگاه بار را بین دو نقطه تکیه گاه تقسیم خواهد کرد ضمن اینکه در صورت کنده شدن یکی از نقاط نقطه دوم بدون  

نیست   شوک ، کل بار را تحمل خواهد کرد . توجه داشته باشید که تقسیم بار بین دو نقطه الزاما به معنای کاهش بار

 وزن روی طناب است .    برابر 5/1تقریبا   درجه باشد بار وارده به هر نقطه کارگاه   140کارگاه  بطور مثال اگر زاویه بین

 

 درجه می باشد .  120. حداکثر زاویه مجاز نیز درجه است   60زاویه ایده آل برای بازوهای کارگاه زیر   نکته : 

کیلویی به    100است به طور مثال اگر یک وزنه  تصویر باال بار تقسیم شده به هر نقطه کارگاه مساوی نشان داده شده  در  

کیلوگرم   71درجه است آویزان کنیم بار وارده به هر یک از نقاط کارگاه مساوی و برابر  90کارگاهی که زاویه بازوهایش  

یک  خواهد بود . این اصل تنها برای کارگاه های دینامیک صادق بوده و در کارگاه های غارنوردی که اغلب به صورت استات 

 نصب می شوند کافی است تا نفر روی طناب کمی تغییر جهت دهد تا بار وارده به هر یک از نقاط کارگاه تغییر کند . 
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دهد نصب  اریک اجازه معلق شدن طناب را نمی  یک شکاف ب  ی هنگ کاربردهای گوناگونی دارند. زمانی کهکارگاه های وا

هر یک از نقاط کارگاه روی یک دیواره طناب را در وسط شکاف آویزان نگه می دارد . ضمنا در شرایطی که یکی از نقاط  

  کارگاهی به نظر کمی سست می آید می توان با تنظیم زاویه کارگاه فشار وارد به آن نقطه را کاهش داد . گره مرکز  

 زدیکتر باشد فشار وارده به آن نقطه بیشتر است .وای هنگ به هر نقطه کارگاه که نکارگاه  

 : چند نکته مهم 

 بهترین نوع گره ها برای کارگاه وای هنگ گره هشت خرگوش ، گره بولین دوبل و یا ترکیب هشت و پروانه است .  •

 هیچگاه گره مرکز وای هنگ نباید باالتر از یک نقطه کارگاه قرار گیرد .  •

وای هنگ کارابین خود حمایت را از حلقه لوپ طناب هر دو بازو عبور دهید ،    جهت اتصال خود حمایت به کارگاه •

 ضمنا طناب گذار می تواند جهت راحتی پیمایش کنندگان یک کارابین در بین دو بازو متصل کند . 

در کارگاه هایی که از ترکیب گره هشت و پروانه جهت اتصال طناب به دو نقطه استفاده می شود در صورتی که دو   •

نقطه هم سطح نباشند معموال گره هشت به نقطه باالتری و پروانه به نقطه پایینی متصل می گردد تا در شرایطی  

 فراهم باشد .   ود روی تک رشتهکه غارنورد الزم داشت کمی باالتر از گره مرکز برود با زدن ابزار صعود خ
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 کارگاه های مرکب 
 

اسمش پیداست ترکیبی است از کارگاه طبیعی و مصنوعی . بطور مثال یک نقطه کارگاه  کارگاه مرکب همانطور که از  

 منقاری و نقطه دیگر رول بولت باشد .

 

 چند نکته کلیدی 

شخص طناب گذار هنگام انتخاب محل کارگاه سر   -1

این   دهد  قرار  مدنظر  را  راحتی  صرفا  نباید  چاه 

موضوع زمانی دردناک می شود که نفر اول برای  

ه بتواند راحتتر رول کوبی کند جایی کارگاه را  آنک

انتخاب کرده که پس از چند متر فرود به دلیل  

 سایش مجبور به رول کوبی مجدد می شود . 

برای   -2 را  شرایط  چاه  سر  کارگاه  نصب  هنگام  در 

  . بگیرید  نظر  در  از چاه  و خروج  بازگشت  موقع 

موقع پایین رفتن  معموال وزن غارنورد و جاذبه  

هردو به کمک هم می آیند ولی هنگام خروج این  

موضوع عکس است . بطور مثال کارگاه ابتدایی را  

آنقدر پایین نزنید که غارنورد برای خروج احتیاج  

 به بارفیکس زدن پیدا کند !!! 

در ابتدای چاه های قیفی شکل که سطح شیبدار   -3

وجود دارد اصطالحا طناب روی سطح می خوابد  

را   بعدی  این  کارگاه  تا  گرفته  نظر  در  طوری 

 افتادگی طناب را کاهش دهد .
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 (   Rebelay)   کارگاه مجدد یا ریبلی

حتی اگر کارگاه خود را با نهایت دقت انتخاب و مهمترین نکته یعنی عدم  

سایش را رعایت و طناب تا انتهای چاه بصورت آزاد باشد باز هم دو دلیل  

 داشت : دیگر برای نصب ریبلی وجود خواهد 

 . دوری از ریزش آب و سنگ روی نفرات 1

 . افزایش سرعت پیمایش با قرار گرفتن همزمان چند نفر روی یک طناب2

 

معموال نفر طناب گذار پیش از آنکه طناب سایش پیدا کند با نور چراغ  

خود ، انداختن یک سنگریزه و یا آویزان کردن قسمتی از طناب می تواند  

را انتخاب تا طناب به میزان قابل قبولی بعد از  بهترین محل نصب ریبلی  

البته برخی اوقات نفر دوم که کمک کننده   آن بصورت معلق قرار گیرد 

طناب گذار است هم می تواند سایش های احتمالی که پس از فرود نفر  

 اول مشاهده می کند را تذکر دهد. 

 

باالیی متصل است معموال به صورت تک   آنکه طناب ریبلی به کارگاه  به دلیل 

کشسانی  نقطه دایر می شود البته در برخی موارد که کنده شدن تک نقطه باعث  

پاندولی شدید و احتمال آسیب به طناب و غارنورد باشد نصب دو نقطه اتصال  و یا  

 برای ریبلی ضروری است.

 

متر    40الی    30شرایط مساعد فاصله ریبلی ها بیش از  سعی کنید حتی در  نکته :  

نشود ضمنا اینکه بعد از هر سه یا چهار ریبلی تک نقطه  طوالنی حتما یک کارگاه  

 دو نقطه ایجاد کنید .  
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 ریبلی نصب
 

صورت وجود  در محل مورد نظر ابزار فرود خود را قفل کرده تا هر دو دست شما امکان فعالیت آزادانه را داشته باشد . در  

گیره پا و یا نزدیک بودن به دیواره شما  بسیار خوش شانس هستید در غیر این صورت نیز می توانید با استفاده از یک  

.   ا خود را نزدیک دیواره نگه دارید ( متصل به خود حمایت و گیر انداختن آن روی عوارض و ترک ه  Hookقالب هوک )  

 ل کوبی یا استفاده از عوارض طبیعی ( موقع طناب گذاری فرا رسیده است . هنگامی که کارگاه مجدد آماده شد ) رو

معروف است   لوپ طناب غارنوردان برای آزاد کردن ابزار فرود و عبور از ریبلی به اضافه طناب نیاز دارند ، این اضافه که به  

اگر سخاوت مندانه زیاد باشد متراژ طناب ر گرفته شود موجب اتالف انرژی نفرات تیم خواهد شد و  ظاگر بخیالنه کم در ن

مصرفی و فاکتور سقوط ناشی از کنده شدن ریبلی را افزایش می دهد . هنگامی که ریبلی پس از یک فرودِ کوتاه باشد 

بدلیل کشسانی کم طناب اندازه گیری اضافه طناب آسان تر است در حالی که پس از یک فرود بلند تنها با برداشتن وزن  

 .   صحیح اضافه طناب قابل محاسبه خواهد بود ناب میزاناز روی ط

ابتدا یک کارابین داخل پالک ریبلی انداخته و سپس خود حمایت کوتاه خود را نیز روی آن کارابین داخل حلقه پالک  

خود حمایت در حالی که  را  می اندازیم  آنقدر فرود می رویم تا وزن به خود حمایت کوتاه منتقل شود . ابزار صعود یومار  

نابِ باالی سر خود فیکس می کنیم  بلند به آن متصل است روی ط

بزنید این کار برای    یک ال  و یا در زیر ابزار فرود یک گره سردست

حال باید طناب    افزایش ایمنی در صورت کنده شدن ریبلی است .  

را با زدن گره داخل کارابین ریبلی انداخت. در اینجا دو روش بین  

 رسوم است : غارنوردان م 

. طناب را از قبل ابزار فرود آنقدر جمع کنید تا برای لوپ و گره  1

کافی باشد سپس گره را داخل ریبلی انداخته ، خود حمایت کوتاه و  

 ابزار یومار خود را آزاد و به فرود ادامه دهید . 

. طناب را از بعد ابزار فرود به میزان لوپ مورد نیاز با کسر مقدار  2

طناب درون ابزار فرود رها و سپس گره مورد نظر را ایجاد و داخل  

انجام داده و  کارابین ریبلی بیاندازید حال بایستی یک عبور از ریبلی 

 . به فرود ادامه دهید 
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ک  آنجا  از  از چاه ها  برخی  تنگ  بسیار  به  در قسمتهای  نیز  ه خود شما 

سختی از آن عبور می کنید امید چندانی به عدم سایش طناب وجود  

همین  باالی  دقیقا  ریبلی  یک  نصب  شرایط  این  در  کار  بهترین  ندارد 

قسمت است تا حالت کشسانی طناب را به حداقل و از رنده شدن طناب  

 جلوگیری گردد . 

لب نصب ریبلی  در چاه های عمیقی که به شکل قیف وارونه هستند اغ

بسیار دشوار است . از همان ابتدای چاه با کم در نظر گرفتن فاصله بین  

، هرچند که در   ریبلی ها سعی کنید خود را نزدیک دیواره نگه دارید 

برخی موارد این امکان کال وجود نداشته و شما محکوم به فرود یک تکه  

 هستید ) چاه دوم غار دوسر یزد ( 

 

 ریبلیاتمام طناب در 

 

 

سعی کنید حتی االمکان اگر طناب شما چند متر پس از ریبلی تمام می شود  

آن چند متر را در محل ریبلی جمع آوری و طناب بعدی را از همان جا شروع  

کنید چرا که عبور از گره در فضای معلق برای اکثر نفرات زمان بر و خسته  

و گره ریبلی را    زم را باقییی میزان لوپ الکننده خواهد بود .  از طناب باال

به کارابین و گره طناب  ، می زنیم . طناب جدید را بوسیله گره هشت تعقیب  

باالیی متصل می کنیم چرا که اگر به هر دلیل ) زنگ زدگی ، بار ناصحیح ،  

 ... ( کارابین بشکند طنابها در هم قالب شده باشند . و نصب در لبه ها  

باالیی را رها نکنید . ممکن است غارنورد در تاریکی غار طناب فرود را اشتباه  هرگز چندین متر طناب اضافه  

گرفته و اگر از انتهای طناب به دلیل گره ای که فراموش نکرده اید سقوط نکرد !!! مجبور به تعویض طناب  

 خواهد شد . اضافه طناب را جمع کرده و به ریبلی متصل کنید . 

 ن مسیر از گره تعقیب هشت یک ال ) هشت سه ال ( استفاده کنید .  در صورت اجبار به زدن گره در بی
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 (   Diviation)  کارگاه انحرافی یا دیوی ایشن

دیوی ایشن ها معموال جهت جلوگیری از سایش طناب ایجاد و بر خالف ریبلی به دلیل نداشتن گره نقشی در افزایش  

مزایای مهم دیوی ایشن عبور راحت تر و طناب مصرفی کمتر بوده  تعداد نفرات صعود کننده روی یک طناب ندارند . از 

د  وو به دلیل فشار وارده کمتر به نقطه اتصال آن می توان از عوارضی که برای ریبلی نامناسب و ضعیف شمرده می ش 

در برنامه    استفاده نمود . در مجموع برای محل هایی که برای کنترل سایش احتیاج به کمی تغییر جهت طناب داریم و یا

های اکتشافی که ممکن است تنها با یک فرود به انتها برسیم استفاده از دیوی ایشن بسیار به صرفه است . در صورتی  

که چاه عمیق بوده یا تعداد نفرات الزم تیم زیاد است و بعدها نیز نفرات بیشتری به این غار خواهند آمد نصب ریبلی  

 ارجحیت دارد .  

ست از یک نقطه اتصال ) طبیعی یا مصنوعی ( ، یک تسمه یا اسلینگ و یک کارابین ساده . طول  دیوی ایشن متشکل ا

تسمه بستگی به محل مورد نظر دارد ولی سعی کنید از دیواره زیاد فاصله نگیرید تا عبور از دیوی ایشن دشوار نشود .  

 ه در ادامه توضیح خواهیم داد .  در برخی موارد خاص الزم است دیوی ایشن به صورت دو نقطه ایجاد گردد ک 

  30تا  15معموال تغییر جهت طناب در دیوی ایشن بین 

درجه نسبت به راستای عمودی طناب در نظر گرفته می  

درجه معادل یک چهارم وزن غارنورد   15شود . در زاویه 

درجه این    30به کارگاه انحرافی نیرو وارد شده و در زاویه  

یک   نتیجه  در  بود  خواهد  وزن  نصف  حدود  در  نیرو 

اف که تسمه در آن الخ شده نیز کفایت  برآمدگی یا شک

به   . در صورتی که این زاویه  نیروی    60می کند  برسد 

بایست   و می  بود  وارده معادل کل وزن غارنورد خواهد 

 برپا کرد .  دو نقطهکارگاه آنها را 
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 : چند نکته

غارنورد بایستی   آن دشوار است لذا هنگام فرود دسترسی بهدرجه باشد   30در صورتیکه زاویه دیوی ایشن بیش از  •

کارگاه بعدی گره شده  طناب را کشیده تا خود را نزدیک کارابین دیوی ایشن کند در نتیجه ادامه طناب یا باید در 

 ه کارابین رد نشود به انتهای آن زده شود . باشد و یا اگر طناب کف چاه است یک گره پروانه که از حلق

در زوایای باز چرا   شته باشد بخصوص سعی کنید حتی المقدور دیوی ایشن را جایی قرار دهید که گیره پا وجود دا •

 که عبور را آسانتر می کند . 
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 (  Traverse)   عبور عرضی یا تراورس

پرتگاه و یا دسترسی به لبه یک چاه و جلوگیری از سقوط نیاز به نصب طناب تراورس دارید جهت عبور ایمن از کنار یک  

حتی اگر رفتن به لبه چاه به ظاهر ساده باشد نفر طناب گذار زمانی را در نظر می گیرد که یکی از اعضای تیم خسته در  

اشت . گاهی ممکن است طناب تراورس در  حال بازگشت با کوله باری است که امکان برهم زدن تعادلش را نیز خواهد د

 وسط یک چاه برای منحرف کردن مسیر پیمایش استفاده گردد . 

 انواع تراورس  

صرفا    که معموال کارگاهی طبیعی دارد  این نوع تراورس   :تراورس ایمنی  .  1

  حکم حمایت در شرایط خاص را داشته   دسترسی ایمن به سر چاه است و  برای

و وزنی روی آن وارد نمی شود . در صورتیکه احتمال سقوط و انتقال وزن  

 روی طناب وجود داشت حتما بایستی با نقطه دوم یا پشتیبان تقویت شود . 

 

 

در تراورس های پیمایشی وزن غارنورد روی    :تراورس پیمایشی  .  2

سقوط   از  جلوگیری  تنها جهت  تراورس  طناب  و  بوده  پاهای خود 

 احتمالی وی کاربرد دارد . 

 

 

در تراورس معلق کل وزن غارنورد بر روی طناب    :  تراورس معلق.  3

و هارنس او قرار دارد . معلق بودن صرفا به معنای زیر سقف بودن  

نیست ممکن است شما روی دیواره ای باشید که به دلیل صیقلی  

تراورس معلق  بودن هیچ جای پایی نداشته باشد اینجا نیز مصداق  

 خواهد بود . 



 

 56 تکنیک های پیشرفته غارنوردی / فصل دوم  

 :  چند نکته

تراورس های پیمایشی و معلق همیشه با دو نقطه شروع و با دو نقطه نیز به پایان می رسد این پایان ممکن است   •

 خود کارگاه یک چاه باشد .

احتمال آسیب  از نصب طناب طوالنی بدون میانی اجتناب کنید در صورت سقوط نفر ، طناب خمش زیادی داشته و   •

 غارنورد زیاد است . 

هنگام نصب تراورس پیمایشی دقت کنید که طناب نصب شده از کمر غارنورد و هارنس او پایین تر نباشد تا در   •

. باال نصب کردن بیش از حد هم تیم را جهت انداختن خود   صورت سر خوردن با فاکتور سقوط مواجه نباشیم 

 تفاع مناسب طناب در حد سینه نفر می باشد .  حمایت با مشکل مواجه خواهد کرد . ار 

 استفاده می گردد .  گره پروانه جهت نصب طناب به میانی تراورس ها تنها از  •
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 طناب گذاری تراورس پیمایشی  
 

 پس از نصب کارگاه ابتدای تراورس جهت طناب گذاری مسیر دو روش وجود دارد :  

 روش تک نفره  

 در این روش طناب گذار خود را با ابزار فرود یا استفاده معکوس از ابزار صعود یومار در طول مسیر حمایت می کند . 
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 روش دو نفره 

حمایت چی عمل کرده و همزمان نفر طناب گذار با دو طناب پیشروی می کند و با نصب  در این روش یک نفر بعنوان  

 طناب ثابت ، در انتها طناب حمایتی را جمع می کند . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در روش اول اگر طناب گذار از ابزار فرود جهت حمایت خود استفاده کند با برداشتن آن از روی طناب مقداری اضافه  

عبور از میانی می بایست آنرا جمع کرد . در روش دوم هم لزوم مهیا بودن دو طناب کمی کار    که باشود    ایجاد میطناب  

 دارد .   یک از روشها بستگی به نفرات طناب گذاررا پیچیده می کند . انتخاب هر 
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 طناب گذاری تراورس معلق  
 

بلی ، میانی را که طناب گذار می بایست از روی میانی قنصب اینگونه تراورس ها هم طاقت فرساست هم بسیار زمان بر چ

!!! تقریبا چیزی    یک متر پیشروی کند و این یعنی در هر بار تالش نهایتا    بعدی را نصب و سپس خود را به آن منتقل 

 شبیه به صعود مصنوعی منتها بصورت افقی . 

 

نیز   اینجا  در  پیمایشی  تراورس  نفره  دو  و  تک  نصب  روشهای 

رد . تنها تفاوت آن این است که در اینجا وزن غارنورد  کاربرد دا

یک  روی ابزار و طناب است . در حالیکه خود حمایت کوتاه در  

با ابزار صعود یومار    و یا  در میانی دیگر  و خود حمایت بلند    میانی

به طناب قبل میانی فیکس شده است ابزار فرود استاپ را نیز  

کنیم . سپس طناب را از باالی  بعد از میانی به طناب متصل می

ابزار فرود کشیده و گره زده در میانی بعدی میاندازیم . پارکاب  

را به میانی بعدی انداخته و با بلند شدن ، خود حمایت کوتاه را  

را و به  خود حمایت بلند  کنیم و بعد از آن هم    جلو منتقل میبه  

 همین شکل ادامه می دهیم . 
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   ( Tyrolean)   تیرول 

در صورتی که به هر دلیلی نصب طناب تراورس بایستی از دیواره ها فاصله بگیرد نصب میانی ها امکان پذیر نبوده و معلق  

شدن در یک طول زیاد اجتناب ناپذیر است . تصور کنید قصد عبور از چاهی را دارید که زیر آن حوضچه بزرگ آب قرار  

طناب گذاری  دیگر  ی نیاز به یک طناب بر فراز آن دارید ، در اینجا نوع  دارد یا برای عبور از عرض یک رودخانه زیرزمین

 قابل استفاده خواهد بود .     تیرول هم خانواده تراورس ها به نام  

در این سیستم تنها نفر طناب گذار به دل آب زده و پس از نصب طناب  

ممکن    ، بقیه اعضای تیم بدون دغدغه از روی آب عبور خواهند کرد .

برای عبور راحت و  است اص تنها  تیرول  ال آبی هم در میان نباشد و 

 ایمن از روی بلوکهای سنگی و یا جایگزین یک تراورس باشد .
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 نصب تیرول 
 

ضامن آن و یا یک ابزار فرود ) استاپ ( به کارگاه متصل و سر دیگر طناب را    ناب را بوسیله گره حمایت بعالوهیک سر ط

به انتهای مسیر منتقل می کنیم ، در جای مناسب کارگاه دیگر را انتخاب حال باید طناب را بصورت فیکس و کشیده در  

ن جمع می کنیم . در صورتی که  آوریم . در این سمت نیز از گره حمایت و یا ابزار فرود استفاده و طناب را تا حد امکا

  فالشن زوک کشیدگی طناب به اندازه کافی نبود جهت فیکس کردن حداکثری می توان از یک سیستم باالکشی شبیه  

قفل کردن گره    حتی گاهی به دلیل سفتی طناب ، ابزار فرود بصورت نیمه به طناب متصل می شود .     استفاده نمود .

ناب فیکس است کمی دشوار خواهد بود و قطعا قفل ابزار فرود راحتتر است ولی خوب  حمایت با ضامن در شرایطی که ط

 به یک ابزار اضافه تر نیاز خواهید داشت .  
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 :  چند نکته

کارگاه تیرول های پیمایشی در غارنوردی با دو نقطه اتصال دایر می گردد . در صورت استفاده تیرول جهت   •

 الزامی است .   نقطه دینامیک 3کارگاه عملیات نجات و جابجایی مصدوم به دلیل فشار وارده بسیار زیاد ، وجود 

ی باشد حداکثر تعداد مجاز جهت کشیدن طناب  در صورتیکه سیستم باالکشی فاقد قرقره و یا دارای قرقره یاتاقان •

 نفر خواهد بود .  2نفر و در صورت استفاده از قرقره بلبرینگی به دلیل راندمان باالتر حداکثر   3

 تست شده و بالمانع است .   ، در سیستم های تیرول پیمایشی غارنوردی استفاده از یک رشته طناب •

 سنگین از طناب دوم جهت پشتیبان استفاده می گردد .  در تیرول های عملیات نجات و یا حمل بارهای •

در تیرول های شیب دار نیز وجود طناب دوم الزامی است ، طناب فیکس با انداختن خود حمایت بعنوان راهنمای   •

 مسیر و طناب دوم که کمی هم شل نصب می شود جهت صعود و فرود استفاده می گردد .  

 میلی متر استفاده نمایید .  10رول از طناب با قطر حداقل به دلیل فشار وارده به طناب فیکس تی •

از سایش طناب تیرول به بدنه ها و عوارض تیز جدا جلوگیری کنید . طناب تحت کشش به سرعت می تواند   •

 پاره شود . 

 پس از فیکس کردن طناب یک نفر روی آن وزن وارد کرده و میزان کشش طناب را بررسی کند .  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 63 تکنیک های پیشرفته غارنوردی / فصل دوم  

 (  Passabloc)     پاسابالک

روش دیگری جهت برقراری تیرول وجود دارد که به پاسابالک معروف است . این روش با حداقل ابزار انجام شده و البته  

طناب بیشتری نیز احتیاج دارد ضمن اینکه میزان فیکس کردن طناب به اندازه روش های قبل نیست و معموال جهت 

 دان در آنها اهمیت ندارد قابل استفاده است . کارگاه هایی که این موضوع چن
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 ( Bolting)  کوبیرولاصول 
 

شاهد افزایش شمار عالقه مندانی هستیم که مبادرت به غارنوردی    ه های مرتبط با غار ی رشت امروزه با گسترش همه جانبه 

نوردان به شدت افزایش سال اخیر در بین غار  35در    اط کارگاهی مصنوعی بهره گیری از حمایت های میانی و نقنند  می ک

به هر حال شرایط   غارنوردان بود رنوردی مورد عالقه  میالدی استفاده از نردبان و وینچ در غا  60در دهه  ت .  یافته اس 

به نقاط    مهمتری تشاف و پیمایش نقش  اک  جهت، دمای پایین آب و طناب های نازکتر    غارهای آلپی مانند هوای سرد

 داده است.   SRTکارگاهی و میانی در 

اف ایمن از سویی بعضی غارنوردان رول کوبی را مغایر با اصول زیست محیطی می دانند ولی بی شک پیمایش و اکتش

 خسارات  یا  و   صحیح  غیر  نصب  دلیل  به  زیاد  های   رول  تعداد  مثال   عنوان   بهغارهای عمودی نیازمند این اقدام می باشد.  

اصول    ارتباط مستقیمی باد که  باشن  محیطی  زیست  معضالت  جمله   از  توانند   می  ایمن  غیر  های   رول   نصب  از  ناشی  جانی

و    رول کوبی به طور صحیح انجام پذیرد نه تنها در افزایش ایمنی پیمایش  یاتعملحال آنکه اگر  .  داردرول کوبی    و فنون

ست بلکه از سویی می تواند سبب جلوگیری از آلودگی های غیرقابل جبران غارها شود.  اکتشاف غار نقش اصلی را دارا

 پذیر  امکان  محیطی  زیستو    یی و چه از نظر فرهنگ البته این مهم تنها با افزایش سطح آگاهی غارنوردان چه از نظر فن

 .  شود می

  Hiltiپیدایش دریل های شارژی توسط کمپانی    حول بزرگ اما دومین ت

بوده که این امکان را به غارنورد می دهد تا یک رول را در    60در دهه  

ن  دقیقه  یک  از  باکمتر  نوع  به  بسته  معموالً  و  کند  شرایط  تصب  و  ری 

ری نصب نماید. البته پس از  ترول را توسط یک با 20تا   10بین  محیطی 

  Dewaltپایان زمان انحصار تولید دریل های شارژی شرکت هایی چون  

نیز وارد عرصه رقابت در این تولیدات شدند. البته دریل های    Boschو  

با توجه به مشکالت خاص خودشان در غار   بنزینی هم وجود دارند که 

 قابل استفاده نیستند یا خیلی کم استفاده می شوند.  

 

 

 
 

          Makita              Milwaukee           Metabo    
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 ؟!  رول چیست

قطعه ای فلزی است که در سوراخی که در سنگ ایجاد شده قرار می گیرد. معموالً  

یک منبسط کننده مخروطی شکل، سبب محکم شدن میله اصلی در سوراخ می  

به سطح سنگ    رول   یا همان میله اصلیو  شود. صفحه پالک نیز توسط یک پیچ  

لون و گاهی نیز  ن یا مایمتصل می گردد. به این ترتیب طناب هم به کمک کارابی 

 به رول متصل می شود.   خود پالک

 

 بارگذاری رول و بررسی مکانیکی 
 

( نیرویی در حد فاصل رول و سنگ    به استثناء رول های چسبی   نگامی که رول در سوراخ سنگ محکم می شود ) ه

می  سوراخ می شود. حتی هنگابوجود می آید. این نیرو سبب بوجود آمدن اصطکاک شده و در نتیجه مانع خروج رول از 

 :  قرار گیرد  به سه صورت می تواند تحت بارقرار نگرفته نیز این نیرو وجود دارد. رول    که رول تحت بار

رول وارد می شود. با افزایش این نیرو  به  می باشد. در این حالت نیرویی در راستای محور طولی    کششمورد اول   ❖

تا جایی که از مقاومت سنگ فراتر رفته و باعث خردشدن سنگ می گردد.  تنش موجود در سنگ نیز افزایش می یابد  

قطر   با افزایش سطح مقطع ) در مواجهه با نیروهای کششی مقاومت کافی را دارا هستند.  اکثر رول های حتی کوچک

   .( تنش بوجود آمده در رول به شدت کاهش می یابد  رول

ولی با توجه به جدا بودن صفحه پالک از رول چنانچه نیرویی قصد چرخاندن    است  پیچشنوع دیگر بارگذاری تمایل به   ❖

یروی زیادی به رول  باعث چرخش صفحه رول حول پیچ یا محور رول می شود و بنابراین نابتدا  رول را داشته باشد،  

 وارد نمی شود. 

از بارگذاری که عمالً بیشترین    در رول است. نوعی   برش نوع سوم بارگذاری که مهمترین آن نیز می باشد تمایل به   ❖

ور طولی آن  نیروی وارده بر رول عمود بر مح  در این حالترت به رول وارد می شود. مقدار نیرو در غار نیز به این صو

نیمی از مقطع رول نیرو به صورت کشش دار   . از سوی دیگر شدن پیدا کند خم  ل به اعث می شود رول تمایب و است

شار خواهد بود. متاسفانه اکثر رول های  نیمی دیگر به صورت فو  

 . رای تحمل این نوع فشار را ندارند مقاومت الزم ب متر  میلی  8قطر  

نیز   افزاینجا  تنش  با  مقطع  سطح  یابد.  وارده  ایش  می  کاهش 

شدت این نوع تنش را   به هم و اهرم شدن رول  جلوگیری از خم

  گیرد انجام می توسط صفحه پالک  . این کار عمالً  کاهش می دهد 

ح سنگ قرار گرفته  چنانچه پشت صفحه پالک به خوبی روی سط

 رول می شود.   و اهرم شدن  دنش  خم باشد مانع
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 مقاومت مورد نیاز در رول ها
 

بیشترین مقدار نیرویی است که بدن انسان تحمل   ا معادلحدود  یک رول می باید تحمل کند که    یمقاومت مورد نیاز 

کیلوگرم نیرو می باشد. به عبارت دیگر سقوط فردی با    1200  نزدیک به ا شوک دارد. این مقدار  آن را هنگام مواجهه ب

هم قابل   35gالبته در موارد بسیار محدودی و آن هم برای مدت زمان خیلی کوتاه  .    15gکیلوگرم با شتاب    77وزن  

 همان شتاب گرانش زمین است( g بوده است. )تحمل 

 

   پوسیدگی و فرسودگی

سرمنشاء یکی از عوامل پوسیدگی را می توان در جداول مربوط به اختالف پتانسیل الکتریکی موجود در کتاب های  

صفحه رول و ...  ،  ، گوه  نتیجه بد اختالف پتانسیل فلزات مختلف اعم از پیچ ! معموالً علت خرابی ! شیمی و فیزیک یافت 

چرا که    رسوده و پوسیده شوند اما می شوند است. بر پایه علوم تئوری کارابین های آلومینیومی و پین های استیل نباید ف

سلول های الکتریکی حتی    وجود دارد. با توجه به شرایط غارشرایطی که جداول برای آن معتبر است به ندرت در غار  

جریان الکتریکی ممکن است به دلیل قسمتی از رول باشد که در    .به وجود می آید   اگر تمام مواد هم جنس باشند هم

ن سبب  سنگ قرار گرفته و باعث محدود شدن اشاعه ی آب و اکسیژن در سطح فلز می شود به طوری که تنفس و اکسیژ

واقع گردد و فعالیت    می شود. در چنین شرایطی استفاده از گریس می تواند مفید   کاتد  بقی فلز ماو    آند بوجود آمدن  

  .باری الکتریکی را کاهش دهد 

کربنات و بی کربنات گاهی ای موجود در آب غار بستگی دارد.  سرعت پوسیده شدن به شدت به مقدار فلزات و نمک ه

روند پوسیدگی را سرعت می بخشد و گاهی آن را به تاخیر می اندازد. البته بی شک پیش بینی آنچه در شرایط واقعی  

نمونه هایی از    غار رخ می دهد بسیار مشکل تر از آن است که در محیط کنترل شده آزمایشگاه به وقوع می پیوندد.

ریز در ساختار خود    یچند ماه در غار دچار بروز سوراخ ها  تنهابا باقی ماندن  که  های آلومینیومی وجود دارد  کارابین  

 وردگی شده اند. و یا حتی در تماس طوالنی مدت با پالک دچار خ شده
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 انواع رول 
 

 :  (  Self Drill /  Spit ) سرمته دار   یا رول های خودرو .  1

ی زوایه های دندانه مانندی است که عمل  ادار  یک مهره ی استوانه ای شکل که در یک سر  ،شامل یک گوه کوچک  

یکی از انواع رول های  سوراخ کردن سنگ را نیز انجام می دهد و یک عدد پیچ که به مهره مذکور بسته می شود.  

می باشدکه شامل یک گوه و استوانه است که با قرار گرفتن گوه در استوانه باعث عمل سفت    Spitخودرو رول های  

 شدن رول می شود .  

به آن متصل می شود. استفاده از پیچ ها با گرید باال برای این مدل رول   8این رول ها صفحه پالک با پیچ نمره  در

که بلند بودن رول ها باعث خروج   بسیار مهم است چرا  Spitطول پیچ برای رول های    ها بسیار حائز اهمیت است . 

 . مناسب خواهد بود میلیمتری 16تیجه طول  گوه یا از کار افتادن رول می شود در ن

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گرید پیچ ها 
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 :   ( Stud)  رول های میله ای.  2

 به طوری که روی گوه یک کمربند فلزی قرار دارد.   یچ که در انتها دارای یک گوه استشامل یک پ

 

 

 

 

 

 

 

 :   P38-39رول پتزل . 3

 بدون نیاز به آچاررول و صفحه از استیل ضد زنگ    ترکیب

 

 :    Sleeveرول های . 4

 این رول ها بعد از نصب آن امکان بازبینی و خارج کردن رول از سوراخ را دارند . 

 

 

 

 

 :   رول های چسبی. 5

  Epoxyاین نوع رول ها منبسط نمی شوند، شامل یک میله فلزی که در یک سر به شکل حلقه بوده و توسط چسب های  

 و از مقاومت بسیار باالیی برخوردار هستند.  ها برای مسیرهای پرتردد مناسبرول  این به سنگ متصل می گردد. 
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 ؟!   کدام رول مناسب است

برای غار نوردان ضروری است .  هم    لزوم اطالع از محاسن و معایب انواع آنهادر غارنوردی با گسترش استفاده از رول ها  

از    .سنگ کمی سست است بهترین نوع رول چسبی می باشد جنس    یا  و  هایی که تردد در آنها زیادطور کلی برای غارب

بنابراین ند اکتشاف را بسیار کند می کند .  بوده و رو  استفاده از رول های چسبی زمان بر  سویی در برنامه های اکتشافی

ای آموزشی و در دوره ه  که در کشور استفاده  با توجه به دو نوع رول متداول   باید به انواع دیگری از رول ها روی آورد. 

یکی را  (    Stud  های میله ای )( و یا رول   Spit / Self drill  های خودرو)لرو  نیز آموزش داده می شود باید از بین

 :  موارد زیر مورد توجه قرار گیرد  در انتخاب بین این دو نوع می بایستاما  استفاده نمود . وانتخاب 

آن قسمت از رول که در واقع نیروها را متحمل می    با توجه به موارد مطرح شده قطر

میلی متر   8  حداقل  برای فلزات متداول که در ساخت رول ها استفاده می شوند   شود

هر کدام از انواع رول دارای    وجه به شرایط غار و لوازم موجود از سوی دیگر با ت   است.

 محاسن و معایبی هستند که به اختصار بیان می شود. 

شناخته می شود  که نوع معروف آن به نام  هیلتی  رایج شده  و    studدر رول های 

، برای سوراخ کردن سنگ یا باید از دسته مته هایی استفاده کرد که زمان بر و انرژی  

بر است و یا از دریل های شارژی که دارای هزینه اولیه است  اما از سویی این نوع رول  

ها مناسب ترین نوع رول در غار هستند  البته به شرطی که از جنس استنلس استیل  

  استفاده شوند و قطری   ول ها چنانچه با صفحه رول استیلاین ر  اشند.ساخته شده ب

متر داشته باشند بیشترین  مقاومت الزم را هم از نظر استحکام  و هم مقاومت در برابر پوسیدگی  میلی  10تا    8حدود  

  الکتریکی خواهند داشت.

 :   نی دارند ( نیز معایب و محاس  Spit / Self drill  ) یا سر مته دار رول های خودرو 

 در مواردی که امکان استفاده از دریل شارژی نباشد سریع ترین و مناسب ترین گزینه هستند. •

 . به لحاظ فرایند ساخت امکان ساخت آنها از جنس استیل وجود ندارد •

   . صفحه رول باعث پوسیدگی بیشتر رول می شود نا همگونی در جنس فلزات رول و •

 . به نسبت قطر سوراخ مورد نیاز ، قطر میله اصلی رول کمتر است که کاهش استحکام را سبب می شود •

مکانیسم آن طوری است که به طول سوراخ رول بسیار حساس بوده و کوچکترین بی دقتی سبب کاهش چشمگیر   •

 تحمل بار توسط رول می شود.

اقدام به انتخاب مناسب حسب شرایط  غارنوردی ایمن بوده و غارنورد برست همه انواع مطرح شده جهت  کر االزم به ذ 

 ترین نوع می نماید . 
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 (  Hanger Plate )  یا پالک صفحه رول

جهت اتصال طناب به رول ها که بصورت عمودی داخل سنگ نصب شده اند  

ترین نوع آنها صفحه پالک    رایجبه صفحه رول یا صفحه پالک نیاز داریم .  

در   و  داشته  بهتری  عملکرد  اغلب  خمیده  پالک  که  هرچند  است  دار  تاب 

باشد   تری  مناسب  جایگزین  تواند  می  استفاده صحیح  برخی  صورت  هم  . 

به کارابین نداشته و  بصورت ح نیازی  یا زاویه دار هستند که دیگر  و  لقوی 

هر  .    و اغلب در سقف ها کاربرد دارند   طناب مستقیما به آنها متصل می گردد 

یک از انواع پالک ها در نقطه خاصی کاربرد داشته و استفاده از یک نوع پالک  

 در تمامی نقاط چندان اصولی نیست . 

به دلیل مالحظات وزنی اغلب پالکها از  جنس آلومینیوم ساخته می شوند هرچند که جهت استفاده طوالنی مدت در  

استقامت صفحه  ( به کار برده شود .    Stainless Steelمحیط مرطوب غارها می بایست نوع استیل ضد زنگ آنها )  

رت رول در جای خود باقی مانده و شما می مانید و یک  پالک ها هم نباید از استقامت رول ها کمتر باشد در غیر اینصو

پالک می تواند در صورت نصب نادرست بعنوان یک اهرم موجب خارج شدن یا شکستن رول گردد    پالک شکسته و .. !!!  

در هنگام نصب رول می بایست دید روشنی از نحوه قرار گیری پالک بر روی آن داشته و سعی کنید سطح زیر پالک  پس  

 سطح کنید .  را م
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 نصب رول 
 

 لوازم رول کوبی  
 

آزمایش استحکام سنگ ، صاف کردن محل رولکوبی ، ضربه زدن به دسته  چکش جزء الینفک رول کوبی است .   •

  500یک چکش مناسب غارنوردی وزنی در حدود پانچ و کوبیدن رول در سوراخ تنها با چکش امکان پذیر است . 

 سانتیمتری دارد .   30تا   25گرم و طول   600تا 

   Studرول های  پر الماس جهت چهارترجیحا مته   همراه به ، دسته پانچ  Spit جهت رولمخصوص دسته پانچ  •

   10و  8 سایز Studبرای سفت کردن مهره رول های   13-17نمره دو سر تخت آچار  •

 گرید باال هم نیاز است.    8پیچ نمره  ،  به تعداد رولها     Spitبه تعداد الزم رول و پالک . در صورت استفاده از رول   •

 ند شلنگ کولر ( جهت تخلیه خاک سنگ در حین سوراخ کاری سانتیمتر شلنگ باریک ) مان 40حدود  •

 میل جهت اتصال به چکش ، آچار ، دسته پانچ و هر آنچه که احتمال رها شدن از دست شما دارد.   3یا    2طنابچه   •

 گیری می کند.ووجود یک کیف ابزار مناسب از بهم ریختگی و پیچیدگی ابزارها جل •
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 مناسب رول انتخاب محل  
 

ابتدایی ترین کار ، آزمایش استحکام سنگ محل مورد نظر با استفاده از چکش است . تشخیص صدای سنگ که اصطالحا 

صدای جان و صدای مرگ نامیده می شود جز با تجربه عملی امکان پذیر نیست . سعی کنید محل رول را جایی در نظر  

اهرم تحت بار قرار نگیرد ضمن اینکه طناب متصل به کارابین هم با  بگیرید که پس از اتصال پالک ، کارابین بصورت  

 .   سنگ سایش پیدا نکند 

محل هایی که ملزم به نصب دو یا   طول رول باشد . برابر 1.5حداقل  فاصله رول از لبه سنگ ، شکاف ها و ... می بایست 

رعایت فاصله استاندارد مابین رولها ضروری است . منطقه فشار اطراف هر رول دایره ای  نیز  چند نقطه کارگاهی هستیم  

طول رول باشد . بطور مثال   برابر  3حداقل  رول می باشد لذا فاصله دو رول از یکدیگر می بایست    طول برابر    1.5به شعاع  

می بایست سانتیمتر را درگیر نموده و رول بعدی    15سانتیمتر است دایره ای به مرکز رول و شعاع    10ل  اگر طول رو

تا    دو رول  البته در شرایط ایده آل و سنگ مستحکم و مناسب فاصله  .  نصب گردد   ی آنسانتیمتر  30  در فاصله  حداقل

 طول رول هم قابل کاهش است .   برابر  2
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 سوراخ کاری 

 

پوسته های سست روی سنگ را برداشته و یک    چکشنوک  با  پس از انتخاب محل مناسب و با جنس سنگ خوب ،  

توجه به این نکته در سوراخ کاری ضروری است که    سطح صاف و تمیز ایجاد کرده و سپس شروع به سوراخ کاری کنید .

 زاویه سوراخ همواره عمود بر سطح سنگ است و زاویه خود سنگ در آن تاثیری ندارد .  

و سریع چکش و چرخش ساعتگرد دسته پانچ شکل دهید تا از کج    نرمچند میلیمتر اول سوراخ را با حوصله و با ضربات  

ن با ضربات یکنواخت و منظم که چندان هم پرقدرت نیستند ی کنید . پس از آشدن و حتی شکستگی لبه سنگ جلوگیر

پس از هر چند ضربه رول را خارج کرده و با ضربه زدن به پشت دسته   Spitدر رول کوبی   .  سوراخ کاری را ادامه دهید 

زمانی که عمق الزم    . از سخت شدن آنها داخل رول جلوگیری کنید    هایی که داخل رول رفته را خارج و پانچ خرده سنگ 

با    سوراخ گردید با شلنگ مخصوص داخل سوراخ را گرد گیری کرده و رول را با ضربات چکش در سوراخ می کوبیم .

   عملیات نصب به پایان می رسد. ، بستن پالک و سفت کردن پیچ رول 
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 توصیه ها  

 .  سنگ سود دیگری ندارند  خود  جز تخریب مته وضربات سنگین چکش هنگام سوراخ کاری به  •

 مراقب داغ شدن بیش از حد و سوختن سر مته باشید .شارژی در صورت استفاده از دریل  •

هرگونه زاویه دادن به دست هنگام سوراخ کاری موجب گشاد شدن و یا کج شدن سوراخ شده و عملکرد رول را   •

 . تضعیف می نماید 

استفاده    12از مته نمره    8را ایجاد می کنید جهت رول سایز    Spitدر صورتی که با دریل شارژی سوراخ رول   •

 کرده و قسمت انتهایی سوراخ را نیز با خود رول از حالت زاویه دار خارج کنید .  

خ کوبید اما  مهره را به نوک رول نزدیک تا بتوان حداکثر طول را به داخل سورا  Studهنگام کوبیدن رولهای   •

نیز دقیقا به همین    Spitمراقب اصابت ضربات چکش به مهره و آسیب دیدن رزوه های رول باشید . در رولهای  

 علت می بایست رول کامال  به دسته پانچ چسبیده باشد .
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 توسط  که جهتی  در و نیرو جهت  در باید  پالک صفحه •

 .گردد نصب مشخص شده است سازنده کارخانه

کردن   • توسط  سفت  شده  معین  اندازه  مطابق  باید  رول 

کردن   محکم  حد  از  بیش  گیرد.  انجام  سازنده  کارخانه 

حتی مواردی    ها باعث کاهش مقاومت آنها می گرددرول 

کردن   سفت  حد  از  بیش  دلیل  به  رول  شدن  بریده  از 

   .گزارش شده است

 پالک صفحه دادن قرار از بعد    Studدر نصب رول های   •

، بستن و  بیرون خیلی مهره از  رول نباید  پیچ  لبه مهره 

 پس از سفت کردن مهره ، پیچ . در حالت استاندارد بزند 

 تر خواهد بود.  بیرون مهره لبه از میلیمتر 6تا   3د حدو

 

 

مواد  یا  بهتر است رول را توسط گریس    Spitدر رول های   •

قبالً نصب شده اند را  که  . رول هایی    چرب کنیم  سیلیکنی

از گریس پر کنید ،  نیز پس از شستشو با اسپری های روغنی  

  رول   این کار عالوه بر خروج گل و الی و سنگریزه از داخل

ضعف    کاهش   از پوسیدگی آن نیز می کاهد که در نتیجه به 

 آلیاژی رول ها کمک می کند. 
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 عمق و شکل سوراخ 

یک شیار وجود دارد    Spit، در دسته پانچ های مخصوص رول    بسیار مهم است  Spit  عمق سوراخ برای رول های نوع

متر کمتر سوراخ کردن  میلی  2ر آزمایشات انجام شده فقط  د  که می بایست سوراخ کاری تا رسیدن به آن شیار ادامه یابد .

هرچند  اخ وجود ندارد دی به عمق سورحساسیت زیا Studهای رولمت رول می شود ولی در  سبب کاهش نیمی از مقاو

شود عمق سوراخ این نوع به اندازه طول خود رول باشد تا در صورت خراب شدن رول بتوان آنرا به داخل   توصیه می 

در    یابد.م باشد مقاومت رول کاهش می  یا نامنظ   ر دهانه سوراخ به شکل مخروطچنین اگ  همکوبیده و امحاء نمود .  

 است.  خود رول پیچ با  به علت کاهش درگیریکه  می کاهد  ول ر استقامت اندکی از  سوراخ هم زیاد عمق  Spitرولهای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 فصل سوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوم   فصل  
 (  Self Rescueنجات انفرادی ) 
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 اهداف آموزشی 

 

 

 :به کارآموز آموزش داده شده است موارد زیر سوم فصل در پایان 

 

 رها سازی مصدوم در حال فرود ) استاپ ، سیمپل و شانت (  ✓

 رها سازی مصدوم در حال صعود ) کرول تو کرول و کرول لیفت (  ✓

 عبور از ریبلی در فرود همراه با مصدوم   ✓

 عبور از انحرافی در فرود همراه با مصدوم   ✓

 عبور از گره در فرود همراه با مصدوم   ✓

 باال کشی مصدوم ) پارکاب ایتالیایی ، پاندولی اسپانیایی ، وزن مخالف (  ✓
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 (  Self Rescue)  انفرادی نجات

 

برای رها سازی شخص مصدوم از روی طناب نیاز به دانش ، تجربه ، تکنیک ، سرعت عمل و تسلط بر شرایط  یناج کی

روحی خود دارد. قدرت تصمیم گیری در شرایط بحرانی که هر ثانیه آن می تواند حکم مرگ و زندگی مصدوم را داشته  

دقیقه بدون هیچ تحرکی وزنش    20الی    10وشیار  باشد بسیار حائز اهمیت است. طبق تحقیقات انجام شده اگر یک فرد ه

روی هارنس و طناب قرار گیرد جریان خون بوسیله هارنس قطع ، فرد دچار سندرم هارنس شده و بیهوش می گردد و  

در صورت عدم تخلیه وی از روی طناب دقایقی بعد فوت خواهد کرد. پس نه تنها شما بایستی سریع به مصدوم برسید 

سازی و تخلیه از روی طناب هم بسیار ضروری است. حتی ممکن است هم تیمی شما مصدوم هم نباشد بلکه سرعت رها  

و تنها توانایی خارج شدن از روی طناب را از دست داده ، در چنین شرایطی منتظر تیم جستجو و نجات ماندن در اعماق 

نجات انفرادی برای هر غارنورد حرفه ای    غار مساوی است با مرگ هم تیمی ، پس آشنایی و تسلط کامل به تکنیک های

 الزم است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در صورت مصدوم شدن نفر بر روی طناب توجه به نکات زیر را فراموش نکنید : 

 .  دیینما  حفظ را خود یخونسرد. 1

نمی  اگر شخص ناجی خود دچار شوک ناشی از حادثه شود نمی تواند درست تصمیم گیری کند . حادثه هیچگاه خبر  

کند پس قبل از آنکه حادثه سراغ تیم شما بیاید خود را برای مواجه شدن احتمالی با آن آماده کنید . شبیه سازی  

 سناریوهای حادثه در مکان های امن می توانند در مواقع لزوم قدرت تصمیم گیری شخص را افزایش دهد . 
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 .  دیکن ی بررس را حادثه  جوانب. 2

 می بایست ابعاد حادثه را بررسی کنید: پس از بروز حادثه  بالفاصله

 هوش؟یب ای است اریهوش  مصدوم  •

 اگر هوشیار است خود توانایی تخلیه از روی طناب دارد یا خیر ؟  •

آیا بر اثر حادثه ) مثال ریزش سنگ ( به لوازم مصدوم آسیبی رسیده است یا خیر؟ آیا طناب و کارگاه آن تحمل   •

 دارد ؟ وزن همزمان ناجی و مصدوم را 

 آیا طناب اضافی برای نجات وجود دارد یا می بایست از طناب موجود استفاده کرد؟  •

 آیا به جز رهاسازی از روی طناب الزم است نفراتی از تیم برای آوردن کمک به بیرون غار بروند؟  •

 و .... 

 .  دیکن انتخاب را نجات روش. 3

بایست   می  حادثه  جوانب  شدن  روشن  از  بالفاصله  پس 

لوازم   و  انتخاب  را  سازی  رها  نوع  ترین  سریع  و  بهترین 

ضروری را مهیا کنید . روش هایی که برای نجات انفرادی  

 انتخاب می گردد همگی از شروط زیر پیروی می کنند : 

اضافی نداشته و با همان لوازم انفرادی    زاتیبه تجه  ازین •

 غارنوردی قابل اجرا هستند. 

نیروی بدنی قابل اجرا و نیاز به مداخله نفر  با کمترین   •

 سوم هم ندارند .

 سریع و ایمن هستند .  •

انتخاب هر یک از روش های رها سازی بستگی به شرایطی  

دارد که مصدوم در آن قرار گرفته است. بدیهی است استفاده  

بسیار   را  بردن مصدوم کار  پایین  و  زمین  نیروی جاذبه  از 

است نزدیک بودن به سر چاه    ساده تر می کند ولی ممکن

العبور بودن ،   نامناسب پایین چاه نظیر صعب  یا شرایط  و 

ریزش آب ، نا ایمن بودن و دالیل گوناگون دیگر ناجی را بر  

 آن دارد تا مصدوم را باالکشی کند . 
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 .  دیده قرار تی اولو در را خود یمن یا. 4

شوک ، حادثه دوم را رغم بزند تمامی لوازم شخصی و امدادی خود  قبل از آنکه فراموش کردن یک نکته ایمنی ناشی از  

طراب مصدوم نیز می کاهد ضرا چک کرده و با اعتماد به نفس و جسارت روی طناب بروید . این جسارت شما قطعا از ا

 که در آن شرایط بحرانی بسیار کمک کننده خواهد بود . 

 

 !!  دیابی. مصدوم را در 5

پیش از آنکه کورکورانه تنها مشغول عملیات نجات شوید شرایط مصدوم را بررسی و در صورت  با رسیدن به مصدوم و  

 نیاز به تثبیت شرایط او بپردازید :

 د.یباش  داشته او  یروح   ط یدر بهبود شرا  یدادن سع یصحبت کردن و دلدار  با مصدوم ی اریهوش  صورت  در •

جمع کردن هارنس سینه ، بدنش را روی طناب به حالت  در صورت بیهوشی سریعا سر مصدوم را باال آورده و با  •

 عمودی نگه دارید . 

 با حرکت دادن تسمه های هارنس مصدوم به گردش خون در اندامها کمک کنید .  •

 و ....  •

اگر با خونریزی شدید مواجه بودید آیا بدون توجه به آن مشغول نجات می شوید ؟ سریع ترین نجاتها هم چندین دقیقه  

 د .  طول می کشن

 

 .   دیکن مراقبت او از و  منتقل امن  یجا به را مصدوم. 6

پس از رها سازی از روی طناب می بایست مصدوم را از محل هایی که احتمال  

از این دست وجود دارد دور   ، ریزش سنگ ، سقوط و خطراتی  ریزش آب 

اضافه شدن  کنید . با گرم نگه داشتن او توسط پتو نجات ، زیر انداز و .... از  

بهبود حال   تا  نهایت  در  یا سرمازدگی جلوگیری کرده و  مشکل هایپوترمی 

 مصدوم و یا رسیدن تیم امداد و نجات شرایط را مدیریت کنید .
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  ینجات انفراد در نکات کلیدی
 

انتخاب می کند  صرف نظر از اینکه که ناجی با بررسی موقعیت حادثه کدامیک از روش هایی که در ادامه خواهید دید را  

 یکسری اصول به صورت ثابت می بایست مدنظر قرار گیرند :

 . است  صعود   ابزار به او استفاده از    دن یراه رس   بهترین   شیپا  نییداشته باشد چه پا  ارقر   یناج  سر   ی باال  مصدوم   چه •

ابزار فرودی که برای  در تمامی مراحل ناجی باید حتی االمکان از ابزارهای مصدوم استفاده نماید علی الخصوص    •

 پایین دادن استفاده می شود ابزار فرود خود مصدوم است مگر آنکه ابزار آسیب دیده باشد .

هنگام پایین دادن مصدوم ، جهت اتصال ناجی و مصدوم به یکدیگر از دو کارابین پیچ زنجیر به هم استفاده   •

 باشد .میگردد تا ناجی تسلط کافی بر روی ابزار فرود را داشته 

 ( الزامی است . Brakeبدلیل قرار گرفتن همزمان وزن دو نفر روی ابزار فرود استفاده از کارابین ترمز )  •

جهت راحتی بیشتر مصدوم ، بهتر است ناجی بین پاها و زیر او قرار گیرد تا هم فشار کمتری به مصدوم وارد   •

 احت تری ایجاد کند . شود هم ناجی بتواند با پاهای خود عوارض را کنترل و فرود ر

 نقطه اتصال بین ناجی و مصدوم جهت پیشگیری از هرگونه خطای انسانی الزامی است .  2وجود  •

در برخی شرایط ممکن است یک ناجی حرفه ای بصورت آگاهانه از تکنیک تک نقطه نیز استفاده کند  :    نکته

 رفته نیست . ولی در کالس های آموزشی و برای نفرات تازه کار به هیچ عنوان پذی
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 یانفراد  نجات یروشها انواع
 

  نیز  دیگری   روشهای  لبته) ا گردد   می  تقسیم دسته   چند  به  ناجی تصمیم  و  مصدوم  وضعیت  به  بنا  انفرادی امداد روشهای

 (  دارد  وجود 

 

A -  دارد را مصدوم دادن فرود قصد ناجی: 

 است  بوده فرود  حال در  مصدوم   -  1

 استاپ با (  الف

 شانت و  سیمپل  با ( ب

 است بوده  صعود حال در  مصدوم   -  2

 کرول  تو  کرول  روش ( الف

 بلند  گاوی   دم  روش  ( ب

 رکاب  پا روش  (  ج

 

 

B -  دارد را مصدوم باالکشی قصد ناجی  : 

 (  Italian Footloop)  روش پارکاب ایتالیایی  -  1

 (  Spanish Pendulum )  اسپانیایی پاندول روش   -  2

 (  Counter Weight)  ناجی همراه  به  پایین از مصدوم   باالکشی روش   -  2
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 نجات مصدوم در حال فرود با استاپ  

 

    .) طناب بین پا آسیب زننده است ( می کن ی م صعود طناب را به کنار پای مصدوم منتقل و شروع به ابتدا  .1

  .می کن ی م متصل مصدوم هارنس حلقه اصلی  به  را  خود کوتاه  تیخودحما مصدوم به  دنیرس  از پس .2

  .م یکن ی منتقل م (استاپفرود مصدوم ) ابزار  یرا به باال خود  (وماری) صعود  ابزار  مرحله  ن یا در .3

 (  1  عکس. )  میکن  ی م آزاد  خودرا  کرول  و  شده بلند  ومار ی پارکاب  یرو  بر .4

 کرول خود را باالی ابزار فرود مصدوم روی طناب نصب می کنیم .  .5

  . میکن یکامل م  قفل ) استاپ ( را مصدوم فرود  ابزار .6

 مجددا روی پارکاب بلند شده و کرول خود را آزاد می کنیم .  .7

  ن یکاراب ایو  ره یدا مین ن یبه کاراب م یبود کرده  متصل  خود  ره یدا  مین ن یکاراب به  قبل از  که  را  چیپ نیکاراب جفت .8

 . می کن ی آن منتقل م یکرده و وزن خود را رو  لفرود مصدوم ) استاپ ( وص ابزار

 (  2 عکس. ) رویم یم ابزار فرود ) استاپ ( را باز کرده و فرود قفل،  جدا طناب یاز رو  را ومارخود ی .9

 .میکن یم جدا مصدوم از را خود کوتاه تیحما خود و داده قرار نیزم یبر رو  و انتقال  امن نقطه به را مصدوم .10

 

 را حذف نمود .  7و   5تبحر کامل در تکنیک می توان مراحل پس از  نکته :     
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  شانت و مپل ینجات مصدوم در حال فرود با س

 

    .) طناب بین پا آسیب زننده است ( می کن ی م صعود طناب را به کنار پای مصدوم منتقل و شروع به ابتدا  .1

  .می کن ی م متصل مصدوم هارنس حلقه اصلی  به  را  خود کوتاه  تیخودحما مصدوم به  دنیرس  از پس .2

  .می کن ی منتقل م (  مپلیفرود مصدوم ) س  ابزار ی را به باال خود  (  وماری )  صعود  ابزار  مرحله  ن یا در .3

 .  م یکن یم  آزاد را خود  کرول  و  شده بلند   وماری پارکاب ی بر رو سپس .4

 کرول خود را باالی ابزار فرود مصدوم روی طناب نصب می کنیم .  .5

 (  3) عکس    (مهم  اریبس)  .می کن ی م قفل  را (  مپلیمصدوم ) س  فرود  ابزار .6

  ( .   4) عکس    کنیم شکست طناب را گرفته و تنها کافیست شانت را پایین بکشیم  وزنی که روی پارکاب وارد می .7

  ی رو   انگشتان  )  شانت  ی رو  را  چپ  دست  و  مصدوم  رهیدا  می ن  نیکاراب  ری ز  به  را  راست  دست اگر با این روش آزاد نشد 

   . مداری  یمو از روی طناب بر   آزاد  را شانت(  االکلنگ)حالت   باال سمت به فشار کی  با وداده    قرار  ( شانت زبانه

 آزاد می کنیم . مجددا روی پارکاب بلند شده و کرول خود را   .8

 .می کن یم  ( وصل مپلیفرود مصدوم )س  ابزار  نیکاراب ا یو   رهیدا مین  نیبه کاراب را  نیکاراب جفت   .9

 . می رو ی م ( را باز کرده و فرود مپلیابزار فرود ) س  قفل،  جدا طناب یازرو  را  وماری .10

 .میکن یم جدا مصدوم از راد خو کوتاه تیخودحما و قرار داده نیزم یرو بر ، انتقال  امن نقطه به را مصدوم .11

 

 را حذف نمود .  8و   5پس از تبحر کامل در تکنیک می توان مراحل نکته :   
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 (  کرول  تو  کرول)  صعود  حال  در مصدوم  ی ساز رها

 

    .) طناب بین پا آسیب زننده است ( می کن ی م صعود طناب را به کنار پای مصدوم منتقل و شروع به ابتدا  .1

  .می کن ی م متصل مصدوم هارنس حلقه اصلی  به  را  خود کوتاه  تیخودحما مصدوم به  دنیرس  از پس .2

 . میکن یم جدا   طناب یرو  از  را مصدوم وماری و  میکن  ی م منتقل   مصدوم کرول  یباال به  را  خود  وماری .3

 (  5 عکس. )  باشد  نداشته وجود کرول  دو   نیب یا  فاصله  تا م یکن یم  کینزد  مصدوم کرول  به را خود  کرول  .4

  متصل   مصدوم   ره یدا م ین  نیکاراب ی رو  بر   خودمان   سمت به   را   مصدوم    فرود   ابزار   و   گرفته   قرار   مصدوم   ی پا  دو   نیب .5

 . می کن ی م قفل  را ابزار و  گرفته  را طناب ی خالص ،

 (  6. ) عکس   می کن  یشل م را خودمان تورس  بند  و سفت دارد امکان که ییجا تا مصدوم را تورس  بند  .6

  .میدار  یم  نگه  خود  دست  در  را  وممصد  کرول زبانه چپ دست با و   گرفته ار مصدوم کرول راست از پشت  دست با .7

 زبانه و میده  یم هل باال به  یکم رو مصدوم زانو با و   م یکش یعقب م  به سمت  یحرکت االکلنگ   کی   با به را خود .8

 (   7) عکس   .شود منتقل ابزار فرود  ی رو وزنش بر تا میگذار یم نییپا را مصدوم آرام و میکن  یم باز را کرول

 ستادهیا رکاب پا  ی بررو  سپس  برسد   حداقل  به   مصدوم   با  صعودمان   ابزار   فاصله   تا   رفته   فرود   یکم  خود   صعود   ابزار  با .9

  .م یکن یآزاد م را خود کرول و

 .م یکن ی م فرود مصدوم وصل ابزار  نیکاراب ا یو   رهیدا می ن نیبه کاراب را ن یکاراب جفت .10

 . میرو ی م ابزار فرود را باز کرده و فرود  قفلجدا ،  طناب ی رو از را  خود  وماری .11

 .میکن  یم جدا مصدوم از را خود کوتاه تیحما خود و قرار داده  نیزم یبر رو  و انتقال  امن نقطه به را مصدوم .12
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 (  فتیل کرول)  صعود  حال  در مصدوم  ی ساز رها
 

    .) طناب بین پا آسیب زننده است ( می کن ی م صعود طناب را به کنار پای مصدوم منتقل و شروع به ابتدا  .1

  .می کن ی م متصل مصدوم هارنس حلقه اصلی  به  را  خود کوتاه  تیخودحما مصدوم به  دنیرس  از پس .2

 . میکن یم جدا  طناب  یرو  از  را مصدوم وماریو  میکن  ی م منتقل   مصدوم کرول  یباال به  را  خود  وماری .3

 م یکن یم  منتقل مصدوم   کرول  ی باال به را خود  کرول  .4

 یم متصل مصدوم کرول یباال به و کرده رد رکاب  پله نیکاراب داخل از ، آزاد وماری را از   خود بلند  تیحما خود .5

 (  8  عکس. ) میکن

 . میریگ  یم  را طناب یخالص  و  متصل  مصدوم  رهیدا م ین ن یکاراب یرو  بر  خودمان  سمت به  را مصدوم   فرود ابزار .6

 .   میکن ی که امکان دارد به سمت باال منتقل م  ییتا جا  را وماری .7

 .  م یینما یبلند منتقل م  تیخود حما یآزاد و وزن خود را رو  را خود کرول و ستادهیا رکاب پله یروبر .8

 (  9. ) عکس   می کن ی ابزار فرود را گرفته و آن را قفل م یکرولش را آزاد ، خالص  داده هل  باال سمت به را مصدوم  .9

 .م یکن ی م فرود مصدوم وصل ابزار  نیکاراب ا یو   رهیدا می ن نیبه کاراب را ن یکاراب جفت .10

 . می کن یم  آزاد  را  وماری  و بلند  تیحما  خود ستادهیا پارکاب یرو  بر .11

 . مروی  ی م ابزار فرود را باز کرده و فرود  قفل .12

 .میکن  یم جدا مصدوم از را خود کوتاه تیخودحما و  قرار  نیزم یبر رو  و انتقال  امن نقطه به را مصدوم .13
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   مصدوم  با همراه  فرود  در یبلیر  از عبور

 

 . می کن یم فرود مصدوم را قفل   ابزاربه روبروی ریبلی رسیدیم  کهیمصدوم زمان   باهنگام فرود  در .1

  ابزار   نیکاراب  به   را   خود   نیجفت کاراب   که یصورت  در .    میکن  ی مصدوم متصل م   ره یدا  مین   ن یکاراببه    را   خود   فرود   ابزار .2

 عبور کند.   آنها از  هم  دوم  فرود  ابزار یستیبا م یا کرده  متصل   مصدوم فرود 

 (  10 عکس خالصی را گرفته و قفل می کنیم . )  وصل کرده و کامالً د یجد  فرود   ابزارریبلی را به  نییپاطناب  .3

  حلقه  (   11منتقل شود. ) عکس    د یجد فرود    زاربام تا وزن روی  رویرا باز و روی آن فرود می    مصدوم  فرود   ابزارقفل   .4

 کوتاه جهت این تکنیک مشکل ساز خواهد بود .  یبلیر

 را از طناب جدا می کنیم .   مصدوم فرود  ابزار  .5

 ادامه فرود را انجام می دهیم .   د یجد  فرود  ابزار روی  بر .6

 

  نصب  هنگام  در  بود  نخواهد   ریپذ   امکان   فرود  ادامه   نصورتیا  ریغ   در  ردی گ  قرار  مصدوم  و  شما  نیب  د ینبا  یبلی ر  حلقه:    نکته

 ضمن اینکه هرگز خود حمایت خود را به ریبلی متصل نکنید .  .د یکن توجه  نکته نیا به  دوم  ابزار  در طناب
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   مصدوم   با  همراه فرود در   دیوی ایشن از عبور

 

  . م یکن  یمرا قفل   فرود  ابزاررسیدیم   دیوی ایشن  یا کمی پایین تر از  سطح هم  که  یزمان مصدوم   باهنگام فرود  در  .1

 (  12) عکس 

 .   میانداز ی م طناب به متصل  نیکاراب  یا و  دیوی ایشن گاه  ه یتک به را خود تیحما خود .2

 (  13) عکس  . میانداز یم  طناب به فرود ابزار یباال باز ورا  طناب به  متصل  نیکاراب .3

 .میده  یم ادامه فرود به و باز  را فرود ابزار قفل خود را آزاد ، تیخود حما  کشش کی با .4

 

 از ادامه فرود خود حمایت خود را آزاد تا وزن خود و مصدوم روی آن منتقل نشود . دقت کنید که پیش  نکته :
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   مصدوم  با همراه  فرود   در  گره از عبور
 

 ا ی نباشد  حلقه  یدارا طناب  یرو  گره نوع اگر .میکن  یم قفل را فرود ابزار و شده متوقف گره یباال متر دو .1

 .  نمود جادیا آن ری ز دار حلقه گره کی مایمستق  توان  یم د ینما محافظت را دهید بیآس  نقطه کی صرفا

 به  کینزد امکان حد  تا و  فرود ابزار یباال کشش، تحت طناب یرو (  مصدوم  وماری  حا یترج)   صعود ابزار  کی  .2

 .  م یکن  یم نصب آن

 .  می کن ی م متصل طناب ی رو صعود ابزار به  نیکاراب کی با را گره حلقه .3

 حاال  که  یا   گره حلقه  ری ز از را طناب ،  متصل مصدوم رهیدا  می ن  نیکاراب به اول فرود ابزار کنار را دوم فرود ابزار .4

      قفل را دوم فرود ابزار و  جمع را طناب  اضافه ، انداخته فرود ابزار به است طناب  یرو  صعود ابزار به متصل

 (   14) عکس    .  د یباش   مصدوم  و  خود  نیب  طناب  حلقه  گرفتن  قرار  مراقب  یبلیر  از  عبور   روش   همانند   م .ی کن  یم

 .  م یده یم هل باال به فرود  ابزار یرو شتریب کشش شدن  وارد یبرا را صعود ابزار .5

 .  می کن ی م منتقل دوم فرود ابزار به را وزن و کرده باز را اول فرود ابزار قفل .6

 پس حالت نیا در .  میده   یم  ادامه فرود به و کرده باز  را دوم فرود ابزار قفل ، اول فرود ابزار کردن آزاد از پس .7

 (  15) عکس  . میبگذار جا طناب یرو  را یومار صعود ابزار که می شو ی م مجبور گره از عبور از

 

 حلقه جدید الزامی است .جهت انجام این تکنیک وجود میزان طناب کافی در پایین مسیر جهت ایجاد گره و   نکته :
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 (  Italian Footloop)  باال کشی مصدوم به روش پارکاب ایتالیایی

این روش زمانی که مصدوم وزن کمی دارد و یا حتی در مواقعی که کیسه بار ما سنگین بوده و میخواهیم فشار کمتری  

را تحمل کنیم کاربرد دارد . سرعت این نوع باالکشی زیاد است چون کافی است مصدوم را مثل یک کیسه بار به خود  

 متصل کرده و شروع به صعود کردن نمایید .  

وش در اکثر مواقع به دلیل وزن زیاد مصدوم پاسخگو نبوده و نهایتا شما چند متر می توانید باالکشی کنید البته این ر

 ولی آشنایی با این تکنیک در مواردی غیر از نجات هم راهگشا خواهد بود . 

 

باالی کرول خود    به ابزار صعود باالیی ) یومار ( خود یک قرقره کوچک متصل کرده و پارکاب خود را از آن عبور و به 

ا کمی بلندتر کنید تا مجددا به اندازه استاندارد آن برسد . حال زمانی که  طول پارکاب ر    (   16) عکس    متصل کنید . 

شما برای صعود روی پارکاب خود فشار می آورید یک سیستم قرقره هارنس شما را نیز باال می کشد . در این حالت با  

وارده هم کمتر می گردد . همین مورد کافی است تا شما بتوانید یک وزنه دیگر مثل  وجود سرعت صعود کمتر ، فشار  

 (  17) عکس  کوله بار سنگین یا مصدوم سبک را دنبال خود باال بکشید .
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 (  Spanish Pendulum)  یی ایاسپان  یپاندول  روش  به مصدوم  ی کش باال 

کارگاه   به  اول  نیکه کاراب  ی طناب طور   ی رو   بر  ریزنج بصورت نیکاراب سه  و   کارگاه به  را خود بلند  تیخودحما .1

 (  18 عکس. )  م یکن  یمتصل م  است مصدوم وزن فشار تحت که یطناب به سوم نیباکار و

 (  19. ) عکس  میکن ی م  وصل کارگاه سمت به سوم و اول  نیکاراب نیطناب ب یرو  ر کوتاه را ب تیخودحما .2

ساده متصل به    نیکاراب  کی  از  را   پارکاب و    وصل نیپائ طناب به سمت    ی صورت برعکس بر رو  ه ب  را ومارخودی .3

 (.  خارج نشود دسترس  از تا نخورد ُسر نیپائ بسمت وماری  د یباش  )مواظب .   میده  یم عبور هارنس حلقه

  به   را  وماری  دست  دو  با  و  داده   فشار  پارکاب  ی بررو  را  خود   ی پا  همزان  صورت   به  د ی با  باال  به  مصدوم  انتقال   یبرا .4

 (  20. ) عکس  میبکش باال سمت

  مناسب  وماری  و کرول  نصب  ی برا ریزنج نیسه کاراب  و  کارگاه   ن یب طناب تا می ده  ی م ادامه   آنقدر را حرکت نیا .5

از   2به کارگاه متصل است. طناب شماره  1: طناب شماره  دارد قرار شما یروبرو  طناب سه حالت نیا در . باشد 

 . است آن یرو  بر  مصدوم  وزن که   3طناب شماره  و سوم قرقره شده  نیکاراب

 (  21. ) عکس  میکن ی وصل م    2شماره  طناب یرو  را بر و کرول   وماری سپس .6

 . شود تمام طناب یبارتع هب ای کند  ریگ خودمان کرول در طناب تا میکش یم دست به سمت باال با را مصدوم  .7

تا    عمل  نیا.  میده  یم  حرکت باال بسمت را دست مصدوم  با مجدد و صعود  باال بسمت وماری  و  کرول  با .8 را 

  . م یده ی برسد ادامه م کارگاه به مصدوم یهاتیودحماخ  کهیزمان

  گر ید  نقطه   ک ی  به  زین  را  خود   کوتاه   تیخودحما.  میکن  ی م وصل کارگاه به را مصدوم بلند  و کوتاه تیحما خود .9

 .  م یکن ی م  متصل  کارگاه

 م یکن  یم  متصل کارگاه  به را رکاب  پله  و  کرده  جدا  طناب یرو  از  را خود  وماری  .10

 راآن  و   شود   ی م  برداشته   ز ین  مصدوم   کرول   ی رو  از  بار.  میکن  یم   آزاد   را   خود   کرول   و   شده  بلند   رکاب  پله  ی رو  بر  .11

 .  میکن  یم آزاد
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 (   Counter Wieght)   مخالف  وزن روش  به مصدوم  ی کش باال 

 .  استاپر است گره ی دارا طناب ی. انتها میبر  یم خود با  را طناب یانتها و  کرده صعود مصدوم کنار از .1

  ره یدا  مین نیکاراب داخل کرول مصدوم و پشت از طناب را باز کرده و آن را  یگره انتها  مصدوم  به   دن یرس   از  پس .2

 .  میده  یم عبور او

  .میکن ی م منتقل  باالتر یمقدار را مصدوم وماری و کرده جدا ومارش ی از را مصدوم رکاب پله و تیحما خود .3

قابل    . ) میکن  ی م  رها   سپس  و  زده   گره   را   طناب  یانتها  م یده  ی م  عبور وماری نیکاراب داخل از را طناب یانتها .4

سه طناب    حالت  ن یا  در (  باشد   ی م  طناب  ی رو  بر   کارگاه  ک ی  عنوان   به   مصدوم  وماری  روش   ن یا  در   است  ذکر 

  عبور   مصدوم   کرول  پشت  ازکه    2. طناب شماره  است  متصل  کارگاه   بهکه    1شما قرار دارد طناب شماره    یروبرو 

 باشد. یآن آزاد م  یعبور کرده و انتها وماریاز  که   3  شماره طناب و  است کرده 

 به که ییجا تا میده  یم  ادامه خود صعود به و کرده عبور مصدوم از .5

 بماند. یقبا 3طناب شماره  یرو  بر وماری  و کرول کی اندازه

 (  س روبرو عک)  مین ک یم منتقل 3 شماره طناب به  را خود وماری و کرول .6

 یم ادامه ییجا تا یباالکش  .میکن یم مصدوم  یباالکش به دست اقدام  با .7

 نداشته وجود یباالکش امکان گرید   و  شده  ک ی نزد  ما   به  مصدوم که ابد ی

  .باشد 

  .مینک یم منتقل  1طناب شماره   یرو بر را خود وماری و کرول سپس .8

 یم منتقل باال به را مصدوم وماری و مینک یم صعود به اقدام دوباره .9

 . مینک

  به  شما  و مصدوم تا شود  یمتکرار   آنقدر  8و    7و    6  شماره  مراحل  .10

مصدوم    وماری  یبه جا  توان ی. در مرحله آخر مد یبرس   ی اصل کارگاه یکینزد

  را   ت ازیاستفاده و تجه  یاز کارگاه اصل  شد یمحسوب م  یکمک یکه کارگاه

 . می کن منتقل  آن به

بلند  تیحما خود و  کرده   متصل  کارگاه  اطنق از  یکی به را  مصدوم  کوتاه تیحما خود رسد،یم کارگاه به مصدوم  .11

  .میکن  یم تصلم کارگاه دوم نقطه به راآن

 ( نباشد  نقطه کی در تیحما خود دو  ) .مینک یم  منتقل کارگاه به ز یرا ن خود بلند  و کوتاه تیحما خود  .12

 . می کن یم   آزاد را مصدوم  کرول  زبانه  .13

 . میکن یو پا رکاب را به کارگاه متصل م آزاد طناب یرو  از  را خود  وماری  .14

 . میکن  یم  آزاد را خود  کرول   و  شده بلند  رکاب پا ی رو بر  .15

  ی . قبل از رها ساز  م یآور  ی درم  ه یاول  حالت  به آزاد کرده و    ره یدا م ین  نیطناب را از داخل کرول مصدوم و کاراب  .16

 طناب زده شود. یحتما گره انتها
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 پیمایش غار 
 

 :   بصورت عملی در غار اجرا کنند این دوره آموزشی از کارآموزان انتظار می رود مهارتهای زیر را فرا گرفته و در پایان 

 

 پیمایش و حمل بار در غارهای عمودی  ✓

 طناب گذاری اصولی در غار  ✓

 رول کوبی صحیح  ✓

 امدادی تا رسیدن نیروهای تیم هم تیمی مصدوم  تثبیت   و توانایی و سرعت عمل کافی جهت نجات ✓
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