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 و صعودهای ورزشی غارنوردی فدراسیون کوهنوردی کارگروه لیف و ترجمه:أگردآوری، ت

امیر حسین  مهندس عباس توسلی، علیرضا بالغی، ،روشن امین نیا مهندس وحید مصدری، با سپاس فراوان از:

 قارچ و انگل( )بخش شهریار بهزادیان ،دکتر مسعود حمیدی ،جابر انصاری

 فدراسیون کوهنوردی جمهوری اسالمی ایران ناشر

 

 1395 تاریخ نشر:

 نهم ویرایش

 غار پراو –میثم خوش قدم  عکس روی جلد

 توجه

 هرگونه تغییر در مفاد این جزوه به هر نحو ممکن ممنوع می باشد.

 استفاده از مطالب با ذکر دقیق منبع آزاد است.
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 همنوردان

شد،  1375سال اولیه که در  ساز طرح در شته  سیدن به تا نگا شتمفعلی )ویرایش ویرایش ر راه  (1393 – ه

ا، اعزام برخی نفرات به ههای گذشته و اصالح آنکسب تجربه از آموزش. استهطی شد ینشیب پرفراز وطوالنی و 

عوت از متخصصان این های جدید، دهایِ به روز و تکنیککشورهای صاحب سبک غارنوردی برای کسب آموزش

  های انجام شده در طول این مسیر بوده است. حوزه برای حضور و برگزاری کالس در ایران، تنها برخی از فعالیت

ی اسطططت. تالش همهتدوین گردیده مقدماتیی مطالب این طرح درس با توجه به سططططو مورد نیاز در دوره

ست شکی غار، زمینهاکار طراحی این مطالب در بخشاندرعزیزان د شه ی مختلف )پز سی، غارنوردی فنی، نق شنا

راهگشای جوانان  ،کوچک امید است این خدمتِاست که از علوم روز و کارآمد بهره جویند. خوانی و ...(، بر این بوده

 .باشدسازگارتر  و ترکه با نیاز روز هماهنگهایی درسباشد. طرح ترجامع های بهتر وعالقمند در تدوین طرح درس

 

 فدراسیون و غارشناسی غارنوردی کارگروه

                                                                                           1395   
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 یگرام کارآموز

ست. بنابراین برای بهره وری  شاگرد ا شترآموزش ارتباطی دو جانبه بین مربی و  سب به بی ، دادن اطالعات منا

شاگردی که با پیشمر سزایی دارد.  شاگرد جایگاه ب سر بی و  ست فراگیرد در  زمینه و آگاهی از مطالبی که قرار ا

شود و مربی ضر  ستهکالس حا صیقل زدن دان ای را مجموعه ،کندهای خود میای که قبل از کالس مبادرت به 

ول زوه صرفاً برای آشنایی شما با اصلب این جاتوان در آن به هدف اصلی آموزش دست یافت. مطسازد که میمی

تواند در موجود می های آموزشیِدریس می شود تهیه شده است. مطالعه کتابمقدماتی و مطالبی که در کالس ت

ستمرکنار آموزش شما در بازدید از دنیای  زیبای غارها  ،های مربی و انجام تمرینات م سطو دانش  به باال بردن 

 کمک نماید. 

با نایی ،گیری از توان مربیفرا گرفتن کامل دروس کالس و بهره امیدواریم  قای توا با  ،خود هایضطططمن ارت

 ی بسططو و گسططترش این ورزش را به درسططتی مهیا کنید.منتقل کردن دانش و تجربیات خود به دیگران، زمینه

شویم نظرات ال میمطمئناً نظرات شما در چگونگی روند کالس و آموزش برای ما بسیار مفید خواهد بود. خوشح

باره ما کالس و این طرح درس یخود را در ما  را مسطططتقی به نشططططانی قیاز طرو با  یل   ارسططططال ایم

caving@msfi.ir  در میان بگذارید. با آرزوی توفیق و روز افزون                                  . 
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باال تنه و پایین  ییا دوخت در دو تکه کسگ های نایلونی که توسطای به هم پیوسته از تسمههمجموع

کاربرد دارد و شوک ناشی از ب و کارگاه به طناشوند، که جهت حفاظت و انتقال وزن بدن یتنه ساخته م

 ازتوان صعود و فرود مطمئنی را انجام داد. معموالً باید نماید و مییرا در بدن پخش مهای احتمالی سقوط

 کرول نصب گردد.  ،هابین آن یدو تکه و جدا از هم استفاده نموده و در فاصله هارنسو  نهیس

 

دارای تنوع بسیار در نوع و  هارود. کارابینبه کار میسریع و مطمئن  تِاین وسیله جهت ایجاد اتصاال

 به اشکالها از نظر ساختار فیزیکی، کارابیند. ونشاستفاده می ید که هر کدام برای مورد خاصنباشیجنس م

وجود دارند  ع متقارن و نامتقارنا. همچنین در انوشوندساخته می و ... دلتا ،دایرهبیضی، نیم مختلف از جمله

. که استدار ها، ساده و پیچینتقسیم بندی دیگر کارابگردد. استفاده می متقارن بیشتر در غارنوردیکه نوع 

 باشد.میقفل دار خود دارای تنوع در نوع مکانیزم پیچ و نوع پیچ
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برابر از جنس و آلیاژهای سبک و مقاوم در  در غارنوردی فرود هایدستگاه

تا فرودی مطمئن را برای غارنورد فراهم د نشواصطکاک و ضربه ساخته می

ای فلزی و ثابت است که توسط صفحهمحور  2. این وسیله دارای آورند

شود. متحرک از ضرب دیدگی و یا خارج شدن طناب از آن جلوگیری می

های مختلف دیده به صورت ،های فرود در غارنوردی فنیکاربرد دستگاه

د که نباشها برای فرود دارای سیستم ترمز اتوماتیک میآن بعضی ازشود . می

 به محض سقوط؛ کوچک در قسمت پایین آن قرار دارد یبه شکل یک دسته

 شودبه طور خودکار طناب قفل می ،و رها کردن اهرم ترمزغارنورد ناگهانی 

 گردد. و مانع از حرکت می



 طرح درس دوره مقدماتی غار فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی  و غارشناسی غارنوردی  کارگروه
 

 

 
 9 

و جهت افزایش قدرت  ،تیرول ،ها در عملیات حمل مجروحاز قرقره

همچنین برای کم کردن وزن و اصطکاک در  .شودباال کشی استفاده می

های در اندازه ها. قرقرهای کارآمد و مفید استها وسیلههنگام باال کشی

ی متفاوتی مقاومت بیشینه شوند و بسته به اندازه و جنس، میساخته مختلف

شود نیز باید متناسب یطبیعتاً مقدار فشاری که به این وسیله وارد مدارند. 

تا  90های به طور کلی برای تغییر جهت .با نوع کار در نظر گرفته شود

 ،ها بیشتر باشدآن یای طناب کاربرد دارند و هر چه قطر قرقرهدرجه 180

 د. نبلبرینگی کمترین اصطکاک را دارهای قرقره .شوداصطکاک کمتر می

 

جهت  شود،میساخته  یومآلیاژ تیتان، که از ی سبک و مقاومهوسیلاین 

است که به  قسمتیدارای  شانت .گردده میادخود حمایت در فرود استف

سریعاً قفل  ،حتمالیگردد و در هنگام سقوط امتصل می دم گاوی

و نیز در  ،برای عبور از گره ،فرودهاهنگام گردد. این وسیله در می

 ثر است. ؤبسیار م یاکتشافغارهای کوبی رول

 

 

 

 تذکر:

 باشد.یطناب مجاز جهت فرود و خود حمایت شانت به شکل یک رشته و یا دو رشته هم قطر م
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خود در جاهای  یاین وسیله نیز به نوبهئن از طناب ثابت است. د سریع و مطمجهت صعو ایهوسیلیومار، 

لی به طور کلی در عملیات صعود مورد استفاده قرار و کاربرد دارد.از جمله عملیات حمل مجروح مختلف 

باشد که ای مییومار دارای دستگیره است.ای نحوه صعود با یومار نیز به صورت پله پله و مرحله .گیردمی

خاردار یومار باید کمال مراقبت را به عمل آورد  از فک .آن را روی طناب جابجا کردتوان می به سهولت

ها شوند و وزن آنساخته می( Rو  L)تا گل و الی بین آن باقی نماند. یومارها به صورت چپ و راست 

که شوک  انسان مناسب بوده و در صورتی 2برای انتقال وزن حداکثر یک یومار . استگرم  200 حدود

از  ،سبک هایدر غارنوردی. شودیموجب خسارت به روکش طناب م ،یا وزن بیشتری به آن اعمال گردد

یومار یومار با یومار در این است که نیمنیم یتفاوت عمده شود.نیم یومار هم جهت صعود و ... استفاده می

 است.فاقد دسته 
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ر رشته غارنوردی به شمار این وسیله یکی از تجهیزات تخصصی د

 . عملکرد کرولآیدابزارهای باال رونده به حساب می ورود و جزمی

 . استمانند یومار هنگام صعود، 

در هنگام قرارگیری بر روی طوری طراحی شده است که  این وسیله

 شود. یموجب ناراحتی نم ،سینه

توسط که  استتشکیل شده سادهمانند  قسمت کرولاز یک ن وسیله ای

. پنتین جزو ابزارهای کمکی در غار به شودیپا نصب م روینواری  یتسمه

که با کشیدن طناب، موجب حرکت آید. این وسیله عالوه بر اینحساب می

بیشتری را به پا منتقل وزن  ،صعود یزنجیرهدر همچنین  شود،بهتر کرول می

 .صعود کند تریعو سر ترننده راحتنفر صعودشود کرده و موجب می

 

 «.استفاده نگردد دیگرتوجه: از این وسیله به هیچ عنوان در موارد »

 

باشد. ها میاز چاه و یا پایین رفتن کاربرد این وسیله در باال آمدن هستند. یا سیمی ها از نوع طنابینردبان

دهد، استفاده از این ی را از دست میو انرژی کمتر غارنوردی زمانهای جدید تکنیککه با توجه به این

متر ساخته  10تا  7های . این وسیله معموالً در طولمنسوخ شده است تقریباًدر غارنوردی نوین ها نردبان

د که هر پله در شهای توخالی با آلیاژ مقاوم در برابر ضربه و فشار ساخته میها نیز از مفتولد. جنس پلهشمی

ها را به صورت قالب در ها دو سر سیمتر طول دارد و برای اضافه کردن طول آنمسانتی 20تا  15حدود 

 کنند. آورند و پیچ میمی
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اید با حمایت انجام گیرد و نصب ب ،یا پایین رفتن از نردبان حتی به ارتفاع کوتاه همیشه باالتوجه: 

 باشد.های نردبان ممنوع میی ایمنی به پلهخودحمایت به عنوان نقطه
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 . این چکشگرم وزن دارد 300تا  250چکش غارنوردی در حدود 

و  هاسنگتر جهت وارد آوردن ضربه به دارای یک سر پهن و سنگین

 .هاستسنگهای تیزلبه و یک سر مثلثی شکل جهت شکستنها رول

توان برای اتصال شده است که از آن میدر وسط چکش تعبیه  یسوراخ

استفاده یا برای اهرم کردن  به هارنس غارنورد  چکش به یک کارابین و

ی تا فشار ناش استدارای روکش الستیکی  ها در قسمت دستهکرد. چکش

 13آچار نمره یک نیز ی چکش در انتها .از ضربه به دست منتقل نگردد

 ها کاربرد دارد.ست که در بستن رولاقرار داده شده

میلیمتر  11میلیمتر و بیشتر از  9کمتر از  قطر طناب غارنوردی نباید

ها کمترین خاصیت این طناب های خاص.مگر در تکنیک باشد،

اصطالحاً به این  ند.خورداررب مقاومای هکشسانی را دارند و از روی

قسمت هسته و  2شود و از های استاتیک گفته میها، طنابطناب

 اند.روکش تشکیل شده

گردد، ایجاد می کمی شش و نوسان طولیهای استاتیک، کدر طناب

کند. در نتیجه غارنورد در هنگام صعود انرژی کمتری را صرف می

های دینامیک( ها مقاومت بیشتری را در برابر اصطکاک و رطوبت )در مقایسه با طنابهمچنین این طناب

   دارند.
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  غارنوردی های استاتیک مورد استفاده در نکاتی در مورد طناب

 اضافه طناب در ته چاه باید حلقه شود تا زیر پا لگد مال نشود.  – 1

  های زخمی و مشکوک استفاده نگردد.از طناب -2

 به سوختگی و پیچ خوردگی آنها توجه شود.  -3

 طناب بعد از هر برنامه باید تمیز و با آب شیرین شستشو داده شود.  -4

توان در محل دلخواه یک کارگاه خوب و مطمئن برقرار کنیم. این دستگاه یبه وسیله دستگاه رول پانچ م

ای و اسپیت در غارنوردی استفاده های میلهلهمچنین انواع رواز دو قسمت دسته و مته تشکیل شده است. 

های اسپیت رول کنند.سازی غارهای پر تردد نقش بسزایی ایفا میهای چسبی نیز در ایمنرول شوند.می

در  باشند.های مخصوص به خود میهرای دسته متدا

غارهای بزرگ، به علت تعدد  اکتشاف

استفاده از هایی که باید انجام شود، کوبیرول

 ضروری است.های شارژی دریل

باید دارای پوسیدگی و فرسایش  شود،کوبی در نظر گرفته میقابل توجه اینکه محلی که برای رول ینکته

باید نیز ها ها و ترکبا ضربات چکش سطح پوسیده را از بین ببریم. از زدن رول در شکافتوان می . نباشد

 .خودداری کرد
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  .را گره گویند در طناب که ایجاد آن تصادفی نباشد و کاربردی مشخص داردعمدی هر پیچیدگی 

بنابراین برای کمتر کردن این  ؛شودطناب میباعث کم شدن میزان مقاومت  ایجاد هر گره در طناب،

 ،بودن گره و خوانا همچنین مرتب )در اصطالح گره باید خوانا باشد.( افت باید گره را واضح و مرتب زد.

 ثیر زیادی در سهولت باز کردن گره، پس از اعمال بار دارد.أت

 

 ها خواص گره 

 دارای خواص ذیل است: گره

 حکم و مقاوم است.در مقابل کشش و ضربه م – 1

 شود. به سادگی زده و با دست به آسانی باز می -2

 گردد. باز نمی ،فشاراعمال بر اثر و هنگام کار  -3

 . در فشارهای زیاد دارای عملکرد مطلوب است -4

 ،بیشتر باشد شکست طناب چهحجم و کمترین شکست را دارد. چرا که هر کوچک، کم -5

 شود.مقاومت آن کمتر می

 

 "خوبی محکم کنید.هنکته مهم: هر گره را بعد از کامل شدن ب"
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 توان همزمان طناب را به شود که به کمک آن میبر اثر ایجاد این گره، دو حلقه در طناب ایجاد می

  ی کارگاه متصل کرد.دو نقطه

 

 

 

 

 

 شونده است  قفلهای گره یاین گره از خانواده

 ازصعود یا  وفرود  ه عنوان خودحمایت در هنگامو ب

. این گره دو حالت مختلف دارد و کرد داردکارطناب 

 د. ایجاد کرهم با تسمه آن را و توان هم با طنابچه می

 



 طرح درس دوره مقدماتی غار فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی  و غارشناسی غارنوردی  کارگروه
 

 

 
 17 

 

 

 

 

 

 )های اتوبلوک )گیس بافدیگر از گره نوعی
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  شود. تنها تفاوت این دو گره این است که در و با همان کاربرد زده می هشت یمانند گرهاین گره

 شود.ی هشت طناب پیچانده میاز گره تریم دور اضافهنیک  ی نه،گره

 

  برای اتصال ، این گرهدر غارنوردی از

باید شود. به کارابین استفاده می هاخودحمایت

 زده یدرستهب گره نیا کهدر صورتیتوجه کرد 

 وجود خطرایجاد خوردن و  رامکان سُ ،نشود

. بنابراین حتماً قبل از استفاده از گره، این دارد

 محکم کشیده و امتحان کنید. گره را
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 ریسا و فرود آزاد یهاطناب یهیکل یانتها در گره نیا کاربرد

 آزاد یانتها متر مین در ابتدا .باشدیم هاکارگاه در آزاد یهاطناب

 یدوم را در پشت حلقه یو سپس حلقه جادیحلقه ا کی ،طناب

نتها سر طناب را از داخل هر دو حلقه عبور کنیم. در اایجاد میاول 

 کنیم.داده و با کشیدن طناب گره را محکم می

این گره در برقرار نمودن کارگاه و نیز خارج کردن زدگی طناب و برداشت فشار از قسمت  کاربرد 

گره  سهولت اندازه چشمِ  که بهته اشاره کرد توان به این نکاز مهمترین خواص این گره می باشد.زدگی می

باشد.قابل تغییر و تنظیم می
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 به طراحی و  ،جهت ایجاد ارتباط و خودحمایت بین هارنس غارنورد با ابزارهای ثابت و متحرک

  کنیم.ساخت این خود حمایت اقدام می

 :گاویمورد نیاز برای درست کردن یک دم لوازم

 کینامید متر طناب 5/2 حدود 

میلیمتر  ۱۱تا  ۹طناب و به  قطر گاوی حتماً باید دینامیک، از نوع تکطناب مورد استفاده برای دم

 گردد.یم و بروز حادثه یمنیباعث کم شدن ا ،طناب کمترِ است قطرِ یهیبد باشد.

 دار چیپ ای ساده رنمتقا ای یمواز نیدو عدد کاراب 

در  یرا به جهت سادگ چیبدون پ یهانیکاراباستفاده از  ،ییاروپااکثر کشورهای صاحب سبک 

 دهند.یم حیترج شتریکار و سرعت عمل ب

 کش محکم ای یلونیدو عدد واشر نا 

 :گره ایجاد اتیجزئ

 .دیهشت بزن یگره کیطناب  یانتها کیدر  -1

 .دیگره هشت بگذرانرا از درون چشم  نیکاراب کی -2

 یتا انتها دیس گره هشت جدأر یکه فاصلهیطورهب د،یطناب بزن یانهیدر م گریهشت د یگره کی -3

 شده است. گاوی شما ایجاد بازوی کوتاه دم ،جا. تا به اینباشد سانتیمتر( 50) دحدو ،یهشت اول یگره

 cm 75بزرگ شما حدود  یصورت بازونیدر ا .دیبزن یگریهشت د یگره ،طناب گرید یدر انتها -4

 یوماربزرگ در سمت  یبازو که دیهارنس متصل کنطوری به را  یهشت وسط یحلقه .طول خواهد داشت

 .گیردقرار 

 تا خوب مستحکم شوند. دیزده شده را بکش یهاگره -5

جمع  )واشرها( یکیتپالس یهاطناب را باحلقه یهادنباله .دیزیو دور بر دیرا ببر یاضاف یهادم طناب -6

 .دیینما

 است. توجه: کلیه مراحل باال توسط گره بارل نیز امکان پذیر 
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ابعاد مختلف  یبرا دم گاوینمودن  اندازهجهت 

 ل نمود:عم زین طریق زیربه توان می ،بدن

 وماریکه به  دم گاویجهت شاخه بلندتر  -1

انتخاب  طوری طناب راطول شود، ینصب م

ز اتصال دم گاوی به یومار، در که پس ا میکنیم

دست  باال قرار گرفته است، شرایطی که یومار کامالً

 دیگر به راحتی به باالی یومار برسد.

زده ی کوچک با احتساب گره یطول شاخه -2

به طول آرنج تا مچ متصل به آن،  نیشده و کاراب

جهت خود  کوچکتر معموالً یشاخه دست باشد.

 .ردیگیرد استفاده قرار ممو هایانیبه م تیحما

 

 

 

 

 بیترت نیبه ا .استفاده کرد گاویدم تیطناب خود حماتوان به عنوان می زی: از دو طناب جداگانه ننکته

کوچکتر  یشاخه ه ونصب کرد هارنس نیکارابسمت راست کرول در و در بلندتر را جداگانه دم گاویکه 

 یراحت ،روش نیا یایاز مزا یکی. کردمتصل  هارنس نیتوسط گره به کاراب ،کرول چپدر طرف  زیرا ن

و همچنین زمان ها و لوپ هایانیم ن عبور ازدر زما . این نکتهباشدیها ماز تداخل طناب یریدر کار و جلوگ

 است. تیحائز اهم اریبس هاانجام خودامدادی
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کند. دمای پایین، ای را تجربه میکند، شرایط سخت و پیچیدههای عمیق فعالیت میارغدی که در غارنور

ی زیاد از کمپ، تاریکی مطلق، مدت زمان فعالیت زیاد، ریزش آب، معابر تنگ، رطوبت باال، فاصله

 ها و ...درگیری با عارضه

بستر . است ی بسیارژانر صرف وقت و نیازمند تالش فراوان و ،غارهای سختدسترسی به اعماق پایینی 

طناب به تدریج در سراسر جهان ی تکاست که شیوهی غارها، باعث شدهخاص غارنوردی و شرایط ویژه

هایی مانند کار با دو طناب یا کار با نردبان غار و ...، جای خود را باز کند. امروزه در غارنوردی مدرن شیوه

ده است. در این روش، حداکثر توجه به سالمت فرد غارنورد و طناب دای تکجای خود را به شیوه

 پذیرد.صورت می -خصوصاً طناب–ی او تجهیزات مورد استفاده

و استفاده  بنا شده است که این اصول در سراسر جهان پذیرفته شده یاصول و نیقواناین روش بر مبنای 

  کنیم.شود. در ادامه به اختصار به این اصول اشاره میمی

 گردد.به غار متصل می (دو نقطه )کارگاهِ  اتکا یدو نقطه اتک طناب همیشه ب -1

 هرقدر هم که ناچیز باشد قابل قبول نیست.با دیواره و عوارض غار، سایش طناب باردار  -2

 باشد.به سیستم متصل می ی اتصالغارنورد در اغلب موارد با دو نقطه -3

 شود که دارای کلیات مشابه و یکسان باشند.فاده میهایی استجهت پیمایش از تکنیک -۴

 .در دسترس باشد یبه راحت ردیخواهد مورد استفاده قرار بگیکه ابزار م یزمان -1

اساس تقدم  بتواند بر یتسیاستفاده کننده با .است ازین لهیوس کیاز  شیاز موارد به ب یاریدر بس -2

 از ابزار استفاده کند. یبه راحت ،استفاده

و کدام  خواهد شداستفاده  ییبه تنها ایبا هم و  یلیصعود چه وسا ریکه در طول مسداشت توجه  دیبا -3

 مورد مصرف ندارد.

 .ودشمی ترعیتر و سرتاستفاده راحابزارها موجب  نشیو چ لیقرار دادن وسا زیاد در نیتمر -4

 تر است.مناسب ترتیب زیرمطابق  مختلفافراد  یبرا -5
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 Crollابزار صعود  -Brake       4ترمز  نیکاراب -Simple-Stop  3ابزار فرود  -2       هاگاویدم -1

و  الیه سمت چپ منتهی در گاوی کوتاهدم ،مجزا  استفاده شود گاویِاز دو دمکه توضیح: در صورتی

 باشد.این چینش فقط مناسب افراد راست دست می .گیردقرار میالیه سمت راست درمنتهی گاوی بلنددم

به این منظور روش  شنا شوند وآهای جمع کردن طناب در ساک غار کارآموزان به طور عملی با روش

 باشد را اجرا نمایند.یقرار دادن آن در ساک م هایی در کنار هم در دست ومعمول که شامل ایجاد حلقه
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 . ندیرگاه گوتحمل فشار و ضربه را دارد، کا تیقابل نیشتریاتکا که ب ینقطه نیترمطمئن به

 یروین یمورد توجه نمود که کارگاه تا حد امکان در جهت و راستا نیبه ا دیبا ،کارگاه کی جادیدر ا

باشد که هر چقدر  یطور دیدهنده کارگاه نسبت به هم با لیفاصله ابزار تشک نیچنهم .ردیوارده قرار گ

 یدو طرف وارد م یبه ابزارها رویشار و ندرجه باشد، حداکثر ف 90مرکز ثقل بلوک کارگاه باالتر از  هیزاو

 یرویندرجه باشد  60مقاوم کارگاه کوچکتر از  یدو بازو نیب یمرکز هیبر عکس هر چقدر زاو یشود ول

از  کی% فشار به هر 100معادل  درجه، 120 یهیدر زاو مثال، عنوان به. شودیکمتر م اتصال نقاط وارده به

معادل  درجه، ۳۰ هیزاو با کارگاه در یولخطر کنده شدن وجود دارد. شود. و  یکارگاه منتقل م یبازوها

کارگاه دینامیک شرایط متفاوت است و میزان نیروی شایان ذکر است در شود.یوارد م بازو هربه  روی% ن50

 له عمودی بین نقطه اتکا و گره بستگی دارد.اعمال شده به هر بازو به فاص

 شود. یبر پا م ی: در کالس کارگاه فقو توسو مربنکته

 یعیطب 

 یمصنوع 

 مرکب 

 یعیکارگاه طب 

کارگاه بسته به نوع  نیشود. در ایبر پا م ت،یمحل فعال یِ عیاست که با استفاده از عوارض طب یکارگاه

جهت  ،یعیگردد. در استفاده از کارگاه طبیمختلف استفاده م یهاتسمه ایها و جهت صعود، از طناب ریمس

طنابچه به  ایبستن تسمه  اکه ب ییهابه خصوص آن ،یعیطب یهااکثر کارگاه رایز ،دیریصعود را در نظر بگ

 استفاده زدن کارگاه در آن از که یاعارضه به بسته طرفه هستند. کی ند،یآیم به وجود یدور منقار سنگ

در هنگام  .شوندیم میتقس یسنگ یو حفره یسنگ بلوکِ –یبه انواع منقار سنگ یعیطب یهاکارگاه شود،یم

 . ردیسنگ قرار نگ زیت یهالبه یکارگاه بر رو یتسمه که دقت شود دیبابرقراری کارگاه طبیعی 
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 یمصنوع کارگاه 

ها در سنگ گریابزار د ایو  رولاست که با قرار دادن  یکارگاه

 یدو نوع اساس یطه اتکا دارانقکارگاه از لحاظ  نیگردد. ایم جادیا

 است. 

 اتکا یبا دو نقطه کارگاه 

 اتکا یبا سه نقطه کارگاه 

همیشه در نصب  و استبسیار مهم توجه به زوایای بازوهای کارگاه 

. را داشتدقت وتوجه الزم نیرو  به جهت اعمال فشار و ، بایدهاکارگاه

یه بین دو بازو بیشتر باشد فشار بیشتری به دو وبه زبان ساده هر قدر زا

در کارگاه های استاتیک که بیشتر هم در .شودیا ابزار وارد می گوشه و

غار استفاده میشوند باید سعی شود کره در موقعیتی قرار گیرد که به 

 باشد.رول با کیفیت بیشتر نزدیک تر 
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از  یکیشکستن  ایا در صورت در رفتن و اتکا باشد ت یدو نقطه یدارا دیحداقل با ی: هرکارگاه مصنوعتوجه

 نرود. نیاز ب تیکل کارگاه حما ،هانقطه

 

 (یبیمرکب )ترک کارگاه 

 شود.یتوامان برقرار م یو ابزار مصنوع یعیاست که با استفاده از عوارض طب یکارگاه
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 ایدر آن نشسته  یراحتهتواند بیم غارنوردشده و  هیتعب یسکو کی یکارگاه راحت: کارگاه بر رو -1

 .دستیبا

 بدهد. هیاز بدن خود را به اطراف کارگاه تک یبخش ایپا  کیتواند یم غارنوردراحت:  میکارگاه ن -2

 ییکارگاه منتقل شده و جاپا یتمام وزن او بر رو ایکامالً در هوا معلق است  غارنوردکارگاه معلق:  -3

 ندارد.

 

 

 کینامید -1

 کیاستات -2

شود ولی در ط اتکا به تناسب تقسیم میشده بر نقا وارد ای دینامیک با تغییر جهت نیرو، بارِ هدر کارگاه

نیروی وارده به نقاط اتکا تقسیم  ،چه جهت نیروی وارد شده به کارگاه تغییر یابدچنان ،ای استاتیکهکارگاه

 ود.شینم
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 یرتباطا یحلقه یبه نوعو عهده دارد. هب اتیعمل یهریرا در زنج ی: کرول در صعودها نقش اصلعملکرد

 . دیآیغارنورد به شمار م هارنسو  نهیس نیب

جهت صعود آماده  ریمس یدر ابتدا تیموقع تیاز تثب بعد

 شده و به نکات زیر توجه فرمایید.

رگالژ  یهاو توجه به قالب را چک کردههارنس   -1

 .میکنیو تمام اتصاالت را چک م میبرینم ادیرا از 

 یهنیس ای و (torse) بند حمایت مخصوص کرول -2

 تیوضع تی(( جهت تثبHarnessهارنس مخصوص )

باشد که کرول کامالً محکم  دهیقدر کشآن ستیبایمکرول 

و تحت فشار از دو طرف  ردیقرار بگ نهیبه س دهیو چسب

 ستادهیکامالً به حالت ا و نتوانیم هدیواقع گرد نهیهارنس و س

 . گیریمقرار 

به  رول()یومار و ک حمایتی یاز اتصال دو نقطه -3

 سیستم اطمینان حاصل نمایید.

)منظور دقیقاً چیه؟! اینکه بین کرول و یومار  جمع کرده باشید. دقت فرمایید اضافی طناب را کامالً -4

 طناب کشیده باشه؟

 با دقت در محل مناسب مستقر شوید تا در آغار صعود آونگ و حرکات اضافی نداشته باشید. -5

 :توجه

 هیچ عنوان برای تحمل وزن استفاده نشود.به  ،هارنس های کناریِحلقه

 .به کارابین اصلی هارنس متصل شوند هاتمام ابزار

 حاصل شود.پیچ مایلن هارنس اطمینان  بسته بودناز  باید همواره
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کند و کرول در یحرکت م نییاز داخل فک متحرک کرول در جهت پا پا رکاب یبا بلند شدن بر رو

از روی توانیم فشار را در این حالت می شود.یباالتر واقع م یو کرول از نقطه قبل کردهحرکت  باالجهت 

 را وماری توانیمیومار برداشته و به کرول منتقل نماییم )اصطالحاً روی کرول بنشینیم(. در این وضعیت می

 وماریکرول و  نیب انیدر م یکیصعود به صورت  انیکار را تا پا نیادر مسیر صعود به باالتر منتقل کنیم. 

 . میکنیتکرار م

 گردد توجه و پارکاب طول یومار به اندازه و

  ت
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 :اتنک

 .ردیقرار بگ نهیس یبر رو کسیو هارنس در حالت ف نهیس نیب باید که ممکن است ییکرول تا جا .1

 .ردیکرول قرار بگ یدر باال وماریکه  باشد ییهابه اندازه ستادهیحلقه پا در حالت ا ایها و رکاب .2

 باز شود . کامالً دینبا کرول ایو  وماری فک ،عنوان در حالت صعود چیبه ه .3

از  دیبا ،دیکن یرا به شکل تراورس با کرول ط یکه مسافت دییصعود نما یطور دیکه مجبور هست یدر حالت .4

کرول  ریپا در ز کیر با قرار دادن منظو نیا ی. برادیعمل آورهب یریشکست طناب داخل فک کرول جلوگ

 .میمشکل را حل کن نیا میتوانیطناب م یو رو

 .دییفرما توجه طناب مجاز قطر به همواره وماری و کرول از استفاده نیح در .5

 

 ".دینما نیمتر تمر 10از  شتریب یهارا در طول وماریبار صعود با کرول و  5آموز حداقل هرکار"
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توان به جای استفاده از ابزار در مواقعی که در حین صعود، مجبور به فرود در فواصل کوتاه باشیم، می

 فرود، توسط کرول و یومار عقب گرد کرده و عملیات صعود را به طور معکوس اجرا نماییم. به این منظور:

 میکنیم کینزد کرول به و آورده نییپا را وماری. 

 شودیم برداشته کرول یرو از وزن و ستادهیا کابر یرو بر. 

 نییپا سمت به کرول ییباال قسمت از راست دست یاشاره انگشت دادن فشار با را کرول فک 

 .میداریم نگه و داده فشار

 شودیم منتقل نییپا سمت به کرول و نشسته رکاب اپ یرو همزمان. 

 میآوریم وزن کرول یرو و کرده رها را کرول فک. 

 ًشودتکرار می مراحل فوق مجددا. 

 توجه:

های کرول و یومار را به طور کامل ه هیچ عنوان نباید فکبدر حین انجام این روش 

 باز نمود.

".دینما نیمتر تمر  5  حدود یهارا در طول وماریبا کرول و  فرودبار  4آموز حداقل  هرکار"



 طرح درس دوره مقدماتی غار فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی  و غارشناسی غارنوردی  کارگروه
 

 

 
 34 

 (impleS) سیمپل ابزار

 استاپ با ابزار یفرق اساس یدارا ،فرود یهلیوس نیا .باشدمیابزار فرود در غار  نیتراستفادهپر سیمپل، 

(Stop) ست سبب توقف اتوماتیک می  Stopدر  متحرک  ادامکب یجاه ب .ا س نیدر اشود، که  از  لهیو

دارد.  یینقش بسزا ،ت فرودکه در سرع استهاستفاده شد های ثابت با مقطع کوچکتر از استاپشبه قرقره

 نیا زشووود در صووورت اسووتفاده ایخود باعث م نیوجود ندارد که ا یکیل اتوماتفنه قگوچیابزار ه نیدر ا

توسووط شووانت جهت  (Backupپشووتیبان ) کی شووهیهم البته. کار بریمدقت را در فرودها به  تینها لهیوسوو

شانت را در باالی ابزار   دهای غارنوردی همیشهدر فرو .میینمامیفرود سوار  ستمیس یبر رو تیخود حما

 شود.ه هارنس غارنورد متصل میدم گاوی بلندتر ب یشانت به واسطه کنیم.ل میصفرود به طناب و

 نماییم:به روش زیر عمل میدر این ابزار و انجام فرود جهت  انداختن طناب 

 گردد.به طناب متصل مینخست خودحمایت شانت  .1

 . میکنیساعت باز م یهارا با چرخش در جهت عقربه سیمپلپالک متحرک  .2

 نماییم.های موجود بر روی ابزار، به آن متصل میطناب را با توجه به راهنمایی .3

پالک از  ریزبان متحرک ز کهنیتا ا میچرخانیسوواعت م یهارا در جهت عکس عقربه ییپالک رو .4

 کند و قفل گردد. عبور  نیکاراب

الزم است توسط اضافه کردن  میداشته باش یکنترل بهتر و میفرود برو یکه با سرعت کمترنیا یبرا .5

 دایجهت پ رییهارنس و عبور دادن طناب از آن موجب تغ لنیمامشوووترک  نیبه کاراب نیکاراب کی

 جادیدر طناب ا یشووتریکار اصووطکاک ب نیو با ا ،کنیمیکردن طناب شووده و سوورعت فرود را کم م

 کیوکووه بووه آن اضووووافووه کردن بر میکنیم

(Break) ندیوگیم 

ست .6 ست  لیا ست را سط د فرود را گرفته و تو

مه خروج ته و در  یادا گه  باالطناب را گرف ن

ست د نیطناب از ب میدهیو اجازه م میدارمی
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ُس  ست ر بما  س را شانت بدنه گریدخورد. با د  به اقدام و گرفتهممکن  تماسِ حداقل با و یمعمول اریب

 .میکنیم فرود

 کار نیجهت ا .آزاد باشد مانیزمان فرود الزم است دستها درگاهی 

باید سووویمپل را قفل نماییم. برای قفل کردن سووویمپل به طریق زیر 

 :کنیمعمل می

و  فرود ابزار نیمحل ب ازرا  طناب فرود یابتدا ادامه -1

 .میکنیرد م ییطناب باال

 نیحلقه کرده و از داخل کارابطناب را  یدامها -2

 .میدهیعبور م )هر دو( کیابزار فرود و بر

نه اصووول -3 بد به دور  مذکور را  قه   یسوووپس حل

 .میاندازیم

ناب فرود را م -4 مه ط که  یبه نحو ،میکشووویادا

ناب در ب نفرود  ابزار نیکامالً ط باالو ط  ییاب 

 الخ گردد.
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 ها(قرقرهشبه ها )قطعات توجه گردد، به خصوص به غلتک یبه خوردگ – 1

 قطره( 3تا  2)روغن چرخ در حد  .دیینما یو روغن کار یآچارکش بارکیقطعات را هر چند وقت  -2

 میلیمتر است. ۱۱تا  ۹یمپل و شانت قطر با ابزارهای س جهت فرود و کار مناسب و ایمن طناب،قطر  -3

 . دیینما یو بعد از برنامه کامالً پاکساز نیقطعات را از وجود گل و رسوبات در ح -4
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یا در  های حمل مجروح ومانند عملیات) ر بعضی مواقعددارای سیستم قفل شونده است اما  خود استاپ

ستم شار وسی ست ها(شوک در  تیرول های پر ف ضاعف قفل  ، اقدام به ایجادجهت باالبردن ایمنی الزم ا م

و پس از عبور بین  دادهعبور  ی اسوووتاپاز زیر دسوووتهرا ابتدا طناب  ،جهت انجام قفل .در این ابزار کنیم

 اندازیم.دستگاه می یابزار فرود، از داخل کارابین ابزار فرود رد کرده و به دور بدنه یطناب اصلی و بدنه

بیشتر موارد و نکات  یبا دقت و حوصله ،های فرودمدرسین باید نسبت به کلیه عملیات

 .دهند ایمنی را آموزش

قل  کارآموزان با 6حدا قل  ،نموده تمرین را  مختلف هایابزار بار فرود  به  4سوووپس حدا در  قفلمرت

 .حالت معلق انجام دهند
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 .دیینما قفل را فرود ابزار قدم نیاول در

ش شیار موجود بر روی  صل کرده و رکاب یوماانکارابین را به  شار ت و صل می کنیم. با ف ر را یه آن و

گردد و از قفل خارج ر روی آن کارابین، شانت رها میبآوردن و انتقال وزن 

 شود.می

با فشووار  و یومار را به زیر شووانت وصوول کردهبرای ایجاد فشووار، 

شانت و طناب کاهش می ،آوردن بر روی پا رکاب ست  و یابد شک

شانت آزاد می صر  شاری مخت ست شود. در نتیجه با ف الزم به ذکر ا

شوک وارد می ستم  سی صورت را پایین زمانی که بر روی  کنیم باید 

 نکند. نگه داریم تا شانت به صورت برخورد 

ست که روش  شتر و به همراه  دیگر این ا صرف قدرت بی ست با  سط د تو

 داریم. بار را از روی شانت برمی ،یک جهش کوچک روی هارنس

ها به جهت اید و یا حتی دیده باشوووید که عبور از آندر مورد معابر افقی زیادی شووونیده تا به حال حتماً

 های فنی است.خطر موجود، نیازمند استفاده از طناب و تکنیک

پا ها بر روی  معموالً ،هادر حین عبور از تراورسگویند. را تراورس در مسوویر نسووبتاً افقی  عبور عرضووی

وجود داشته باشد که شرایطی هم ممکن است  ؛شودپیمایشی گفته می تراورسه به آن ک زمین قرار دارند

 تماسی نداشته باشند. به این وضعیت تراورس معلق گویند.زمین  با در آن پاها

صال وجود  شه حداقل دو نقطه ات هنگام عبور از تراورس نیز همچون دیگر عملیات روی طناب باید همی

که به مایلن هارنس متصوول اسووت به عنوان نقطه اول  پیچکارابین دو از  معموالًبه این منظور  د.داشووته باشوو

 گیریم.بهره می
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 نماییم.دوم استفاده می یبه عنوان نقطههم ها از یکی از دم گاوی 

ابتدا دم گاوی دیگر را به آن سووووی میانی متصووول  ،چه در طول مسووویر میانی وجود داشوووته باشووودچنان

صل به  کارابینِدودر این هنگام  نیم.کمی سوی دیگر میانی میمت دم گاوی قبل از میانی  بریم.هارنس را به 

 دهیم.را آزاد کرده و به حرکت ادامه می

ها به سوووی شووما هسووتند تا نظارت کارابین یهمواره دهانه ،دقت داشووته باشووید که در طول این عملیات

 پذیر باشد.الزم بر آنها امکان

ضی  در سهولت زیاد معبر و اینتراورسبع ست، ها به علت  که وزن غارنورد کامالً بر روی پاهای وی ا

توان از اتصال کارابین صرف نظر کرده و فقط به استفاده می

از 

 ها بسنده کنیم.گاویدم
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  صعود به فرودتبدیل 

باال صووعود روی طناب به سوومت مسوویری را  ،توسووط یومار و کرولتوان میکه چگونه  تر بیان شوودپیش

که ابزار یستند. به عنوان مثال ممکن است به دلیل ایننبینی قابل پیشهمیشه  غارنوردی هایفعالیتاما . کرد

شرایط مجبور ایم، در میانهمهمی را فراموش کرده صعود، تصمیم به بازگشت به پایین کنیم. در این  ی راهِ 

توسووط ابتدا شووانت را که ود خود را به فرود تبدیل کنیم. برای این منظور خواهیم بود که سوویسووتم صووع

 نماییم.به شما وصل است، باالی یومار به طناب متصل نموده و وزن را به آن منتقل می گاری بلنددم

ضووامن کرول را باز کرده و طناب را از بین فک خاردار  ،دسووت باو  شوودهیومار بلند  پا رکابِبر روی 

ایم و هنوز رکاب یومار شانت نشسته خود حمایتِ یکنیم. در این حالت ما بر روی تسمهرج میکرول خا

شد. نیز داخل پای ما می ست با باز ابزاردر حالی که با صل ا نمودن و برگرداندن پالک  فرود به کارابین و

 .قرار می دهیمابزار فرودداخل شیارهای طناب را ابزار فرودروی 

وزن به ابزار فرود منتقل  شوووده و  کنیم.می و اضوووافی طناب را جمعشوووده بر روی پدال پایی یومار بلند 

 کنیم.مطابق روش گفته شده در قبل ابزار فرود را قفل می

ست  یآماده فردشانت نیز آزاد بوده و  ،یومار را آزاد کرده و با توجه به اینکه وزن بر روی ابزار فرود ا

 است.ود انجام فر

 تبدیل فرود به صعود 

ی راه فرود، دوباره به یکی دیگر از اتفاقاتی که ممکن اسووت با آن مواجه شووویم، این اسووت که در میانه

 دهیم.باال برگردیم. برای این منظور مراحل زیر را انجام می

رده و روی رکاب یومار را در باالی ابزار فرود به طناب وصول کسوپس  کنیم.ابتدا ابزار فرود را قفل می

 کنیم.کرول را در باالی ابزار فرود و زیر یومار به طناب متصل می آن بلند می شویم.

در حالی که وزن بر روی کرول منتقل شووده اسووت طناب را از ابزار فرود باز کرده، شووانت را نیز آزاد 

 نماییم.کرده و اقدام به صعود می



 طرح درس دوره مقدماتی غار فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی  و غارشناسی غارنوردی  کارگروه
 

 

 
 41 

به انتهای طناب خود رسیده  است، یزیرکه در حال طناب یفردممکن است  هااکتشاف یبعض در

همچنین ممکن است که فرد  ی طناب خود باشد.طنابِ دیگری به ادامهکردن رشتهو مجبور به اضافه

ی مسیر خود، متوجه ایجاد زدگی در طناب بشود. بنابراین آن قسمت از طناب فرود رونده در میانه

زن در طناب خارج شود. این کارها با ایجاد گره در مسیر فرود انجام باید از مسیر اصلیِ تحمل و

 ها را در شرایط مختلف کسب کنند.شود. بنابراین غارنوردان باید مهارت عبور از گرهمی

 

 یهاطناب یهیکل یرا بر رو هاطناب و قطر متراژ ،طول مشخصات شهیهم است الزم

 .میسیبنو طناب یرو بر یغارنورد

 

 

 منتقل آن یرو برتا وزن  میکنیشانت را رها م ،به گره دنیاز رس شیپ یمترسانت 10 حدود .1

 . شود

گاوی بلند به هارنس غارنورد )یومار از طریق دم .میکنیمشانت به طناب متصل  ریرا در ز وماری .2

  متصل است.(

 دیبا .میکنیم قفل و کرده متصل طناب هب زیر گره یمتریسانت 10 یفاصله درفرود را  ابزار .3

 هارنس از دستگاهبدون جدا کردن  باالی گره به زیر گره،توجه گردد که انتقال ابزار فرود از 

 .ردیانجام گ
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 ریرا به ز شانتو  شدهبلند  وماریارکاب پ یرو بر دیجد طناب یرو بر فرود ابزاراز نصب  پس .4

 فرود ابزارو بدون شوک به  یآهستگ به راوزن  پسس .کنیممیمنتقل  وماریابزار  یگره و باال

 . میکنیمنتقل م

 .میدهیادامه م دیطناب جد یو به فرود بر رو کردهگره جدا  یاز باال را وماری ،آخر یمرحله در  .5

 

 توجه

 خرأت اینکردن تقدم و  تیرعا .ردیو با دقت انجام گ بیبه ترت دیبا ،باال مراحل یهمه

 .خواهد شددر کار  یدگیچیپیجاد خطر و یا اموجب  هاکیتکن
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 اتومات فرود ابزار با گره از عبور

آموزشی  روش کیدأبسته به نوع ابزار فرود متفاوت است. با توجه و ت ،تکنیک عبور از گره

ولی مربیان گرامی باید در  .فدراسیون بر استفاده از سیمپل و شانت، این روش به تفضیل آمده است

را نیز آموزش داده و از  استاپکامل عبور از گره با ابزار  یشیوه ،کارآموزانصورت درخواست 

 اطمینان حاصل نمایند. آن، فراگیری صحیح

 

 

 .میکنیم توقف گره یمتریسانت پنج در .1

 .میکنیم وصل طناب به آن به کینزد و گره یباال در را شانت تیحما خود .2

 .میکنیم منتقل شانت یباال به را وماری .3

 .مینمایم منتقل گره یباال به را کرول و شده بلند وماری رکاب یرو بر .4

 .میدهیم هادام صعود به و کرده آزاد را شانت .5
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 صعود ریمس است ممکنکه  گرددیم جادیا یدر زمان و انحراف یبلیر از عبور اتیعمل یریفراگ ورتضر

 نیاز است که تغییر جهت ،آب زشیر ای طناب شیسا لیدل به مثالً. نباشد میمستق جهت و راستا کی در

 مربیان گرامی تعریف مفصلی از ریبیلی و کاربرد های آن در این قسمت دوره ارائه خواهند نمود..میده

متر از سانتی ۲. )حداقل نچسبدبه گره  وماری که کنیمدر هنگام صعود، به این نکته توجه می (1) شکل

 از را وماری توانینم گرید ،و به گره بچسبد فتهطناب باال ر یتا انتها وماریاگر  اصله داشته باشد.(گره ف

   .کرد خارج طناب

 وارهیه دب تعادل حفظ جهت را مخالف یپا امکان صورت در و میستیایم وماری رکابپا  یبر رو (2) شکل

 ایرول و  یحلقه به راخود کوتاه  تیخودحما ،میپا بلند شد یبر رو کامالً که نیا از بعد. میدهیم هیتک

 . شودیبرداشته م وماریفشار از  ،حالت نیدر ا .مینینشیآن م یو بر رو نمودهمتصل  یبلیر نیکاراب

 . میینما یخارج م نهیس کرولایستیم و طناب را از داخل مجددًا بر روی پا رکاب یومار می ( 3) شکل

 کنیم. سپسکرده و اضافی طناب را جمع میمتصل  یبلیرطناب بعد از  یرا به ادامه کرول( 4) شکل

کرده و به صعود را باز  کوتاه تیحالت خود حما نیدر ا کنیم.وصل میطناب  یبر رو کرول یباالرا  وماری

 دهیم.خود ادامه می
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 رییتغ واسطه به ای و. میینما میتقس فرود مرحله چند به را فرود عمقهستیم بلند مجبور  یفرودها در

 اتیعمل نیالزم است ا .میشو متصل یگرید کارگاه به و میشو خارج اول فرود کارگاه از میهست مجبور ریمس

 . شودبا دقت انجام 

خود را  مانده به انتهای طناب(، متر 1 حدود) طناب فرود مرحله اول یبه انتها دنیقبل از رس (1) شکل

 . میکنیم متصل رول به کوتاه تیحماتوسط خود 

 خود به، فرود ابزارروی از  مانوزن تا میدهیم طنابخود  فرود ابزاربه  ،رول به اتصال از بعد( 2) شکل

 (فرود دیجد یمرحله بهیبلی )ر ریز به و نموده خارج طناب از را فرود ابزارسپس  .شود منتقل تیحما

 . میکنیم قفلآن را  ،دیرس خود حد نیباالتر به ابزار فرود وقتی. میکنیمتصل م

دقت داشته در ادامه ابزار خودحمایت) شانت( را از طناب باالیی به پایینی متصل می کنیم. (3) شکل

 باشید که شانت در باالی ابزار فرود ، به طناب متصل می شود.

 در این مرحله خودخمایت کوتاه را آزاد می نماییم.  (4) شکل

 .میدهیبه فرود ادامه م یو با آهستگ یبه نرمقفل ابزار را آزاد کرده و   (5) شکل

 

 



 طرح درس دوره مقدماتی غار فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی  و غارشناسی غارنوردی  کارگروه
 

 

 
 46 

 

 در. میدهیانجام م مربوطه رول تراز خط به دنیرس ات ، صعود یا فرود رارافانح از عبور منظور به

 .میکنیم وصل دهانه مخالف سمت از و انحراف ییانتها نیکاراب به را کوتاه تیحما خود نیح نیا

 متصل طناب به صعود ای فرود ابزار گرید سمت در و کرده خارج انحراف ییانتها نیکاراب از را طناب

  . میدهیم انجام را فرود ای صعود ادامه و کرده باز را تیحما خود تینها در .میکنیم
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 ضمائم
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شکل واحد  جادیجهت ا نکهیمحترم با توجه به ا انیتوجه مدرسان ومرب قابل

سرعت ودقت در انجام ثبت نمرات   جادیا نینمرات و همچن یستهایل یدر تمام

 فدراسیون الپورتاز  ینمرات کالس ستیاست جهت ارسال و پر نمودن ل یمقتض

 یاثر بیترت مذکور یفرمها ریغ یارسال موارد به است یهیبد دیینما استفاده

 .شد نخواهد داده

 .سپاس با

 یبرا یامتحان یتمایوآ موارد سرفصل زیعز مدرسان ییآشنا جهت نیهمچن

 .باشدیم لیذ شرح به یکارآموز دوره

 یابزارشناس -1

 ها گره -2

 صعود  -3

 ها  فرود -4

 )فرود و صعود نیح در) یبلیر زا عبور -5

 شانت یساز آزاد  -6

 گره از عبور -7

 ها  تراورس -8
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  گزارش شماره     :غار کد    :فیرد شماره

 غار مشخصات ثبت فرم

 غار کشف شده                                                    دینوع غار:         غار جد -1

 یعمود شتریب                          یافق شتریب            فرم و شکل نظر از غارنوع -2

 : غار( یها) نام -3

 دهانه غار شمال           جنوب               شرق               غرب   ییایجهت جغراف-4

 : دهانه ییایجغراف عرض -5

 : دهانه ییایجغراف طول -6

 :ایدر ازسطح یاصل هانهد ارتفاع -7

    :شهر نیکترینزد     -9:                                          استان  -8

 اروست نیکترینزد -10 

 : غار محل ینشان -11

 غار تعداددهانه -14                                  )متر( : غار عمق -13         )متر( : غار طول -12

: 

 : نیالت غاربصورت یفارس نام -15

 

 : یبردار نقشه خیتار -GPS                                    :17نوع  -16

 : یردارب نقشه میت یاعضا یاسام -18
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 یفن ریغ                              یفن       :  شیمایپ یغاربرا یسخت-19

 : کیالکترون پست -21                                                 :یخانوادگ نام و نام -20

 -25                          : همراه تلفن -24                         تلفن : -23                    وبالگ : ای تیسا -22  

 شهر : -26                    :      اباشگاهی گروه نام
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