
 طرح درس دوره غارپیمایی                                              ارگروه غارنوردی و غارشناسی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشیک

 

 

1 

 

 

 فدراسیون کوهنوردی و صعود های ورزشی جمهوری اسلامی ایران

 کارگروه غارنوردی و غارشناسی

     

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
مبانی تئوری 

 و عملی 
 

 غارپیمایی

 

 
 

 ویرایش سوم
 

 تابستان

7931 
 

 

فدراسیون 

کوهنوردی و 

صعودهای ورزشی 

جمهوری اسلامی 

 ایران

 

 غارپیمایی
 

CAVING FOR ALL 



 طرح درس دوره غارپیمایی                                              ارگروه غارنوردی و غارشناسی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشیک

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارگروه غارنوردی و غارشناسی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی گردآوری، تألیف و ترجمه:

د ووحید مصدری، روشن امین نیا، عباس توسلی، علیرضا بلاغی، امیر حسین جابر انصاری، مسع با سپاس فراوان از:

 ، احمد اصغری خاتونیحسین بوئینی حمیدی، شهریار بهزادیان، بهادر برومند،

 فدراسیون کوهنوردی جمهوری اسلامی ایران ناشر

 7931 تاریخ نشر:

 سوم ویرایش

 توجه

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

 استفاده از مطالب با ذکر دقیق منبع آزاد است.



 طرح درس دوره غارپیمایی                                              ارگروه غارنوردی و غارشناسی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشیک

 

 

3 

 

 همنوردان گرامی

محیط غار داشته باشید تا بتوانید پیمایش  ازشما چه تازه کار باشید یا غارنورد حرفه ای باید اطلاعات اولیه 

  ؟باشد از خود بپرسید چرا؟ اگر جواب شما بلی مییا واقعا میخواهید غارنوردی کنیدآری داشته باشید خطبی

های طولانی و تنگ ست و شما ممکن است در محیطی سرد، مرطوب، و مسیراغارنوردی ورزشی بدون تماشاگر 

 ،دن در اثر افتادن سنگها، غرق شدن، زخمی شو با خطراتی مانند سقوط در چاههاو غیر معمول قرار بگیرید 

اما پیمایش یک غار برای برای افراد آموزش  .شود مواجه شویدهیپوترمی و حتی خطراتی که منجر به مرگ می

  .تواند تجربه جذاب و ایمنی باشدده میدی

 ؟چرا افراد از غار دیدن میکنند

 .کنند که عمده دلایل آن جهت لذت بردن و کسب دانش استها از غار بازدید میبه دلایل بسیاری انسان

  کند غارشناس نامیده میشود.ه علمی از غار است و فردی که غارها را مطالعه میمطالعیک  :غارشناسی

نها از ماجراجویی و جستجوی مسیرهای جدید زیر زمینی و دیدن کنند آنوردان در زیر زمین چه میغار

نها ، آکنندبرداری می. آنها غارها را اکتشاف کرده و نقشهبرندهایی که از چشم همه پنهان است لذت میمحل

نمایند و قطعات شکسته تزئینات ها را پاک سازی میار، غکنندها را مطالعه میزیست شناسی و زمین شناسی غار

 .کندریزی  بهره برداری از زمین کمک میهای زیست محیطی  و برنامهنها به برنامهکنند. دانش آرا تعمیر می

، غارنوردان دیگر و غاری که از آن بازدید نوردانتان مسئول حفاظت از خودتان: شما و همپذیریمسئولیت

به یاد  مسئولیتنید که دیگر غارنوردان شما را به عنوان خرابکار یا افراد بی. شما نباید کاری کیدکنید هستمی

 . بیاورند

 

ی عزیزان است. تلاش همهتدوین گردیده مندانمطالب این طرح درس با توجه به سطح مورد نیاز برای عموم علاقه

وم روز و کارآمد بهره جویند. امید است که از علهای مختلف بر این بودهکار طراحی این مطالب در بخشاندردست

هایی درستر باشد. طرحهای بهتر و جامعاست این خدمتِ کوچک، راهگشای جوانان علاقمند در تدوین طرح درس

 تر و سازگارتر باشد. که با نیاز روز هماهنگ

 

 کارگروه غارنوردی و غارشناسی فدراسیون

   7931    
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 کارآموز گرامی

انبه بین مربی و شاگرد است. بنابراین برای بهره وری بیشتر، دادن اطلاعات مناسب به آموزش ارتباطی دو ج

زمینه و آگاهی از مطالبی که قرار است فراگیرد در سر  مربی و شاگرد جایگاه بسزایی دارد. شاگردی که با پیش

ای را کند، مجموعههای خود میای که قبل از کلاس مبادرت به صیقل زدن دانستهکلاس حاضر شود و مربی 

توان در آن به هدف اصلی آموزش دست یافت. مطالب این جزوه صرفاً برای آشنایی شما با اصول سازد که میمی

 تواند درهای آموزشیِ موجود میمقدماتی و مطالبی که در کلاس تدریس می شود تهیه شده است. مطالعه کتاب

به بالا بردن سطح دانش شما در بازدید از دنیای زیبای غارها  های مربی و انجام تمرینات مستمر،کنار آموزش

 کمک نماید. 

ل های خود، با منتقگیری از توان مربی، ضمن ارتقای تواناییامیدواریم با فرا گرفتن کامل دروس کلاس و بهره

ناً . مطمئی بسط و گسترش این ورزش را به درستی مهیا کنیدکردن دانش و تجربیات خود به دیگران، زمینه

شویم نظرات خود را نظرات شما در چگونگی روند کلاس و آموزش برای ما بسیار مفید خواهد بود. خوشحال می

 ی کلاس و این طرح درس مستقیماً با ما در میان بگذارید. با آرزوی توفیق روز افزون.                                  درباره
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 مقدمه

های غارها، ترس آدمی از عوامل ناشناخته و دستیابی به هیجان ناشی از اکتشاف غارهای ناشناخته، زیبایی

دها و ها وسشناسی، هیدروژئولوژی، زمین شناسی و نگرانی مهندسین سازه در ایجاد تونلاطلاعات صحیح باستان

ی مرتفع در مناطق غار خیز، همه و همه از جمله عواملی هستند که ما را در شناخت بهتر و هاایجاد ساختمان

 سازد.تر میتر غارها راسخدقیق

گسترش سنگهای کربناته یا آهکی در ایران وجهان ، اهمیت شناخت و شناسایی این مناطق را در جهت توسعه 

 چندان می سازد.پروژه های اکتشافی غارها  ، منابع آب  و گردشگری دو

در زمانهای ماقبل تاریخ غارها محل زندگی بشر، ذخیره آب و مکانی جهت حفاظت در برابر حیوانات وحشی و 

سرما و گرما، طوفان و سایر بلایای طبیعی بوده است؛ بدین سان بود که بشر اولیه غارها را برای زندگی انتخاب 

هایی از حیوانات و شکار انسان بر دیواره غارها نقش ، با ایجاد نقاشیی پارینه سنگی، روند تکاملیِ بشرکرد. در دوره

 بست.

ها، های مذاب آتشفشانی، در داخل یخچالگیری، در انواعی از سنگغارها با توجه به ماهیت و مکانیزم شکل

درصد  38ه بیش از کطوریآیند؛ بهوجود میهای آهکی بهها، و نیز بیشتر از همه در سنگسواحل دریاها و اقیانوس

درصد پوسته زمین را مناطق 23اند. بر اساس برآوردها، حدود های آهکی یا کربناته شکل گرفتهغارها داخل سنگ

 کربناته تشکیل داد.

 تاریخچه غارنوردی ایران

های موجود از پیمایش کاملا ایرانی خورشیدی یکی از اولین گزارش 7212گزارش پیمایش غار شاپور در سال 

به بعد گزارشات متعددی از غارپیمائی و ورود کوهنوردان به غارهابه چشم می  7921فروردین ماه سال .ت اس

با ورود  7915هیات غارشناسی ایران تاسیس شد .در سال  7925خورد و این فعالیت ها ادامه یافت و در سال 

اولین تیم مربیان به کشور لهستان  اعزام 7988ادامه یافت تا سال  SRT تکنیک های مربیان فرانسوی و اموزش 

 غارنوردی کشور در مسیر جدیدی قدم گذاشت و سرعت رشد آن چند برابر شد.

با برگزاری دوره های آموزشی و ترویج تکنیک های نوین غارنوردی در کل کشور، برگزاری اکسپدیشن های بین 

حضور غارنوردان کشورمان در اکسپدیشن  المللی مشترک در ایران، برگزاری دوره آموزشی با مربیان فرانسوی،

های با کیفیت در کشورهای لهستان، اتریش و فرانسه، عزیمت تیم های غارنوردی کشورمان به اکسپدیشن های 

بین المللی در کشور ترکیه ادامه یافت و در نهایت به ظهور و پرورش نسل جدید و جوان غارنوردان و مربیان 

 .ارب بین المللی ارزنده و بهره مند از آموزش های باکیفیت و به روز انجامیدغارنوردی با انگیزه بالا، تج
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 چرا مناطق کارستی و غار ها اهمیت دارند ؟

ها، ترین آرشیو طبیعی سیاره ما هستند. آب و هوا وتغییرات زیست محیطی، زمین لرزهتزئینات غاری دقیق

های در حال رشد  تزئینات که در لایه …ها و غیرهان آتشفشانتغییرات سطح دریاها، فور وحرکات تکتونیکی زمین،

 شوند.در طول هزاران و میلیون ها سال ثبت می

 

 

 

 

 

 اهمیت غار ها 

 تاریخ و فرهنگ

های مناطق کارستی و غار ها دارای ارزش تاریخی و فرهنگی بالایی هستند. بسیاری از آثار تاریخی پیشرفت انسان

 Sherwood)ها در غار هاست اند، بیشتر دانش ما از اجدادمان بر اساس یافتهی محفوظ ماندهاولیه در مناطق کارست

and Simek, 2001)  

 گونه های جانداران

ای از اغلب گونه های مناطق کارستی و غار ها منابع طبیعی بسیار با ارزشی هستند و میزبان طیف گسترده

علاوه بر آن، این مناطق از لحاظ گونه های  (Pipan and Culver, 2013)زیست محیطی منحصر به فرد است 

ها ارشوند غگیاهی و جانوری بسیار غنی هستند، از جمله محل هایی که بصورت بومی در مناطق کارست یافت می

در  های جدیدباشند. تحقیقات مستمر در مورد گونههستند، غارها زیستگاه منحصر به فرد میکروبیولوژی ها می

 Barton and).و جوامع میکروبیولوژی ممکن است باعث کشف مواد مفید جدید برای اهداف پزشکی گرددغارها 

Northup, 2007) 

 

 دانشی که به مطالعه منطقه ای از محیط گذشته زمین در طول دوره معینی از تاریخ آن می پردازد. -7

 می پردازد )اقلیم شناسی دیرینه(.شاخه ای از اقلیم شناسی که به مطالعه وضعیت آب و هوای گذشته زمین  -2

 نکات       

 از سطح پوسته زمین از مناطق کارست تشکیل شده %26بیش از. 

 جهان از حوضه کارست تامین می شود از آب آشامیدنی %25حدود. 

 نندکی کارست و غار فعالیت میمیلیون نفر در جهان بصورت مستقیم یا غیر مستقیم در صنعت گردشگر766بیش از. 

ها دارای اکوسیستم منحصر به فردی هستند که اغلب محدود به ناحیه خاصی استرست و غارکا.  

 1 منابع غاری از جمله بهترین بایگانی های طبیعی جهت مطالعاتenvironment-paleo  2وpaleoclimate .هستند 

 یونسکو ثبت گردیدهان جزء فهرست میراث طبیعی جهانی محل کارستی و غار در جه 56در حال حاضر بیش از. 

ی آنها باید در جهان افزایش یابدمناطق کارستی و غار ها بسیار آسیب پذیر هستند و حفاظت از محیط طبیع. 
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 آب

بر اساس گفته یونسکو منابع آب زیر زمینی مناطق کارست بهترین وایمن ترین منابع آب آشامیدنی است 

(Aureli, 2010) از آب آشامیدنی جهان را تامین  %25. بر آورد شده که در حال حاضر آبریز های کارست حدود

علت افزایش آلودگی انسانی منابع آبی غیر کارستی بزودی این درصد به.(Ford and Williams 2007) کندمی

 افزایش خواهد یافت.

 اقتصاد

سال است که بروی عموم باز شده است. در حال حاضر تقریبا در تمام  166غار های توریستی به مدت بیش از 

ور ها ده ها عدد. برآورد شده کشورهایی با مناطق کارست حداقل یک غار توریستی وجود دارد، و در برخی از کش

میلیون نفر در جهان جهت بازدید از غار های توریستی بلیط می خرند. در صورتی که 256است که سالیانه حدود 

میلیون 766تمام مشاغل مرتبط با غار های توریستی در نظر گرفته شود )حمل ونقل ، محل اقامت و غیره( حدود 

و کنند. این رقم زمانی که ژئدر آمد خود را از غار های توریستی تامین می نفر به صورت مستقیم یا غیر مستقیم

پارک های مناطق کارست در نظر گرفته شود حداقل دو برابر خواهد شد، سهم بزرگ اقتصادی دیگر مربوط به 

ی نمکی استفاده از غارها در جهت اهداف مذهبی و اهداف مراقبت سلامتی)پزشکی( است )مانند استفاده از غارها

 .(Cigna and Forti, 2013) جهت درمان برخی بیماری های ریوی و غیره(

 آسیب پذیری مناطق کارست و غار ها

گیرند عمده عواملی ای دارند وتحت تاثیر خطرات و عوامل خاصی قرار میکارست و غار ها محیط بسیار شکننده

 و ویژگی های زیست محیطی.مربوط به آنها عبارتند از ژئومورفولوژی بومی، هیدرولوژی 

عملکرد حیاتی اکو   )(Williams, 2008میگردد که 7کارستاپی تغییرات استفاده از زمین باعث تخریب لایه

. ارتباط مستقیم بین سطح و سفره آب زیر زمینی  (Pipan and Culver, 2013)سیستم کارست را فراهم می کند

یار آسیب پذیر هستند می شود، که این آلودگی ممکن است به باعث آلودگی آب های زیر زمینی کارست که بس

 ..(Covington et al., 2009) سرعت به چاهها و چشمه ها منتقل گردد

 

                                                 

 شود اپی کارست : قسمت بالای سیستم کارست که آب قبل از نفوذ به لایه های زیرین در آن ذخیره می 1 
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همچنین مناطق کارست دارای قابلیت ذخیره رسوبات و آب های زیر زمینی است،  از جمله آلاینده ها، که 

آبخیزهای کارست بطور ذاتی نسبت به . (Mahler et al., 1999)ممکن است در طی حوداث شدید انتشار یابند 

آلودگی محیطی بسیار آسیب پذیر هستند، می توان آلودگی آب های زیر زمینی توسط فعالیت انسان را از طریق 

، مستقل از ماهیت آلاینده ها و این که چگونه وارد پارامتر های تعیین حساسیت هیدروژئولوژی و زمین شناسی

 .(Molerio-León and Parise, 2009)ست ارزیابی نمود.سیستم شده ا

افزایش تعداد آلودگی های محیطی در مناطق کارستی در اثر گسترش مناطق شهری بسیار مشهود است،که 

از جمله توانایی این  .(De Waele and Follesa, 2004) این امربا عواقب شدید در اکوسیستم کارست همراه است

 ی دی اکسید کربن محیط.سیستم در متعادل ساز

گردشگری مناطق کارست در صورتی که اثرات آن به دقت ارزیابی نگردد ممکن است اثرات نامطلوب بالایی در 

 .(Cigna and Forti, 1988) پی داشته باشد

بنابراین باید اقدامات متعهدانه ای جهت ارزیابی و به حداقل رساندن اثرات منفی این افزایش فشار به محیط 

ساس و شکننده کارست و غار انجام گیرد. تمام منابع و خدمات عرضه شده توسط اکوسیستم کارست وغارها را ح

توان به صورت منفرد در نظر گرفت به این دلیل که این عوامل به شدت بهم پیوسته هستند. با توجه به نمی

وه بر آسیب پذیری های خاص قابل بازخورد این مکانیسم پیچیده، تاثیرات عوامل فردی اکوسیستم کارست علا

ارزیابی میتواند  اثرات غیر منتظره ای هم داشته باشد. پیچیدگی محیط کارست نیاز به رویکرد جامع تری جهت 

حفاظت از . (Van Beynen, 2011)شود داردارزیابی اثرات بالقوه عواملی که منجر به صدمه به این سیستم می

ات و رویکرد خاص دارد و این یک گام اجباری جهت حفظ و حراست و انتقال حد کارست ومحیط غار نیاز به اقدام

 اکثری این غنا و تنوع زیستی به نسل های آینده می باشد.

ثبت گردیده اما بسیاری  (UNESCO)منطقه کارست و غار در فهرست میراث جهانی  56در حال حاضر بیش از 

سیل هستند و می توانند در این لیست قرار گیرند یا بعنوان از مناطق دیگر در سراسر جهان دارای این پتان

های ملی و برخی دیگر از انواع آن بر اساس تنوع زیستی، منابع آب شیرین، ژئومورفولوژی منحصر به فرد یا پارک

 غار های ارزشمند تحت حفاظت بالاتر قرار گیرند.

و سیاست گذاران از اهمیت علمی، ارزشهای  یکی دیگر از نقاط عطف حفاظت از غار ها ،آگاهی عمومی مردم

 میراث فرهنگی و آسیب پذیری مناطق کارست است.

 از جمله مسائلی که بیشتر باید مورد توجه و ارزیابی سیاست گذاران این حوضه انجام گیرد عبارتند از:

 ارتقاء و ترویج حفاظت از مناطق کارست وغار ها در سراسر جهان -
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 آبخیز ها و اکوسیستم کارست وغار ها درک بهتر از عملکرد -

 عوامل تاثیرگذار بر اکوسیستم کارست و غار 
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 غار چیست؟

های زیرزمینی و فضای خالی در سازندهای  سخت شناسی، غارها در حقیقت مجاری عبور آبدر اصطلاح زمین

ینان، عنوان زیستگاه غارنشزمانی بهگذشته زمین هستند که به سطح زمین راه یافته و قابل دسترس هستند. غارها 

ین شناسی، اکولوژیک و زمنیایشگاه و یا پناهگاه مورد استفاده آدمی بوده است و امروزه اهمیت گردشگری، باستان

 گیرند. اند و از این جهت مورد توجه قرار میشناسی پیدا کرده

 محیط بیرون تقسیم فضای غار از دهانه تا انتها بر اساس روشنایی و ارتباط با

دگی ، تغییرات دما و زنکندکه دریافت می ییک سیستم غار اگر به اندازه کافی بزرگ باشد بر اساس سطح نور

 :شودبه سه ناحیه تقسیم می جانداران

 

 

 

 

 

 

 

 

 Photic (Light) zone or Entrance (Endogean)ناحیه روشن یا ورودی   ●

ه از هایی ککند و به بیانی دیگر قسمتور خورشید را دریافت میناحیه ابتدایی غار که در بیشتر طول روز ن

های زیرزمینی و تخریب و ایجاد شکاف به واسطه پیش آمدن ریشه ها و درزها، تراوش آبطریق دهانه، شکاف

 گیاهان خارج از غار، با خاک و هوای بیرون و سطح زمین در تعامل هستند.

 Twilight zone (Parahypogean)ناحیه گرگ و میش  ●

ای حد وسط دو ناحیه تاریک و روشن غار که مقدار اندکی نور از بیرون غار به صورت غیر مستقیم دریافت ناحیه

 های نفوذ نور ادامه دارد.کند یا مناطق آستانه یا نزدیک به دهانه غار که تا آخرین مکانمی
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   Aphotic (Dark) zone (Hypogean)ناحیه تاریک ●

ور تواند به طکند و محیط حقیقی غار است. این محیط میار که هیچ گونه نوری دریافت نمیناحیه انتهایی غ

منظم از طریق باد و آب های زیرزمینی یا مهاجرت های حیوانات با محیط خارج در ارتباط باشد یا اینکه محیطی 

 مستقل باشد در اینجا منبع اصلی تواند عمیق و از نظر اکولوژیکیکاملاً جداشده باشد. این ناحیه در زیر زمین می

وجود ندارد اما انرژی شیمیایی آزاد شده از سنگ آهک و دیگر مواد معدنی بوسیله  "نور خورشید"انرژی یعنی 

 . کند، انرژی اولیه این محیط را تولید میChemoautotrophicهای باکتری

 انواع غار

 الف : غارهای طبیعی

های جاری و فرورو، انحلال شیمیایی و د فرآیندهای طبیعی مانند حرکت آب این گروه از غارها در اثر عملکر

باد  توسط فرسایشها، وزش و های آتشفشانی، امواج دریا و اقیانوستخریب فیزیکی توسط آب، جاری شدن گدازه

فی انواع مختل. و بر این اساس به آیندوجود میتأثیر نیروهای داخلی زمین و... به و طوفان، حرکات تکتونیکی و

 . مختلف به قسمت ضمیمه مراجعه شود هایگیری غارشوند. جهت اطلاع از نحوه شکلتقسیم می

 مغار)دست کن(ب :غار های مصنوعی 

اند و در مواردی محل اسکان، پناهگاه، نیایشگاه و... حفر شده ایجادغارهای مصنوعی توسط بشر جهت 

ا ههایی که توسط انسان در داخل کوهی حفر شوند. به حفرهها در غارهای طبیعاست اینگونه مکان ممکن

و  سنگهادر دل  سانشود. اینگونه غارها که به صورت مصنوعی و به دست انشود مغار هم گفته میحفر می

 برداری قرار میگیرند: نیاز و هدف اصلی ساخته شده و مورد بهره 1بر اساس   الًمعمواند  شدهیا کوهها کنده 

 معدن  -1مذهبی         -9نظامی             -2      زندگی   -7

 برای نمونه به غارهای مصنوعی زیر اشاره کرد:   شوددر داخل ایران می

 اراک در جوق قلعه غار–رکلی در جاده هراز کاف غار –غار کوگان در لرستان           
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 غارها بر اساس جنس و فرآیند شکل گیریطبقه بندی 

 

 عکس نوع سایت مواد اصلی تشکیل دهنده یریکل گش زمیمکان

  غارهای انحلالی انواع سنگهای محلول انحلال سنگ توسط مایع

( حل شده با آبco2اسید کربنیک ضعیف)

اسید سولفوریک قوی .حل شدن سولفید 

آب هیدروژن با آب های نفوذی یا منابع 

 زیرزمینی 

Limiston ,dolomite, other 
carbonats 

 1 اسیدی انحلال

انحلال سنگ با حلالیت بالا توسط 

سیلیکات ها که انها را از اب.ترکیب آلی 

 انحلال پذیرتر میکنند

Quartzite , sandstone , opalinized 
silicates , salt(nacl) gypsum 

( sulfates) 

 2 انحلال توسط آب

ذوب شدن به حالت مایع یا نیمه 

 جامد و انجماد مجدد

 انواع.های مذاب سنگ . انجماد

 مختلف یخ

  غار بر اساس فرایند ذوب شدن

درجات مختلف سرد سنگ های مذاب با 

 شدگی

Basalt , andesite ,…. 3 )غارهای آتشفشانی(تونل های گدازه ای 

یخ آب که منجر به ذوب حرارت و فشار 

 محلی یخچال میگردد

 4 یخچال یا غارهای یخی توده های یخی

لایه و یخ یا گدازه و  گدازهتاثیر متقابل 

 خاک همیشه منجمد قطبی )پرمافراست(

 5  زیر یخچال ها  یآتشفشان یغارها

)غارهایی بر اساس غارهای گسلی سخت یانواع مختلفی از سنگ ها 

 فرآیند شکستگی (

 

جابجایی لایه های زمین در اثر فرآیندهای 

تکنونیکی. اشکال توده ای ناشی از 

 فرآیندهای طبیعی

 talus cave 6غارهای تکتونیکی یا  طحی شکننده  سنگ ها یا یخها قشر س

کاهش فشار از روی توده های سنگی بزرگ 

)باتولیت( ناشی از فرسایش لایه های 

 پوشاننده بالایی آنها

باتولیت های گرانیتی و یا سایر سنگهای 

 .نفوذ کرده در اعماق پوسته زمین

Elastic decompression 

 تیککاهش فشار الاس
7 

  غارهای فرسایشی  

فرسایش در اثر برخورد ذرات با سنگ 

 توسط باد

سنگ ،بخصوص انواع سنگهای رسوبی 

 (tuffخاکستر آتشفشانی )،

 8 غار های بادی

 از رینفوذ ناپذ هیلا کینفوذ آب چشمه در 

 نقطه آن نیفتریضع

 سنگ های سخت ،سنگ های رسوبی، 

 خاکستر آتشفشانی

بر اساس فرسایش اب  غار های ایجاد شده

 در دره ها

9 

خاکستر آتشفشانی  سنگهای سخت ، ،جزر و مدتاثیر آب ) امواج ، سیل (            

(tuff) 

 11 غار های ساحلی یا دریایی

مواد غیر تحکیم یافته ، رسهای دگر سان  سوسپانسیون قطعات ریز در مایع 

شده ، برشهای گسلی ) سنگهای خرد شده 

 گسلی(بین دو صفحه 

suffosional caves غار های ایجاد شده (

 در رسوبات غیر تحکیم یافته توسط آب(

11 
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 .غار آهکی1

 .غار آهکی1

 گچی )انحالل توسط آب(.غار 2

 غار یخی ) یخچال (.4 .غار ) گدازه/یخ(5

 تونل های گدازه ای ) غار آتشفشانی(.3

7. Elastic decompression 
 

6.talus cave 

 ب(غار نمکی قشم ) انحالل توسط ا.2
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 بادی.غار 8
 غار دریایی.11
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 نحوه تشکیل غارهای آهکی

های جوی در حین عبور از جو، مقداری از گاز کربنیک هوا را در خود حل نموده و با جاری شدن در سطح بارش 

آنها را نیز در  زیهتجوجود در خاک،گاز کربنیک حاصل از مین و نفوذ در آن، طی تماس با مواد آلی و هوموس مز

که  شودمی حاصل  𝐻2𝐶𝑂3  ربنیکاکسید در آب، اسید ک کربن دی للاکند. بدین ترتیب با انحخود حل می

را داراست. این   Dolomiteو دولومیت   (𝐶𝑎𝐶𝑂3)کربنات کلسیم  Limestone قابلیت انحلال سنگ آهک

 آورد. وجود میهای کربناته ادامه یابد، غارها را بهها سال در سنگفرآیند اگر میلیون
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چه که عنوان شد، مهمترین عواملی که در تشکیل و گسترش غارهای آهکی دخالت با توجه به آن

 دارند عبارتند از:

 نوع سنگ آهک -7

 آبنوع جریان  -2

 شرایط جغرافیایی منطقه -9

  Speleothemsها )سازندهای غار(  غارسنگ

ها ها، ستونهها، چکیدها، چکندهگلمیها، گروهی از تزئینات داخلی در غارها، مانند گلسازندهای غار یا غارسنگ

گذاریِ که در اثر رسوب شوندهای متفاوت و زیبایی دیده میروی دیواره، سقف و کف غارها به شکلو ... هستند که بر

 آیند. کربنات محلول بوجود میآبِ حاویِ بی

ی دلیل ترکیب شیمیایمعرفی شوند. به هکلرهای اصلی کربناته، سولفاته و این سازندها ممکن است درگروه

یت و غارها، کلس ها درترین کانیها انتظار داشت؛ اما رایجزایی متفاوتی نیز از آنتوان کانیها، میمتفاوت این گروه

 آراگونیت است.

های های کربناته شامل کلسیت، آراگونیت، دولومیت و مگنزیت، کانیهای اصلی سنگبر همین اساس کانی

شامل هالیت، سیلویت و  کلرورهای های اصلیِ سنگ، و کانیآنیدریتهای سولفاته شامل ژیپس و اصلی سنگ

 .باشند کارنالیت می

 تزئینات داخلی غارها:

مهمترین کانیهای تشکیل دهنده تزئینات داخلی غارها، شامل کلسیت وآراگونیت است که هر دو دارای ترکیب 

𝑐𝑎𝑐𝑜3  بوده و در حقیقت همان بلورهای آهکی هستند،آراگونیت زیاد پایدار نبوده وبه مرور زمان تبدیل به کلسیت

، باعث انحلال آهک و حمل بیکربنات  𝑐𝑜2کیب آب وربنیک تشکیل یافته از ترمی شود. عبور آب دارای اسید ک

کلسیم بصورت محلول می شود. این آب هنگامی که به سقف ودیواره غارها می رسد در آنجا رسوب کرده وتزئینات 

 داخلی غاررابوجود می آورد.

 برخی از تزئینات داخلی غارها عبارتند از:
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  یا چکنده :Stalactiteاستالاگتیت    -1

نده آیند چکهایی که بر اثر چکیدن آب در سقف پدید میتمام غارسنگبه 

کربنات کلسیم از منافذ سقف به شکل گویند. زمانی که آب محتوای بیمی

یابد به علت تماس با هوای درون غار و تغییر فشار چکه به فضای غار را می

ز قداری دی اکسید کربن ابخش کوچکی از آن بخار شده و به ازای آن م

شود و درنتیجه جزء بسیار کوچکی کربنات کلسیم در زاد میآقطره آب 

کند و با تداوم این فرایند در طی محل جدایی قطره از سقف رسوب می

های بسیار زیبا و گوناگونی در سقف غار تشکیل میلیونها سال چکننده

چاله "و  "غار کلته خور زنجان"آیند شود و به اشکال مختلف در میمی

ف های مختلهای فوق به صورتمهمترین نمایشگاه چکننده"یر دلیجان نخج

 .دشمی با

 یا چکیده: Stalagmiteاستالاگمیت -2

هایی که در کف غارها بر اثر فرایند تشکیل غار سنگ به تمام غار سنگ 

ات کربنگویند. باقیمانده قطره آب محتوی بیآید چکیده میبوجود می

ای در )استالاکتیت( جدا شده و به شکل قطرهکلسیم که از نوک چکننده 

کند شود و به سوی کف غار در نقطه مقابل چکننده سقوط میفضا رها می

در مسیر سقوط مقدار کمی از آب قطره دوباره بخار شده و در نتیجه 

شود و قطره به محض رسیدن به بخشی از دی اکسید کربن آن آزاد می

یم خود را در محل برخورد با کف کف غار جزء کوچکی از کربنات کلس

های ها سال چکیدهدهد و تداوم این فرایند ظرف میلیونغار رسوب می

آورد مانند ستون های گوناگون در میگوناگونی را در کف غار به شکل

های توخالی یا به شکل کله قندی و گل کلم و خوشه انگور و غیره لوله

ود هستند. ) چکیده غول که هر کدام دارای اسامی خاص علمی به خ

متری شاپور  5پیکری که در غار شاپور کازرون وجود داشته از آن مجسمه 

های غول پیکر را غار کهک در اند و بزرگترین چکیدهساسانی را ساخته

 . (باشد می دارا اراک –مسیر قم 
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 ننیمرخی ازیک غار وتشکیلات داخل آ

 : Pillarو جرزها   columnنها  ستو -9

یز ها ن، استالاگمیتهامولا در نقطه مقابل استالاکتیتمع

 زایشدر موارد بسیاری طول این دو مخروط اف .بوجود می آیند

در این حالت  شوند ومیپیدا کرده وبه یکدیگر متصل 

در مواردی که این  وآورند. های آهکی را بوجود میستون

غارها چسبیده باشند به آنها جرز گفته  ها به دیوارهستون

 شود.می

 

 

 

 

  :(Flow Stone)روانه ها یا  فلاوستون  -1

یابد بتدریج آبی که در امتداد طول سقف غارها جریان می

د که نمایکربنات کلسیم درطول سقف ایحاد میپوششی از بی

 شود.به آنها روانه یا فلاوستون گفته می
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 ( (Drapery :پرده-5

 حرکت و سقف غارها به سمت پایین آبی که در طول دیواره         

به  ایکند که مانند پرده، تشکیلاتی را ایجاد میکندمی

سمت پایین آویزان شده است که همانطور که از شکل و 

   گویند.نام آن پیداست به آنها پرده می

   

 

   ( :(Cauliflowerگل کلمی ها -6

 هستند که معمولا تیاز جنس کلس یماشکال گل کل         

 کف غارها بوجود  یبر رو یو گاه وارهید وسقف در           

 .ندیآیم         

 

 نخودی ها و یا مرواریدهای غار-1

 (pisolite or cave pearl)  

 

 کربناتهاساختارهای نخود مانند ویا مرواریدی شکل از بی 

 متحد های متعدد وهستند که در اثر تراکم وتجمع ورقه 

 المرکز کلسیت یا آراگونیت در اطراف هسته ای کوچک 

  آیند.بوجود می 
 

 :Rim stoneحوضچه -8

  آبگیرهای کوچک در کف غارها که دیواره ای ازجنس کربنات

 ها. اگراین حوضچهباشند یا کربنات منیزیم داشته کلسیم و

 شدن آب ازکربنات باشند با سر ریزلبریز از آب محتوی بی 

 گذاری بر روی دیواره آن انجام شده وهای آنها رسوبدیواره 

 تر شده و ابعاد حوضچهبلند ها بدین ترتیب بزرگتر ودیواره 

 بد.آگسترش می 
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  :Moonmilkمون میلک -3

)در حال خشک پودری(  نوعی ماده شیمیایی طبیعی

ها و حاصل از تجزیه کلسیت وکربنات توسط باکتری

ها در داخل غار است که بر روی میکرو ارگانیزم دیگر

شود این ماده در صورتیکه ها و کف غار دیده میدیواره

آورد در آب مخلوط شود ماده شیری رنگی را بوجود می

 شود.که بهمین دلیل به آن مون میلک گفته می
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 متفاوت تزئینات آهکی: رنگهای

وند. شهای مختلف دیده میآید که چرا تزئینات آهکی در مواقعی به رنگمیبارها این سوال برای غارنوردان پیش 

شود، ممکن است در حین حل کردن آهک به رگه هایی از فلزات و مواد وقتی که آب وارد لایه های زمین می

 کل گرفتنمعدنی دیگر برخورد کند و مقداری از آنها را حل کرده و با خود به فضای درون غارها ببرد و در زمان ش

زند رنگ خالص تشکیلات آهکی این رنگ در آن تاثیر بگذارد. رنگ سفید شیری که در مواقعی به زردی می

تشکیلات آهکی است و دیگر رنگها در نتیجه املاح موجود در کربنات کلسیم است. البته مواقعی هم پیش می آید 

ن نشان دهنده وجود چند نوع مواد مختلف در که یک قسمت از تزئینات آهکی به چند رنگ دیده می شوند که ای

 درون لایه های زمین است. این مواد و املاح باعث ایجاد رنگهای زیر می شوند:

 به مایل نارنجی: جیوه – سیاه: سنگ زغال – قرمز: رس گل – زنگاری سبز: مس – سیاه: آهن –گوگرد : زرد 

 .قرمز

 ترمیم تزئیناتو ها حفاظت از تزئینات غار

  نرسانید ها آسیب ه غارسنگب -7

ها، و یا گذر کردن از محلی اشتباه، ممکن است باعث از بین رفتن چیزهایی دقت با غارسنگیک تماس بی-

ها، صدها و چه بسا هزاران سال زمان صرف شده باشد. سازندهایی که شاید دیگر شود که برای تشکیل آن

 بازسازی نشوند و برای همیشه از بین بروند. 

های غارنوردان، ممکن است تا ابد مانند یک رنگ آمیزی زشت در غار باقی ها و یا کفشگل و لای دستکش-

 تواند برایهای در حال تشکیل ِغار، میبماند. انتقال آلودگی جزئی از نوک انگشتان غارنورد بر روی غارسنگ

 چه با دستکش و چه بدون آن هاارسنگبه غوها را متوقف کند. بنابراین دقت کنید گیری آنهمیشه روند شکل

 . دست نزنید

هایی که ارتفاع سقفشان کوتاه است، دقت کنید که با کلاه ایمنی خود به سازندهایی که هنگام گذر از محل-

 گذارید باشید. از سقف آویزان هستند آسیبی نرسانید. مراقب جاهایی که دست و پای خود را روی آن می

 آن دست نزنید. یا اثری تاریخی برخوردید، به اگر در غاری به فسیل-
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 شده و یا پاکوب گام برداریددر مسیرهای مشخص -2 

 که مسیر پاکوبی وجود دارد، از آندر غارهایی که مسیر مشخصی برای عبور و مرور تعیین شده است، و یا این

م دهید تا سایر نقاط غار بکر و دست نخورده ها انجامسیرها خارج نشوید و بازدیدتان را از غار با گذر از آن مسیر

کنید، تمام اعضای تیم در یک خط حرکت باقی بماند. اگر شما معابر جدید یا کم رفت و آمدی را بازدید می

های غار بزند. با این کار هم آسیب کمتری به سایر نقاط غار وارد کنید؛ مسیری که کمترین آسیب را به سازند

 شود.کنندگان بعدی ایجاد میکوبی برای بازدیدشود و هم مسیر پامی

 رفتارهایی انجام ندهید که خرابکاران به خرابکاری تشویق شوند! -3 

ه رسانند، قوانینی وجود دارد. متأسفانها آسیب میدر برخی کشورها، برای مقابله با کسانی که به غار و غارسنگ

تواند به حفظ و سلامت غارها ندارد. لذا توجه به نکات زیر میدر ایران قانونی برای برخورد با این افراد وجود 

 کمک شایانی کند:

ها به تجارتی کمک خواهید کرد که حاصلی جز نابودی غارها نخواهد با خرید آنها را نخرید! غارسنگ -

 داشت.

و نمایش  آوریاند. جمعها که شکسته و به زمین افتادهحتی آنها را از غار خارج نکنید. غارسنگ -

ها ها و حتی شکستن غارسنگآوری غارسنگاند نیز، دیگران را تشویق به جمعهایی که شکسته شدهغارسنگ

 کند. نه خرابکار باشید و نه کسی را به خرابکاری تشویق کنید.می

ها به دهانه برخی غارها آسیب نرسانید. به آن ، فنس، و یا دری برخورد کردید،اگر درون غار به دریچه -

 های ذیربط امکان پذیر است.ها با هماهنگی سازماناست. ورود به این دهانهدلایلی بسته شده

 تر برخورد کنید! به دیگران آموزش دهید!فعالانه -4 

سازی غارها، هایی مانند پاکهای حفظ و بازسازی غارها مشارکت فعال داشته باشید. پروژهدر پروژه

 شده و ...تعمیر سازندهای شکستههای علمی، بردارینمونه

که قصد بازدید از غارها را دارند صحبت کنید و  افرادیها با در مورد ارزش غارها و لزوم حفظ و مراقبت از آن

 های لازم را انتقال دهید.ها آموزشبه آن
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 ترمیم تزئینات

شود تا تعداد مینندگان باعث مومی افزایش بازدیدک، بصورت عکنندبسیاری از مردم از غار ها بازدید می

از این رخی ، بدقتی افراد یا خرابکاری آنها باشدعلت بیهتواند ببیشتری از تزئینات شکسته شوند که این می

توانند با یادگیری آن در کمتر شدن صدمات ترمیم مهارتی است که غارنوردان می .تزئینات قابل تعمیر هستند

ز اما قبل ا دقتی خویش و دیگران برآیند.بی ارد به جبران اشتباهات ناشی ازوارده به تزئینات و در برخی مو

 زات مورد، تجهید استفاده شده در تعمیرگونه تصمیم گیری در مورد تعمیر باید به تاثیرات زیست محیطی مواهر

اولین هدف در تعمیر  .نیاز و اقدامات ایمنی توجه نمود

 نکمتری یدتر واز ایجاد مشکلات جد، جلوگیری تزئینات

  .آسیب وارده به تزئینات است

 به نکات زیر توجه کنید:  اقدامیقبل از انجام هر گونه 

 به غار بروید و به دقت محلی را که باید تعمیر شودابتدا 

ر مورد ، دبی کنیدببینید و مشکلات مربوط به آن را ارزیارا 

 رادمربیان و افکارهای تعمیر و تجهیزات مورد نیازتان با 

که قطعات شکسته به ، مطمئن شوید مشورت کنید مطلع

رد روش تعمیر آن شوند و پس از آن در مومیهم چفت 

. در مورد موادی که به صورت طولانی مدت در ه را از تمامی جهات ارزیابی کنیدتعمیر قطعتصمیم گیری کنید. 

برای کوتاه مدت عملکرد مناسبی دارند اما ، بسیاری از چسب های تجاری ها پایدار هستند اطلاع پیدا کنیدغار 

 ها اپوکسیبرای محیط زیست مضر بوده و استفاده از آنها در غار ممکن است باعث سمی شدن محیط غار گردند .

(EPOXY 828)  ن شرایط توانند در ایکه دارای پایداری طولانی مدت در غارها هستند می موادیبه عنوان

 ید.آنها را به همان شکل رها کنشکستگی در اثر عوامل طبیعی بوده است  ر صورتیکهد .مورد استفاده قرار گیرند

تزئیناتی  اجزای .ت انسان ( دلیل شکستگی آنها باشدها را زمانی تعمیر کنید که عوامل انسانی ) دخالشکستگی

وی زیرا به احتمال قکه مربوط به همدیگر نیستند را نباید به همدیگر چسباند و ساختار جدیدی را ایجاد نمود 

در مورد پر کردن محل قطعات گم شده سوب گذاری مجدد انجام نخواهد شد. در صورت انجام چنین کاری ر

 . با اینس پر شوداغلب منطقی است که شکاف را با مخلوطی از اپوکسی و گرد وخاک و ریزه سنگهای هم جن

مطالب فوق شرح مختصری از ها خواهد شد. آن باعث از بین رفتنحال تغییرات نامناسب در ساختار تزئینات 

و  هبدیهی است که ترمیم تزئینات غار نیازمند مطالع .باشدارزیابی شرایط قطعات شکسته شده تزئینات می

 .کار صبر و شکیبایستباشد و کلید موفقیت در این تجربه در این زمینه می کسب آموزش و

 زنجان -غار کتله خور -ترمیم استالاکتیت
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 اصطلاحات فضاهای داخل غارها

 ز راهرویی است که باید از آن خمیده یا خزیده عبور کرد. دهلی دهلیز: -7

دالان راهرویی است که پهنای آن به اندازه دستهای باز شده یک انسان و بلندی آن در حدی است  دالان: -2

 که می توان به طور ایستاده از آن عبور کرد. 

 د. تالار به فضاهای وسیع با سقف های بسیار بلند گفته می شو تالار: -9

دخمه فضایی نسبتاً کوچک است با ابعاد حداقل دو متر، دخمه فقط یک راه ورودی دارد و از همان  دخمه: -1

 راه باید از آن خارج شد.

کند و عمق آنها معمولاً بیش از سه متر چاه مجرایی است که به صورت عمودی گسترش پیدا می چاه: -5

د و یا به یک راهرو یا تالار، اما چاه ها همیشه دارای مجراهای خروجی کنباشد. راس آن به خارج سطح راه باز میمی

 رخنه پذیر نیستند. چاهها استوانه ای و یا مخروطی هستند. 

 آید که رو به پایین در جریانند. از به هم پیوستن آبهای فرو رو در اعماق شیارهای غار به وجود می رودخانه: -6

سقف آن خیلی کوتاه بوده و غالباً آب تا زیر سقف راهرو وجود دارد و شبیه فضایی در غار است که  سیفون: -1

 گلوی شتر می باشد.

  .ای بسته و آبگیرهای کوچک وکم عمقگودال ه  حوضچه : -8

ایستگاه نهایی آب در پایین دست جایی که سقف و آب به هم می رسند و غالباً با تجهیزات غواصی  مخزن: -3

 شود اما هر مخزنی دارای سیفون قابل عبور نیست.امکان عبور فراهم می 

 می باشد.  هراهروهایی که توسط فرسایش آب بوجود آمده و طول آنها بیشتر از عرض شان تنگه: -76

 محلهایی که  آب در آنجا جمع شده  و دارای عمق و وسعت زیادی باشد. دریاچه : -77

، چاه های عمودی یا شوند( که یاماس هم گفته میasJamچاه های هوایی یا ژاماس ) :هوایی های چاه – 72

 .ها را در امتداد گسل ها پیدا کردنیمه عمودی داخل غار هستند که با سطح زمین ارتباط دارند. معمولاً می توان آن

  . متر هم می رسد 76قطر این چاه های عمودی به بیش از 
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 موجودات زیرزمینی و اکولوژی حیات در زیرزمین

هان زیرزمینی به صورت بیابانی فاقد موجود زنده نیست، برای کسانی که بخواهند آنها را مشاهده کنند ج

توان کنند میگیرد از هر نوع جاندارانی که در خارج غارها زندگی میهای بسیاری در دسترس قرار میگونه

 .غیره و ماهیان خزندگان – تحشرا –هایی تغییر شکل یافته را درغارها یافت مانند پستانداران نمونه

میلادی توسط جینل و راآو ویتزا پایه گذاری شد و بعد از جنگ جهانی  7367علم حیات شناسی غار درسال 

شناسان در غارهای جهان موجودات جدیدی  رد و به مرور زمان با تحقیقات زیستکدوم این علم گسترش پیدا 

 . کشف و معرفی شدند

 زمینی به انواع زیر تقسیم می شوند:به طور کلی جانداران زیر

 ها باکتری – ها انگل – ها قارچ – گیاهان –جانوران 

 جانوران -1

 غارزیان، غارزیان انتخابی، غارزیان مامنی، غارزیان اتفاقی  

    Troglobites غارزیان ●

 افتد. این جاندارانق میکنند و تولید مثل و مرگ آنها در غارها اتفااین موجودات کاملاً در زیر زمین زندگی می

اغلب بدون رنگ و نیز بدون چشم هستند و محیط زندگی آنها بسیار کوچک و محدود می باشد و برای تغذیه 

و آفنوپس  Protee. نوعی از دوزیستان به نام پروته ه کنندممکن است از بقایای همدیگر و یا باکتری ها تغذی

(Aphoenopsکه این )  کنند، تولید مثل کرده و در د می شوند، زندگی میزمین متولجانوران کاملا در زیر

میرند. این جانوران فاقد رنگدانه بوده و چشمان آنها ضعیف بوده و یا از بین رفته است. پاهای این همان جا می

جانوران بسیار بزرگ، شاخک ها و حس بویایی آنها بسیار قوی است. عده ای این جانوران را متعلق به دوران 

 وم زمین شناسی دانسته و آنها را سنگواره های زنده می نامند.س

 می توان نمونه هایی از این موجودات را نام برد و اشاره کرد:

پوستان سخت از انواعی و باکتریها – 5بندپایان  -1 کور ماهیان –9میگوی کور غار -2 غار سوسک – 7  
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 Troglophilesغارزیان انتخابی 

توانند زندگی شان را در فضاهای خنک، تاریک و مرطوب اند یعنی میت غار را انتخاب کردهاین دسته از موجودا

 خارج غار و یا در صورت وجود غذای کافی درغار بگذرانند. 

 های بندبند و خاکیها و کرمها، حلزونمانند: جیرجیرک غار، هزار پا، کرم ریز، عنکبوت

 

 

 

 

 

 قرار گرفته و« لی حفاظت از طبیعتالملاتحادیه بین»فهرست قرمز های کمیاب و بومی ایران است. و در کپورماهی کور ایرانی یکی از گونه

 شدید دارد. یوزپلنگ ایرانی در معرض خطر بوده و نیاز به حفاظت حتی بیشتر از

 

ار دارد و از نظر زیستی در وضعیت قر IUCN یا« المللی حفاظت از طبیعتاتحادیه بین»سمندر غارزی گرگانی در فهرست قرمز 

شده است. این جانور به علت داشتن قلمرو کوچک و زیستگاه خاص که فقط بندی فهرست« CR»بحرانی در معرض خطر یا 

شامل یک غار است به شدت در معرض خطر است و در حال حاضر جمعیت بسیار اندک دارد و هر گونه ایجاد تغییرات ناچیز در 

 شود.توجهی در حفاظت آن منجر به نابودی کامل این گونه میزیستگاه، صید یا بی
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 Trogloxenesغارزیان مامنی 

شود. جانوران این گروه قادر به تکمیل حیاتشان در غار نیستند. مانند: این گروه غار دوستان هم گفته میبه 

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

 

 

 Accidentalsغارزیان اتفاقی 

این دسته از موجودات بر حسب نیازهای 

مقطعی محیط غار را انتخاب می کنند و فقط 

شوند این جانداران در مرز اه گاه وارد غار میگ

کنند و به این نقاط در تاریکی غار زندگی می

آورند تا از گزند برف و باران در حقیقت پناه می

 – انسان –امان باشند، مثل خرس و روباه 

 ..مار – راکون – قورباغه

 

 

 

 

  قرار دارد.  IUCN یا« المللی حفاظت از طبیعتاتحادیه بین»بومی ایران است این خفاش نیز درلیست قرمز گونه  اسبی کوچک خفاش نعل

دنیا )آسیب پذیر(جمعیت در طبقه وضعیتخرس سیاه آسیایی )بومی ایران(   
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 گیاهان-2

را     تواند خودز نظر نور و رطوبت گیاهان خاصی میبه طور کلی به علت نامناسب بودن شرایط زیستی گیاه ا

فقط اشکال خاصی از گیاه قدرت  باشند.ها پراکنده میو اکثرا در حوالی دهانه ها وفق دهنددراین گونه محیط

 ها رادارند. هماهنگی در این محیط

 

 قارچ ها - 3

اشد که به سهولت بتوانند آنها را به وسیله کنند که در غار مواد آلی یا کانی وجود داشته بدر صورتی نمو می 

 کنند قابل جذب کنند . آنزیمی که از خود ترشح می

 .                                ها هستندغارها بدلیل دارا بودن رطوبت زیاد و تهویه نامناسب مستعد وجود انواع قارچ  -

سطحی پوست  عفونت قارچی و ،. درماتوفیتستا "درماتوفیت"مهمترین بیماری قارچی در غارنوردان    - 

 .                            کنداست که نواحی پوست، مو و ناخن را مبتلا می

 : ها عبارتند ازشایعترین قارچ   - 

  .(کندوروم )پوست و مو را درگیر میمیکروسپ   6 

  . (کندپوست و مو و ناخن را درگیر میتریکوفیتون )   6 

  .(ون )پوست و ناخن را درگیر میکندیدرموفیتاپ   6 

 (  Kerionکریون ) 

همراه با  ترشحات ، فرونکل شود. التهاب شدید، تورمهای حیوانی ایجاد  میعفونت قارچی است که در اثر قارچ

 یشود ولی اسکار )جا. معمولآ بدون درمان هم خوب میباشد. ممکن است پوستولر باشدمیچرکی و خونابه شایع 

 .                       گذاردجا میزخم( به 

ار بدن و بین د. نواحی چینت فشار مستعد عفونت  قارچی هستندنواحی گرم و مرطوب و تح :پیشگیری - 

گیری از  ( موجب جلوخه از داروخانه ها قابل تهیه استکه بدون نسپودر تالک یا تیناکتین ). انگشتان  مستعدترند

                                       شود.   عفونت می
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، عوامل ارثی و رطوبت زیاد از جمله  عوامل  کفش تنگ و پلاستیکی، جوراب پشمی و نایلونی، بهداشت نامناسب

 .    های قارچی هستندابتلای به عفونتساز برای  زمینه

رمان شامل رعایت بهداشت، داروهای روند د  ینات لازم توسط پزشک انجام شود.باید بعد از معا درمان :   - 

 .                                                  موضعی و سیستمیک است

 ها انگل -4

مرطوب بودن ممکن است  شوند. خنک ومی ود شرایط و تکیه گاهی برای زندگی در غارها یافتدر صورت وج

ها معمولا از بدن ویا بقایای دیگر موجودات تغذیه . انگلندیان رفته شرایط زندگی را محیا کهای از مبرای گونه

 کنند.می

 هاباکتری -5

 ،ایجاد شده در اعماق غار در ارتباط هستند و خود را برای محافظت دگر خوارها نام دیگر آنها است و با مواد

باعث  توانندهای بیوشیمی میگردد که با فرایند ها در غارها یافت میدهند. نوعی از باکتریای قرار میدرون کیسه

ها برای کسب انرژی فقط به مواد معدنی ساده مثل آهن و گوگرد و این گونه باکتری شوندزنگ زدن آهن می

 نیاز دارند و به نور خورشید برای زنده ماندن مثل گیاهان نیازی ندارند.  CO2رطوبت و 

 قسیم می شوند:باکتری های داخل غار از نظر شیوه زندگی به سه دسته ت

⦿ Saprophytes : کنند.هایی که در میان مواد آلی مرده و گندیده زندگی میباکتری 

⦿ Chemoautotrophs: هایی هستند که با اکسید کردن آهن و سولفور کسب انرژی باکتری

 کنند.می

⦿ Nitrifying: ع نبآمونیاک را اکسید کرده وبه نیتریت و نیترات تبدیل کرده و از آن به عنوان م

کنند. مون میلکها هم به عنوان منبع انرژی استفاده می 2COکنند. همچنین از انرژی استفاده می

 حاصل همین  نوع فرایند هستند.

 

 حفاظت از جاندارن غار

آتش و دود ناشی از آتش . غارها و همچنین درون غارها سیگار نکشید و آتش روشن نکنید در نزدیکی دهانه.7

ی درون غار خواهد های زندهارها را آلوده کرده و باعث آزار دیگر بازدیدکنندگان و ارگانیسمیا سیگار، هوای غ
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 ها تأثیرگذار خواهد بود. از این رو، درون غارها یا نزدیکی دهانهشد؛ همچنین بر روی روند تشکیل غارسنگ

 غارها، سیگار نکشید و آتشی روشن نکنید.

های در خطر ها، در رده گونههای خفاشبرخی از گونه. ی غار باشیدزندهها و دیگر موجودات مراقب خفاش .2

ها از خواب زمستانی معمولاً روند. بیدار شدن آنها در زمستان به خواب زمستانی میانقراض هستند. خفاش

د. وجود ندار هاها تغییر کرده و غذای کافی نیز برای آنچرا که متابولیسم بدنی آن شود؛ها میمنجر به مرگ آن

آن  ها دراست که خفاش های زمستانه از غارهاییها، نداشتن بازدیدبنابراین بهترین کار برای مراقبت از خفاش

بور ها عهاست، بسیار با احتیاط از کنار آنوجود دارند. در بهار )و بعضاً تابستان( نیز که فصل زاد و ولد خفاش

  . کنید

ها ای در غارها وجود دارد. عکاسی از این زیباییهای مسحورکنندهزیبایی . شیدمراقب فلاش دوربین خود با.9

ها نیازمند دقت به نکاتی است. در هنگام عکاسی، مراقب باشید که نور فلاش، جانداران داخل غار خصوصاً خفاش

است نور شدید  ممکن است، خفاش هایرا به هراس نیندازد. در بهار و تابستان که فصل زادآوری اکثر گونه

ها به زمین و خفاش ها باعث افتادن بچههای مادر شده، و پرواز ناگهانی آنناگهانی فلاش، باعث ترس خفاش

 ها شود.مرگ قطعی آن

برخی از حیوانات ساکن غار هیچگونه واکنش .  اکتفا کنید آنهاتماشای  به جانوران غار دست نزنید و به.1

کنند اینکار علاوه بر اینکه نها را نوازش میآها را گرفته و ه که غارنوردان خفاشبسیار دیده شد، دفاعی ندارند

شود احتمال نوعی شکنجه برای حیوان محسوب می

ه انسان را زیاد ها بانتقال برخی بیماری ها از خفاش

  . . کندمی

.تقریبا هیچکدام از غارزیان امکان حیات در خارج از 5

و در مدت چند هفته تلف  غار و در اسارت را ندارند

 . خواهند شد
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 آنچه باید در مورد جانداران غارزی ایرانی بدانیم

 

 

 

ماهی کور لرستان به ، بومی ماهی غار  لامنحصربفرد وکام یافت شده در ایران دو گونه جانداران از مهمترین

است. گونه اول از خانواده کپور ماهیان با  Paracobits smithi و typhlops Iranocypris نام های

بر  علاوهسانتی متر و فاقد هرگونه اثر خارجی از چشم است. گونه دوم از سگ ماهیان  5-4اندازه حدود 

نداشتن چشم فاقد فلس و رنگدانه است. مثال دیگر معرفی یک گونه از شبه عقرب ها در غار دهشیخ 

غارزی  رسمند(2113ملک حسینی،)مد و خرخاکی از سخت پوستان در غار گاگال است. کهگلویه و بویر اح

از جمله دوزیستان بومی غار شیرآباد یا غار دیو  gorganensis Paradactylodonگرگانی با نام علمی 

 سپید گلستان است که درمعرض خطر انقراض قرار دارد

یکی از مهمترین عوامل طبیعی .بیش از ده نوع خدمات اکوسیستمی به خارج از غار ارایه می دهند خفاشها 

عامل مهمی در گرده  .نقش بسیار مهمی در تعادل جمعیت حشرات دارند .مبارزه با آفات گیاهی هستند

 .برآورد شده است لارر بازدهی کشاورزی میلیاردها دارزش اقتصادی آن ها د .افشانی گیاهان بیابانی هستند

 .گونه متنوع ترین گروه پستانداران در حیات وحش ایران هستند51خفاش ها با بیش از .

عرض خطر انقراض دو گونه خفاش ، سمندر غارزی، ماهی کور، پلنگ و خرس سیاه وابسته به غار و در م

 .هستند
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 دما و رطوبت 

، موقعیت جغرافیایی و میزان آب یرون غار دارد و تابعی از ارتفاعدمای غار ها ارتباط مستقیم با دمای محیط ب

ست اما میزان تغییرات دمایی به حدی کم و در طول ، بر خلاف تصور عمومی دمای غار ثابت نیباشددرون غار می

ی هابا ثبت آن توسط دستگاه فقط گیرد که انسان در طی چند روز قادر به احساس آن نیست وزمان انجام می

وما کمتر از دمای محیط ها عمغار دمای دروندر نیمه اول سال  .باشدگیری میقابل اندازهاین تغییر ثبت دما 

باشد تبادل هوای بین خارج و داخل زمستان با توجه به اینکه عموما ورودی غار بالاتر از کف غار می. در بیرون است

تر است و دارای تراکم کمتر از هوای بیرون است در طول این مدت هوای داخل گرمدهد زمانی که غار رخ می

و آید ند و دمای غار پایین میکهوای گرم غار به سمت بیرون و هوای سرد بیرون به سمت داخل غار حرکت می

افتد و دمای شود توده هوای سرد در درون غار به دام میتر میبه این ترتیب زمانی که هوای محیط بیرون گرم

 .همچنان تا زمستان بعد ادامه داردتر درون غار پائین

ما میزان رطوبت در نیمه اول ، ادر نزدیکی دهانه غار نوسان یابد رطوبت : بسته به اندازه ورودی غار ممکن است

سال ثابت و نزدیک به سطح اشباع است اما در روزهای سرد زمستان با خروج توده هوای گرم میزان قابل توجهی 

همچنین جریان آب داخل غار های مرطوب یکی دیگر از عوامل تثبیت کننده رطوبت  .شوداز رطوبت غار کاسته می

کمتر از غارهای مرطوب های خشک تا حدودی ب باشد که رطوبت داخل غاراین مطلتواند توضیحی بر است که می

 است. 

 

 

 

 

 

 

 

 7142دهد همانطور که می بینید دما ساعت را نشان می 21و به مدت  31نمودار تغییرات دمایی غار هامپوئیل مراغه را در فرودین سال 

 بوده و در این مدت ثابت است. %766درجه سانتی گراد و رطوبت 
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 هاکیب هوای داخل غارتر

گردد که در علت تغییرات دمایی اغلب باعث میههمانطور که توضیح داده شد تبادل هوای داخل وخارج غار ب

 پس ترکیب هوای داخل غار ارتباط مستقیم به تبادل .ا ترکیب اتمسفر خارج داشته باشیمداخل غارهوای سالم ب

ممکن است دارای هوای ناسالم  غار هایفضاها و یا قسمتی از از غار هوایی داخل وخارج آن دارد. اما تعداد معدودی

کمبود اکسیژن در غارها وضعیت خطرناکی است که ممکن است یک غارنورد در معرض آن قرار بگیرد،  .باشد

آگاهی در زمینه گازهای ناسالمی که ممکن است فرد تواند برای فرد دشوار باشد .ضعیتی که تشخیص آن میو

 .مایش یا اکتشاف ایمنی داشته باشدکند تا غارنورد پیکمک میبا آن روبه رو شود  غارنورد

ارگیرد عبارتند از دی اکسید کربن، مونواکسید کربن، گاز هایی که ممکن است یک غارنورد در معرض آنها قر

غار  ایل متعددی دراین گاز ها ممکن است بدل . اکسید نیتروژن و متان و... ،ر، دی اکسید سولفوسولفید هیدروژن

ن وجود ندارد احتمال بالا رفتن غلظت دی اکسید آبه طور مثال در دخمه ای که جریان هوا در  .د بیایندبه وجوها 

 کربن در زمان طولانی وجود دارد.

 دی اکسید کربن

د که هوا افتمی، این شرایط زمانی اتفاق تر انتظار برخورد با آن را داریماحتمالا این گاز مشکلی است که ما بیش

ا در غلضت نسبتآید. جایگزین آن شده ،شرایط بحرانی که بعلت کمبود اکسیژن بوجود می 2coاستفاده شده و 

از  %9الی %2های بین تا بدون ایجاد مشکل بزرگی در درصدتوانیم نسب. ما میتوان زنده ماندبالایی از این گاز می

غلظت بالاتر از این غیر های سخت در محدوده انجام کار .خواهد یافتما میزان تنفس افزایش این گاز کار کنیم ا

مشکلات بزرگتری بوجود بیاید. تاثیرات جدی گاز  %9های بالاتر از با این حال ممکن است در درصد .ممکن است

ر نکه دشود بلافاصله عوارض گاز گرفتگی غارنورد را تشخیص داد مگر ایتواند به آرامی رخ دهد .در نتیجه نمیمی

 %9واکنش اشخاص مختلف زمانی که در معرض دی اکسید کربن بالاتر از  .ورد تاثیرات گاز آموزش دیده باشدم

 تواند متفاوت باشد.گیرند میقرار می

 مشخصات گاز دی اکسید کربن

 اد کوتاه ربنابراین اف یک توده از گاز در فضاهای پایین ایجاد کند.د تواناین گاز سنگین تر از هوا است و می

 تر ممکن است نخست تحت تاثیر قرار بگیرند. قد

  روید و باعث شود. وقتی که شما با سر به آب فرو میهمچنین در آب های برخی از معادن نیز حل می

ربن اکسید ک در این حالت دیکربن در رسوبات،  دیاکس ید ادیانباشت ز لیبه دلشوید تلاطم آب می
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( که منجر به دارد یاثر دوبرابر) کندای را ایجاد میموقعیت بالقوه کشندهبه سطح آمده و آزاد شده و 

 گردد. بیهوشی و غرق شدن شما می

 و  ،شوند طول موج کوتاه تری از نور فیلتر شدهزمانیکه چراغها در امتداد طول یک گذرگاه بلند دیده می

  .دشود به رنگ طبیعی خود دیده میشویتر میشود و زمانیکه به نور نزدیکنور به رنگ قرمز دیده می

     

  

 

 

 

 

ربن و کتوانید غلضت دی اکسیددر تصویر مقابل می 

 های مختلف غارن را در قسمتآپراکنش 

(Ballynamintra Cave)های در قسمت، ببینید

هایی که تبادل هوا در آنها کمتر است انتهایی و مکان

 .باشدغلضت دی اکسید کربن بالاتر می

 

 اد داشته باشیدبه ی

 است %64693کربن هوا درصد پایه دی اکسید 

 7% شوددی اکسید کربن باعث افزایش سرعت تنفس می.  

 9% ار انجام دادن ک. شودکربن باعث افزایش دو برابری سرعت تنفس در حالت استراحت میدی اکسید

 .سخت غیر ممکن است

 5% فقط راه رفتن آرام .شودت تنفس میکربن باعث افزایش بیش از چهار برابری سرعدی اکسید/ 

 انجام هر گونه فعالیت اثر بخش جهت نجات امکان پذیر نیست.. پذیر استامکانتحرک 
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 .قبل از ورود به غار به موارد زیر توجه کنید

معادن قدیمی بخصوص معادن ذغال سنگ از لحاظ وجود گاز های سمی بالاترین تهدید  و کاوش درورود 1-

 .ای غارنوردان استگاز گرفتگی بر

 نه سالم بودن هوایتواند نشا. وجود باد در قسمت دهانه میغار به تبادل هوایی آن توجه کنیدقبل از ورود به -2

 .دارای هوای سالم است در پایین دست های آن غاراین بدان معنا نیست که تمام فضا اگر چه .درون غار باشد

ها یا ریشه درختان کنار زدن سنگکنید )ه باز کردن دهانه غار میاقدام بکه در هنگام اکتشاف در صورتی  -3

 چند روز زمان نیاز باشد تا هوای و...( بلافاصله وارد غار نشوید و در صورتیکه دهانه کاملا بسته بوده ممکن است تا

  .خل غار با اتمسفر بیرون همگن شوددا

 کنید و با کمی فاصله از هم حرکت کنید. اگر در حال اکتشاف غار جدیدی هستید به آرامی پیشروی-4

تواند متفاوت باشد اما در اکثر موارد با افزایش علائم گاز گرفتگی با توجه به نوع گاز موجود در محیط می -5

 سرعت تنفس همراه است.

 بلند همراهانتان را آگاه کنید. به محض احساس علائم گاز گرفتگی از همان نقطه برگردید و با صدای -6

گیری سیستم نمونهو  (gas detectorدستگاه آشکار ساز گاز) ،بهترین وسیله برای تشخیص گاز های سمی -1

تواند به دقت میزان گاز سمی محیط و هیچ روش یا دستورالعمل دیگری نمی .باشد( میdrager tubesدستی )

 .زدرا تشخیص داده و شما را از خطر آگاه سا

با  هاییو برای اکتشاف یا پیمایش در غار اندجهت امور نجات طراحی شده های تنفسی آتشنشانیدستگاه-8

 .هوای ناسالم مناسب نیستند

  ها تخلیه فوری آن محل است.ایط مشکوک به هوای ناسالم در غاربهترین گزینه در مواجه شدن با شر -3
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 تجهیزات غارپیمایی

ده ها طرز استفات متاسب است به شرطی که دارنده آنیکی از ارکان هر اکتشافِ خوب، داشتن پوشاک و تجهیزا

لزوم استفاده از ابزار استاندارد و مناسب و خطرات استفاده از ابزار مستعمل  خوبی بداند.ها را بهو به کار بردن آن

 را  جدی بگیرید. همچنین نکات مربوط به نگاهداری و طول عمر ابزار را فرا بگیرید.

اری از پوشاک نا متاسب استفاده کنید و ناگهان خیس شوید، سرما اذیتتان خواهد کرد و اگر در هنگام پیمایش غ

همین امر تمرکز شما برای پیمایشی ایمن را با مشکل مواجه خواهد کرد. همچنین اگر از کلاه نا مناسب ) بند 

داشته باشد ( و یا باطری شل، سنگین، بد فرم و... ( و یا هدلامب نا مناسب ) خاموش و روشن شود و نور مناسب ن

نا مناسب ) خیلی سریع دشارژ میشود و دائم باید تعویض گردد ( استفاده کنید به مشکلات زیادی از جمله بهم 

 خوردن مدت زمان پیمایش، خطر سقوط، گم شدن، آلودگی زیست محیطی و...بر خواهید خورد.

 ز خواهیم داشت را معرفی میکنیم:در ادامه مهترین ابزاری که در پیمایش یک غار به آنها نیا

 کلاه کاسکت -7

 چراغ پیشانی  -2

 لباس و انواع آن در غارنوردی -9

 کفش غارنوردی -1

 دستکش  -5

 ساک غارنوردی -6

 کیت بقا  -6

 کیف کمکهای اولیه -1

 کلاه کاسکت  -7

ک کلاه کاسکت ای مناسب جهت حفاظت سر در برخورد با دیوارها و یا ریزش سنگ. از مشخصات یوسیله

آل، این است که سبک، نرم، و در عین حال مستحکم باشد. کلاه باید دارای بند مضاعف برای بستن در زیر ایده

هوا تعبیه شده باشد. همچنین باید محلی برای نصب  چانه باشد و ضمناً باید در روی آن سوراخ هایی جهت تهویه

ها دارای رگلاژ قطری تنظیمی برای سر هستند و فاقد د. این کلاهچراغ پیشانی در جلوی کلاه در نظر گرفته باشن



 طرح درس دوره غارپیمایی                                              ارگروه غارنوردی و غارشناسی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشیک

 

 

41 

 

لبه طراحی می گردند. البته در مواردی که ریزش آب در غار زیاد است باید از 

 ورود آب به داخل کلاه جلوگیری نمود.

 چراغ پیشانی -2

 ی مستقیمی نوری او رابطهحرکت، حیات، دوام و بقای غارنورد، با نور و ذخیره

دارد. ازاین رو داشتن چراغ روشنایی مناسب، جزو ضروریات غارنوردی به شمار 

 آید.می

 شوند:ی کلی تقسیم میهای روشنایی به دو دستهچراغ

  برقی هایچراغ –الف 

کنند. از مزایای آن ها تأمین میها انرژی مصرفی را از باطریاین دسته از چراغ

ها دارای پخش نوری متفاوت ست. این چراغتمیزی در کار و راحتی در استفاده ا

ها بهره برد. بعضی باشند و بر حسب موقعیت و نیاز باید از انواع مختلف آنمی

های های باریک ویا تالارباشند و بیشتر جهت بازدید از شعبهدارای نور مستقیم می

 بزرگ و معابر طولانی کاربرد دارند و بعضی دارای نور پخش هستند و در امور

های جدید رفع شده است و ممکن است انواع نوردهی در یک چراغ شخصی مفیدند. البته بحث تنظیم نور در چراغ

 تعبیه شده باشد.

های قابل شارژ استفاده کنید تا بتوانید به دفعات از آنها استفاده کنید و با این کار در پیشنهاد میکنیم از باطری

 حفط محیط زیست سهیم باشید.

گز باطری های مستعمل خود را در داخل غار رها نکنید. زیرا باطری ها به علت داشتن سرب و مواد هر نکته:

شیمیایی سمی، برای اکوسیستم غارها به شدت مضر هستند. همچنین برای جمع آوری باطری های رها شده در 

 داخل غار حتما از دستکش محافظ استفاده کنید.
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 لنی استی هایچراغ –ب 

تواند نور مورد نیاز غارنورد را تأمین کند. ساعت می 6تا  1ها حدود این چراغ

باشد. که در ایران به نام کاربید آن را ها کربور خالص میسوخت مصرفی آن

 هایها به صورت پراکنده و پخش بوده و در فعالیتشناسند. نور این چراغمی

مان حضور در کمپ در با سرعت پایین مانند نقشه برداری و رول کوبی  یا در ز

ها آلودگی زیست محیطی داخل غار بیشتر کاربرد دارد. از معایب این چراغ

ها است. دقت کنید که در هنگام پیمایش، شعله چراغتان باعث ها و سختی و دردسرهای کار با این نوع چراغآن

 سیاهی دیواره های غار نشود.

روشن کردن فوری آن در صورتی که در وضعیت مناسبی قرار شود و دوباره چراغ استیلنی به آسانی خاموش می

نداشته باشیم، آسان نیست. بنابراین با همراه داشتن جراغ های الکتریکی، به محض خاموش شدن چراغ استیلنی 

 کنیم.توانیم  چراغ برقی را سریعاً روشن میمی

از اجرا و بعد از آن محفظه سوخت  کاری بیشتری هستند. قبلهای استیلنی همیشه نیازمند به سرویسچراغ

های رابطه از محفظه تا قاشقک )بلوری( از رسوب پاک شود تا انتقال باید رسوب گیری و جرم گیری گردد و لوله

گاز به سهولت انجام گردد. دست آخر سوخت مصرفی باید در ظرفی محکم که رطوبت نتواند داخل آن شود قرار 

 بگیرد.

کند. این ماده آوری مختصری دارد و در تماس با پوست التهاب مختصری ایجاد مینکته: کاربید اثر سوزش 

 ها بسیار خطرناک است.خصوصا برای چشم

 

 لباس و انواع آن در غارنوردی  -3

کند و مهمترین عاملی که شرایط جغرافیایی و شرایط آب و هوای درون غار، نوع پوشش غارنورد را تعیین می

های روان و جاری از  مسیرهای افقی که گاهی باید سینه خیز از آن آزارد آبه غارنورد را میدر زمان اجرای برنام
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عبور کرد و ریزش آب در اکثر معابر عمودی غار است. بدین 

ترتیب با تدبیری خاص حتی المقدور باید از خیس شدن 

ای بهتر و خطر کمتر، موفقیت اجرای جلوگیری کرد تا با روحیه

 الا ببریم.برنامه را ب

لباس غارنوردی به طور کلی باید مستحکم و راحت باشد. از 

نظر ساختار باید یک تکه باشد تا در هنگام عبور و خزش در 

تفاده ها اسمعابر تنگ بتوان به راحتی عبور کرد. در این نوع لباس

ها از زیپ بر استفاده از دکمه ارجحیت دارد. لازم است سر آستین

سط کش بسته شود تا از ورود خاک و گل به و دم پاها نیز تو

تر هایی که بیشداخل بدن جلوگیری گردد. برای استحکام قسمت

بهتر است یک  -ها و سرزانوهامانند آرنج-با زمین در تماسند 

 تکه پارچه ضد خش بر روی آن وصله گردد. 

 شوند:های غارنوردی به طور کلی به سه دسته تقسیم میباسل

 ی بیس ی زیرین یا لایهلایه -9  ی میانیلایه -2    ییی رولایه - 1

 رویی لایه – 1

 (سبک غارپیمایی) نخی لباس –7-7

ها معمولاً از جنس کتان هستند و در پیمایش غارهای خشک کاربرد دارند. این لباس

هاست. در عین حال یکی از معایب اصلی آن ها سبکی و راحتیمزیت نسبی این لباس

 شوند.ها، این است که زود فرسوده میلباساین نوع 

ها نکته: بهتر است از پارچه های کتان ضخیم با بافت ریز جهت دوخت این نوع لباس

 استفاده شود تا مانع ورود گل و ذرات خاک به داخل لباس گردد.

 

 لباسهای الیاف مصنوعی  -2-7

روند و ب به کار میهای مرطوها برای حرکت در زیر آبشارها و محلاین نوع لباس

( مقاومتشان Corduraهای نوع کوردورا )کنند. لباساز نفوذ آب به بدن جلوگیری می
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برابر مقاومت بیشتر در سایش در مقایسه با لباس های پنبه ای و نخی ( ودارای خاصیت تهویه  76زیاد بوده ) 

ا آب لایه های زیرین خیس خواهند درصد ضد آب نیستند و در تماس طولانی مدت ب 766هستند اما به صورت 

عی ها از مواد مصنوشد،  اما در کل این نوع لباس ها برای کارهای غارنوردی بسیار مفید هستند. نوع دیگری از لباس

PVC شوند که کاملاً ضد آب هستند اما مقاومت کمتری در مقابل سایش نسبت به نوع کوردورا دارند.ساخته می 

 های میانی لباس -2

ی میانی نباید مانع از فعالیت و حرکت آزاد بدن شود های لایهاسلب

هایی با الیاف پُلار استفاده شود. این لایه گرمای و بهتر است از لباس

نمایند و به گرمتر شدن بدن کمک می بدن را تا حدودی حفظ می

 کند.

 ( Wetsuit) وت سوت ها 

های پلار باسشود از وتسوت به جای لدر غارهای کاملا آبی می

استفاده کرد که البته ایجاد محدودیت حرکتی از معایب این نوع لباس 

 . است

 

  ی زیرین های لایهلباس -9

ی زیر باید تنفس خوب و بالایی داشته، های لایهلباس

حساسیت زا نباشند و بسیار کم حجم و سبک باشد. 

کش نشوند و گرمای لازم را برای بدن در حد مطلوب نخ

ظ نمایند. بعضی دارای سطح صاف و بعضی دارای حف

 حالت پُرزدار )موئینگی( هستند.
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 کفش غارنوردی  -4

ای محکم و کفشِ مناسبِ  غارنوردی، در مرحله اول باید دارای زیره

راحتی بتوان بر روی جاهای تیز و برنده قدم برداشت؛ در مقاوم باشد تا به

بندگی مناسبی داشته باشد تا ی کفش باید خاصیت چسعین حال زیره

های لغزنده عبور کرد. همچنین در بتوان بدون سُر خوردن از معابر و سنگ

های آب در معابر وجود ها و حوضچهغارهایی با آب و هوای سرد که جریان

 های لاستیکیآلود دارد، استفاده از چکمهدارد و یا در غارهایی که معابر گل

راحتی در مناطق خیس و گل آورد تا بهفراهم می با ساق بلند این امکان را

 آلود حرکت کنیم. 

 دستکش -5

ها ، حفاظت از دستدستکش غارنوردی باید محکم و در عین حال انعطاف پذیر باشد. دلیل استفاده از دستکش

های آلودگی ها توسط گل و لای و یاهای احتمالی است. همچنین از آلوده شدن دستدر برابر رطوبت و خراشیدگی

های مناسب باید مطابق با سایز دست غارنورد باشد تا باعث بروز خطر در شود. دستکشمحیطی جلوگیری می

 های ضد آب استفاده نمود.کارهای فنی نشود. همچنین در غارهای خیس و دارای آب، باید حتماً از دستکش

 ساک غارنوردی یا کیسه حمل بار در غار  -6

الامکان کم حجم بوده و قطرشان طوری باشد که بتوان به حتی ها بایداین ساک

ها مقاوم در برابر سایش ی آنهای غار عبور داده شوند. جنس پارچهراحتی از حفره

های ضد آب استفاده کرد. توان جهت کار در غارهای آبی از ساکو سبک بوده و می

متر نباشد سانتی 16و  86ز ها بیش اپیشنهاد می شود حداکثر ارتفاع و قطر این ساک

تا بتوان به راحتی در غار حمل نمود. همچنین بهتر است از نظر فیزیکی به شکل 

زیت ها مبر تنگ به سایر شکلاستوانه ساخته شود. )این شکل در هنگام عبور از معا

 . (دارد
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 کیت بقا: -7

ضعیت تواند باعث تثبیت وواقع ضروری میطور تعریف کنیم که به وسایل و تجهیزاتی که در مکیت بقا رو این

 .شودفرد در معرض خطر و جلوگیری از وخامت حال او می

 تواند جای گیرد اشاره کرد: توان به فهرست بعضی از اقلامی که در این جعبه میمی

بند های  -  سوت  - کوچک اظطراری چراغ – فندک –باند   -چسب  -چاقو  -پتوی نجات  -) الکل جامد  

 .(ضافها

دهد که مواقع لزوم مانند گم شدن در غار بقیه اعضاء تیم را از وجود خود سوت به غارنورد این امکان را می

 آگاه کند. باید توجه کرد که فقط در شرایط اضطراری استفاده شود و از سوت زدن بی مورد امتناع گردد. 

فش یا بند کخود همراه داشته باشید مانند  همیشه سعی کنید مقداری بند اضافه برای حمایت وسایل  نکته:

  کم.طنابچه هایی با قطر 
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 کیف کمک های اولیه -8

تر شدن صدمه و آسیب وارد ای از وسایل و لوازم ضروری اولیه پزشکی است که به جلوگیری از وخیممجموعه

 .کندشده به شخص قبل از رسیدن به مرکز درمانی کمک می

 -چسب زخم -قیچی کوچک- دستمال سه گوش-باند کشی- باند نواری- گاز استریل- شوی زخماسپری شست

 . پودر او آر اس -اسپری ضد درد-چسب بانداژ -دستکش یک بار مصرف -چسب بخیه

ود شتر می های بلند مدت غارنوردی اقلام موجود در کیف کمک های اولیه کاملازم به تذکر است که در برنامه

 شود.رخی داروها اضافه میو به آن ب

 

 اهمیت محاسبه نور و زمان:

. پس باید در حدی ذخیره نوری همراه که نیازمند به انرژی نوری هستید شویدشما وارد مکانی تاریک می

داشته باشید که کفاف پیمایش و برگشت شما را بدهد. همیشه ابتدا باید مدت زمان مشخصی را جهت بازدید 

یرید. هر چند ساعت که شما در غار هستید باید به مقدار همان زمان، انرژی تامین کننده برای خود در نظر بگ

چراغها را همراه داشته باشید. البته باید زمان برگشت و زمان استراحت ها و مسائل دیگر مثل اتلاف وقت در یک 

ع نوری بیشتری همراه داشته برابر زمان مورد نظر ذخیره منب 1سانحه را محاسبه نمایید. بهتر است به مقدار 

 باشیم.

 حتما باطری مصرف شده را از غار خارج نمایید. نکته:
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 پیمایش
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 اصول راهپیمایی در غار:

بعد از تهیه وسایل و شناسایی غار مورد نظر، اصل اول این است که ابتدا باید دوستان و اعضاء خانواده را از 

مدت آن مطلع نماییم تا در صورت بروز سانحه احتمالی به کمک غار نوردان بشتابند. نکته  چگونگی برنامه و

 دیگر اینکه هیچ گاه به تنهایی جهت بازدید از غاری هر چند سهل اقدام ننماییم.

o  ابتدا باید کلیه لوازم انفرادی و عمومی را یک بار دیگر در ورودی غار چک کنیم و از صحت و سلامت چراغ

 طمینان حاصل نماییم.ها ا

o .از همان ابتدا باید با خونسردی و بدون عجله و با دید باز به حرکت در آییم 

o  .اگر افراد کم تجربه و تازه کار در میان تیم قرا ردارند باید در بین نفرات کار آزموده قرار گیرند 

o  .ریتم حرکت نفرات باید طوری باشد که عرق نکنند 

o  سر و صدا پرهیز کرد و از صحبت های غیر ضروری اجتناب کرد. سر و صدای در تمامی مراحل باید از

 شود.ها میزیاد باعث ایجاد مزاحمت برای خفاش

o .هیچ گاه نباید وسایل را از خود جدا و دور کرد 

o  قبل از ورود به غار باید آن را خوب شناسایی کرد، از جهت  اینکه غار مورد پیمایش، غاری است که

 .ار فنی می باشد یا خیرنیازمند به ک

o ها توان چند متر جلوتر را دید پس باید دربرداشتن گامدر غار به علت کمبود دید و محدودیت نور فقط می

 دقت کامل را انجام داد. 

o  مدت زمان بازدید بستگی به تجربه و قدرت بدنی نفرات و تجهیزات دارد. برای یک گروه کم تجربه بهتر

تجربه تا هشت ساعت در نظر گرفته شود. ساعت ها حرکت و خستگی بدنی و کم  است یک ساعت و گروه با

 شدن قدرت بینانی باعث بروز خطرهای جدی می گردد. مثل ندیدن گودال ها و یا بی تعادلی بر اندامها و گیجی. 

o به علت سستی و شکنندگی غارها  از جهیدن و پریدن خودداری کنیم و به هیچ سنگ و گیره ایی نباید 

 اطمینان کنیم.
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o  در هنگام بازدید نباید از گروه جدا شد حتی در مواقعی که به دستور سرپرست، شخصی از اعضاء تیم

ایی شود، تا حدی مجاز به پیشروی است که بتواند نور و صدای شود تا به عنوان پیشرو وارد شعبهانتخاب می

 بقیه نفرات را ببیند و بشنود. 

o یکدیگر جدا باید خودداری کرد چون به راحتی وسایل داخل حفره ها افتاده  از پرت کردن وسایل به طرف

 و گم می شوند. 

o  ،از نظر اخلاقی و محیط زیستی، غارنوردان باید کلیه زباله های خود را توسط کیسه های محکم و مقاوم

 به بیرون حمل کنند و از پاشیدن رنگ به دیواره های غار جداً خودداری ورزند. 

o یدن مناظر غار کاملاً بایستیم و حرکت نکنیم تا به علت غفلت از مسیر، داخل شکاف یا چاهی هنگام د

 پرت نشویم.

o  از آویزان کردن وسایل اضافی خود مثل کلاه و طناب به خود باید خوداری کرد چون به راحتی به

 زنند. های مسیر گیر کرده و تعادل ما را بر هم میبرآمدگی

o درجه سانتیگراد است. به استثنای  72تا  8جه کرد که دمای ثابت در اکثر غارها بین باید به این نکته تو

بعضی غارها، هنگام ورود به غار، پوشاکی را باید در نظر گرفت که در اثر فعالیت مداوم، مزاحم کار نگردد. مثلاً 

وشیدن لباس زیادی در زمستان دمای بیرون غار حدود درجه صفر است ولی داخل غار دما بیشتراست. پس پ

شود. در نیتجه بدن در اثر برخورد با جریان های هوایی زودتر باعث عرق کردن بدن و تبخیر مضاعف آب بدن می

 شود.سرد می

o  در هنگام بروز خطر گم شدن، فرد گمشده باید ابتدا خونسردی خود را حفظ کند و با صدای سوت یا

از بالا و پایین رفتن و حرکات اضافی خودداری نماید چه بسا  فریادهای منقطع، دوستان خود را آگاه سازد و

ممکن است بیشتر از مسیر اصلی دور شود. نکته دیگر اینکه باید موادغذایی و منبع نوری خود را جیره بندی 

 نماید. 
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م سیغار ها از نظر نحوه پیمایش و تجهیزات مورد نیاز جهت پیمایش به دو دسته غارهای فنی و غیر فنی تق

 شوند: می

ز به آموزش شود که جهت پیمایش آنها نیابه آن دسته از غارها گفته می: (Vertical cavesغارهای فنی)

، ورود به این غار ها بدون عمودی و آمادگی جسمانی کافی داردتجهیزات مناسب پیمایش غار های  ،فنی

 .تواند باعث آسیب جدی به فرد شودتوجه به موارد ذکر شده می

شود که جهت پیمایش آنها نیاز به تجهیزات فنی به غار هایی گفته می: (Horizontal cavesیر فنی)غ

اد علاقه مند به پیمایش چنین ، پیمایش چنین غار هایی هم خالی از خطر نبوده و افرعمودی نیستغارهای 

وشاک ، پینه خطرات غاراطلاعات کافی در زمهای ابتدایی غار پیمایی را گذرانده و هایی باید آموزشغار

های غیر فنی در ابتدای مراحل آموزشی غارنوردی باعث آشنایی مناسب و.... را داشته باشند. پیمایش غار

 گردد و شروع خوبیی جهت یادگیری غارنوردی است.فرد با محیط غار وشرایط آن می

 

 (cave divingغواصی غار )

 ییهاشود که آب در گودالیبرخورد م ییبا  حفره ها  تاز اوقا یگاهکه آب در آنها وجود دارد  ییدر غارها

. شودیدر محل عبور م فونیس یموجب آب گرفتگ یتا حد کم یمتر آب پر شده و گاه یسانت 56بیش از 

کوچک عمل انجام  یلیخ  تبه صور یحت هافونیاکتشاف در س یغواص لیاستفاده از اسباب و وسا بدون

مجرا ز بتواند با عبور ا دیر داشته باشد شا ایدر اخت یغواص لیناک است اگر غارنورد وساخطر اریو بس ینشدن

بالا در  کیتکن با داشتن یحت یغواص لیشود، بدون  وسایم هیتوصداً یاک یرا کشف کند ول یدیجد دنیای

وارد مرحله امروزه  یآب یو مجراها هااچهیو شنا کردن در در یغواص یزد. ولنآزمون دست  نیشنا به ا

 انجام شود(   ینظر مرب ریز دیکار حتماً با نیشده است. )ا یدیجد

 

 برخورد با آب    یحنحوه صح
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 هااچهیدر صورتبه  شتریب ایها و چالاب ریاحتمال وجود آب هست، خواه به مقدار کم، نظ شهیدر غارها هم

و اگر  میامکان از کنار آب عبور کن  تدر صور است که نی. اصل اول اینیرزمیز یهارودخانه تینهاو در 

عمل  نیکه اقدام به ا یو با دقت انجام شود و نفرات یبه آرام دیعمل با نیلازم است که در اب فرو رفت ا

گراد  یدرجه سانت71الی  72آن  تنباشد و درجه حرار  ادیحتما  شنا بلد باشند.  اگر عمق آب ز ندینما یم

تر سرما آن هم نییپا  تدر درجا یآورد ولینم شیپ یکردن اشکال ت محدود و شنامد یباشد راه رفتن برا

اعث بدن ب یمرکز یو افت دما یپوترمیباشد. ها نیغارنوردان مسئله آفر یواند براتیم یطولان  تمد یبرا

کشاند و یم گرید یو خم چیبه پ یو خم چیمعمولاً ما را از پ ینیرزمیز یهارودخانهردد. گیم یحتممرگ 

  تباشد. در صوریبر م رویو ن ریوقت گ اریبس یداشتن بدن و عبور از آنها عملن حالات  خشک  نگاه یدر ا

 یو عموم یشخص لینگه داشتن وسا شکلازم با قدم نهادن در آب و خ تت نکا یاز عمق کم با رعا نانیاطم

 ادامه داد.  یتکاوش را به راح جهیکرده و در نت از محال عبور عاًیتوان سر یم

به چند  دیشود که زمان بازد یعمال  باعث م نیکوچک به داخل غار نه تنها ا قیبا حمل قا  تاوقا یگاه

ته و اگر ب فرو رفآز و پاره شدن، گروه در یسنگ ت کیبه  قیبا اصابت قا تیبلکه در نها ابدی شیبرابر افزا

 اگر با ولی .شودیم یریجبران ناپذ تتسلط به شنا نداشته باشند موجب خسار

م انجا ،مان بسیار کمتری نسبت به کاوش با قایقز تفن شنا آشنایی کامل داشته باشند به راحتی در مد

کاملاً ضد آب هستند و در هنگام داخل شدن در آب  باًیوجود دارد که تقر ییبته لباسهاال. شوندمی داده

ه قابل نکت کیهستند  متیگران ق اریر نوع خود بسگونه لباسها د نیا ی. ولرندیگیمورد استفاده  قرار م

مواقع همراه  نیاست. در ا یدگیگروه از آب د یو عموم یشخص لیوسا هیکل یبرنامه ها، نگهدار نیتوجه درا

است.  یدهد، ضرور  تنجا یدگیرا از آب د لیوسا هیبزرگ و محکم که بتواند کل یلونینا سهیداشتن چند ک

  .را کمرنگ تر کرده است یکیپلاست یها سهیاستفاده از ک زیموجود ن یهاگب یالبته استفاده از درا

 ازمندین شیمایکار اکتشاف و پ ی، به منظور ادامهطیشرا یاریغارنوردان در مواجهه با آب در غار ها در بس

 تیهادر ن یطولان ای قیعم یوجود دارند که غارها یموارد در غار هستند. یغواص یها کیاز تکن یریبهره گ

ز وجود دارند که از ابتدا به جهت ین یگرید یغارها گرید یاز سو شوند. یمخازن آب ختم م ایها  فونیبه س

 دیبایغار، فرد م یغواص یاز ورود به عرصه  شی. پمیغار هست یاستفاده از غواص ازمندیورود به آنها ن

 یدر آبها یاز غواص یمناسب و کاف یتجربه یآزاد را گذرانده و دارا یدر آبها یغواص یآموزش یهادوره

 . فرد قرار دارد یرو شیپ یو سطوح متفاوت تلفمخ یدر ادامه دوره ها داشته باشد.را آزاد 
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 غواصی غارانواع 

 .ردیپذ یانجام م  تبه دو صور یغار به طور کل یغواص

( Technical cave diving)یغواص 

  کالیغار تکن

ر کشور که مهد آن د یگونه غواص نیا 

 یآن بر مبنا نیاست و قوان کایامر

در  یمیت  تو اکتشاف به صور یغواص

غار  یغواص یحت زیمختلف و ن یهاغار

 یستیتور یها شیمایپ  تبه صور

 . است شده نیتدو

 

 

 

Speleological diving)   (یغواص 

و  یمناسب غواص شتریب وهیش نیا یغارشناس

و  و صعب العبور یآلپ یاکتشاف در غار ها

به  طیکوچک تر و شرا یهافونیاکتشاف در س

قسمت  شیمایمراتب مشکل تر غار از نظر پ

 تخشک و ... است که معمولا به صور یها

 .شودیسولو انجام م
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از  دیعنوان نبا چیآزاد وجود دارد و به ه یآبها یبا غواص یادیز یها تتفاو وه،یلازم به ذکر است در هر دو ش

 نییپا یها عبارتند از: دما تتفاو نیاز ا یغار استفاده نمود. برخ ی، در غواصآب آزاد یغواص  تزایها و تجهوهیش

   -داشته و مستقل از هم باشند کیتفک تقابلی که یهواده ستمیاز دو س یریلزوم بهره گ - ادیآب و وجود املاح ز

 یردزن ی ژهیو یمهار  استفاده از نخ ها –انجام غوص  مجاز   تاستفاده از هوا و مد نیدر قوان یبزرگ یها تتفاو

(reel )- و ..... نییپا اریبس دیعملکرد در د ییتوانا 

 : یسطوح آموزش

 به آن  دیشود که نور خورش یاز غار م ییشامل فضا  حسط نی، اولغار یغواص یمختلف آموزش یها ستمیدر س

 . (cavern zone) شود یغار محدود م ییقسمت ابتدا نیبه ا یوارد شده و غواص

متر قرار  16در عمق کمتر از  یاست که از قسمت دهانه فاصله گرفته اند ول ییدوم شامل قسمت ها یمحدوده 

 شود. یغار م یقسمت ها یسوم شامل تمام یشوند. محدوده  یماز حد تنگ ن شیوارد معابر ب داشته،
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  های عبور از دهلیزها به زبان تصویرحالت
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 اش را جلوتر از خودش هول دهد.تواند کولهابر نیم خیز که زیاد باریک نباشد، غارنورد میدر مع

 

 

  

 

 

 

 پا مرغی در معابر کوچک 

 

  

 

 

 

 

 

را جلوتر از خود حرکت در  معابر خیلی باریک، کلاه را از سر خود درآورده و آن

 . کنیمخیز معبر را گذر میدهیم. خودمان نیز به حالت سینهمی
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 خزیدن در معابر

 

 

 

 

 

 

 ی غارنورد در معابر حمل کوله بر روی یک شانه

 

 

 

 

 

 

 حمل کوله در جلوی غارنورد به منظور استراحت دست 
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 ها )به پهلو( حرکت در شکاف

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 ها از جلوحرکت در شکاف     

 

 

 

 

 

در غارهای فنی خصوصا در فرود ها و عبور از مناطقی که احتمال سقوط کوله وجود دارد، حتما کوله  نکته:

 باید دارای یک خود حمایت باشد.
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  ها عبور از تنوره

بدن خود را به صورت عمودی به درون آن وارد کرده و پیشروی  تواندهایی هستند که غارنورد میها شکافتنوره

 ها وجود دارد. کند. سه روش عمده برای صعود از تنوره

های بسیار باریک ممکن است لازم باشد غارنورد خود را با فشار تنوره در خیزش: .7

ها به طرف بالا بخزد در این حالت کمک در تنوره جا دهد و سپس به کمک دست

 از فشار پاها بسیار ضروری است. گرفتن 

 

 

 

متر باشد، به کمک پشت، سانتی 66عرض تنوره حدود  چهچنان تلاش دو طرفه: .2

توان در تنوره پیشروی کرد. پاها یا زانو را به یک طرف کف دست و کف پاها می

دهیم. )در این حالت بدن به صورت تنوره و پشت را به طرف دیگر تنوره تکیه می

دی در خواهد آمد( برای بالا رفتن، باید با یک پا به دیوار پشتی و با ی واحگره

ها نیز به رو فشار آورد. بدیهی است که همزمان دستپای دیگر به دیوار روبه

 کنند. طرف پایین فشار وارد کرده و به پاها کمک می

 

 

ترین روش بالا این روش، آسان  ها:صعود ضربدری توسط پاها و دست .9

های مناسب در هر دو طرف ی آن وجود گیرهتنوره است؛ که لازمه رفتن از

 ی آن،تنوره است. برای شروع باید رو به طرف تنوره ایستاد و بر هر دیواره

یک دست و یک پا را محکم قرار داد. سپس به آرامی شروع به بالا رفتن و با 

 حرکت در جهت افقی کرد. 
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 استراحت های مقطعی و شب مانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مقطعی استراحت –الف

ها جهت رفع خستگی و تقویت انرژی از دست رفته، استراحت های کوتاه بین فعالیت یکی از بهترین روش

دقیقه زمان استراحت و  75ساعت فعالیت،  2باشد. با توجه به قدرت بدنی افراد و تجربه آنها می توان در هر می

یی قابل اهمیت است که بدن به طور ناگهانی دچار تخلیه و ضعف نگردد. تغذیه در نظر گرفت. این امر از آنجا

باید انرژی مصرفی اندام ها و عضلات را به طور متناوب تامین نماییم. در طی پیمایش نیز عصب های بینایی 

 تحریک می شوند و بهتر است چند دقیقه ای از استراحت را به بستن چشمها اختصاص دهیم.

 تقیم بر روی سطح غار ننشینیم.هیچ گاه مس نکته:

 شب مانی: –ب

در طی یک اکتشاف طولانی و خسته کننده ممکن است گاهی نیاز باشد که افراد تیم در داخل غار به استراحت 

طولانی و خواب بپردازند تا خستگی ناشی از ساعت ها فعالیت را از تن بدر کنند. در چنین مواقعی نکاتی را باید 

 اد:مورد توجه قرار د
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 . باشد رطوبت بدون و خشک باید کمپ محل – 7

 در کناره های تالارها قرار بگیرد. -2

 حتی المقدور نزدیک منبع آبی قرار داشته باشد. -9

 محل کمپ صاف و مسطح باشد. -1

 از قسمتهای خرد و شکننده غار باید دوری کرد.  -5

وجه کنیم که شرایط محیطی غار به ما امکان چه پس اگر احتمال برقراری کمپ در غاری را می دهیم باید ت

دهد و وسایل و تجهیزات را متناسب با نوع فعالیت در نظر می گیریم. مثلاً در غارهای مرطوب نوع کمپی را می

 و چاهی، داشتن نور خواب بسیار مفید خواهد بود.

 (Hammock) هامک

از جنس پارچه مقاوم که بصورت  یک وسیله ای است 

توسط تسمه یا طنابچه از  توری دوخته شده وتکه یا 

دو یا چند نقطه به صورت معلق جهت استراحت یا 

ها نخستین بار هامک خواب از طرفین نسب میگردد.

توسط بومیان آمریکای جنوبی جهت خواب ساخته شد 

دن رها توسط سربازان ومکتشفین جهت کمتر کبعد و

 شد.های دریایی بکار برده تاثیرات کشتی در سفر

گاهی ممکن است در غارها هیچ یک از شرایطی که 

ه گفت "هامک  "در بالا اشاره شد برای برقراری کمپ مهیا نباشد. در این صورت از کمپ های معلق که اصطلاحا 

  .گرددشود استفاده میمی
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 نحوه ضد اب کردن تجهیزات نگهداری وسایل در برابر رطوبت 

ورود آب به محیطی بسته و تاریک، به طور معمول محیط داخلی دارای رطوبت  در فضای داخلی غارها به علت

برسد.  %766بالاتری نسبت به محیط بیرون دارد. حتی در بعضی غارها و تالارها ممکن است میزان رطوبت به 

 در چنین مواقعی شما با فردی که داخل یک استخر شنا می کند فرقی نخواهید داشت. پس لازم است مواردی

را جهت بالا بردن ایمنی در نگهداری وسایل مد نظر داشته باشیم. باطری ها در رطوبت های با درصد بالا مثل 

، خیلی سریع فرسوده می شوند و عمل تخلیه ناگهانی در آنها ایجاد می گردد. لباسهای خیس به محض  86%

 شود. دگی میمجاورت با جریان های هوایی در غار باعث اسپاسم عضلانی و حتی سرماز

افتند و حتی وسایل خواب هم بدون وسایل آتش زا از قبیل کبریت و فندک، دچار رطوبت شده و از کار می

بازده خواهند شد. پس با در نظر گرفتن این موارد همیشه اول ضد آب کردن وسایل را فراموش نکنید. می توانید 

آن را داخل یک قوطی خالی فیلم قرار دهید و یا به عنوان نمونه همیشه تعدادی چوب کبریت و کاغذ رویه 

 توان داخل کیسه های ضد رطوبت قرار داد.توسط پارافین، چوب کبریتها را ضد آب نمایید. باطریها را نیز می

 

 تغذیه در غار 

محیط غارها همواره مرطوب بوده و دمای هوا نیز بطور میانگین 

زمان  وردان دردرجه سانتی گراد است . غارن 72تا  8مابین 

کوتاهی بعد از شروع فعالیت مشکلات ناشی از خیس شدن پوشاک 

ز طرفی غارنوردی، نیاز به اخود را تجربه و احساس خواهند کرد . 

صرف انرژی فراوان در محیطی متفاوت دارد که توجه بیشتر به 

 .   کندمنابع و عادات غذایی را طلب می

ایط خاص درون یک های محیطی و عوامل ناشی از شرویژگی

از طریق آنها تاثیر مستقیم دارد. به یاد داشته باشیم که  غار به نوعی بر انتخاب روش تغذیه و کسب انرژی

، رطوبت و برودت نسبی هوا همراه همیشگی غارنودران هستند و مجموع این عوامل و استرس و اضطراب، تاریکی

ردان و. پس با انتخاب روش صحیح تغذیه کارآیی غارنکندمی های زیادی را به غارنوردان تحمیلفشار و محدودیت

ها در غار موجب اتلاف هر چه بیشتر دمای بدن و از طرفی خیس شدن لباسافزایش چشمگیری خواهد یافت. 

، گیری پوشاک مناسبرشتن بدن خواهد شد. بدیهی است بکادر نتیجه صرف انرژی بیشتر برای گرم نگه دا
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ی و پیمایشی و نیز توجه کافی به نحوه و محل استراحت ها و شب مانی در غارنوردی، اصلاح تکنیک های حرکت

 عواملی مهم در کارایی بهتر یک غارنورد هستند.

 ؟را باید در نظر گرفتام انتخاب مواد غذایی چه مواردی در هنگ

ابد و خوراک انتخاب ییافزایش م %56در یک غارنوردی طولانی مدت متوسط انرژی مصرفی بدن تا انرژی بالا : -7

 ، بیسکویت و....مانند شکلات، میوه خشک .واز انرژی بالایی برخوردار باشد شده باید کم حجم

، ار مهم است که وزن آن مناسب باشدمواد غذایی معمولا توسط خود غارنورد حمل میشود لذا بسیوزن کم : -2

 غذا های خشک را انتخاب کنید. کهسعی کنید 

 اهمیت زیادی دارد بخصوص اگر اگر قرار باشد به زیر زمین برده شود، حمل وردن خوراکی ها بسته بندی ک-9

 .ه اندازه خودتان دقیق نخواهد بودنگهداری مواد غذایی توسط بابر ها یا دیگران ب

ی، شپزوردی شما معمولا با محدودیت زمان، سوخت و امکانات آدر غارن :احتی و در زمان کوتاهی آماده شودبر -1

 75کنید مواد غذایی را انتخاب کنید که در کمتر از یا فضای کافی مواجه هستید پس اگر خودتان آشپزی می

 .جوشیدن آب زمان نیاز داشته باشد دقیقه آماده شود  یا به اندازه

 ،شما را به خوردن تشویق خواهد کرد، سبزیجات خشکخوراک لذیذ با طعم های متنوع  خوشمزه ومتنوع باشد:-5

توانید ب مییتبدین تر .کنید مورد نیاز است برداریدنمک وفلفل را چند برابر بیش از آنچه که فکر می ترشی جات،

دهد و شما . خوراک یکنواخت اشتهای شما را کاهش میهای مختف و غیر تکراری مهیا کنیدغذاهایی با طعم 

 .نرژی مورد نیازتان را تامین کنیدتوانید انمی

، موادی مانند برنج .تر هستند تهیه کنیدها که معمولا ارزانها را از عمده فروشیاد اولیه خوراکیمو: بودجه -6

 ماکارونی و لوبیا که دارای کربوهیدرات بالا و در عین حال ارزان هستند برای حفظ عملکرد بدن اهمیت دارند.

واد خشک را خریداری کنید و آنها را در سعی کنید مبراحتی نگهداری شوند و دارای ماندگاری بالایی باشند: -1

 .دار نگهداری کنیدظروف پلاستیکی درپوش

 

 تغذیه مناسب

که در  آنچه .یابد بسیار اهمیت داردیک تغذیه مناسب زمانی که طول غارنوردی یا سختی فیزیکی آن افزایش می

ای دارد. برای برنامه های د هفتهیک برنامه دو روزه میخورید اهمیت کمتری نسبت به یک برنامه طولانی مدت چن

ه ادامه مخواهید بخوبی به برنا، اگر میده کنیدمواد معدنی استفا طولانی مدت شما باید از مکمل های ویتامینی و

بویژه زمانی که یک غارنوردی طولانی  .ازکربوهیدرات ومایعات ضروری است ، استفادهبدهید داشتن انرژی کافی
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. در یک فعالیت استقامتی نقش رژیم غذایی مناسب و تمرین مناسب به اندازه رو داریدمدت یا پر فشار در پیش 

 باشند و هیچ یک به تنهایی باعث بهبود فعالیت نخواهد شد.هم مهم می

تر خواهد شد، یک رژیم غذایی پرکربوهیدرات مانند اگر شما باید هر روز غارنوردی کنید بدن شما رفته رفته خسته

ی شما گلیکوژن و بارگیر های شیرین باعث تجدیدشیرینی و غذا ،غلات ،نی، برنج، ماکارونی، لوبیاسیب زمی ،نان

شما  تر از انتظارکربوهیدرات منجر به سوخت رسانی جزئی و در نتیجه عملکرد ضعیفترژیم غذایی کم ،خواهد شد

 . خواهد شد

 مایعات

ن مایعات بدن نسبت به هر عامل از دست داد ، زیراردای دانوشیدن مقدار زیادی از آب و مایعات اهمیت ویژه

 245تا  2در یک روز عادی متوسط افت آب بدن  .است ترری از جمله رژیم غذایی در کاهش عملکرد بدن مهمدیگ

ید و ، آب نخورشود. واگر قبل از احساس تشنگینیز بیشتر می ،که این مقدار با افزایش شدت ورزشلیتر است 

مان شوید و آن زوقتی که تشنه میآب های از دست رفته نخواهید بود.  قادر به جایگزینی تمام هرگز ،صبر کنید

آب از دست رفته بدن خواهید شد. برای هر لیتر آب از دست  %15شما قادر به جایگزین کردن  ،آب میخورید 

 حدود احساس تشنگی،قبل از  آل، در حالت ایده .یابدکاهش می %26عملکرد شما  ،هرفته و جایگزین نشد

تر که موثر ،یک محلول ضعیف از شکر و نمک است ، بهترین نوشیدنیمیلی لیتر هر نیم ساعت باید آب بنوشید266

تواند با کمی گرم نمک در یک لیتر آب که می 9گرم شکر و  56 .از تامین آب بدن با آب خالص است و سریعتر

 .آب میوه طعم دار شود

 اکسپدیشنپیشنهادات برای خوراک 

 ،گوشت کنسروی ،وعده های غذایی آماده، سوپ های آماده ،لغور، آرد، پوره سیب زمینی آمادهب ،برنج، ماکارونی ،جو

 ،شکلات، میوه خشک ،تافی)آب نبات( ، کره، روغن، کمپوت میوه،لوبیا، شیر خشک، چای و قهوه، شکر عدس، ،پنی

 (، ادویه جات.سبزیجات)خشک شده فل،فل ،نمک کره بادام زمینی، مربا، بیسکویت، آجیل،
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 عکاسی در غار

عکس برداری از به  های خاص و زیبای داخل غارها نیازها و جلوهکنید، زیباییمی وقتی شروع به پیمایش غار

 غارها را چند برابر خواهد کرد. 

  ابتدا غار نوردی و سپس عکاسی 

باشد زیرا جابه جایی و حرکت در محیط سرد و مرطوب  عکاسی در غار ممکن است مخاطراتی به همراه داشته

و ناهموار غار آسان نیست لذا بسیار مهم است قبل از عکاسی دانش پیمایش غار را داشته باشید در غیر این 

 .ممکن است به خودتان یا ابزارتان آسیب بزنیدصورت 

 برای عکاسی در غار چند نکته اساسی را رعایت کنید :

 :ربین و تجهیزات عکاسیحافظت از دوم-7

و سطوح ناهموار  تاریک، شما در محیط حافظ وپوشش مناسبی قرار دهیدبهتر است که دوربین خود را در م

ها محیط مرطوبی هستند و یا ممکن همچنین غار ،ی کنید دوربین را ایمن نگه داریدکنید پس سعحرکت می

، پس همیشه در هنگام عکاسی یک حوله بشود سقف باعث خیس شدن دوربین شمااست افتادن قطرات آب از 

 .شید تا لنز و دوربین را خشک کنیددستی نزد خود داشته با

ا هایی بد عکس: به همراه داشتن سه پایه باعث خواهد شد تا شما بتوانیسه پایه به همراه داشته باشید -2

 .وضوح بالاتر بگیرید

ش ا، تصاویر گرفته شده با فلش جداگانه تهیه کنیداد فلتوانیمی ، اگرخود را خاموش کنید ش دوربینافل -3

ری های بیشتتوانید سایه، میش خارج از دوربیناا استفاده از فل، برسندبه نظر می مسطح دوربین دو بعدی و

ز یک توان بیش احتی برای روشن شدن غار در یک زمان می .عمق تصویر بیشتری را ایجاد کنید داشته باشید و

 .اده کردفلاش استف

تن حداقل دو منبع نوری ضروری : هنگام غارنوردی بهمراه داشلامپ اضافی به همراه داشته باشیدهد   -4

 دوربین را تنظیم کند تا سه پایه وزاد میآشود و این دست شما را . چراغ اصلی که بر روی کلاه نصب میاست

 ند. گیرمیستفاده قرار دهی به فضای غار مورد او منابع نوری دیگر که جهت نورکنید 
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 برای مختلفی هایگزینه دارایهای دیجیتال بیشتر دوربین: (white balanceسفیدی )تنظیم توازن  -5

 ینا تشخیص به قادر دوربین. است مختلف رنگ دمای دارای مختلف نوری منابع. هستند بالانس وایت تنظیم

 وایت متنظی برای مختلفی هایراه. دهیممی انجام را اتتظیم این دستی صورت به ما بنابراین. نیست رنگ دمای

 .دستی، استفاده از اعداد کلوین و روش خلاقانهصورت بهد از جمله پیش فرض دوربین، دار وجود بالانس

 .بهترین راه عکاسی در زیر زمین است  RAWعکاسی با فرمت  .ذخیره کنید  RAWفرمت  عکسها را با -6

یتان را با استفاده از کامپیوتر ویرایش کنید بیم استفاده از نرم افزار های کاهش دهنده هاخواهید عکسوقتی می

    Adobe Camera مثل RAW نویز را نداشته باشید و از آنها استفاده کنید. اکثر نرم افزارهای تبدیل فرمت

Raw  ای در زمینه کاهش نویز عکس دارند. با استفاده ازقدرت قابل ملاحظه Luminance در Adobe 

Camera Raw  تان می توانید به راحتی و با خیال راحت نویز را کاهش دهید بدون اینکه از جزئیات عکس

  د. چیزی کم شو

و سرعت شاتر هم  )ISO 800( مانند همچنین برای روشن شدن عکس باید ایزوی بالایی انتخاب کنید  -7

ر لازم را داشته باشد. شاتر را با استفاده از یک کنترل از راه ثانیه باشد تا عکستان نو 96باید چیزی نزدیک به 

تا از داشتن عکسی با جزئیات و روشنایی یا روی سلف تایمر تنظیم کنید فشار دهید  (remote shutter) دور

  یدبا دیافراگم باز ندار  Primeا جای ممکن دیافراگم را باز بگذارید. اگر لنزهایت .بسیار بالا شگفت زده شوید

  ید.هم نتیجه خوبی بگیر  f/4می توانید از )  f/1.4با  96mmیا   21mm (مانند

استفاده از تنظیمات دستی فوکوس: از تنظیمات دستی فوکوس در غار استفاده کنید. چون منابع زیادی  -8

مکن این م -بیند، فوکوس کندنور ممکن است وجود داشته باشد و دوربین شما سعی دارد که هرچیزی را که می

دوربین را از حالت فوکوس خودکار بردارید و روی بینهایت فوکوس کنید. کوچکترین لغزشی است جالب نباشد! 

 LCD تان را با مشکل مواجه کند. بعد از گرفتن اولین عکس از طریقتواند فوکوس عکسدر این زمنیه می

 .تان را بررسی کنیددوربین فوکوس عکس

 زوم و تله با خود ببرید و به نسبت اولویت ها آنها را تغییر دهید.  -شتید لنز وایداگر امکان آن را دا -9

 در عکس ها استفاده کنید.  "انسان"معیار یا  سوژهاز -10
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 استفاده از سوژه انسانی در عکس

 نوردهی فقط از روبه رو
نوردهی اصلی از پشت سر و 

 کمی از روبه رو
 ی فقط از پشت سرنورده
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 بهداشت در غار

هداشت ب، از ضروریات زندگی انسانهاست. بهداشت تغذیههای مختلفی دارد که توجه به تمام آنها بهداشت جلوه

های حضور در . بخاطر داشته باشید که ویژگیهای مهم در این مبحث هستندمحیط و بهداشت فردی از مقوله

. کندبیشتر از شرایط متداول طلب می، اهمیت توجه به این موضوع را اعماق زمین و شرایط خاص غارنوردی

ها و سایر ، کپکتریها، قارچها، انگلهالودگی های مختلف اعم از باکمحیط سرد و مرطوب درون غارها و نیز آ

 . انسان را نباید از نظر دور داشت عوامل نامساعد کننده محیط زیست اعماق زمین، برای

 بهداشت انفرادی

های گل آلود . همواره مراقب دستار حیاتی و سرنوشت ساز خواهد بودرعایت نظافت فردی برای غارنوردان بسی

قشی دستکش ن های آلوده به دهان و چشمان جدا خودداری شود.از تماس دستید. و آلوده خود در غارنوردی باش

مکن است اثرات . از آنجائیکه اکثر غارها از نوع آهکی بوده و تماس با این مواد ممهم در این راستا خواهد داشت

بویژه  رت و، صوهافسی و گوارشی انسان بر جای گذارد، شستشوی دست، دستگاه تنبدی بر سلامت پوست، چشم

 . ترکیبات بسیار ضروری و مهم هستندبلافاصله بعد از تماس با این ها چشم

 بهداشت عمومی

توانند بدترین آلودگی را در ها می. کمترین زبالهاز غار از ضروریات غارنوردی است ها به خارجانتقال همه زباله

به یاد داشته باشید که تهویه هوا در  .اشته باشندشماری به همراه داعماق غارها ایجاد کرده و اثرات تخریبی بی

ن غار نیز عوامل دیگری هستند که مانع از طرفی رطوبت بالا و هوای سرد درو غارها در حداقل ممکن است و از

 .گردندها و مواد بر جای مانده از غارنوردان در زمانی کوتاه میتجزیه زباله

. انسانی، مانند ادرار و مدفوع استماند مواد دفعی نوردان دور میموضوع مهمی که اغلب از توجه و نگاه غار 

 .موضوع اقدام لازم را بعمل آورید قبل از ورود به غار نسبت به اجابت مزاج و توجه دادن همه اعضای تیم  به این

جهت دفع آن از یا  های کوتاه مدت اگر نیاز به دفع ادرار دارید یا تا زمان خروج از غار آن را نگه داریددر برنامه

های طولانی مدت باید ظروف و امکانات حمل مواد دفعی را به خارج از محیط غار در برنامه .بطری استفاده کنید

 پیش بینی کرده و همراه داشته باشید. 

 

 

 نوردهی فقط از روبه رو
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 های غارنوردیی مواجهه با زباله در برنامهنحوه

 شویم.شوند را یادآور میها ایجاد میبرنامههای مختلفی که در طی ی برخورد با زبالهبه اختصار نحوه

ک های خطرناهای خشک و زبالههای تر، زبالهی کلی زبالههای ایجاد شده را به سه دستهبرای این منظور، زباله

 آوریم.ی برخورد با هر کدام را در ادامه میکنیم و نحوهبندی میتقسیم

 ا و سبزیجات، خرده نان و ...: شامل پوست میوه، پسماند غذهای ترزباله .7

ها زیاد نیست )محیط، زمان و توانایی کنیم که میزان سفر انسان به آن محلاگر به مناطقی سفر می -

ها را توان در طبیعت رها کرد. این زبالهها را میهای ترِ به جا مانده را دارد( این زبالهبازیابی و تجزیه پسماند

 کنیم.های فصلی و دائمی رها میها( و دور از مسیر گذر آبها )پاکوبانسان ترجیحاً دور از مسیرهای گذر

 شامل باتری، کاربید کلسیم های خطرناک:زباله .2

 که آسیباستفاده کنیم. با این کار، علاوه بر این های قابل شارژکنیم از باتریهمگی سعی می :اتریب -

قتصادی در طولانی مدت، و هم به لحاظ میزان باری که حمل کنیم، هم به لحاظ اکمتری به طبیعت وارد می

ی طولانی مدت نیاز است که حمل کنیم( به صرفه است. خصوصاً هایی که برای یک برنامهکنیم )تعداد باتریمی

ها قابلیت شارژ دوباره های سولار وجود دارند و به راحتی از منبعی پاکیزه این باتریهایی که صفحهدر برنامه

های بسیار زیادی که برای محیط دارند به هیچ وجه نباید در طبیعت ها به خاطر آسیبارند. در هر حال باترید

شوند و به های مصرف شده، توسط شرکت کنندگان حمل میهای زباله رها شوند. باتریو حتی سطل

 شوند.های بازیافت تحویل داده میکیوسک

کنیم. اما اگر به هر دلیلی مجبور های کاربید در غار استفاده نمیراغتا جایی که ممکن است از چ کاربید: -

ی آن را به هیچ وجه در داخل شدهها هستیم، سنگ کاربید و همچنین پسماند سوختهبه استفاده از این چراغ

 گردانیم. ها را با خود به شهر برمیکنیم و آنغار و یا طبیعت بیرون غار رها نمی

ار بهای پلاستیکی، قوطی کنسرو، ظروف یک کاغذ، بطری شامل شیشه، دستمال کاغذی، شک:های خزباله .9

 جلد مواد غذایی و ... مصرف،

ای به خاطر زیاد بودن جرم مخصوص و همچنین امکان تا جایی که ممکن است از ظروف شیشه شیشه: -

گر به کنیم. در هر حال استیکی جایگزین میکنیم و این ظروف را با ظروف پلاها استفاده نمیشکستن در برنامه

 هر دلیلی در برنامه، فردی از شیشه استفاده کرد، باید آن را سالم همراه خود به شهر بازگرداند.
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: این پسماندها باید در محل مناسبی جمع شوند و اگر نیاز شد در جایی دستمال کاغذی، کاغذ، روزنامه -

ها را سوزاند. های گذر آب، آنها و همچنین دور از مسیرذر انساندور از محل کمپینگ و دور از محل گ

کنند نباید در طبیعت رها شوند و در محل هایی که افراد برای دستشویی رفتن خود استفاده می)دستمال

 . (ند جمع شوندسوزانده شو مخصوصی که قرار است بعداً 

تر به صورت فشرده درآورده و به سطل رای حمل راحتها را بعد از استفاده، ب: این قوطیهای کنسروقوطی -

 سال نیاز دارد. 66تا  16ی هر قوطی، به زمانی در حدود کنیم. طبیعت برای تجزیههای شهر منتقل میزباله

: تا جایی که ممکن است از ظروف  های پلاستیکی و ...ظروف پلاستیکی، ظروف یک بار مصرف، کیسه -

رای های رنگی که آسیب بیشتری ببارمصرفها و یککنیم. خصوصاً پلاستیکاده مییک بار مصرف کمتری استف

شهر  یهای زبالهطبیعت به همراه دارند. پسماندهای پلاستیکی را بعد از مصرف فشرده کرده و با خود به سطل

اص، از تنفس ها وجود دارد. در این شرایط خکنیم. در شرایط اضطراری امکان سوزاندن این زبالهمنتقل می

ها و دور از محل بخارات سمی حاصل از سوختن پلاستیک اجتناب کرده و این کار را دور از محل گذر انسان

 دهیم.های فصلی و دائمی انجام میگذر آب

 ای،کنیم،  این است که درون غارها، هیچ گونه زبالهی دیگری که مجدداً در این نوشتار به آن تاکید مینکته

 گذاریم. های تر و پسماندهای انسانی )ادرار و مدفوع(، باقی نمیهحتی زبال

ها و ...( های هر فرد )جمع آوری، جداسازی، حمل و بازگرداندن آنشویم که مدیریت زبالهدر انتها، یادآور می

 باشد. و مسئولیت هرگونه آسیب رساندن به غار با شخص غارنورد می باشد.ی خود فرد میبه عهده

 

 نوردی مسئولانهغار

 خارج کنید را برید، آنهر چیزی را که با خود به داخل غار می -7

هایی که از غارها صورت زباله، پسماند غذا، باتری یا هر چیز دیگری باقی نگذارید. اکثر بازدید ،در غارها

 ر حال، اگر در غاریها نیاز به دستشویی رفتن ندارد. در هکننده در آنگیرند کوتاه هستند و شخص بازدیدمی

خود  بندی کرده و حتماً باهای مناسب انجام داده، بستهنیاز به دستشویی پیدا کردید، این کار را باید در محفظه

از غار خارج نمایید. خارج کردن مدفوع و ادرار از غار، نه فقط به خاطر غارنوردان بعدی که از غار بازدید خواهند 

 پذیرد که همانا تأثیرگذاری بر روی اکوسیستم ظریف غار است.تری صورت میکرد، بلکه به دلیل پر اهمیت
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 کنداز تجهیزاتی استفاده کنید که آسیب کمتری به محیط زیست وارد می -2

چراغ پیشانی )حداقل دو عدد برای هر فرد(، کلاه ایمنی استاندارد، کفش مخصوص و دستکش، ابزار پایه برای 

خطر هر غار خاص، ممکن است ابزارهای خاصی نیز احتیاج چنین، برای پیمایش بیپیمایش هر غاری است. هم

باشد. قبل از ورود به غار حتماً با سرپرست گروه و یا فردی که با غارهای منطقه آشنایی کامل دارد، صحبت 

تمام شود. یکی  کرده و اطلاعات لازم را کسب نمایید. رخداد حادثه برای فرد در غار ممکن است به قیمت جان او

های امداد و نجات در دنیا، امداد و نجات و کمک رساندن به مصدوم در غار ترین فرآیندترین و پیچیدهاز سخت

دهند. گیری نادرست رخ میاست. عموم حوادث در غارها به دلیل نبودن تجربه و یا شناخت ناقص و تصمیم

شوند که تغییرات جدی در غار ایجاد کنند )گشاد جبور میرساندن به مصدوم، اغلب مهای امداد، برای کمکتیم

های جدی را برای غار به ارمغان های متعدد و ...( که هر کدام از این تغییرات، آسیبکردن معابر، رول کوبی

 خواهد آورد!

کن ماست که م یکی دیگر از نکاتی که در تهیه ابزار مخصوص غارنوردی باید به آن دقت شود، میزان آسیبی

 طور کلیهای کاربیدی در غارها بهاست برخی از این وسایل به غارها وارد کنند. به عنوان مثال، استفاده از چراغ

ها استفاده کردید، حتماً با خود ظرفی دربسته همراه است. اگر در شرایط بسیار استثنایی از این چراغممنوع شده

 ید.داشته تا بتوانید خاکستر آن را از غار خارج کن

مسئولیت کلی برنامه، بر عهده سرپرست است، لذا در طول زمان اجرای برنامه از سرپرست پیروی کنید  -9

 و با او در ارتباط نزدیک باشید

شود. افراد باید زمان شروع و پایان فعالیت های افراد در طول برنامه، توسط سرپرست برنامه مشخص میفعالیت

ی محوله توسط سرپرست سرپیچی . اگر فرد/ افرادی در طول برنامه از وظیفهخود را به سرپرست گزارش نمایند

د، که دچار حادثه شونو یا آن را بدون اطلاع و کسب موافقت سرپرست تغییر دهند، در صورتی یا تخطی نمایند،

ی این هاست. همچنین سرپرست این امکان را دارد که جریمه مالی برامسئولیت این حادثه بر عهده خود آن

 تخطی در نظر بگیرد.

 به رسکیو تایم اعلام شده متعهد باشید -1

شوند، پیش های مختلف اعم از گشت سطحی، طناب ریزی، آوردن آب و ... اعزام میافرادی که برای فعالیت

از حرکت خود باید با مشورت سرپرست برنامه، یک رسکیو تایم )خط قرمز زمان برگشت( اعلام کنند. اگر به هر 

دلیلی تا زمان اعلام شده، نفر یا نفرات برنگردند، سرپرست برنامه، تیمی جهت بررسی و عملیات امداد )در منطقه 

و در شهر( شکل خواهد داد. اگر بعد از بازگشت تیم، مشخص شود که تیم بدون دلیل موجه بیشتر از رسکیو 
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آن نفر / نفرات در لحظه باید برنامه را ترک  ی مالی،تایم خود به فعالیت خود ادامه داده است، جدا از جریمه

 گویند.

 مراقب ابزارها و لوازم عمومی باشید -5

 های واگذارای که هر تیم/نفر به همراه خود برای انجام مسئولیتمسئولیت بازگرداندن سالم وسایل عمومی

، عد از انجام مأموریت مشخصگیرد، بر عهده آن تیم/نفر است. بدین صورت که بشده از انبار/سرپرست تحویل می

یل کند. در صورتی که به وساآن تیم/نفر در مورد وسایلی که همراه برده بود، گزارش کاملی به سرپرست ارائه می

 آسیبی رسیده باشد، آن تیم/نفر موظف خواهد بود به لحاظ مالی جبران نماید.

هر فرد، کسی جز خودش  ت شخصیمسئولیت کارهایی را بپذیرید که در توان شماست؛ مسئول سلام -6

 نیست

به طور کلی مسئولیت چک کردن درست بودن ست شخصی، چک کردن صحت لوازم تیمی، حصول اطمینان 

ها(، همچنین رعایت اصول ایمنی و فنی در هنگام پیمایش، بر عهده آن ها )زده دار نبودناز سالم بودن طناب

ای به دلیل اشتباه شوند. در صورتی که حادثهار اعزام میفرد/افرادی است که جهت مأموریت مشخصی به غ

شخصی، و یا عدم سلامت لوازمی که تیم استفاده کرده است رخ بدهد، مسئولیت آن مشخصاً بر عهده خود افراد 

 تیم اعزامی است و مسئولیتی بر عهده سرپرست نخواهد بود.

 

 ماییدهای استراحت، سکوت و آرامش کمپ را رعایت ندر زمان -1

های مشخصی از طرف سرپرست اعلام زمان ها، در زمانبه خاطر استراحت افراد حاضر در برنامه و ریکاوری آن

ها بخشی از ساعات روز یا تمام ساعات شب را شامل شود(. در این شود )ممکن است این زماناستراحت می

برای نفراتی که مشغول استراحت  خود و ...(های ها سایر نفرات تیم نباید مزاحمتی )با صدا، نور، شوخیزمان

 هستند ایجاد کنند.

 اگر محدودیتی در برخی منابع وجود دارد، با رعایت این موضوع به جمع احترام بگذارید -8

ها، محدودیت در استفاده از آب تمیز و قابل شرب وجود دارد. سرپرست برنامه به طور مثال، در برخی از برنامه

های تمامی نفرات از این محدودیت و میزان آن، از نفرات درخواست خواهد کرد که در مصرفضمن آگاه کردن 

ها از طرف فرد / افراد، علاوه بر در بر داشتن هایی داشته باشند. رعایت نکردن این محدودیتشخصی آب، ملاحظه

 تواند باعث حذف نفر از برنامه شود.جریمه مالی، می
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 اجازه استفاده نکنیداز وسایل دیگران بدون  -3

استفاده کردن از وسایل افراد دیگر )غذا، گاز، دستمال کاغذی و ...( باید با اطلاع و رضایت کامل فرد صورت 

های تحمیل شده به فرد دیگر را که فرد خاطی موظف خواهد بود هزینهصورت، جدا از اینپذیرد. در غیر این

 پرست نیز خواهد شد.جبران نماید، مشمول جریمه مالی از طرف سر

 مراقبت از فضای غارها را از مراقبت از فضای بیرونی غارها شروع کنید-76

ها کنید، فروچالهبندی کرده و با خود از غار خارج میهای خود و دیگران را در غارها بستهطور که زبالههمان 

(sinkholeرا نیز عاری از زباله نگه دارید؛ حتی اگر دهانه )های مختلف به جا مانده مایان نباشد. زبالهی غاری ن

توانند اکوسیستم غار را به ها گیر افتاده و با ورود به غارها میهای انسانی، در گذر زمان در فروچالهاز فعالیت

شوند که که به درون زمین نفوذ کرده و مخازن ها باعث آلودگی آبی میکلی دگرگون سازند. همچنین این زباله

 ند. کی نه چندان دوردست، آب آشامیدنی مردم را تأمین میهایی که در فاصلهکنند. آبرا تغذیه میزیرزمینی 

 

شویم که در طول برنامه، همگی ما باید به رعایت اصول کار تیمی پایبند باشیم. یکی از در انتها یادآور می

هاست تا فضای آرام روانی تیمیز همهای متعدد و آزارنده برای هر یک امهمترین این اصول، پرهیز از شوخی

 خود و سایر همراهان را بر هم نزنیم. 

 

 سازی غارهابرداری و مستندنقشه

ای، در این موضوع اتفاق نظر دارند که کار اکتشافِ غار، بدون مستندسازی توان گفت تمامی غارنوردان حرفهمی

های غارنوردی نیازمند ابزار و لوازم دیگر فعالیت برداری ناتمام است. بدون شک انجام این مهم همچونو نقشه

 نما نیاز است. اینبرداری از غارها، به متر، شیب سنج، و قطبباشد. برای انجام عملیات نقشهمخصوص به خود می

 باشند. لوازم در دو طیف کلاسیک و دیجیتال طراحی و موجود می

ی کلاسیک و گردد. این ابزارها از دستهنج مشاهده میسنما و شیبی رایج از انواع قطبدر زیر سه نمونه

 غیردیجیتال هستند:
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 نما                                       دوقلوقطب   سنج                                   شیب          

 

ی یب سنج است محبوبیت بیشتردر بین انواع فوق، نوع دوقلو که در واقع ترکیبی از دو دستگاه قطب نما و ش

 دارد. وزن کم، حجم کم و کارایی بالا از دلایل این محبوبیت است.

ی هر دو ی خط فرضی متصل کنندهها(، زاویهکشی )ایستگاهبه کمک این ابزار پس از تعیین نقاط اصلی نقشه

 شود.نقطه با شمال و نیز شیب این خط فرضی مشخص می

 

برداری، متر است. به کمک این ابزار شهیکی دیگر از ملزومات نق

یز ی دو ایستگاه( و نکنندهفاصله بین نقاط )طول خط فرضی متصل

 شود.مختصات و ابعاد تالارها و معابر تعیین می
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بدیهی است نوشت افزار نیز جزو لاینفک 

ه رود.ببرداری غارها به شمار میمستندسازی و نقشه

و کاغذ شطرنجی  این منظور از مداد، پاک کن

شود. بدیهی است برای غارهای مرطوب استفاده می

 باید با روشی خاص کاغذها را ضدآب نمود. 

 

 

ها، جایگاه ویژه خود را پیدا برداری از غارها نیز حضور تجهیزات مدرن و دیجیتال، همچون دیگر عرصهدر نقشه

 های نواری را گرفتند.ای جای مترردهکرده است.به مرور، انواع و اقسام مترهای لیزری به طور گست

اند( جای های دیجیتال نیز )که اکثراً به همراه متر در یک دستگاه گنجانده شدهسنجهمچنین شیب

ی رشد و گسترش علم و فنآوری، و بهره گیری از های قدیمی را گرفتند.در چند سال گذشته و در ادامهسنجشیب

و Disto xبرداری غارها گذاشته است. دستگاه  ی نقشهر جدیدی پا به عرصهاین مهم در مستندسازی غارها، ابزا

یزری سنج و مترلای تغییرات، سه ابزار قطب نما، شیب ابزار نوینی است که با ایجاد پاره Disto x2نسخه جدید آن 

 را در یک وسیله تجمیع کرده است.

تنها در حجم و وزنی مختصر، کار سه این ابزار نه  

دهد، بلکه ار را به طور همزمان و با دقت بالا انجام میابز

قابلیت این را داراست که مستقیماً اطلاعات را )با 

Bluetooth به کامپیوترهای جیبی، تبلت یا موبایل )

هوشمند منتقل نماید. به همین دلیل در کنار این ابزار، 

به طور همزمان از یک موبایل هوشمند و یا کامپیوتر 

شود. این موضوع باعث ( استفاده میPDAجیبی )

کمتر، با  است که نقشه برداری از غارها در زمانشده

 سهولت بیشتر و با دقت بالاتری انجام پذیرد.

ارهای ها و ابزبرداری در زیر آب )از غارهای آبی( نیز تکنیککنیم که نقشهدر انتها به بیان این نکته اکتفا می

 مخصوص به خود را دارد.
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 هاه بندی غاربرت

 طولانی ترین غارهای جهان:

 متر، آمریکا 621611سیستم غاری ماموت، به طول  -7

 متر، مکزیک 968161، به طول Sac Actunسیستم غاری  -2

 متر، آمریکا 251135، به طول Jewelغار  -9

 

 عمیق ترین غارهای جهان:

  متر، گرجستان 2272ه عمق ب Veryovkina غار -7

 متر، گرجستان 2731، به عمق Krubera Voronjaغار  -2

 متر، گرجستان 7896، به عمق Sarmaر غا -9

رده بندی و ابعاد نوشته شده در بالا، مربوط به آخرین اطلاعات در زمان نگارش این طرح درس است،  توضیح:

 بدیهی است این اطلاعات با اکتشافات دیگر ممکن است تغییر کند.

 

 رفی چند غار ایران:مع

متر، طولانی ترین غار ایران است، این غار که در چند  72866واقع در گرماب زنجان با « کتله خور»غار  ●

 شود.طبقه زایش یافته است از لحاظ غار سنگ یکی از غارهای زیبای ایران محسوب می

 

 وجود است، ایران غارطولانی دومین متر، 77116 طول با همدان استان در واقع «علیصدر –علی سرد »غار  ●

 است.« ی سردعل» خاص ویژگی غار، این در آبی هایدریاچه

 

 ترینمتر طول، سومین غار طولانی ایران است، این غار، یکی از طولانی 6586واقع در جزیره قشم با  9Nغار  ●

 شود.غارهای نمکی جهان محسوب می

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Veryovkina_Cave
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ول در استان کرمانشاه عمیق ترین غار ایران است که متر ط 8/2256متر عمق و  6/7976با « جوجار»غار  ●

به عنوان عمیق  31به عنوان دومین غار عمیق ایران و در سال  39کشف گردید و در سال  32در سال 

ترین غار به ثبت رسید. این غار توسط تیم فعالین غارنوردی ایران با شرکت افراد غارنورد از گروه ها و 

 ردی پیمایش و نقشه برداری گردید.باشگاه های فعال در غارنو

 

چاه( در استان کرمانشاه، دومین غار عمیق ایران است که در سال  26متر عمق ) 5/152با « پراو»غار  ●

 توسط غارنوردان انگلیسی کشف گردید. 7957

 

 

 است.اکتشاف شده  7931سال در ، سومین غار عمیق ایران چاه در استان کرمانشاهغار ))غلا((تک  ●

 های موجود از این غارهاست.متراژ های ذکر شده در بالا براساس اطلاعات آخرین نقشه :توضیح

 

 

 سرپرستی و هدایت گروه در غار

 قبل از اجرای برنامه .7

 حین اجرای برنامه .2

 بعد از برنامه .9

 

 قبل از اجرای برنامه:

 ...مجوزها: دریافت مجوز لازم از ارکان یا نهاد های مربوطه مانند محیط زیست و... .7

انتخاب افراد: نسبت به توانائی و تجربه انها در خصوص غار مورد نظر و حضور چند نفر افراد با تجربه در  .2

 برنامه

 تجهیزات : اطلاع رسانی  تجهیزات غارپیمائی به تمام افراد  .9

  .مستند ساز، عقب دار، ردزن، امدادگر یم وظایف :مانندتقس .1

 .عدم حضور در غارهای آبیوضیعت آب و هوا: در صورت نامساعد بودن  .5

 و نقشه های دسترس و نقشه های داخل غار. GPSبررسی تصاویر ماهواره ای و  .6
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انتخاب راهنمای مناسب: فردی که صلاحیت حضور در غار را داشته باشدو فقط مسیر را غار را نشان   .1

 .د و در امور اجرائی دخالتی ندارددهمی

 .های مربوطهاطمینان از سلامتی و صحت افراد و بیمه  .8

 .پیشبینی لوازم ارتباط مناسب در منطقه  .3

 .مطالعه آخرین گزارشهای برنامه غار .76

 .روشن نمودن هدف اصلی برنامه و در خدمت تیم بودن افراد  .77

 .برآورد مالی و اطلاع رسانی به اعضاء تیم .72

 

 حین اجرای برنامه:

ورد نظر .تعداد نفرات .مدت زمان داخل هماهنگی با یک نفر جهت مطلع بودن از روند برنامه )زمان .غار م .7

 غار بودن و......(

 چک کردن افراد جلوی دهانه غار در صورت کسر لوازم غارپیمائی عدم حضور در غار .2

 متعهد بودن به تایم رسکیوها .9

 کنترل افراد در خصوص قوانین و حفاظت از غارها .1

 ارزیابی خطر  .5

 مهارت های حل مسئله  .6

 ز حادثه اولویت تماس با ارکانهای امدادی کشور است مدیریت ریسک و در زمان برو .1

 تقسیم وظایف بین افراد تیم  .8

 تعیین زمان توقف کار .3

 چیدمان تیمی در شرایط مختلف و تغیرات لازم .76

 جو زده نشدن و جلوگیری از جوزدگی دیگران .77

 رعایت بهداشت فردی و محیط کمپ و غار .72

 کنترل هوشیاری و روانی تمام نفرات .79

 

 ی برنامه:بعد از اجرا

 بازگویی عملکرد فردی و تیمی و نقد و بررسی آن و نقاط ضعف و قوت و راهکارهای بهبود آن. .7

 خطرات  و حوادث پیش آمده یا مشاهده شده وانتشار آن جهت آگاهی و تجربه دیگران  -مشکلات .2
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 )گزارش خبری(.گزارش نویسی و گزارش خوانی و ارائه اسناد و نقشه ها و عکسها و غیره در مجامع مختلف .9

 حوادث پیش آمده و پیگیریهای لازم و پذیرفتن  تبعات آن . .1

 انتقال تجربیات و دستآوردها و مشاهدات. .5

ارسال یک  درصورت وقوع حادثه )شبه حادثه یا حادثه( تهیه گزارش سالم و ارائه آن به مراجع مربوطه )و .6

 .(یبه کارگروه غارنوردی و غارشناسی فدراسیون کوهنوردنسخه کپی 

 تسویه حساب مالی با کل تیم و سایرین. .1

 

 شرح وظایف افرادتیم

 تهیه تجهیزات انفرادی غارپیمائی  -7

 داشتن کیت بقا انفرادی   -2

 فرمان پذیری از سرپرست  -9

 مسئولیت پذیری  -1
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   اطلاعات تکمیلی                                                        

 انواع غار

گیری، و همچنین ماهیت و نوع مواد سازنده آن، ی شکلبا توجه به مکان تشکیل، منشأ، مکانیزم و نحوهغارها 

 شوند:به انواع متفاوتی تقسیم می

 غارهای طبیعی -الف 

 Ice cavesغارهای یخی  -7

 Wind cavesغارهای بادی  -2

 Volcanic cavesغارهای آتشفشانی -9

 Sea cavesغارهای دریایی  -1

 Limestone cavesغارهای آهکی  -5

 Rocky cavesغارهای صخره ای  -6

 غارهای مغار))دست کن(( -ب 

 غارهای طبیعی -الف 

های جاری و فرورو، انحلال شیمیایی و این گروه از غارها در اثر عملکرد فرآیندهای طبیعی مانند حرکت آب 

ها، وزش و تخریب فیزیکی های آتشفشانی، امواج دریا و اقیانوستخریب فیزیکی توسط آب، جاری شدن گدازه

 آیند. وجود میتوسط باد و طوفان، حرکات تکتونیکی وتأثیر نیروهای داخلی زمین و... به

 Ice cavesغارهای یخی -7

های ها با بالا رفتن درجه حرارت و در نتیجه ذوب شدن برف و یخ، آبدر مناطق قطبی و در داخل یخچال

شوند. در ها نفوذ کرده و جاری میهای یخچالر داخل درزها و شکافها به قسمتهای زیرین و دحاصل از ذوب آن

ضاها گونه فها، اینشودکه با تغییر مسیر رودها در زیر یخهایی از یخ ایجاد میها وتونلی این اتفاق کانالنتیجه

وذ آب از سقف و کنند. این غارها بعدها ممکن است در اثر نفتوسعه یافته و در نهایت غارهای یخی را ایجاد می

های متعددی از این غارها در سوئیس های یخی شوند. نمونهدیوارها، دارای تزئینات داخلی زیبایی از بلورها و قندیل

از جمله غارهایی هستند که  "مرادیخ"و  "غارهای یخی دنا"های آلپ وجود دارند.در ایران و در داخل یخچال
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اند و در فصل زمستان در اثر جریان یافتن و های آهکی ایجاد شدهگی تخریب و انحلال آب در سنتوسط پدیده

بندی غارهای یخی گونه غارها نیز در ردهاینشود. ها و اشکال یخی ایجاد میها، انواع قندیلانجماد آب در داخل آن

                                                           گیرند.جای می

 

 

 

 

 

 

 

 

 ه ای از غارهای یخینمون

 Wind cavesغارهای بادی  -2

های قابل حمل توسط باد های دائمی باد، و نیز ماسه و شنشوند که جریانغارهای بادی در مناطقی ایجاد می

گونه غارها در مقایسه با سایر غارهای طبیعی، از وسعت بسیار کمتری برخوردار هستند. اینوجود داشته باشند. 

هایی که سختی چندانی ندارند، به ها و صخرهها به سنگجایی شن و ماسه توسط باد و برخورد آنی جابدر نتیجه

هایی غارمانند ایجاد ها، فضاها و حفرهی این تخریبگیرد که با گسترش دامنههایی صورت میزمان، تخریبمرور 

ها صاف و صیقلی و فاقد دیواره و سقف آنطول و ابعاد قابل ملاحظه نیستند و گونه غارها دارای عمق، اینشود. می

 هستند.های تیز های تند و گوشهزاویه

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 نمونه ای از غارهای بادی                                                                  
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 Volcanic cavesهای آتشفشانی غارهای حاصل از گدازه -9

ا ی ان شدگی زیادی هستند. خروج گذارههایی با غلظت کم و قابلیت روزههای نوع هاوایی دارای گداآتشفشان

 ها معمولاً دارای ارتفاع چندانیگونه آتشفشانصورت آرام و بدون انفجار است. اینها بهماگما در این نوع از آتشفشان

یادی از گدازه و روان علت ماهیت خود از گسترش زیادی در سطح برخوردار هستند. با خروج حجم زنیستند، اما به

ها سرد و شدن رودهایی از مواد مذاب در سطح زمین و حرکت در مسیر شیب توپوگرافی، ابتدا سطح این گدازه

های زیرین، گدازه حرارت و حالت سیالی خود را حفظ کرده و در حال که در قسمتشود، در حالیسخت می

ها یا مجاری گدازه در قسمتهای ست. در این حالت، تونلترِ شیبِ توپوگرافی اهای پایینسمت قسمتحرکت به

گونه غارها اغلب فاقد تزئینات داخلی مرسوم در کنند. اینگیرد که غارهای آتشفشانی را ایجاد میزیرین شکل می

های فرعی متعدد هستند و تقریباً شکل هندسی و مقطع مشخصی دارند؛ غارهای آهکی بوده و نیز فاقد شاخه

فره یا اند حفره حگونه غارها بسیار سخت و در مکانهایی که گازهای آتشفشانی تمرکز پیدا کردهسقف این دیواره و

 متخلخل است. 

 اینمونه ای از غارهای گدازه
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  Sea cavesغارهای دریایی  -1

همچنین عملکرد جزر و مد و نیز پیشروی ها، و ای دریاها و اقیانوسدر اثر برخورد مداوم امواج به سواحل صخره          

 هایو پسروی دریاها دراثر تغییرات اقلیمی، به مرور زمان و طی هزاران سال عمل فرسایش، دریا در داخل صخره

ها های آبی چشمهآورد. البته در مواردی جریانوجود میروی کرده و غارهای دریایی را بهها پیشساحلی و سنگ

ها به داخل دریا، در مجاورت ساحل نیز در این زمینه نقش دارند. همچنین و تخلیه آب آنهای ساحلی از صخره

 جریانهای آبی زیر زمینی و دریایی نیز در ایجاد غارهای زیر دریایی نقش مهمی دارند.

 نمونه ای از غارهای دریایی

  Limestone cavesغارهای آهکی  -5

های زیرزمینی در غارهای آهکی هستند. اگر مجاری عبور آبترین گروه غارهای طبیعی، ترین و مهمبزرگ

ته ها غار آهکی گفها شد، به آنکه بتوان داخل آنصورتیسازندهای سخت کربناته، در سطح زمین پدیدار شوند به

وجود آمده های آهکی بههایی هستند که طی فرآیندهای انحلالی در سنگشود. غارهای آهکی از جمله پدیدهمی

اند که توسط یک راهروی زیرزمینی اصلی به یکدیگر عمولاً از تعدادی مجاری افقی و عمودی تشکیل شدهو م

 شوند.متصل می
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 تصویری از سه استالاگمیت بزرگ

 غارهای تکتونیکی  -6

این نوع غار معمولا در شکافهای صخره ای که حاصل شکست گسل ها و یا فرو افتادن قطعات سنگی بزرگ است 

بوجود می آید که معمولا به خودی خود وسعت بزرگی ندارند. غارهای صخره ای را می توان جزء غارهای اولیه 

دانست زیرا در بسیاری از موارد این شکافهای صخره ای مبدا پیدایش انواع دیگر غار مانند غارهای فرسایشی و یا 

 حتی انحلالی می باشند.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 تکتونیکی ینمونه ای از غارها
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 نحوه تشکیل غارهای تکنوتیکی

ها رشد شوند که غارها در امتداد آنها باعث میها و گسلدر مواردی فضاهای ایجاد شده توسط چین خوردگی

 کند. ها دخالت میگیری آنهای انحلالی سنگ آهک در تکوین و شکلو توسعه یابند و در مراحل بعد، پدیده

ه ها نقش اساسی نداشتاند و فرایند انحلالی درآنوجود آمده و توسعه یافتهها بهگسلغارهایی که در اثر عملکرد 

های سنگ آهک، ممکن است بسیار خطرناک ی قرارگیری لایهاست، با توجه به ساز وکار گسل و همچنین نحوه

یت، اخلی غار )استالاگمشود و تزئینات دهای ریزشی و فروریخته به فراوانی دیده میباشند. در کف این غارها سنگ

ود. شای ندارد و به فراوانی دیده نمیها رشد و توسعه قابل ملاحظههای آناستالاگتیت و ...( درکف، سقف و دیواره

 توان به غار بورنیک کو اسپهبد خورشید اشاره کرد.ی این غارها در ایران میاز جمله

های فرورو و زیرزمینی، نقش اصلی را در سایش توسط آبهای انحلال و فردر مقابل غارهایی هستند که پدیده

گونه غارها دارای تزئینات داخلی فراوان و زیبایی در ها داشته است. اینتوسعه، شکل گیری و بوجود آمدن آن

ها شود؛ هر چند که گسلها و کف هستند و اثرات ریزش و تخریب در کف آنها بسیار کمتر دیده میسقف، دیواره

ن، توانیم به غارهای رودافشاتأثیر نبوده است. به عنوان مثال میها بیتکتونیکی نیز در بوجود آمدن آن و حرکات

 خور اشاره کنیم.صدر و کتلهعلی

باشند. ساختار زمین شناسی، ینامیک بوده و از نظر محیطی بسیار حساس میدکه مناطق آهکی نهایت این

ر اکتشاف نابراین دبی سرعت تشکیل غارهاست. آب وهوایی، تعیین کننده های درگیر و شرایطقابلیت انحلال سنگ

ها مورد توجه قرار گیرد. ها باید ماهیت دینامیکی، سن گردش آب و حلالیت سنگغارها و چگونگی تشکیل آن

 کنند.ی بیشتری پیدا میهرچه قابلیت انحلال بیشتر باشد، غارها توسعه

های آبی زیرزمینی امکان پذیراست. های جاری و فرورو،  به همراه جریانز آبایجاد این پدیده توسط سیستمی ا

ها و آب های به عبارت دیگر در تشکیل و ایجاد برون زدهای غاری، سه عامل اصلی یعنی قابلیت انحلال سنگ

ها آهک گیری غار دارند. هرچه درجه خلوص اینها، نقش اساسی در شکلجاری و دیگری سیستمی از درز و شکاف

وب ی غارها کمتر از مناطق مرطبنابراین در نواحی خشک فعالیت و توسعهگیرد. بالاتر باشد، انحلال بهتر صورت می

 .شودمیلیمتر در سال بارندگی دارند، این پدیده  دیده نمی 966-256و نیمه مرطوب بوده ودر مناطقی که کمتر از 

علت وجود مواد آلی و های نفوذی است. بهگازکربنیک در آب یکی دیگر از عوامل مهم در توسعه غارها وجود

هوموس ) گیاخاک ( در خاک  نواحی جنگلی، توسعه غار در این مناطق چشمگیرتر است. ضمناً درجه انحلال 

های غاری در ارتفاعات و مناطق سرد آهک با درجه حرارت محیط و آب نسبت عکس دارد و بدین ترتیب سیستم

 ارد.توسعه بیشتری د
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 نحوه تشکیل غارهای آهکی

های جوی در حین عبور از جو، مقداری از گاز کربنیک هوا را در خود حل نموده و با جاری شدن در سطح بارش

ها را نیز در زمین و نفوذ در آن، طی تماس با مواد آلی و هوموس موجود در خاک،گاز کربنیک حاصل از تجزیه آن

شود که قابلیت حاصل می 𝐻2𝐶𝑂3اکسید در آب، اسید کربنیک دی نحلال کربنکند. بدین ترتیب با اخود حل می

[کربنات مضاف کلسیم و  Dolomiteو دولومیت 𝐶𝑎𝐶𝑂3)کربنات کلسیم ) Limestoneانحلال سنگ آهک 

ادامه یابد، غارها را بوجود  های کربناتهها سال در سنگرا داراست. این فرآیند اگر میلیون  𝐶𝑎(𝐻𝐶𝑂3)2منیزیم]

 آورد.می

𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 →  𝐻2𝐶𝑂3 (اسید کربنیک) 

𝐻2𝐶𝑂3 + 𝐶𝑎𝐶𝑂3 → 𝐶𝑎(𝐻𝐶𝑂3)2  (کربناتبی محلول) 

𝐶𝑎(𝐻𝐶𝑂3)2 → 𝐻2𝑂 + 𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 𝐶𝑂2 
 

 

تواند توسط آب حمل و جابجا شود. هرگاه این آبِ می کربنات،صورت یون بیکربنات کلسیم محلول در آب به

اکسید خود را از دست بدهد، دیکربنات محلول، در شرایطی قرار بگیرد که بتواند تبخیر شده و کربنحاویِ بی

نماید. این عمل اتفاقی است که در غارهای آهکی مجدداً تبدیل به کربنات کلسیم یا منیزیم شده و رسوب می

یوندد و حاصل آن، انحلال آهک و تشکیل تزئینات داخلی غارهاست. تزئینات داخلی غارها که به اشکال پبوقوع می

تند کربنات )کلسیم یا منیزیم( هسگیرند در واقع همان یون بیمختلف )استالاگمیت واستالاگتیت و... ( شکل می

آهکی مانند کلسیت وآراگونیت رسوب  اکسید خود را از دست داده و دوباره به صورت بلورهایدیکه آب وکربن

 اند. ) غارعلی صدر، کتله خور، قوری قلعه، سهولان و...(کرده

که آب های آبی در این سازندها ضروری است. برای اینجهت انحلال آب در سازندهای آهکی، وجود جریان

طحی های سا نزولات جوی و جریانها یا مستقیماً در تماس ببتواند در سازندهای آهکی نفوذ نماید، باید این سنگ

ها تواند در آنهای آهکی عموماً سخت بوده و آب نمیبوده و یا در زیر طبقات قابل نفوذ قرار داشته باشند. سنگ

درز  نماید. اینها دارای درز و شکاف باشند آب درفضای خالی آن نفوذ میکه این سنگنفوذ کند و تنها در صورتی

نگ آهکی گردند . بنابراین سی  نیروهای تکتونیکی ایجاد میی تخریب مکانیکی و یا در نتیجهها در نتیجهو شکاف

 که تحت تأثیر این نیروهای تکتونیکی قرار گرفته باشد، پتانسیل بیشتری برای توسعه غار دارد.

از  انحلال یکی های آهکی قابلیت ایجاد غار را ندارند، فرآیندهای فرسایشی وی سنگباید توجه داشت که همه

غارسنگ ها به وجود که اگر فرسایش اثر نکند و باعث انحلال مواد نشود، طوریها هستند. بهعوامل بوجود آمدن آن

های کربناته )آهک و ی انحلال وخوردگی در سنگ. و از طرف دیگر هر چند در اصطلاح فنی پدیدهآیندنمی
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ها و عوامل ها توسط گسلاما شکستگی و خرد شدگی این سنگشود، ها میدولومیت( منجر به بوجود آمدن غار

 های آهکی دارد.گیری و تشدید غارزایی در سنگای در شکلتکتونیکی زمین، سهم عمده

 کانی شناسی 

  های کربناته( مشخصات فیزیکی وترکیب شیمیایی کانی7جدول 

 وزن مخصوص جوشش با اسید ترکیب شیمیایی نام کانی

 متر مکعب()گرم بر سانت

 رنگ سختی

 کلسیت
𝐶𝑎𝐶𝑂3 

 ایقهوه -زرد -سفید 3 7/2 جوشش شدید

 آراگونیت
𝐶𝑎𝐶𝑂3 

 9/2 می جوشد
4-

35/3 
 زرد -سفید

 دولومیت
𝐶𝑎𝑀𝑔(𝐶𝑂3)2 

 8/2 جوشش جزیی
4-

35/3 
 ایقهوه –سفید 

 مگنزیت
𝑀𝑔𝐶𝑂3 

 ردز -سفید 5/3-5 2/3 -3 جوشش فقط با اسید گرم

 

 های کلریدیمشخصات فیزیکی وترکیب شیمیایی کانی(  2) جدول 

 ترکیب شیمیایی نام کانی
 وزن مخصوص

 )گرم بر سانتمتر مکعب(
 رنگ سختی

 هالیت
𝑁𝑎𝐶𝑙 

 بیرنگ –سفید  5/2 1/2

 بیرنگ –سفید  2 9/1  سیلویت

 سفید 𝑁𝑎𝐶𝑙 , 𝐾𝐶𝑙 , 𝐻2𝑂  6/1 1 کارنالیت

 های سولفاتهصات فیزیکی وترکیب شیمیایی کانیمشخ(  9) جدول 

 ترکیب شیمیایی نام کانی
 وزن مخصوص

 )گرم بر سانتمتر مکعب(

 رنگ سختی

 آنهیدریت
𝐶𝑎𝑆𝑂4 3 5/3-3 سفید 

 بی رنگ–سفید  𝐶𝑎𝑆𝑂4 , 𝐻2𝑂 3 2 ژیپس
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های شیری، کرم تا ی در رنگصورت مکعبی مایل و یا منشورنکته: کلسیت با اشکال بلورین خاص خود به

لورهای صورت بشود. آراگونیت نیز بههای تشکیل دهنده آن دیده میای کم رنگ تا تیره با توجه به ناخالصیقهوه

 ای و بهم چسبیده و با همان ترکیب و رنگ شبیه کلسیت، دیده می شودرشته

 

 تغذیه در غار 

محیط غارها همواره مرطوب بوده و دمای هوا 

درجه سانتی  72تا  8بین طور میانگین مانیز ب

زمان کوتاهی بعد از  . غارنوردان درگراد است

شروع فعالیت مشکلات ناشی از خیس شدن 

از .  دخود را تجربه و احساس خواهند کر پوشاک

طرفی غارنوردی، نیاز به صرف انرژی فراوان در 

محیطی متفاوت دارد که توجه بیشتر به منابع و 

 را طلب میکند .   عادات غذایی 

 ویژگیهای محیطی و عوامل ناشی از شرایط خاص درون یک غار به نوعی بر انتخاب روش تغذیه و کسب انرژی

، رطوبت و برودت نسبی هوا همراه همیشگی از طریق آنها تاثیر مستقیم دارد. به یاد داشته باشیم که تاریکی

دی را به غارنوردان تحمیل های زیاراب، فشار و محدودیتغارنودران هستند و مجموع این عوامل و استرس و اضط

 .   وردان افزایش چشمگیری خواهد یافت. پس با انتخاب روش صحیح تغذیه کارآیی غارنکندمی

ها در غار موجب اتلاف هر چه بیشتر دمای بدن و در نتیجه صرف انرژی بیشتر از طرفی خیس شدن لباس

و  های حرکتی، اصلاح تکنیکاست بکار گیری پوشاک مناسب . بدیهیبرای گرم نگه داشتن بدن خواهد شد

ها و شب مانی در غارنوردی، عواملی مهم در کارایی بهتر پیمایشی و نیز توجه کافی به نحوه و محل استراحت

 یک غارنورد هستند.
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بزیجات، غلات، از آنجا که فعالیت درون غار یک فعالیت غالبا هوازی است، غذاهایی مثل گوشت، حبوبات، س

بادام زمینی، میوه های ترش خشک شده و انواع 

آجیل که دارای آهن فراوان هستند، می توانند به 

 یک تلاش نسبتا سنگین هوازی کمک کنند.

از میان مواد غذایی معدنی، باید توجه بیشتری 

به عناصر کلسیم، سدیم، پتاسیم، منیزیم، کلر، 

 ین روش برایمس، فسفر و روی داشته باشید. بهتر

دریافت حداکثر مواد مغذی توسط سلول های بدن، 

انتخاب غذاهای کامل مثل نان سبوس دار، غلات؛ میوه جات، سبزیجات تازه، گوشت، شیر کم چرب و سایر 

 فراورده های لبنی است.

ه و یت تغذیویتامین ها جایگاه ویژه ای در ارتقای کیف

رنوردی های غا. در برنامهسوخت و ساز بدن دارند

افته و اهمیت ها افزایش یطولانی، نیاز به ویتامین

های . این مواد غذایی مکملبیشتری خواهند داشت

غذایی غارنوردان محسوب شده و مصرف آنها باید در 

. مهمترین تغذیه ای یک غارنورد گنجانده شودفهرست 

هستند. از طرفی سبزیجات تازه نیز  های ترش و دارای پوست زردها و به ویژه میوهمیوه  Cذخایر ویتامین 

 . باشندحاوی این ماده مغذی و مهم می

 ،د انرژی، سهمی مهم بر عهده دارند. نان، غلات، حبوباتنیز در متابولیسم بدن و تولی  Bهای گروه ویتامین

 . مهمترین منابع این ویتامین هستندها و سبزیجات از میوه

های روغنی که به وفور در دانهباشند می  Eو     Aروه ویتامین های های محلول در چربی شامل گویتامین

 . شوند، بادام و تخمه یافت مینظیر فندق، گردو
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 پروتیئن ها، چربی ها و قند

ور باشند. برخلاف تصها )قند و نشاسته( منبع تامین انرژی برای بدن میها و کربوهیدراتها، چربیپروتئین

تواند با کمرنگ ساختن اهمیت سایر مواد مغذی اندازه قندها نه تنها مفید نبوده بلکه میهمگان مصرف بیش از 

 .کسب انرژی غارنوردان ایجاد نمایدو نیز زیاده روی در مصرف کربوهیدراتها ) قندها ( مشکلات مهمی در روند 

البته باید بخاطر داشته باشیم که قندها 

ی جایگاه ویژه و مهمی در میان مواد غذای

 دارند . 

این مواد به سرعت در معده هضم شده و در 

شوند و در کمترین زمان ممکن روده جذب می

. اما مصرف گردندبه انرژی مصرفی مبدل می

بیش از حد آنها منجر به بروز مشکلاتی در 

سوخت و ساز بدن خواهد شد. بنابر این توجه 

 .به سایر مواد غذایی دارای اهمیت ویژه ای است

بود در میان انواع مواد غذایی دارند و کم توجهی به آنها غارنوردان را در معرض کمها سهم مهمی ثال چربیبرای م

 . چربی و قندها تامین گردد ،وزانه یک غارنورد باید ازپروتئین. انرژی رکالری و انرژی قرارخواهد داد

 

 نمونه مواد غذایی میزان ماده غذایی بر حسب درصد نوع ماده غذایی

 

 پروتئین ها

 

 75تا  76

گوشت گاو یا گوسفند، ماهی، مرغ، 

 ، تخم مرغسویا

 

 قندها و نشاسته

 

 

 16تا  65

عسل  مربا، انواع شیرینی و نان،

غذاهای  سیب زمینی، وقندوشکر،

برنج  شکل مانندماکارونی،خمیری

 یوه جات وسبزیجاتوسوپها، م

ی حیوانی و هاچربی

 گیاهی

 

 26تا  75

،  خامه ،کره، روغنهای نباتی و حیوانی

دانه های روغنی مانند مغز بادام ، فندوق 

 و بادام هندی
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. برای مثال تخم مرغ پروتئین و چربی زیادی دارد وع از مواد بالا را در خود دارندبرخی از مواد غذایی چندین ن

ها چربی ،اد داشته باشید که کربوهیدرات ها.  به ییدرات و ویتامین های مختلف هستندیز دارای کربوهو میوه ها ن

ه عناصر ن  نیاز بو پروتئین ها منابع کسب انرژی هستند ولی برای انجام متابولیسم صحیح و کامل در بدن انسا

یر اکنند ولی بدن ما برای سوخت و ساز سنمی. این مواد انرژی تولید دیگری مانند آب، ویتامین ها و املاح داریم

 .   مواد به آنها نیاز مبرم دارد

برخی از مواد غذایی پر کربوهیدرات عبارتند از انواع نان، میوه جات، سبزیجات، انواع شیرینی، مربا، عسل، قند 

 و شکر، فراورده های سیب زمینی، غذاهای خمیری شکل مانند ماکارونی،  برنج و سوپ ها. 

 می بایست از شیرینی جات و قند و شکر به مقدار کمتری استفاده گردد. نکته:

 آب

. تمام واکنش های حیاتی در بدن ما وابسته به آن بوده ین ماده حیاتی برای انسان آب استبطور قطع مهمتر

انسان به شرح  تواند بیشتر از چند روز بدون آب به حیات خود ادامه دهد . اعمال آب در بدنو هیچ انسانی نمی

 باشد : زیر می

         تنظیم واکنش های شیمیایی در بدن انسان   - 7

 تنظیم درجه حرارت بدن   - 2

 دخالت در هضم و جذب مواد غذایی مختلف   - 9

 تنظیم غلظت خون و در نتیجه تسریع در عمل اکسیژن رسانی و غذا رسانی  - 1

 دفع مواد زائد از بدن انسان   - 5

 

غم آنکه محیط غارها دارای رطوبت زیادی بوده و ممکن است یک غارنورد کمتر احساس تشنگی و نیاز به علیر

ارنوردی باید همواره مد آب داشته باشد،  اما مصرف مداوم و به مقدار کافی از آب آشامیدنی در طی برنامه های غ

 ،قبیل خستگی زودرس، گرما زدگیخطرات زیادی از . عدم مصرف آب کافی باعث بروز مشکلات یا نظر باشد

، آسیبهای کلیوی و غیره برای ما خواهد شد و در نهایت باعث مختل ای عضلانی، مشکلات قلبی و عروقیگرفتگی ه

گردد.  توجه داشته باشید که امروزه تحقیقات پزشکی بر نوشیدن آب کافی حتی در صورت شدن حیات بدن می

 . گی تاکید دارندعدم احساس تشن

کند. خوردن ب خنک است زیرا به متعادل ماندن دمای مرکزی بدن کمک میآخوردن آب ولرم بهتر از  :نکته

 شود و چای و قهوه نیز بهتر است رقیق نوشیده شود. نوشابه های گازدار توصیه نمی
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ت که هنگام غارنوردی، بویژه در برنامه های استقامتی و طولانی مدت باید به دفعات غذا خورد . بدیهی اس

  .اف یا پیمایش یک غار گنجانده شوداینکار باید با برنامه ریزی و صرف وقت و درایت لازم  در حین اکتش

تنوع مواد غذایی و نوشیدنی های مصرفی قبل از شروع برنامه و یا در طی یک غارنوردی سنگین از عوامل 

 . ودتعیین کننده در سرنوشت آن برنامه خواهد ب

  ،به ذائقه و غذاهای مورد علاقه ما. توجه علاقه خود را همراه داشته باشید اد غذایی موردشود که موتوصیه می

. تلاش کنید کمتر از کنسرو و کمپوت ها فعالیت های ما در غار خواهد داشتنقشی مهم و اساسی در کیفیت 

همواره در معرض خطراتی  استفاده کنید. مواد غذایی کنسرو شده کمترین ارزش غذایی را دارا هستند و از طرفی

 . ن کنسرو یا کمپوت ها مواجه هستند، بوتولیسم  و غیر استاندارد بودچون فساد، انقضای تاریخ مصرف

حتی الامکان از خوردن انواع سوسیس، کالباس، و چاشنی تند و محرک خودداری گردد. زیرا انواع کنسروها 

و باعث دفع بیشتر آب بدن گردیده و از طرفی نیز  گوشت و سوسیس و کالباس دارای چربی و نمک زیاد بوده

 باعث اختلال در دستگاه گوارش می گردند.

یک رژیم غذایی مناسب در غار می بایست از گروه های مختلف مواد غذایی تشکیل شده باشد. و لیست غذایی 

 واد غذایی باشد. بهطوری تنظیم گردد که شامل انواع گوشت، میوه جات، سیبزیجات، حبوبات ، غلات و سایر م

 عبارتی تنوع غذایی کاملاً رعایت شود حتی به مقدار کم از نوعی ماده غذایی.

از چاشنی ها با طعم ملایم جهت تغییر در ذائقه و جلوگیری از افت اشتها باید استفاده نمود. مانند ترشی ها 

 با طعم ملایم، خیارشور، زیتون شور و غیره.

گرم استفاده نمود و در صورت  استفاده از انواع کمپوت و کنسرو باید به تاریخ تولید حدالامکان باید از غذاهای 

و انقضاء، علامت استانداردکه  بر روی آن درج گردیده توجه داشت و از مصرف قوطی های مشکوک به فساد جدا 

 خودداری نمود. 

را داشته و از طرفی نیز ماده ای  Bه به دلیل اینکه سوخت و ساز الکل در بدن نیاز به برخی ویتامین های گرو

ادرار آورست و باعث تخریب و از بین رفتن این ویتامین ها می گردد. و همچنین به دلیل دفع آب، ویتامین 

 و مواد معدنی مانند منیزیم، کلسیم، پتاسیم و روی، از بدن، لذا باید از مصرف آن خودداری نمود. C,Dهای

خوردن و همچنین تزئین سفره غذا باعث اشتهای بهتر شده و در نتیجه رعایت بهداشت فردی و گروهی در

 مواد مغذی بیشتری جذب بدن می گردند.
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جمع آوری زباله های به جا مانده از مواد غذایی در درون غار نیز باعث جلوگیری از آلودگی محیط درون غار 

 نتقال یابد.شده. پس هرگونه ماده آلاینده ناشی از تغذیه باید به بیرون غار ا

 تاریخچه غارنوردی در ایران

غارهای ایران نیز همانند سایر نقاط جهان از دیرباز مورد استفاده انسان بوده است، استفاده از غار بعنوان 

 پناهگاه، محل انجام مراسم آئینی، دژ نظامی و ... مواردی است که شواهد آن در دوره معاصر بدست آمده است.

تری دارد. متاسفانه در مورد تاریخچه  غارها از دید علمی و ماجراجویی و ورزش عمر کوتاه ولی اکتشاف و پیمایش

 توان در مورد آن صحبت کرد.غارنوردی در ایران، تحقیقات کمی انجام شده است و با قاطعیت و مستند نمی

یکی از  7868سال )نویسنده و دیپلمات انگلیسی( در « جیمز موریه»کازرون توسط « شاپور»پیمایش غار 

معدن شناس فرانسوی یکی از « ژاک ژان دمرگان»های ثبت شده در تاریخ غارنوردی ایران است. اولین پیمایش

تری به پیمایش و نقشه برداری چند غار در ایران پرداخته است. نقشه و گزارش افرادی است که بصورت جدی

ز نمونه مدارک به جای مانده از ا« کافر کلی»ی و همینطور گزارش غارها« سهولان»یا « کونه کوتر»غار 

 است.«  دمرگان»

 

 

 

 

 

 

 

 جیمز موریه ژاک ژان دمرگان

خورشیدی یکی از اولین  7212از پیمایش غار شاپور در سال « محمد نصیر فرصت شیرازی»گزارش 

  .های موجود از پیمایش کاملا ایرانی استگزارش
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نفر از غار مغان  16از غا رشاپور کازرون و در مرداد ماه همین سال بیست وسه تن  7921در فروردین ماه سال 

مدیر باشگاه ورزشی نیرو و راستی بود. این « منوچهرمهران»مشهد بازدید نمودند، سرپرستی  هر دو کاروان با 

 یکی از نقاط عطف تاریخ غارنوردی ایران است.« منوچهر مهران»های دو برنامه و تلاش

 

 

 

 

 

 

 

گنجد، ولی جای دارد از چنگیز تمامی بزرگان و پیشکسوتان غارنوردی ایران در این مختصر نمیذکر نام 

(، مصطفی سلاحی، احمد معرفت و علی 7925شیخلی )یکی از موسسین هیأت غارشناسان ایران در سال 

 اند یاد کنیم.جوانشاد که سهم بسزایی در ترویج غارنوردی و نشر اطلاعات مرتبط داشته

 

 

 

 

 

 

 

 مصطفی سلاحی                                                      چنگیز شیخلی                               احمد معرفت                    
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با  7915نوردی و صعودهای ورزشی نیز دارای سابقه نسبتا طولانی است. در سال غارنوردی در فدراسیون کوه

موزش ای در آهای نوین غارنوردی به مربیان ایرانی، فصل تازهنسوی در ایران و آموزش تکنیکحضور سه مربی فرا

 . غارنوردی آغاز شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7915بند یخچال مدرسان فرانسوی سال  -ایران
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 7915بند یخچال سال  

 تاریخچه غارنوردی جهان:

( را شاید بتوان یکی از پیشگامان اکتشاف غار و غارنوردی نوین 7853-7398) فرانسوی« ادوارد آلفرد مارتل»

 چاه در فرود ،(7883 –)فرانسه  Gouffre de Padiracو پدر غارشناسی مدرن دانست. فرود و اکتشاف غار 

 .اوست کارهای از ایگوشه غار 7566 پیمایش و اکتشاف و( 7835 –)انگلستان  Gaping Gill غار متری 776

 .کردمی استفاده بود، فلزی هاینردبان و طناب پایه بر که خودش خاص تکنیک از مارتل

( آمریکایی، نیز یکی از 7881-7325ویلیام فلوید کالینز )

پیشگامان غارنوردی جهان است که اکتشافات متعددی در پارک 

 ملی غار ماموت انجام داد.

ای هو تیم ، غارنوردی گسترش بیشتری پیدا کرد7396در دهه 

های علمی و ورزشی غارنوردی اکتشافی در آلپ و پیرنه به جنبه

 Robert de Joly ،Guy deای بخشیدند. های تازهجلوه

Lavaur  وNorbert Casteret  از افراد نام آور در این دوره

 هستند که اکتشافات زیادی را در جنوب غربی فرانسه انجام دادند.
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و چند غارنورد دیگر، سیستم غاری  Fernand Petzlو  Pierre Chevalierدر جریان جنگ جهانی دوم، 

Dent de Crolles  متر، عمیق ترین غار جهان در آن  658را در فرانسه کشف و پیمایش کردند که با عمق

های شد. در همان سالها، غارنوردان سعی کردند با ابداع ابزار جدید، مشکلات و محدودیتزمان محسوب می

 را رفع کنند. موجود

، دو 7358را ابداع کرد. در سال  SRTتکنیک تک طناب یا  Bill Cuddingtonمیلادی،  56در اواخر دهه 

 ، فرناند پتزل، کرول را ساخت.7368( را ساختند. در سال Jumarسوئیسی، اولین ابزار صعود یعنی یومار )

های ماجراجویی و ورزشی، به غارنوردی و یژگیهای غارنوردی، تلفیق علم با وابداع و بهبود ابزار و تکنیک

 د.کنای بخشیده است که هر روز علاقمندان بیشتری را در سراسر جهان به خود جلب میغارشناسی ابعاد تازه
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