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  به نام خدا

  :سخنی با خوانندگان

اقلیمها وچشم اندازهاي زیبا ومتنوع  و همچنین وسعت مناطق کوهستانی از جمله کشور پهناور ایران با دارا بودن 
. کشورهاي نادر در جهان میباشد ، این تنوع موجب گشته تا رشته هاي مرتبط با طبیعت نیز در دامان آن رشد نماید

که در سالهاي گذشته  در حال حاظر با توجه به گسترش غارنوردي در ایران  و با توجه به تجربیات تلخ وناگواري
،  بخش غارنوردي فدراسیون را بر آن داشت که  در خصوص  ایجاد زمینه هاي وقوع پیوست  در غارهاي ایران به 

لذا  براي نیل به این مهم  با جمع آوري . برنامه ریزي الزم را به عمل آورد  مناسب جهت پیشگیري از سوانح احتمالی 
طی یک فرایند دقیق برنامه ریزي الزم   ،لمللی مرتبط با  مقوله امداد نجات  در غاراطالعات الزم از نهادهاي بین ا

در داخل کشور به انجام رسید ، که نهایتا دو  1391در پاییز جهت برگزاري اولین دوره تخصصی امداد در غار 
القمندان غارنوردي  به اجرا این اردو با بیش از سی نفر از ع.  مربی از بهترینهاي جهان  را به ایران دعوت نمودیم

  تکنیکها وتاکتیکهاي الزم وضرورياز بزرگترین دستا ورد حاصل از این دوره آموزش ویاد گیري  . در آمد 

براي امداد رسانی به حادثه دیدگان در غار بود  با توجه به اهمیت موضوع  سعی کردیم تا جاي ممکن به ترویج 
بپردازیم در همین راستا دوره هاي مختلفی براي متقاضیان و سازمانهاي مرتبط مانند  در سطح کشور  این تکنیکها

ترجمه وچاپ کتاب   )برنارد تورت(پس از کسب مجوز از  نویسنده کتاب  همچنین. هالل احمر  نیز برگذار شد 
اعتبار الزم براي  حاظر در دستور کار بخش قرار گرفت که متاسفانه با تمام تالشی که به عمل آمد نتوانستیم

تصمیم گرفتیم تا این کار در اختیار غارنوردان   ماییم لذا در نهایتهزینه هاي مربوط به چاپ را تامین ن
وعالقمندان به شکل مجازي قرار گیرد ،  این کتاب ارزشمند که پیش رو دارید حاصل آموزش و تحقیق وثمره 

سعی کردیم در حد بضاعت و توانایی خود ما وجهان میباشد ، سالهاتجربه غارنوردان وامدادگران غار در فرانسه 
 کار ما خالی از اشکال نیست  امید  .این کتاب را در اختیار شما قرار دهیمدلسوز  با همکاري دوستان وهمنوردان 

  .توانسته باشیم  قدمی براي اعتالي ورزش کشور برداشته باشیم است 

  



 
 

   : و اما نکته  مهم وحیاتی

غارنوردي فنی وجدي براي مبتدیان یا حتی غارنوردان کارازموده  نیز میتواند خطر آفرین باشد ، بدیهی است  
کتاب پیش رو  براي آن دسته از عزیزانی قابل درك است که دوره هاي مرتبط با غارنوردي فدراسیون را تا 

ظر مدرس  کتاب را بدون فرا گیري زیر نپس هیچ گاه روشها و تکنیکهاي این .  مقطع پیشترفته گذرانده باشند
 رسمی غار اجرا ننمایید 

  با تشکر فراوان از تیم ترجمه

 .خانم پریسا حسین زاده -1

 .خانم زهره عبداله خانی -2 -2

  .خانم مریم ساجدي صبا -3 -3

  :همکاران بخش غارنوردي فدراسیون

 امیر حسین جابرانصاري -5. علیرضا بالغی -4. مهندس عباس توسلی - 3. وحید مصدري -2.  روشن امین نیامهندس   -1

  با سپاس از حمایتهاي بی دریغ ریاست محترم فدراسیون جناب آقاي شعاعی، و
دبیر خانه،  انبار،امور ) روابط عمومی(حسین رضایی) سرپرست کارگروه(آقاي رضا زارعی) روابط بین الملل،(  جناب آقاي فهیمی

  .مه عزیزان همراه پناهگاههاي فدراسیون آقاي ساریخانی وه
   

  بخش غارنوردي                                                                                                                                                             
  1391زمستان                                                                                                                                                               

  

 

 

 

 



 
 

  رزومه مدرسین و نویسنده

 

 نویسنده کتاب(  برنارد تورت(  

  ١٩٧٠ ژوئیه ٣٠متولد                

  :مدارک رسمی 

 B.E.E.Sغارنوردی   ١گواھینامه مربیگری درجه   -

  ٢مدرک غواصی درجه  -

  در زمینه معابر زیرزمینی» ھاوت گارون«مشاور فنی امداد در منطقه  -

  با تخصص معادن و محیطھای پر مخاطره) امنیت و حفاظت جنوب غربی فرانسه( CIRCOSCکارشناس  -

   بررسی محدودیتھای کار با طناب و روش شناسی کار و تجھیزاتکارشناس کارگروه   -

  ١٩٩٩اعطای گواھینامه صالحیت کار با طناب از سال : CATSCعضو ھیات داوری  -

  سالگی ١٧دوره مقدماتی فدراسیون در   -

  سالگی ١٨دوره پیشرفته فدراسیون در   -

  سالگی ٢٠مربی فدراسیون در   -

  :مشاغل 

   در جنوب فرانسه CSRفرھنگی سازمان غارنوردی  –کارمند بخش ورزشی  ٢٠٠١تا  ١٩٩۶از سال  -

  تا امروز مشارکت در ساخت و عرضه تجھیزات مرتبط و کاربردی غارنوردی ١٩٩۵از  -

مشاوره و تعلیم چگونگی استفاده از روش ھای مختلف کار با طناب برای : به عنوان مربی و کارشناس ایمنی  -
  متخصصین و ورزشکاران

  ٢٠٠٨تا  ٢٠٠۴از ) FFS(نایب رئیس فدراسیون غارشناسی فرانسه  -

  :تالیفات 

  )FFS(تالیف رساله زیست غارشناسی و دوره آموزش مربیگری فدراسیون غارشناسی فرانسه  ١٩٩٢سال  -

صفحه، چاپ شده در فرانسه،  ١٠٠در زمینه غارنوردی در " راھنمای امداد و نجات"تالیف کتاب  ١٩٩۶سال  -
  ...انگلیس، اسپانیا، آلمان، لھستان، رومانی و 

  )صفحه ۵٠(برای سازمان امداد و نجات در غار فرانسه " ثبت مطالعه و تحقیق"کتاب  ١٩٩٨سال  -

، که در "Alpine Caving Techniques "، تالیف سومین ویرایش کتاب  )G.Marbachبا ھمکاری ( ٢٠٠٠سال  -
  .چاپ رسیدبه صفحه به انگلیسی و اسپانیایی  ٣٢۵در  ٢٠٠٠ژانویه 

برای سازمان امداد و نجات در غار فرانسه که در پایان " راھنمای امداد و نجات"بازنویسی کتاب  ٢٠٠۵سال  -
  .شدسال به انگلیسی و اسپانیایی ترجمه 

 



 
 

  :سفرھای اکتشافی غارشناسی در کشورھای خارجی 

 ١٩٩۵، ١٩٩٣، ١٩٩١ایریان جایا  - ) ھفته ۵( ١٩٩١اتریش  - ) ھفته ٣( ١٩٩٠مالزی  -) ھفته ۵( ١٩٩٠قفقاز سال 
) ماه ٢( ١٩٩٨گینه  - ) ھفته ۵( ١٩٩٧چین  –) ھفته ۵( ١٩٩۶مکزیک   -) ماه ٣( ١٩٩۴مکزیک  –) ھفته ۵ھر بار (
ھر بار به عنوان ) ماه ٢( ٢٠١٠و  ٢٠٠٨، ٢٠٠۶سپس در  ٢٠٠١، ٢٠٠٠ای شیلی در ژانویه و فوریه پاتاگونی -

سفر  -) ھفته ۵( ٢٠٠۴و در ) ھفته ۵( ٢٠٠٣، )ھفته ٣(  غار ورونیا در ٢٠٠٠قفقاز سال  -سرپرست گروه 
در  Picos de Europaکمپ اکتشافی در رشته کوه  ٢٠ -) ھفته Kuzgun  )۵غار ٢٠٠۵اکتشافی در ترکیه سال 

 ٢٠٠۶تا  ١٩٨۶اسپانیا از سال 

  :سرپرستی عملیات نجات 

، یک عملیات امداد و نجات در آب در ١٩٩۶از  ھاوت گارون فرانسه عملیات نجات در غار در منطقه ١٠حدود 
امداد در ، عملیات ٢٠٠١، عملیات نجات سال ١٩٩٩در نوامبر  "Vitarelles" ، عملیات نجات در١٩٩٧اسپانیا سال 

  ٢٠٠۶، یک عملیات نجات در کانتابریک اسپانیا آوریل ٢٠٠٣ورونیا در قفقاز در طول اکتشافات اوت 

  :سرپرستی فنی 

و   Picos de Europa اکتشاف غار در رشته کوه ١٩٨٧کیلومتر،  ١٠اکتشافات مسیر پالومه در  ١٩٨٧از سال 
 ١٩٩١ستیوال بارسلون را دریافت کرد، در سالھای ساخت فیلمی براساس غارھای عمیق منطقه که جایزه اول ف

متر در اسپانیا گردید، سال  ١۴۴١منجر به دستیابی به عمق که   Picos de Europa اکتشافات در منطقه ١٩٩٢و 
کیلومتر مسیر جدید،  ١۵و کشف ) Hunan 97(اکسپدیشن چین  ١٩٩٧اکسپدیشن غارنوردی در مکزیک،  ١٩٩۴
اکتشافات جدید در  ٢٠٠۴و  ٢٠٠٣و ساخت فیلم مستند،  ی پاتاگونیار از شبکه غارکیلومت ١٠کشف  ٢٠٠٠سال 

اکسپدیشن اکتشافی در پاتاگونیای شیلی،  ٢٠٠۶سال غار ورونیا و ساخت دو فیلم برای تلویزیون روسیه، 
ساخت فیلم مستند برای  ٢٠٠٧ساخت فیلم مستند و کشف بزرگترین نقاشیھای داخل غار در شیلی، سال 

  اکسپدیشن اکتشافی در پاتاگونیای شیلی ٢٠١٠نال نشنال جئوگرافیک در مورد امداد و نجات در غار، کا

 کریستین دادلین  

  در فرانسه ١٩۴٨اکتبر  ٢۵متولد              

  :فعالیتھای غارنوردی 

تا  ١٩٧۵در رون فرانسه، از سال  )GSNU(، عضو گروه غارشناسی دانشگاه نورمند ١٩٧٠آغاز غارنوردی از سال 
  )آلپ کشور فرانسه –در ناحیه رون  (عضو کلوپ غارشناسی شھر سووآ  ١٩٧٨

  :مدارک و مدارج آموزشی غارنوردی 

  ١٩٧٣دوره مقدماتی فدراسیون در سال   -

  ١٩٧۶دوره پیشرفته فدراسیون در سال   -

  ١٩٧٨مربی فدراسیون در سال   -

  مدرسه غارنوردی فرانسه مسئول آموزش کارآموزان مقدماتی و پیشرفتهدر  ١٩٨٧تا  ١٩٨١از سال   -

  ١٩٩۴دیپلم رسمی غارشناسی از وزارت ورزش در سال   -

  



 
 

  

  دستور العمل 

  امداد 

  درغار

  
 وپژوهشهايطوالنی  تجربیات تیجهشده ، ن داده شرح کتاب دراین که کنیکهايت تمامی
 ناشرهیچگونه که است بدیهی .است بوده متمادي سالهاي درطی غارنوردي رشته به مربوط

 .نخواهدداشت برعهده کتاب، ازاین استفاده از ناشی وآسیبهاي سوانح درقبال مسئولیتی

 

  

  



 
 

  پیشگفتار
فدراسیون  زیرمجموعهنوشته می شود ، )  SSF( که از این به بعد در این دستورالعمل به اختصار نجات غار فرانسهامداد و سازمان 

ماهیت جهانی  عالوه برتوانمندي هاي این سازمان . در غار را بعهده دارد که وظیفه امدادباشد می) FFS(فرانسه  غارنوردي
مهارت هاي  موجب شده و تجربیاتی که حتی به خارج از مرزهاي فرانسه نیز گسترش پیدا کرده است ،آن عملکرد و وضعیت 

 صالحیتجایگاه این سازمان با به رسمیت شناخته شدن .   گرددان نمایبطور برجسته ، تخصصی سازمان در حوزه نجات غار 
  به عنوان بخشی از مدرن سازي کشورمنحصر به فرد و ویژه آن طی قراردادي که با وزارت 

  .ه است، تقویت گردید هامضاء شد "قانون ایمنی مدنی  "

در این ویرایش نتایج آخرین .  محسوب میگردد  مهم براي ما رویدادي  "دستور العمل نجات در غار "انتشار ویرایش جدید  
عالوه بر این . در حال ارتقاء هستند ارائه شده استکی و همچنین تجهیزاتی که متناوبأ تحقیقات و دستاورد ها در حوزه هاي تکنی

است نیز فراهم آمده و دقیقتر  تجربیات واقعی نجات در غارهایی که این سازمان در آنها همکاري داشته  ،  امکان بررسی بیشتر
  .است 

کسانی که به آن به  در عملیات نجات  غار در فرانسه واین دستور العمل همچنین یک راه ارتباطی مابین تمامی پرسنل درگیر 
تکنیک هاي ارائه شده در این کتاب توسط این سازمان بارها تست و امتحان . کنند ایجاد خواهد کرد  عنوان یک مرجع  نگاه می

البته استفاده از این تکنیک ها منوط به دارا بودن دانش فنی کامل  درمورد غار ها و تجهیزات فنی  در حوزه غار . شده است 
  .نوردي  خواهد بود

نگارش ، تکنولوژي جدید در  .سمت تکنیک هاي جدید نجات در غار میباشد بهریچه بازدر واقع ویرایش جدید این کتاب  یک د
این کتاب با یک روحیه .  از ویژگیهاي کتابی است که پیش روي شما قرار دارد، طراحی پویاي صفحات و ارائه تصاویر واضح 

نوردان در فعالیتی است که انجام آنرا انتخاب  مسئولیت پذیري اجتماعی فراهم شده و نشان دهنده دیدگاه مسئولیت پذیرانه غار
  .کرده اند

  

  اریک زیپر                                                                                                                 

  رئیس سازمان نجات غار فرانسه                                                                                                        

  

 

  



 
 

  فهرست

  سازمان نجات غار  در فرانسه

  عملکرد

 مدیریت  
 سازمان عملیاتی  
 آموزش  
 تجهیزات  
 امور مالی  
  اجتماعی نهادهايارتباط با  

  نقش سازمان نجات غار فرانسه در بدنه فدراسیون غار نوردي فرانسه

 پرسنل نجات  
  پرسنل روي سطح زمین در سازمان نجات غار فرانسهعضویت به عنوان  
 آموزش هاي پرسنل زیر زمینی  

  مرحله درخواست کمک

  عکس العمل (اولین واکنش(  
 عمومی  
 دانستن چگونگی عملکرد  

  مراقبت از مصدوم منتظر  نجات

 به دست آوردن اطالعات 

 هنگام انتظار  
 فرایند درخواست کمک  

  عملیات نجات

 عمومی  
 نجات ساختار یک عملیات  
 تیم پشتیبانی پزشکی  
 پرسنل متخصص پزشکی  
 لوازم و تجهیزات تخصصی تیم پزشکی  
 نتیجه گیري  



 
 

  ارتباطات

 عمومی  
 وسایل ارتباطی  
 روش هاي سطح زمین  
 روش هاي زیر زمینی  
 تلفن هاي کابلی  
 صدور فرمان موبایل و پیشرفته پستهاي  
 وظایف سرپرست  
 به روز رسانی پیشرفت در عملیات  

  برداشتن موانع

 پرسنل  
 وظایف تیم برطرف کننده موانع  
 تکنیک هاي برداشتن موانع  
 استفاده از مواد منفجره  

  نجات در غواصی غار

 عمومی  
 شرایط غواصی  
 چگونگی رخ دادن سوانح  
 جنبه هاي متفاوت عملیات نجات  
 پرسنل کلیدي  
 مشاور فنی بخش  
 غواصی کننده کنترل  
 برانکارد زیر آبی  

  عملیات با هلیکوپتر

  کردن محل فرود هلیکوپترآماده  
 سوار شدن و پیاده شدن  
 بکسل( ینچو(  
 سیگنال هاي درخواست کمک اظطراري  

 

 



 
 

  تجهیزات

 عمومی 

 تستهاي ضروري نظارت 

  انتخاب تجهیزات

 دوام طناب ها 

 فقدان نیرو 

 جلوگیري از سایش 

 شکست طناب 

 استفاده از طناب بعنوان حلقه هاي تقسیم بار 

 حمایت هاي مصنوعی 

  طبیعیحمایت هاي 

 رول پالك ها 

 کارگاهها 

 جنبه هاي فنی 

 مقاومت حلقه هاي تقسیم بار 

 کارابین ها 

 تسمه اي حلقه هاي 

 حلقه هاي طناب دینامیک 

 یومارها 

 قرقره ها 

 1- با بلبرینگ 

 2- با یاتاقانهاي صاف 

 3- برانکاردها 

  

  تکنیک هاي خروج اضطراري

 عبارات قراردادي 

 

  



 
 

  گره ها

 گره دو سرطناب دوال 

  خرگوشیگره 

 گره هشت سه ال 

 گره خود حمایت 

 گره حمایت 

  متوقف کننده(گره خفت( 

 گره هشت تعقیب 

  دم گاوي(گره سردست( 

  طناب ها)مشخص کردن (نحوه شناسائی 

  برانکاردها

 تجهیزات مورد نیاز 

 براي مصدوم 

 براي برانکارد 

 بستن مصدوم 

 ملحقات برانکارد 

 روش معمولی 

 و پا سر(مانور باالي مسیر( 

 سیستم موازنه ساده برانکارد 

  روي قرقره هاآویختن 

  کشش به سمت باال

 ارتباط بین امدادگرها 

 کشش با قرقره هاي متعدد و تک قرقره 

 نوع  برقراري(دو قرقره و یومارZ( 

  قرقره سوم(تغییر جهت کشش( 

 نصب کارگاه 

 تکنیک هاي ویژه 

 عبور گره 

 محافظها 

 سیستمهاي وزن متقابل 

 رگالتور( ها و تقابل وزن ها وظایف کنترل کننده( 

 قفل در عملیات تقابل وزن 



 
 

 عبور از گره در کارگاه وزن متقابل 

 دو وزن متقابل روي یک قرقره 

 موازنه 

 موقعیت ویژه 

  فرود

 سیستم ترمز ساده 

 استفاده از ابزار فرود 

 استفاده از گره حمایت 

 تناوب در ترمز و کشش 

 عبور گره درون سیستم ترمز 

 دوم فرود انتقال به سیستم 

  تبدیل ها

  قرقره ها

 حراف ثابتنقرقره ا 

 قرقره هاي جدا شدنی 

 زوایاي کاري گسترده 

 زوایاي کاري محدود 

 قرقره انحراف انسانی 

  تغییرات در قرقره انحراف انسانی 

  )تراورس(عبور عرضی 

 تراورس افقی 

 کارگاهها و حمایت ها 

 افزایش امتداد 

 کشش با نیروي موازنه 

  قرقرهکشش با سیستم 

 طناب برگشت به عقب 

 تراورس در شیب 

  پی در پی(تراورس متوالی( 

 

  



 
 

  دحمل افقی برانکار

 حمل 

 عمومی 

 راه یاب 

  دستورات 

 سطوح مسطح و پاساژهاي باریک 

 پاساژهاي شکافی 

 تاالرهاي بزرگ 

 برانکارد آبی  

   



 
 

  سازمان نجات غار فرانسه
  چگونگی عملکرد

  مدیریت

این .  تاسیس گردید )  فدراسیون غار نوردي فرانسه (توسط سازمان ملی غار فرانسه  1977سازمان نجات غار فرانسه در سال 
این سازمان داراي یک . منصوب میشوند ، مدیریت میشود FFSسازمان به وسیله رئیس و نایب رئیسی که هر دو توسط سازمان 

که توسط سازمان نجات ( مدیریت که شامل مشاوران فنی استانی و  نمایندگان متخصص دبیر ، مسئول امور مالی ،  و یک کمیته 
  .میباشد) غار فرانسه انتخاب میشوند

خود معرفی شده و سازمان نجات غار فرانسه آنها را ) استان (این سازمان همچنین داراي یک مسئول منطقه اي که توسط منطقه 
  .منصوب میکند ، میباشد 

  اهداف

  زیرزمینی اکتشافات درهنگام ازبروزحوادث ريپیشگی*
  سطوح درتمامی نجات پرسنل آموزش*
  زیرزمینی درنجات وهماهنگی سازماندهی*
  نجات تکنیکهاي وارتقاءدائمی توسعه درراستاي تحقیقات هدایت*

  سازمان عملیاتی

تمامی اعضاي فدراسیون غار نوردي فرانسه توسط  . ( و  مشاوران کمکی وجود دارند فنی، یک مشاور) استانی(در سطح منطقه اي 
این ).با حضورشان موافقت میگردد( شوند رئیس سازمان نجات غار در فرانسه معرفی شده و توسط رییس سازمان پذیرفته می

حلی سازمان نجات غار فرانسه ، در افراد توسط ریاست منصوب میشوند تا تحت قراردادي رسمی بین مقام ریاست و شاخه م
  .طراحی دستورالعمل هاي نجات زیر زمینی ، انجام وظیفه نمایند 

سازمان نجات غار فرانسه  چندین بار در سال  .  به روز رسانی میگردد ملی سازمان نجات غار فرانسه مرتبألیست اسامی پرسنل 
  . ین افراد را منتشر مینماید بانک اطالعاتی شامل نام ، مشخصات و جزئیات مربوط به ا

سازمان نجات غار در فرانسه همچنین براي گروه هاي کشوري خود سالیانه لیستی را که شامل خالصه اطالعات مربوط به تماس 
  .با این افراد است را منتشر مینماید 

گزارشات بیش از صد سال  برخی از این. گزارشات مربوط به نجات توسط سازمان نجات غار فرانسه ضبط و  حفظ میشوند 
  .قدمت دارند 



 
 

( به منظور به روز نگهداشتن  اطالعات اعضاي کنترل کننده تیم هاي نجات غار در فرانسه و همچنین براي بررسی مسائل
 " Info-SSF "و فعالیت هاي در دست اجراء  ، سازمان نجات غار این کشور سالیانه چهار بار نشریه اي را تحت عنوان ) مشکالت 

نیز مرتبا به  " FlashSSF "ضمنا نشریه الکترونیکی  .نسخه از آن منتشر شده  15که تاکنون منتشر مینمایدهر سه ماه یکبار 
با انجام چنین عملیات هاي . هاي نجات غار و دستیارانشان ارسال میشود تا اطالعات آنان همیشه به روز باشد کننده تمامی کنترل

ازمانی توان تکنیکی و س  SSFدر حال حاضر . ات فراوانی را در حوزه بین المللی نیز کسب کرده است نجاتی  ، این سازمان تجربی
  .ترین عملیات نجات را دارا میباشد الزم جهت انجام دشوار

 درخواست  نجات در غار را درفرانسه و همچنین در کشور هایی نظیر اسپانیا ، 30جات غار در فرانسه سالیانه حدودأسازمان ن
تجارب بین المللی وبازآموزش کسب می کند ودر حال  SSFدر روند این عملیات  .دریافت میکند ... سوئیس ، هلند ، موروکو و 

  .حاضر از عهده دشوارترین عملیات امداد و نجات بر می آید

 آموزش

سازمان نجات غار فرانسه آموزش نجات در غار را  در سطوح مختلف و با همکاري نزدیک فدراسیون غار نوردي فرانسه در 
  هر ساله سازمان نجات غار فرانسه دوره هاي آموزشی و . حوزه هاي آموزش ، غواصی ، پزشکی  و بیمه برگزار میکند

  :سمینار هایی را در حوزه هاي زیر ارائه مینماید 

  استانی فنی مشاوران براي کشوري هاي دوره *

  درغار نجات مدیریت کشوري هاي دوره *

  استانی آموزشی هاي دوره *

  وغیره اولیه،غواصی منفجره،پمپاژ،کمکهاي ازمواد استفاده تخصصی هاي دوره *

  تجهیزات

سازمان نجات غار فرانسه تجهیزات سنتی رایجی مانند طناب و غیره را در اختیار دارد اما عالوه بر آن مطالعاتی را در راستاي 
ارتقاء تجهیزات تخصصی سازگار با نجات در محیط هاي زیر زمینی مانند عایق هاي حفاظتی براي مصدومین ، برانکارد هاي ویژه 

  .و پک هاي پزشکی ویژه از این دسته میباشند  هاي مخصوص عملیات در آب ، تجهیزات ارتباطی ، برانکار بی سیم، دریل هاي 

  عملیات نجات 

با استفاده از تکنیک هاي آزمایش شده و تست شده در طول سالها ، سازمان نجات غار فرانسه اکنون قادر است انواع مختلفی از 
در طول رودخانه هاي زیر زمینی ،  عبور از معابر  جا به جایی ي یا افقی  مصدوم،تخلیه عمود: عملیات نجات را انجام دهد از جمله 

  .و معابر تنگمسدود ، نجات از تکه سنگ هاي چاهکها و آبشارها



 
 

  امور مالی

ضمنا . نماید  سازمان نجات غار فرانسه بودجه تخصیص داده شده اي را سالیانه از  فدراسیون غار نوردي فرانسه دریافت می
  .بودجه هاي نیز از طرف وزارتخانه هاي دولتی و همچنین سازمان هاي محلی نیز به این سازمان داده میشود 

  ارتباطات با سایر نهاد هاي اجتماعی

. امضاء شده است کشورنجات ، بین سازمان نجات غار فرانسه و وزارت  تفاهم نامه اي ملی جهت  ایجاد همکاري براي عملیات
توافق نامه .بخشد  به خدمت گرفتن  مسئولیت هاي مشاوران فنی استانی و دستیارانشان   ، جنبه اي رسمی میدراین تفاهم نامه 

   .هایی نیز درسطح استانها براي دستیاران فنی و مالی  نیز وجود دارند که پرسنل نجات را نیز شامل میشود
و از   کشورنوردي این کشور ، طبق توافقنامه هایی با وزارت بنابر این سازمان نجات غار در فرانسه ، از طریق فدراسیون غار 

 2003ماه می سال  20از ( طریق نمایندگی هایی با هیئت مدیره هاي وزارتخانه هاي دفاع و ایمنی اجتماعی در ارتباط میباشد 
اي شهروندان است تشریح وظایف و عملکرد سازمانی را که شامل مدرنیزه کردن ایمنی بر تشریفاتی متعدديقوانین . )میالدي
  . )میالدي 2004آگوست سال  13.(مینماید

  

  

  

  

   



 
 

  نقش سازمان  نجات غار فرانسه در فدراسیون غار نوردي فرانسه
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عضویت در سازمان نجات غار فرانسه

  

   

 کمیته منطقه اي غارنوردي

 فدراسیون غار نوردي 

کمیته منطقه اي نجات و 
 گزارشگر

  کمیته ملی فنی

رئیس و نائب رئیس که توسط 
فدراسیون غار نوردي فرانسه براي 

  .سال انتخاب میشوند  4مدت 

  کمیته استانی

 کمیته استانی غار نوردي

باشگاه هاي غار نوردي و  
 غارنوردان مستقل

کمیته استانی نجات  با مشاور 
فنی و دستیارانش که توسط 
 مقام ریاست منصوب شده اند

 سرپرستان تیم و متخصصان

  )ملی(مشاوران فنی کشوري

  )نفر 15تا  9(

این مشاوران با راي داخلی اعضاي سازمان 
نجات غار فرانسه براي مدت یک سال 

 انتخاب میشوند

 سرپرستان گروه هاي تخصصی

 به تمامی: گزارشگر منطقه اي
گرد همایی هاي مشاوران فنی 

 دعوت میشود



 
 

  پرسنل امداد و نجات
  SSFعضویت در 

  الزم به ذکر است که. در طول یک عملیات نجات ، هر غار نورد بسته به توانایی هاي خود در عملیات شرکت داده میشود 
  . میان عملیات زیر زمینی و عملیات روي زمین تمایز قائل شد  می باید 

  

  پرسنل روي زمین

براي مثال ، هنگام انتقال .بدیهی است که حتی همکاري در فعالیت هاي روي زمین نیز نیازمند دارا بودن دانش  غار نوردي است 
  .شناسی داشته باشد دانش فنی نقشه خوانی و زمین ، تجهیزات به یک مکان مشخص الزم است فرد 

  

  پرسنل زیر زمینی

،  بر طرف کنندگان موانع: نی به متخصصین زیادي با تخصص هاي جداگانه نیاز دارند یمشاوران فنی استانی براي پرسنل زیر زم
مصدومین  خروج. ، و غیره  پمپاژ کنندگان ، صب کنندگان شمع یا تیرچهن،  غواصان،  نصب کنندگان تلفن ها،  دستیاران پزشکی

تمرین غار نوردي  درغار ، فرد الزم است مرتبأبراي موثر بودن در نجات .غالبا نیازمند کاربردي و عملیاتی ترین راهکار ها است
  هنگامی که شما .فردي مجهز باشد  ر غار حرکت کرده و شخصأداشته باشد تا با اعتماد به نفس د

این سازمان بخشی از . میتوانید با سازمان نجات شهرتان ارتباط برقرار کنید  گیرید  مهارت هاي ابتدایی غار نوردي را فرا می
  .کمیته غار نوردي استانی است که شما را به سمت دوره هاي آموزشی و سایر فعالیت هاي سازمان یافته نجات ، هدایت میکند

  آموزش

کند که به وسیله مجله فدراسیون غار نوردي منتشرمی ) ملی(هر ساله سازمان نجات غار فرانسه برنامه آموزشهاي کشوري 
 ، منتشر می "EPS"و همچنین در برنامه سالیانه سازمان   "اطالعات سازمان نجات غار "و تحت عنوان  "اسپلونسا"فرانسه به نام 

  :را میتوانید در وب سایت هاي زیر نیز مشاهده کنید ) زمانبندي دوره هاي آموزشی( شما این اطالعات . شود

   



 
 

  

http://www.ecole-francaise-de-speleologie.com/stages/ 

http://www.speleo-secours-francais.com  

محتویات آموزشی در این دوره ها بر اساس نیاز هاي نجات در سطح کشوري می باشد که تکنسین هاي فعال سازمان نجات غار 
پزشکی ، و سایر مباحث تخصصی مانند از بین بردن موانع در غار ، غواصی ، مهارت هاي .فرانسه آنها را تهیه و تنظیم کرده اند 

محتواي این دوره . ور برگزار میگردندشمچنین دوره هاي بین المللی در فرانسه یا خارج از که. تشکیل میگردند  أمرتبغیره نیز 
  .گردد هاي آموزشی بر اساس تقاضا و نیاز هاي ترجمه فراهم می

مسئولیت  در  افراد براي پذیرش) روحی(ایجاد  آمادگی ذهنی :اول.همه این دوره هاي آموزشی دو هدف عمده را دنبال میکنند 
  .آموزش قابلیت  هاي کاربردي که هنگام نجات از آنها استفاده میشوند  دوم عملیات نجات و  حین

   



 
 

 عنوان دوره توانمندي و قابلیت هاي فردي دوره هاي آموزشی و اهداف

  مسیرو تجهیزات ارتباطی نصب نشانگر هاي
ــور    ــهیل عب ــراي تس ــار ب ــع در غ ــز موان تجهی

  برانکارد
  انواع غارحمل برانکارد در تمامی 

 

 غار درنجات کمک درخواستهايبرآورده کردن  توانایی

انجام کار گروهی به عنوان یکی از اعضاي تـیم تحـت هـدایت    
 ناظر عملیات نجات

 انجام دستورات و ارائه گزارش

  اعضاي تیم نجات

توانایی اتخاد تصمیم درست ، بـراي انتخـاب   
  مصدوم خروج  درتجهیزات مناسب 

 از وظایف اعضاي تیمدرك و شناخت کامل 

عالوه بـر انجـام وظیفـه بـه عنـوان یـک عضـو در تـیم نجـات ،          
سرپرست باید توانایی هدایت تیم و همچنین توجیه تیم بـراي  
عمل کردن طبق تصمیم هاي فنی که  خود  آنها را اتخاذ کـرده  

  .است را داشته باشد
مـوزش و همچنـین   آ کمک به  مشاوران فنـی اسـتانی در بحـث   

 عملیات نجات سازماندهی

سرپرست تیم 
 نجات

  تحت نظر داشتن مداوم عملیات نجات
تخمین زدن و همچنین ارائه خالصه عملیـات   

  به  مشاور فنی استان
آماده کردن مستندات جهـت ارائـه گـزارش    

 نهایی

 درخواسـتهاي  بـه  پاسـخ ( نجـات  درعملیاتهـاي  شـرکت  توانایی
  )غار درنجات کمک

  شــروع پروســه نجــات وکمــک بــه مشــاور فنــی اســتان بــراي 
  ازي گزارش نهاییسآماده  

مدیر عملیات نجات هیچ وظیفه عملیاتی در طول پروسه نجـات  
  .به عهده ندارد

مدیر عملیات نجات با استفاده از مدارك و مستندات به مشاور 
 .فنی کمک میکند

مدیریت عملیات 
 نجات

  :سازماندهی
  ارتباطات میان مدیریت و پرسنل نجات

ایجاد یک برنامـه کـاري و قـرارداد    کمک به 
  براي عملیات نجات در غار

  :آمادگی 
  آموزش گروهی

  :عملیاتی
 هدایت عملیات زیر زمینی

  در دسترس بودن و فعال بودن در عملیات نجات در غار
  

 داشتن سطح آگاهی باال  در مقوله سازماندهی و روابط انسانی

مشاورین فنی 
 کشوري

  

  

  



 
 

  

  حادثهمرحله درخواست کمک  هنگام 
  اقدامات اولیه

  عمومی

له بسیار ئالزم است به دو مس. راحت براي مصدوم تا زمان رسیدن کمک میباشد خود امدادي و ایجاد شرایط این بخش در مورد 
تا نیروهاي امدادي براي کمک برسند  نیازمند تمرینات منظم دراین حوزه است  در هر دو شرایط فوق: مهم در اینجا اشاره شود 

  . ز حوادث یا سوانح ، کمک رسانی کنید روتا بتوانید به سرعت در شرایط ب

در صورت تسلط به فنون و مهارت هاي الزم ، شما میتوانید . ع مصدوم با امکانات موجود است یسر خروج ،  خود امدادي هدف 
درخواست کمک رسمی  "در خروج از غار یاري کنید و عمال را که براي خروج از غار به کمی کمک احتیاج دارد را مصدومی

اولین الزمه اینکار شاید انتقال مصدوم به مکانی ایمن و راحت براي رسیدن سایر ناجیان  .دیگري در اینجا صورت نخواهد گرفت
هدف از آماده کردن  .ار مستلزم این است که با تکنیک هاي نجات غار آشنا باشید اگر چه ، توانایی شما در انجام این ک. باشد 

و شانس نجات  شرایط مصدوم را بهتر کنیدمصدوم براي اینکه مدت زمانی را منتظر سایر نیرو هاي نجات بماند ، این است که 
  .به انجام چنین کمکی به مصدومین است بدیهی است که تنها یک غار نورد زبده و با تجربه ، قادر.وي را افزایش دهید 

  چگونگی انجام آنرا بدانید

  :شرایط را بررسی کنید ، عمل کنید و حمایت نمایید 

در این وضعیت فرد حتی ممکن است : از حد فرد را ارزیابی کنید  بدانید که چطونه مشکالت روانی ناشی از خستگی بیش  -1
  . نظر برسد تا حدي که حتی کمی استراحت کردن یا غذا خوردن را هم نپذیرد مثل یک غار نورد بسیار جدي و سخت کوش به

طنابی است که گره هائی (خط نجات  قادر به تصمیم گیري هاي سریع در مواقع اضطراري باشید ، براي مثال فردي که از - 2
اال می رود می تواند بستگی به شرایط ب) بصورت رکاب در آن ایجاد شده که در مواقع اضطراري براي صعود و فرود بکار می رود

  .به شرایط و قدرت فیزیکی وي این موضوع فرق میکند در باال رفتن و یا پائین آمدن کمک رسان باشد بستگی

سئوالی که در اینجا مطرح میشود این است که . مصدوم از روي طناب را در هر شرایطی، داشته باشد  توانایی رها ساختن  -  3
با  نیاز باشد و یا شاید  نیاز باشد طناب باال بکشیم یا پایین ببریم ، براي این کار ممکن است به یومار یا ابزار فرود مصدوم را روي 

  .عبور کرد  ) reblay(حمایت مجدد از خط نجات قرار دادن 

وهاي کمکی نجات است شرایط راحت تري را براي مصدوم ایجاد کنید تا در زمانی که منتظر رسیدن نیر گونهبدانید که چ  -4
  )شرایطش وخیم تر نشود ( شرایط بهتري داشته باشد 



 
 

  

  

  

  

  

  مراقبت از مصدوم در زمان انتظار براي رسیدن سایر نیروهاي امدادي

جلوگیري از اولویت با قرار دادن مصدوم در مکانی تا حد ممکن  ایمن و راحت براي . غالب اوقات ، زمان انتظار طوالنی است 
اگر مکان فعلی مصدوم راحت  .یک مصدوم بیهوش هرگز نباید تنها گذاشته شود . شدن شرایط فیزیکی وي می باشد  تر وخیم

اگر به دالیلی مانند  خطر ریزش سنگ ، آبشار ، رودخانه و غیره ، مجبور به انتقال مصدوم .است او را به جاي دیگري منتقل نکنید 
گدراندن دوره هاي آموزشی  أما قوی. ار است مصدوم به آنجا منتقل شود باید از قبل مشخص شده باشد هستید ، مکانی که قر

را به شما توصیه  "عملیات کاربردي در نجات " و همچنین دوره هاي فدراسون غار نوردي فرانسه را درحوزه "فنون اولیه نجات "
  .کنیم می

  

  

  

  

  

  

  

  

یکی از پیش نیاز هاي مهم این است که بدانید چطور در شرایط سختی 
براي مثال وقتی که {. که بصورت غیر عمد رخ داده است ، عمل کنید 

، در این صورت } ابزار فرود از دستتان میافتد و پایین میرود "تصادفا
و دیگرنیازي به ( تمامی افراد با سعی خودشان از غار خارج میشوند 

 ) کمک سایر افراد نیست 

  :با توجه به  شرایط مصدوم

  حت مصدوم را فراهم کنیدامکانات استرا*

  مصدوم را گرم نگه دارید*

  به مصدوم اطمینان قلبی دهید*

به مصدوم غذا و نوشیدنی دهید به محض اینکه محلی را براي استقرار مصدوم *
 .نمایید) محافظت ( انتخاب کردید ، او را مانند شکل زیر قرار داده و از او مراقبت 

  



 
 

  

  

 نوع اقدام . امکاناتی که در دسترس هستنداستفاده از تمامی 

اگر در اختیار (یا تختخواب بادي ) بقا(استفاده از طناب، کیسه تجهیزات،کیف نجات 
 ،)داشتید 

 زمین نسبت به ایزوله مصدوم 

 ایجاد یک سر پناه با استفاده از کیت بقا، طناب ها و کارابین ها

 گرم کردن سرپناه يکاربید هاي  المپهوشمندانه قرار دادن  

 انتقال مصدوم باالکشی و جا به جایی) سنتی(استفاده از تکنیک هاي رایج 

، در آوردن هارنس و لباس هاي رویی ) اگر امکان پذیر است ( ایمنیبرداشتن کاله 
 )در صورت لزوم با پاره کردن (

 آماده سازي مناسب مصدوم

  

  

  

 



 
 

  اطالعات کسب

در صورت امکان، خبر اعالم حادثه ، باید توسط یک شاهد واقعه اعالم شود که قادر به پاسخگویی به سئواالت متعددي که توسط 
فردي که تماس اولیه را براي اعالم یک سانحه میگیرد ، باید بیشترین . افراد مختلف و با شکل تلفنی از او پرسیده میشود ، باشد 

ادثه یادداشت نموده و مواردي را قبل از ترك محل ح ناهاي نجات قرار دهد و در صورت امکر تیم اطالعات ممکن را در اختیا
( پاسخ به این سئواالت ضروري است . زمان و مکان حادثه ،  یادداشتی در مورد وضعیت مصدوم : ی  ارائه دهد مانند گزارش دقیق

  ) موجود است به شرح شکل زیر هاي سازمان نجات غار فرانسه  برچسبکه در 

  شود ، پاسخ میدهد؟ آیا مصدوم به سئواالتی که از او می *

  آیا مصدوم قادر است تمان اندام هایش را حرکت دهد؟ *

  آیا تنفس نرمالی دارد ؟ *

  آیا مصدوم آسیب قابل مشاهده اي دارد ؟ *

  است ؟) ضعیف تر شدن( آیا مصدوم در حال بدتر شدن  *

ورد نیاز است ، به خصوص اگر غار خیلی شناخته شده نباشد ، ضمنا توضیحاتی در مورد جزئیات توضیحاتی در مورد غار نیز م
لیست کاملی از نام . یا موانع آِّبی در غار هست باید توضیح ارائه شود  ر مورد اینکه آیا ریزش سنگ ، سدد. رسیدن به دهنه غار 

  .غار ، آب خوردنی و نور و غیره نیز ضروري استتمامی غار نوردان حاضر در غار ، میزان غذاي موجود در 

  برچسب هاي سازمان نجات غار فرانسهنمونه 

 



 
 

 

  در زمان انتظار

شده سازماندهی  این زمان باید به بهترین شکل و از . و حتی شاید بیشتر از ده ساعت طول بکشد  زمان انتظار غالبا طوالنی است 
) یا فقدان سازماندهی( سازماندهی ضعیف  .ر گرفت و به مصدوم نیز توجه کامل داشت کرد ، مقدار ذحیره غذا را در نظ استفاده

. الزم است هر فرد کامال آگاهانه از بدتر کردن شرایط اجتناب کند . ممکن است منجر به خستگی مضاعف و یا هایپوترمی شود 
بیرونی مصدوم  آسیب هاي وضعیت نفس ، ضربان،هوشیاري وي را چک کند ، ت: به طور پیوسته مصدوم را تحت نظر داشته باشد 

  .در صورت امکان این موارد را یاد داشت کنید . و هر احساسی از درد   هستند که قابل روئیت 

مصدوم را  أبسیار ارزشمند براي پزشکانی هستند که بعد یاطالعات داري شود زیرااین اطالعات ، باید به دقت جمع آوري و نگه
این اطالعات میتواند توسط تیم اولیه پزشکی به پزشک متخصصی که بیرون غار مستقر است ، قبل از . معاینه خواهند کرد 

  . رساندن مصدوم به وي رسانده شود

  

  روند درخواست کمک

با نمایندگی محلی نجات  اگر موفق به برقراري تماس. یا یکی از دستیاران وي گرفته میشود  اولین تماس با مشاور فنی شهر
این شماره ، یک شماره ) . میباشد   0 800 123 123شماره ( نشدید  باید با شماره سازمان نجات غار فرانسه تماس بگیرید 

فردي که پاسخگوي تلفن شما است  با پر . رایگان است و مطمئنا شما را به مشاور فنی سازمان نجات غار فرانسه وصل میکند 
در تماس  .صوص هنگام صحبت کردن با شما ، اطالعات الزم جهت آغاز عملیات نجات را به  دست می آورد کردن فرم مخ

) شماره جدیدي که در حال حاضر در تمام اروپا استفاده میشود ( 112، ) آتش نشانی(18، استفاده از شماره   ) تماس دوم(بعدي
( با گرفتن این شماره هاي کوتاه . خواهد رساند مقام مسئولواضحی به  ، درخواست کمک شما را به شکل )  پلیس( 17، یا شماره 

او . فرد تماس گیرنده باید شماره تلفنی را که با آن تماس گرفته را بدهد .، شما به مرکز تلفن متصل خواهید شد ) رقمی 3یا  2
در صورت لزوم ، او  . وانح است ، ترك کند نباید محل را تا تماس مشاور فنی سازمان نجات غار فرانسه که مسئول رسیدگی به س

او باید کنار تلفنی که با آن براي درخواست کمک تماس گرفته  علی الخصوص . ر مورد سانحه بدهد باید اطالعات بیشتري را د
  . )شوخی نیست مطمئن شوند که ( رخ دادن سانحه تایید شود  قی بماند تا با تماس مجدد با وي است با

  

  

 

 

  



 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همه غار نوردانی که عالقه مند به غار نوردي در فرانسه هستند ، باید شماره مشاور فنی سازمان نجات غار فرانسه را در استان 
  .این شماره را میتوانید از کمیته نجات غار استان و کمیته غار نوردي دریافت کنید . مربوطه داشته باشند 

  :ن نجات غار فرانسه وجود دارند شماره هاي به روز شده نیز در سایت سازما

WWW.SPELEO-FRANCAIS.COM 

غیرفوري با سازمان نجات غار فرانسه ،ایمیل یا فکس باید به آدرس سازمان مرکزي نجات غار فرانسه فرستاده  تماسهاي براي
  .ایمیل را میتوانید به فرد مشخصی در سایت این سازمان ارسال نمایید .شود 

WWW.speleo-secours-francais.com 

 lyon@ffspeleo.fr:ایمیل 330478421598: +فکس  330472560963: +لفن ت



 
 

  عملیات نجات 

پیشرفت  ازاو توسط تیمی که وظیفه جمع آوري اطالعات . ،  هدایت عملیات را در زیر زمین بر عهده دارد بخشمشاور فنی 
 .نامیده میشود "فرمانده  "فرد این . شود  عملیات را دارند ، پشتیبانی می

،  فرمانده به محض رسیدن به  امدادگرهر . ، همه اطالعات را جمع آور ي کرده و تمام فعالیت ها را جهت دهی میکند فرمانده 
ر اسامی به مشاور فنی داده میشود تا چیدمان نفرات تیم  ها را انجام دهد ، تقسیم کار کرده و یک دستور کا.ثبت نام میشود 

  .موقت آماده نماید 

  

   

  

  

  

  

  

و  فرماندهبراي مثال ارتباط رادیویی بین .باشند  زیر زمین  می و باال تمام عملیات هاي نجات ، نیازمند حضورپرسنل متخصص 
الزم است که فردي آشنا به لغات تخصصی غار نوردي این مسئولیت را بر عهده بگیرد تا هیچ ابهامی . ورودي غار ، ایجاد میشود 

متخصصین : مهارتهاي مختلفی در یک عملیات نجات در غار مورد نیاز است  .وجود نداشته باشد   در فهم مکالمات رد و بدل شده
سین هاي حرفه اي ، غار نوردانی با مهارت هاي مختلف مانند سازماندهی تجهیزات ، مدیریت ، برطرف کننده موانع سخت ، تکن

مشاور فنی ، ( دارند ، دانش کامل به کاري که در دست دارند همه این افراد ، یک ویژگی مشترك با هم  و غیره  حمل و انتقال 
پرسنل نجاتی که  .) مهارت این افراد را در طول تمرینات نجات منطقه اي یا دوره هاي آموزشی ملی ، بررسی و تائید کرده است 

این وظیفه مشاور فنی  .دارند  شوند ، به اندازه مشاور فنی  اهمیت انتخاب میمتري  400نجات در غار منفی  براي یک عملیات 
 .ارد ذاست که مسئولیت هاي مختلف را با توجه به توانایی و قابلیت هر فرد ، به عهده وي بگ

 

 

 

  

در حین عملیات نجات ، گرفتن اطالعات باید به شکل 
مفید و موثر ي انجام شود زیرا تنها اساس و مبنا براي 

صحت تصمیمات گرفته شده ، اطالعات دقیقی است که 
 . میتواند منجر به مدیریت صحیح عملیات نجات شود



 
 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

  



 
 

  ساختار یک تیم نجات
  

  

  

    

     

  

  

  

   
  

    

                                                                                                                             
                                                                                                                             

  ارتباط رادیوئی                                                                 

  

   

  

    

مخابره می شود و براي اطمینان ) بی سیم(پیام هاي مهم با ارتباط رادیویی . فرمانده عملیات صادر می شودتمام دستورات توسط 
  .ارسال می گرددبازخورد آن به فرمانده عملیات 

   

  : پست فرماندھی

  مدیریت عمومی*

  درخواست پرسنل*

  ارتباطات  رسمی*

 گردآوری گزارشات در عملیات نجات*

 نیازمندیھای کمکی

وسایل حمل و 
 نقل 

تخصیص 
  وظایف بھ 

 تیم ھا

انبار کردن 
 تجھیزات

 ورودی غار

 تیم زیر زمینی

پرسنل امدادگر کھ توسط مشاور 
فنی اطالع رسانی و توسط مقام 
 ریاست بھ خدمت گرفتھ شده اند 

  پلیس ، آتش نشانی، 

CRS  نوعی گارد (ژاندارم
  ،)ویژه

 و غیره 

 حوزه اداری

 رسانھ ھا

سازمان ملی نجات 
 غار فرانسھ



 
 

  پزشکی کمکهاي تیم

، نخستین بار ایده ارائه کمک هاي پزشکی به )  COMED(سازمان نجات غار فرانسه با همکاري کمیسیون پزشکی فرانسه 
  .برگذار گردید "ژورا  "در  1991مصدومین د رغار را ارائه داد  و  اولین دوره آموزشی به این منظور در سال 

ر پزشکانی که قادر باشند در فضاي زی. این ایده ، نتیجه مشاهدات ، بررسی ها و تجربیات زیادي درطول سال هاي متمادي بود 
نا چیز  "زمینی غار ها کار کنند واقعا نادر هستند و همین تعداد نیز در مقایسه با  سختی ، طول و همچنین عمق زیاد غار ها ، عمال

علیرغم انگشت شمار بودن تعداد پزشکانی که میتوانند در عملیات نجات غار حضور موثري داشته باشند ، در بسیاري از . است  
گزارشی از .حضور پزشک در کنار مصدوم ضرورتی ندارد  "نیاز به کمک فوري پزشکی دارد ، اما عمال موارد با اینکه مصدوم

  :وظایف تیم کمک هاي پزشکی در صفحات بعدي ارائه خواهد شد 

  

  



 
 

 رسیدن به محل قرار گیري مصدوم 1

انجام یک بررسی و چک مقدماتی براي تشخیص آسیب دیدگی هاي احتمالی مصدوم  و انجام کمک هاي اولیه پیش از  2
 "منطقه نجات  "انتقال مصدوم به منطقه ایمن 

براي مصدوم آماده میشود ، این منطقه باید اندازه  مناسبی داشته باشد و ) منطقه نجات( در همین زمان منطقه ایمن   3
  :و راحت نیز باشد  تمیز

  .این محل در واقع مانند عایق  مناسبی براي  دور نگهداشتن مصدوم از محیط نامناسب خواهد بود  *
  .خواهد داشتوجود در این محل، امکان انجام عملیات کمک رسانی  به بهترین شکل ممکن  *
 .میباشداین محل در واقع مکان انتظار براي مصدوم و اعضاي تیم کمک هاي پزشکی  *

نجا که تیم کمک هاي پزشکی ، تخصص پزشکی ویژه اي ندارند  آاز .  تهیه لیست کاملی از آسیب هاي وارده به مصدوم 4
اما آنها با بررسی مصدوم و اعالم گزارش به . از آنها انتظار نمیرود که پیش بینی کاملی از آسیب هاي مصدوم ارائه دهند 

براي اینکه بررسی مصدوم موثر تر انجام . بینی وضعییت مصدوم کمک مینمایند پزشک ، به پزشک متخصص  در پیش 
 .شود میبایست لباس هاي مصدوم را درآورده و بدن وي را زیر نور کافی چک نمود

  .اقدامات از بدتر شدن وضعیت مصدوم چه در کوتاه مدت و چه بلند مدت جلوگیري مینماید  نانجام اقدامات اولیه ای 5
  عفونی و بانداژ کردن زخم هاي مصدومضد  *
  بی حرکت کردن  شکستگی ها  *
  گرم نگاه داشتن مصدوم *
 دادن غذا و نوشیدنی به مصدوم *

این گزارش میتواند  عملیات انتقال مصدوم و حوزه . فرماندهی از آسیب هاي وارده به مصدوم به  ارائه گزارش کاملی 6 
  .اشعاع  قرار دهد اجراي عملیات نجات را به کلی تحت ا

  :این گزارش میبایست پاسخی به سئواالت زیر باشد 
  دارد؟ بیشتري پزشکی کمکهاي به احتیاج آیامصدوم *
  آیا شرایط مصدوم تثبیت شده است ؟ *
  به شکل خاصی صورت گیرد ؟ دمیبای اوآیا با شرایط کنونی وي ، عملیات انتقال  *
صورت گرفته است ، براي مدت زمان  انتقال وي  ) بود یا تثبیت وضعیت ويبراي به( آیا اقداماتی که روي مصدوم  *

 کافی است؟

  .انجام اقدامات پزشکی ضروري 7
تیم کمک هاي پزشکی باید توانایی ارایه کمک مفید و . یک پزشک به تنهایی قادر به کار کردن زیر زمین نخواهد بود 

 .اند که در کار گروهی شرکت داشته باشند  آنها آموزش دیده. موثر به پزشک را داشته باشند 

تحت نظر داشتن و  کمک به مصدوم در حین انتقال ، چک کردن مداوم ، غذا دادن ، کمک به مصدوم براي ادرار کردن  8
 .و غیره

  

  

 



 
 

  پرسنل متخصص پزشکی

نیاز به آنها در عملیات ، در  پرسنل متخصص در حوزه پزشکی ، خیلی سریعتر  از سایر اعضاي معمولی نجات ، باید در صورت
  .دسترس باشند

پزشک )  چه به وسیله شاهدان عینی و چه به وسیله بررسی هاي مقدماتی تیم نجات ( به محض اینکه وجود مصدوم تایید شود 
  اولین فرصت اقدام به رسیدن به مکان مصدوم و انجام یم پزشکی بپیوندد و درتمتخصص باید به سرعت به 

کی نماید  و انجام این عملیات نیازمند توانایی و مهارت باالي غار نوردي براي رسیدن به مصدوم  در تمامی کمک هاي پزش 
کنند به این معنی که آنها فقط وسایل مربوط به کمک  تیم پزشکی ، مستقل از دیگر تیم هاي نجات در غار عمل می. شرایط است 

  .هاي پزشکی را با خود حمل میکنند 

وجود پزشک ، تیم باید توانایی و مهارت انجام اقدامات اولیه ، استفاده از تجهیزات تخصصی پزشکی و اتخاذ تصمیم با یا بدون 
  .هاي مناسب را داشته باشد 

آنها باید به خوبی براي مشاور فنی استان خود . استان خود باشند پرسنل تیم پزشکی باید عضو فعال سازمان نجات غار در
که تحت نظر ( " COMED"و آموزش هاي تخصصی که سازمان نجات غار فرانسه و سازمان پزشکی شناخته شده بوده  

یک عضو با . با پزشک شهر در تماس هستند  أآنها مرتب.را گذرانده باشند ) کند فدراسیون غارنوردي فرانسه فعالیت می
پزشکی بسیار سودمند است ، اما بدون موزش دیده بودن ، براي اعضاي تیم آصالحیت درنجات غار بودن یا یک پرستار 

  .در عملیات هاي نجات در غار ، کافی نخواهد بود مناسبتجربیات 

  .د اقل چهار نفر ، تشکیل شده باشد حتیم میبایست از 

به محض رسیدن به مصدوم ، سرپرست تیم به سرعت بررسی میزان صدمات وارده به مصدوم را آغاز میکند ، سایر اعضاي تیم 
  .آماده میکنند ) منطقه ایمن ( "منطقه نجات"محل مناسبی را به عنوان نیز 

اکنون زمان بررسی کامل مصدوم است  که میتواند توسط سرپرست  . منتقل میکنند  "منطقه نجات "تیم چهار نفري ، مصدوم را به 
قبل در اختیار داشته است ، مورد به مورد  براي این منظور با  فرم آماده شده اي  که تیم از. و یکی از اعضاي تیم انجام شود 

نتیجه  بررسی کامل از مصدوم به وسیله تلفن کابلی ، ارتباط رادیویی  ، ي نادیده گرفته نشودنکته امصدوم را چک میکنند تا هیچ 
  .اعالم میشود به پست فرماندهی ) قاصد ، پیک ( ، یا با فرستادن  فرم  توسط  دو نفر 

 مناطقاختیار داشتن تجهیزات تخصصی ، که البته آنقدر ارزان قیمت هست که  همه تیم هاي نجات غار در تیم پزشکی بدون در 
  .قادر به تهیه آن باشند ، نمیتواند عملیات را انجام دهد

  



 
 

  

  تجهیزات تخصصی تیم پزشکی

هر شکل ، بسته بندي باید به  به.به هدف عملیات و توانمندي اعضاي تیم مربوط میشود  "انتخاب این مواد و تجهیزات معموال
 به شکلی مناسب "شکلی صورت گیرد که مواد و تجهیزات در حین حمل و نقل زیر زمینی آسیب نبینند ، ضمن اینکه باید کال

بر اساس تجربه اي که . ندي شودبباید بین تک تک نفرات تیم ، تقسیم ) پک ها ( این بسته ها .  بسته بندي شده باشند  منطقی
  :زیر را تهیه نمایید ) پک(بسته  3دست آورده ایم ، پیشنهاد میکنیم به 

  ،لباس روي عایق براي مصدوم نقطه ایمن :  1بسته  * 

  وسایل گوناگون معالجات پزشکی ، لباس و آتل شکسته بندي ،فرم بررسی کامل پزشکی مصدوم ، مداد و خودکار: 2بسته  *

  ساعت 24وم و سایر افراد تیم ، شامل غذا و نوشیدنی کافی براي براي مصد ءنیازمندي هاي بقا:  3بسته  *

همواره در  این وسایل باید.  جاي دیگر باشدتمامی این وسایل بایست قابل بسته بندي مجدد در زیر زمین و استفاده مجدد در 
سایل دائما در شرایط خوبی ، الزم است تمامی این و.  مورد آزمایش قرار گرفته باشنددسترس بوده و در تمرین هاي نجات ، 

  .تحت نظارت مسئولیت  مشاور فنی  ،نگهداري شوند

  

  

  



 
 

  نتیجه گیري

به تمامی پرسنل  "این موضوع باید کامال. کمک به مصدوم همواره یکی از مهم ترین بخش هاي یک عملیات نجات در غار است 
  :براي به دست آوردن بهترین نتیجه الزم است .  نجات  و سرپرست تیم ، تفهیم شده باشد 

یک تیم متخصص ، با انگیزه باال ، و آموزش دیده ، با توانایی کار کردن به همراه مشاور فنی  و پزشک  سازمان نجات غار  *
  فرانسه

  اشند در دسترس بتجهیزات کارآمد ، که همواره  *

  .داشتن تجربیات عملی در نجات در غار ، که غالبا  منجر به استفاده از تکنیک هاي موثر و  برنامه ریزي شده  میگردد *

حتی در شرایطی که نمایندگی استانی سازمان نجات غار در فرانسه تعطیل یا تازه تاسیس باشد هم ، به محض اینکه مشاور فنی ، 
، اولین تیم از بین غار نوردان با تجربه ، باید تیم   ي تشکیل تیم مدیریت بحران منصوب کندیک یا دو نفر دستیار را برا

تواند در شرایط  راحت و  رسانده شود ، می "نقطه ایمن"در نتیجه ، به محض اینکه مصدوم به یک . متخصص پزشکی باشند 
ممکن است از مسافت دوري  براي عملیات نجات از غار شود که حتی  رسیدن تیم تخصصی نجات براي خروج مناسبی  منتظر

  .اعزام شده باشند 

  

  

  

  

  



 
 

  ارتباطات

  عمومی

همه افراد . از وظیفه سایر افراد تیم نجات آگاه باشد  هر فرد می باید. افراد درگیر هستنددر یک عملیات نجات تعداد زیادي از 
کمک کننده هستند و کوچکترین کوتاهی هر کدام از آنها  ممکن است منجر به ایجاد خطرات جدي براي مصدوم و نجات 

یچ چیز با ه  "اطالعات با ارتباط نفرات تیم نجات با یکدیگر به دست می آید و بدون داشتن اطالعات ، عمال. دهندگان گردد
یک .  گیرد آغاز میشود  ارتباطات ازلحظه اي که تماس براي در خواست نجات در غار انجام می.کارایی مناسب انجام نخواهد شد

ارتباط بد در هنگام تماس اولیه  ، ممکن است منجر به اشتباه در تشخیص مکان جغرافیایی حادثه و در نتیجه  حداقل باعث از 
  . گرددمی د براي نجات مصدومین دست رفتن زمان ارزشمن

عالوه بر خودش ، دوستان و خویشاوندانش را  نیز با   ره آموزش غار نوردي خود ، می بایدهر غار نورد حرفه اي درطول دو
مشاور فنی سازمان غار فرانسه .روش هاي مناسب درخواست کمک براي نجات در غار در صورت بروز حادثه ، آشنا نماید 

بهتر است .  در غار نوردي این کشور را بر عهده دارد "درخواست هاي کمک "استفاده و انتقال اطالعات موجود در مسئولیت تام 
مکالمات غار نوردان با یکدیگر  در حین یک عملیات نجات در غار تا حد ممکن شفاف و عاري از ابهام براي سایر افراد مانند 

عملیات نجات در غار ، عملیاتی پیچیده ( ي اجتماعی و یا رسانه هاي جمعی باشد مسئولین ، خانواده مصدومین ، سایر سازمانها
کنیم ، اما الزم است سعی کنیم ی ما غار نوردان  در طول چنین عملیاتی از واژه هاي تخصصی زیادي استفاده م "است ومسلما

چه مکالمه بین یک   ناجی .)درگیر پروسه نجات در غار باشند یا نباشندکه مکالماتمان را براي سایرین  قابل فهم نمائیم ، چه آنها 
  :اید ویژگی هاي زیر را دارا باشدبو یک مصدوم باشد و چه میان یک غار نورد با یک غار نورد دیگر ، مکالمه 

  "یک منبع اطالعاتی خستگی ناپذیر"فرد دریافت کننده پیام مانند یک شاهد عینی خواهد بود ،  -

مثال پیام هاي نوشتاري ، لینک هاي (  دراختیارداریم که اي یامنبع ازهردستگاه بااستفاده پیام ومخابره دریافت بانحوه ناییآش -
، سیستم حامل ) کیلو هرتز 87بر روي فرکانس ( رادیویی در سطح زمین ، سیستم هاي مکالماتی زیر زمینی مانند  سیستم نیکوال 

سیستم نیکوال از نام غار نورد انگلیسی به نام نیکوال دولیمور است که جان خود را در یک { ) غیره زمینی و یا تلفن هاي ثابت و 
  }.مرگ این غار نورد سبب ارتقاء این سیستم مکالماتی گردید. از دست داد  ، گرفته شده است  "گوفر برگر"سانحه در 

 دادن اطالعات در زمان مناسب به فرد مناسب  
  هنگامی که مکالمه  وددرخواست براي تکرار مجدد مطالب گفته ش( ح به مکالمات یدادن صحدانستن چگونگی گوش ،

  )واضح نباشد 
 دانستن چگونگی جمع آوري ، ضبط کردن و اصالح کردن مکالمات  
 دبراي رسیدن به چنین وضعیتی شما می بای :  



 
 

که  سازمان نجات غار فرانسه آنها را به منظور استفاده  درسوانح غارنوردي ویرایش  "اقدامات اولیه  در سوانح"از فرم ها ي  -
پیگیري یک درخواست "،  "درخواست   کمک ":  فرم هاي مربوط  به  : این  فرم ها عبارتند از . کرده است  ، استفاده نمایید 

  و همچنین فرم هاي مربوط به پیام هاي رایج  "کمک  مدیریت یک درخواست "و  "کمک 

  .شنوید ، آماده نمائید  با دقت کامل  خود را براي آنچه در مکالمه میگوئید  ، یا هنگام مکالمه می  -

  .ثبت کردن نکات مهمی که در مکالمات  رد و بدل میشود  -

  

  وسایل ارتباطی
میتوان از وسایل ارتباطی متعددي  چه بر روي سطح زمین و چه از سطح زمین به کند ،  بسته به آنچه در عملیات نیاز  پیدا می

بسته به شرایط جغرافیایی منطقه و همچنین سازمانی که مسئولیت عملیات نجات را بر عهده دارد ، . داخل غار ، استفاده کرد 
  .باشد  ارتباط مابین امداد گران و مصدومین ممکن است ارتباط مستقیم و یا غیر مستقیم

  روش هاي ارتباط در سطح زمین

  .بسته به توپوگرافی منطقه  و پوشش شبکه مخابرات ، رایج ترین وسیله ارتباطی ، تلفن هاي موبایل هستند 

  خطوط تلفن ثابت و فکس 

یرد استفاده از این خطوط ممکن است توسط خود فرد ، نمایندگی یک ارگان محلی و یا شرکت هاي بازرگانی خصوصی صورت گ
میتواند اقدام به برپایی خطوط تلفن ) فرانسه تلکام ( در مواقع ضروري و در صورت درخواست، اپراتور ملی خطوط تلفن فرانسه .

اختیار استفاده از خطوط تلفن و فکس در جریان یک عملیات نجات غار بر عهده ریاست . ثابت و فکس به صورت موقت نماید 
  .تیم نجات میباشد 

  هواره ايتلفن هاي ما

این نوع تلفن ها به ویژه . استفاده از تلفن ها ي ماهواره اي در مناطقی که تحت پوشش خطوط تلفن ثابت نیستند ، ضروري است
  .در عملیات نجات غار در خارج از کشور کاربرد دارند

  

  

  



 
 

  تلفن هاي صحرایی

و محل قرار گیري  برقراري ارتباط مستقیم بین فرماندهبراي چنانچه سیم کشی  مناسبی انجام شود ، تلفن هاي صحرایی غالبا 
فرمانده عملیات و  ضمن اینکه از این نوع تلفن میتوان براي برقراري ارتباط مستقیم بین. مصدوم در داخل غار استفاده میشوند 

  .استفاده نمود تلفن همراه در نقطه اي ثابت  قرارگاه

ات براي مقر فرماندهی بسیار مفید هستند و امکان تقویت صوتی گوش دادن به این تجهیز : ثابت) بی سیم(ارتباط رادیوئی 
چنین تجهیزاتی در تمامی گروههاي سرویس عمومی امداد و . پیام و انتخاب باند شنودي را در یک فرکانس بوجود می آورد

از آنجائیکه . م وجود دارندنجات غار نظیر گروههاي فرماندهی ، آتش نشانی ، ژاندارمري ، پلیس ، اپراتورهاي بی سی
در تمامی مدت استفاده براي اطمینان از تمرکز مشترکی هرسرویس مورد استفاده فرکانس متفاوتی دارد الزم است فرکانس 

  .برقرار باشد اطالعات

  تاکی  –واکی 

. دستی ، معموال به مکالمات روي سطح زمین بین یک رادیو با رادیو دیگر محدود میشود  یارادیوهاي تاکی استفاده ازواکی
همچنین ممکن است از آن براي برقراري ارتباط هنگام اجراي مانورهاي پیچیده . محدود است  ناهمواراستفاده از آنها در مناطق 

واکی مجهز هستند اما  هر -تاکی هامی سامانه هاي نجات بتم. در زیر زمین استفاده کرد) مسیر هاي طوالنی( در طول هاي بلند 
  .ستگاه ها براي دستگاه هاي خود انتخاب مینماید یپایگاه فرکانس متفاوتی با سایر ا

  

  روش هاي برقراري ارتباط زیر زمینی
  

را  غواصانیافته و توسط سازمان نجات فرانسه ارتقاء صوتی است که فرکانس این وسیله یک سیستم : زیر آبی  )بی سیم( رادیو
با  و در صورت وجود چاه نزدیک هواي آزاد است  برانکارد مخصوص زیر آب است ر می سازد در ایستگاهی که  داراي قاد

  . یکدیگر ارتباط برقرار نمایند 

مناسب و مساوي  بین دو نقطه در غار و یا از غار یک سیستم القاء معناطیسی است که به نحو   : "نیکوال "سیستم ارتباطی زمینی 
اداره اي  است واقع در شرق فرانسه ( Isere 38توسعه آن با مشارکت آماتورهاي بی سیم  ، بخش . به سطح زمین کارائی دارد

ه ، نامگذاري سازمان امداد و نجات محلی و سازمان نجات فرانسه انجام شد) بخش است و به نام یک رودخانه است 83که داراي 
از دست  (Gouffre Berger(بانوي غارنورد بریتانیائی است که جان خود را در غار گوفري برگر  دولیمور نیکالآن اقتباس از 

  .داد

 



 
 

 

که فقط صداي بوق . نیکال است ) فرکانس باال= VHF )Very Hight Frequencyسیستم اقتباس از : بی سیم چراغ دریائی
)beep (شود  اما قادر است که مکان دقیق تولید صدا در غار را شناسائی کند و آنهائی که بیرون هستند درست  از آن ساتع می

اگر الزم باشد که با ایجاد سوراخ به درون غار نفوذ کرد این وسیله بسیار با ارزش خواهد . باالي این نقطه قرار خواهند گرفت 
  .اطالعات از اعماق غار نیز می باشدبود ، بی سیم چراغ دریائی همچنین قادر به ارسال 

  )کابل دار( یتلفن هاي سیم

استفاده از این تلفن ها مستلزم . توسعه یافته ترین سیستم ارتباطی زیر زمینی ، تلفن هایی هستند که با سیم کشی ایجاد میشوند 
ه بر وظیفه اصلی شان براي نجات تیم متخصصان تلفن ، عالو. دارا بودن دانش کافی از تجهیزات مرتبط و  عملکرد آن است 

تعمیرات تجهیزات مرتبط به تلفن را هم چه در مورد تلفن مبنا  ا در  زمان عملیات نجات ، متناوبأ،مصدومین ، موظف هستند ت
و همچنین گوشی ها ي قابل حمل ، خطوط ، اتصاالت ، نصب  سیستم و سایر تعمیرات را بر عهده داشته مقر فرماندهی مستقر در 

  .اشند ب

براي جلوگیري از اتالف زمان ارزشمند در عملیات نجات ، سیم هاي الزم براي سیم کشی تلفن به شکلی که آماده براي استفاده 
این حالت مانع از گره خوردن سیم ها به هم هنگام استفاده . شوند  باشند  در کیسه هایی مانند کیسه طناب ، نگهداري می

در هنگام عملیات نجات ، .تلفن ، وجود دارند گوشیهاي اتصال براي متعددي  از این سیم ها ، مکانهاییضمنا  در نقاط . میگردد 
 این افراد باید دانش کافی نسبت به تجهیزاتی که با آنها کار می. گردند  خطوط تلفن توسط دو یا سه فرد آموزش دیده نصب می
باشد تا هنگام   ت ضروري نصب خطوط تلفن براي این تیم وجود داشتهکنند داشته باشند ، الزم است  چک لیستی براي تجهیزا

بهتر است در . در سریعترین زمان ممکن براي نجات اعزام شود ، هیچ یک از تجهیزات الزم جا نماند  دتیم بای بروز حادثه  که 
انجام شود ، آشنایی کامل داشته  تیم نصب کننده خطوط تلفن حداقل یکی از افراد با غاري که قرار است در آن عملیات نجات

  اعالم پست فرماندهی دستورات را به شکل مکتوب به تیم تلفن  .باشد 
طبق  است تاتیم  نام اعضاي تیم و برنامه زمانبندي ، هدف  از عملیات نجات ، ذکر می شود این دستورات مواردي که در. می کند

هدف تیم را تغییر  دات پیش بینی نشده اي ایجاد شود ، سرپرست تیم میبایدر صورتی که براي تیم تلفن ، خطر. د نآن عمل نمای
تیم تلفن ،  .داده و با هر وسیله ممکن  شرایط جدید را به ستاد فرماندهی اطالع رسانی نموده و دستورات جدید را دریافت نماید

ملیات نجات قرار است در آن انجام شود را تحلیل کاملی از شرایط توپوگرافی منطقه اي که ع دبای به محض دریافت دستور می
  .کند تا در زمان مناسب ، با تجهیزات مناسب و پرسنل کافی در عملیات شرکت نمایند  این کار به تیم کمک می. انجام دهد

   



 
 

  تجهیزات ضروري
  )میباشد تلفن مترسیم 500 حاويجعبه هر(  تلفنجعبه  یابیشتر دو،سه تعداد*

قابل استفاده با سیم هایی باشند که در آن عملیات  داین گوشی ها میبای). بسته به عملیات نجات ( تعداد کافی گوشی تلفن *
الزم است باتري هاي اضافه . وشش یا کاور باشند پبراي محافظت داراي  بایدضمنا گوشی ها .نجات مورد استفاده قرار گرفته اند 

  .نیز پیش بینی شده باشد 

  .انبردست ، نوار اتصال، پیچ گوشتی ، چاقو ، اتصال دهنده سیم ها و غیره باشد : یم کشی که شامل یک یا دو جعبه تعمیرات س *

  هاي فلزي ، حلقه الستیک که از تیوپ داخلی بریده شده باشد ، رزین هایی که سریع ) گیره (تعداد کافی از میخ  *
  .واز مسیر تردد غار نوردان دور نگهداشته شود براي آنکه سیم هاي اتصالت تلفن را آویزان کرده ... چسبند و  می

نوار هاي شبرنگ انعکاس دهنده نور براي مشخص کردن مکان گوشی هاي تلفن و اتصاالت ، حتی اگر مکان گوشی  یا  *
  .اتصاالت کامال قابل مشاهده باشد 

  ...)غذا،  روشنایی اضافی ، کاربید و ( سایر مواردي که به تسهیل کار کمک میکند *

سیم ها میباید از مسیر تردد غار نوردان ، مسیر حمل برانکارد و عملیات . نصب  سیستم تلفن زیر زمینی ، فرایند زمان بري است 
براي آنکه چنین پروسه اي  را به شکلی موفقیت آمیز در یک عملیات نجات انجام دهید، الزم است حتما قبال . انفجار به دور باشد 

  .د این کار تمرین شده باش

  : براي آنکه خطوط تلفن را از مسیر هاي تردد خارخ کنیم میتوان از دو طریق زیر عمل کرد

چنانچه شناخت خوبی نسبت به ) میخ ،کارگاه اسپیت با دریل کردن ، میخ هاي مینیاتوري ، و سایر وسایل حمایتی : ( مصنوعی  *
دو فاکتور مهمی که باید در این مورد لحاظ شوند . نوع غار وجود داشته باشد میتوان بهترین تصمیم را در این زمینه اتخاذ نمود

  .باشند سرعت عمل و استفاده آسان می

باید طوري باشد که از افتادن سنگ روي ) حمایت هاي طبیعی ، تخته سنگ ، یا قرار دادن سنگ روي سیم ها : ( طبیعی *
  .اتصاالت یا  سیم ها ، چنانچه بخشی از سیم به شکلی نا خواسته کشیده شود ، جلوگیري شود 

براي مثال در بخش هاي پر . ت نجات نصب شده باشند گوشی هاي تلفن باید همیشه در نقاط استراتژیک و حساس در عملیا
مکان قرار گیر ي گوشی ها به وسیله مدیر پست نجات مشخص شده و . تردد و شلوغ عملیات ، در باالي یک طول بلند ، و غیره 

اید بتوان با  به این منظور ب. پس از پایان نصب  سیستم تلفن باید تست شود . توسط سرپرست تیم به سایرین اعالم میگردد 
اعضاي .این کار نشان دهنده اتصال درست خطوط  و گوشی هاي تلفن میباشد . سطح زمین  یا بیرون از غار تماس برقرار کرد 

تیم باید قادر باشند تا به شکلی کارآمد از سیستم تلفن استفاده کرده و در صورت بروز مشکل در سیستم توانایی برطرف کردن 



 
 

ضمنا آنها باید توانایی تشخیص اختالل در خطوط را از  خراب بودن گوشی تلفن داشته و همچنین توان .آن را داشته باشند 
در طول عملیات ، دستورالعمل صحیح استفاده از تلفن باید .ضعیف  را دارا باشند ) صداي( تشخیص ایرادات جزئی مانند تماس 

این امر تنها با درك کامل . ا و به طور کلی مکالمات ، کامال حیاتی است در طول عملیات نجات ، انتقال  دقیق پیغام ه. لحاظ گردد 
  .پیغام هاي مخابره شده بین افراد تیم تحقق می یابد 

درك ضعیف و کم از شرایط :  استفاده از افراد غیر غار نورد درزنجیره ارتباطات ، درصد خطا و اشتباهات را  به دالیلی چون  
ات و اصطالحات تخصصی استفاده شده توسط غار نوردان ، کم اهمیت دانستن بخش هاي مهم پیام و محیطی ، عدم درك معنی لغ

  .افزایش میدهد % 40غیره ، تا 

  ایستگاههاي  پیشرفته و متحرك ارسال خبر

. می شوددر سطح زمین و بیرون از غار، بستگی به نوع عملیات ، بخش اداري عملیات امداد و نجات توسط پست فرماندهی اداره 
اگرچه در صورتیکه صالح بداند ایستگاه پیشرفته پشتیبان نیز تشکیل خواهد داد که وظیفه آن انتقال دستورات فرماندهی یا شاید 

شبکه جهانی اطالعات لحظه به لحظه تحت . کنترل دسترسی به محیط یا نقطه اي ازارتباط نظیر امواج طوالنی سیستم نیکال است 
ت به نمایش در خواهد آمد، او آگاه است که چه نوع دستوراتی صادر کند ، همچنین ضروري است نظر مشاور فنی عملیا

براي تحقق این امر الزم است هر فردي که تحت نظر . ایستگاههاي پیشرفته و متحرك پیامها را هشیارانه دریافت و ارسال نمایند
یام مخابره شده را یادداشت نماید، زمان ، نام افراد ارسال فرماندهی است دفترچه یادداشتی داشته باشد که جزئیات ضروري پ

اگر پیام مخابره شده ازغار موجب شود که تیم مخابره کننده . کننده و دریافت کننده پیام ، موقعیت تیم و پیامهاي مخابره شده
در ماموریت خود به اطالع اعضاء تیم براي دوره انتقال پیام از حرکت باز ایستد ، مشاور فنی قادر خواهد شد هر گونه تغییري را 

  .برساند

  

  وظایف سرپرست تیم
هر بار که  تیم  نجات از کنار یکی از گوشی هاي تلفن نصب شده در غار عبور می کند ،  سرپرست تیم باید از این فرصت 

اطالعات مفید را مخابره استفاده کرده و با پست فرماندهی عملیات تماس گرفته و آخرین گزارش پیشرفت عملیات و یا سایر 
  .نماید

  

  

  

  



 
 

  به روز رسانی روند عملیات تیم نجات

  . سرپرست تیم  باید در تماس خود ، ابتدا خود را معرفی نموده سپس شماره تیم خود را اعالو نماید 

  ...به پست فرماندهی ، تمام  4از تیم  *

  ..، پیام شما دریافت شد ، تمام 4فرماندهی به تیم  از پست *

گذشتیم ، مطلب جدیدي براي گزارش دادن  6، ما از گوشی تلفن شماره  4بسیار خوب ، من دوپونت هستم  ، سرپرست تیم  *
  ..تمام. وجود ندارد 

  ..بسیار خوب ، پیام دریافت شد ، در تماس باشید ،  گزارش این تماس را به فرمانده اطالع میدهم *

  ..از پست فرماندهی به فرمانده ، تمام *

  ..از فرمانده به پست فرماندهی ، پیام شما دریافت شد ، تمام  *

( عبور کرد ند ، مطلب تازه اي براي گزارش وجود نداشت ، ما آنها را در دسترس  6از گوشی تلفن شماره  4بسیار خوب ، تیم  *
  ..داریم ، تمام) آن الین

  ..، از ستاد  فرماندهی، تمام 4تیم  *

  ..دهی ، تمام، به ستاد فرمان 4تیم  *

پیشروي کنید ، انتقال دهید و کار .. بسیار خوب ، من با فرمانده صحبت کردم ، تغییري در برنامه قبلی براي شما وجود ندارد  *
  .را به پایان برسانید 

  ...بسیار خوب ، پیام دریافت شد ، ما به پیشروي ادامه می دهیم ،  تمام و قطع ارتباط *

مشاور فنی نجات با داشتن اطالعات   : به روز کردن اطالعات در طی یک عملیات نجات به دالیل زیادي از اهمیت برخوردار است
به روز شده قادر خواهد بود  تا برنامه ریزي ساعت به ساعتی را با توجه به مسافت باقی مانده ، فضاي که باید پوشش داده شود و 

پست فرماندهی روي زمین همواره منتظر شنیدن اطالعات جدید از تیم نجات است تا بتواند .ید اهداف تیم نجات  طراحی نما
ضرور ي است که پست فرماندهی بتواند در هر لحظه "از طرف دیگر کامال .  عملیات نجات را کنترل ، تایید یا تنظیم نماید 

گی و عدم قطعیت در چگونگی فرآیند نجات هنگامیکه براي مثال این کار از بی برنام. دستورات جدیدي را به تیم ها  ابالغ نماید 
  .سیستم تلفن دچار اشکال شده و باید تعمیر گردد ، جلوگیري میکند 

  



 
 

  
  

  

  

  



 
 

  رفع موانع

برخی از گذرگاه ها در غار به شکلی است ) وجود پیچ و خم ها ، معابر باریک ، انحنا ء در مسیر ها ( به دلیل ماهیت ساختار غار 
در برخی نقاط  حتی استفاده . نا خواسته سرعت تیم نجات براي انتقال و تخلیه مصدومین  در آن قسمت ها کمتر خواهد شد که 

براي اینکه تیم نجات قادر باشد در برخی معابر غار عملیات نجات را با وجود چنین . غیر ممکن است "از برانکارد نیز عمال
غالبا عملیات نجات در چنین شرایطی تنها با . ات غار فرانسه از گروه ویژه  استفاده مینماید موانعی به  انجام برساند ، سازمان نج

  .بزرگ تر کردن برخی از معابر غار به وسیله انفجار ، صورت میگیرد 

آزموده و زبده در هر یک از عملیات رفع موانع  استفاده از مواد منفجره بالمانع است ، اعضاء تیم در چنین عملیاتی باید همگی کار
  .باشند

   )پرسنل ( کادر 

او در واقع دست راست سرپرست تیم است و داراي دانش  مسئول انفجار ، فردي است که مسئولیت انهدام موانع را بر عهده دارد
وز مشکل ، آنرا او قادر است تیم را سرپرستی نماید ،انفجار را با ایمنی تمام انجام داده و در صورت بر. علمی و فنی الزم  میباشد 

در واقع وظیفه آنها کمک به سرپرست تیم . اعضاي عادي تیم ، دانش مقدماتی و پایه اي راجع به امور فنی دارند .بررسی کند 
  .است

  وظایف تیم رفع موانع

سرپرست تیم یک میزان موانعی که باید در یک عملیات نجات برداشته شود ، مشاور فنی به  ارزیابی و شرایط گرفتن نظر در با
یا چند مسئولیت محول میکند  و یا این مسئولیت را به عهده رئیس تیم انفجار که تمام امکانات الزم را فراهم کرده است ، واگذار 

  :هنگامی که عملیات آغاز میشود ، تیم اقدام به انجام کارهاي زیر مینماید . می نماید

  آماده سازي عملیات انفجار  *

  ع را در عملیات انفجار تکمیل می کند کارت ثبت وقای *

  بررسی جوانب ایمنی در محدوده  عملیات  ، از زمانی که سوراخ هاي تعبیه مواد منفجره آماده میشوند تا پایان انفجار  *

  در جریان قرار دادن پست فرماندهی در باره روند پیشرفت عملیات *

  ن کامل موانع و امکان تردد راحت برانکارد و مجروحینترك نکردن محل تا اطمینان حاصل کردن از بر طرف شد*

  .هنگام خروج از غار ، اطمینان حاصل کردن از اینکه هیچ مانع دیگري جلوي عملیات نجات را نخواهد گرفت *



 
 

 آنها همچنین  توده سنگ هاي به هم.  به بزرگتر کردن قسمت هاي تنگ غار براي تردد محدود نمیشود  "وظایف  تیم  صرفا *
 ایجـاد  نجـات  عملیـات  براي است ممکن که فشرده شده  یا تخته سنگ هاي کوچک و  حتی شن ریزه هاي بخش هاي پایینی را

  .   را از مسیر تردد حذف میکنند  کند مزاحمت
  .در نهایت مسئول انفجار باید گزارشی از نتایج عملکرد خود ارائه دهد *

  
  تکنیک هاي رفع موانع

در .شامل یک سري اطالعات پایه میباشد "ادامه خواهید خواند  یک دستور العمل فنی نیست ، بلکه صرفا این بخش از متن که در
طول عملیات نجات ، برداشتن موانع باید کامل ، سریع و ایمن انجام شود ، در عین حال مشکالتی مانند ایجاد صدا ، ایجاد امواج 

  .صوتی ضربه اي  و گاز  ، باید به حداقل برسد

  روش اصلی در رفع موانعدو 

چکش هایی که با فشار هوا کار میکنند و براي شکستن موانع و سنگ ( شکستن مکانیکی سنگ ها با استفاده از دریل نیوماتیک *
  یا قلم سنگ تراشی. )  هاي سخت و راه سازي استفاده میشوند 

  استفاده از انفجار* 

با در نظر گرفتن . انجام شود) شکاف (م شود ، انفجار باید در یک سوراخ براي اینکه یک عملیات انفجار به شکل موثر ي انجا
اینکه هیچ ماده ویژه اي براي انفجار در غار ساخته نشده است و همچنین دریل کردن براي ایجاد سوراخی که مواد محترقه براي 

  یا هر نوع تغییر  اینکه ساختن و "انفجاردرآن قرار گیرد به مقدار شارژ باتریها بستگی دارد و ضمنا
در ترکیبات مواد منفجره ممنوع است ، سازمان نجات غار فرانسه تنها مواد منفجره پنترایت را براي عملیات نجات در غار 

  .  انتخاب نموده است 

  :دالیل این انتخاب عبارتند از 

  .)ی بزرگی دارد بایک مقدار دوز پایین از آن، اثر خیل(باال ، ) خرد کنندگی (خاصیت منهدم کنندگی *

  به شکل رول ، کورد . ( وجود دارد ) دقیق  "کامال( به دلیل نوع بسته بندي ، امکان استفاده  از آن به مقدار مناسب  *
  )گرمی براي زیاد تر کردن شوك  3/33چاشنی دار ، یا درتویوب هاي ) زه  -ریسمان( 

در قطرهاي متفاوتی ساخته شده و در دسترس هستند ، ) نفجار دارد ریسمان یا زه اي که چاشنی ا( به این دلیل که کورد ها  *
  .میلیمتر  براي انفجار استفاده کرد  12میلیمتر تا  8میتوان از دریل هاي کوچک حتی با قطر 

  . این مواد تنها با گاز منوکسید کربن واکنش میدهند *



 
 

  استفاده از مواد منفجره

وجود سایر تجهیزات ، میزان منوکسید کربن یا دي ( با رسیدن به موانع ، مسئول انفجار با توجه به حجم مانع و سایر شرایط 
در مورد هر انفجار تصمیم ) اکسید کربن ، جهت  حرکت جریان هاي هوایی داخل غار و وجود قطعه سنگ هاي ناپایدار و غیره 

  یجاد حفره براي جاگذاري مواد منفجره و بررسی ایمنی پس از دریل کردن و ا.گیري مینماید 
  هرکدام از چاشنی ها . در جهات مختلف محل انفجار ، یک چاشنی الکتریکی به هر بخش از مواد منفجره متصل میگردد 

ه شده است ، به صورت پشت سر هم  به سیمی که  براي انفجار نهایی از آن استفاده میشود و به محل ایمنی برد) یک یا بیشتر( 
پس . ، عملیات انفجار انجام میشود ) براي اینکه کسی نزدیک محل انفجار نباشد ( پس از داده شدن یک هشدار .متصل هستند 
و بررسی اینکه تمام چاشنی ها کامال عمل کرده ) براي اینکه گاز هاي ناشی از انفجار هوا را مسموم نکرده باشد (از بررسی هوا 

  .ن محل انفجار از سنگریزه هاي باقی مانده و سایر پس ماند ها منطقه ایمن اعالم میشود باشند و تمیز کرد

  :چنانچه شما به عملیات برداشتن موانع در غار عالقه مند هستید 

براي داشتن هر نوع . میتوانید با سرپرست تیم برداشت موانع سازمان نجات غار فرانسه و یا مشاور فنی شهرتان تماس بگیرید 
  .در منطقه خودتان صحبت کنید  SSFاطالعاتی در این زمینه ، میتوانید با متصدي برداشت موانع 

  :دوره هاي آموزشی 

براي .یات جستجو در غار شرکت دارد باید گواهینامه مرتبط با آن را داشته باشد هر فردي که در حوزه برداشت موانع در عمل
این  .ساعته مربوطه را بگذرانید و  سپس درامتحان پایان دوره شرکت نمایید  35داشتن  این گواهینامه شما باید دوره آموزشی 

شما میباید سالیانه یکبار این امتحان را ! عتبار دارد امتحان یک روز کامل زمان می برد اما گواهینامه شما تا پایان عمرتان  ا
هر دو سال یکبار نیز سازمان . براي اعضاي فدراسیون غار نوردي فرانسه ، سالیانه این دوره برگزار میشود .تکرار نمایید  "مجددا

الزم به یاد آوري است .مینماید نجات غار فرانسه یک دوره آموزشی پنج روزه را براي تکنیک هاي برداشتن موانع در غار برگزار
. افرادي که تمایل به فعالیت در این بخش را دارند میباید از ریاست حوزه نجات غار در منطقه موافقت نامه همکاري اخذ نمایند 

گذراندن  تنها در دست داشتن گواهینامه.  این مجوز نیز تنها با ارائه درخواست و استعالم آن از ژاندارمري  رسمیت پیدا میکند 
  .دوره نجات غار ، مجوزي براي فعالیت حرفه اي افراد محسوب نخواهد شد 

   



 
 

  امداد و نجات درغواصی غار

  عمومی

سالها است که . غواصی در غار یکی از عوامل مهم در اکتشاف غارها است و در این حوزه نیز ممکن است سوانحی رخ دهد
عملیات نجات غار در این بخش  واقف بوده و از  تکنیک هاي بسیار خاصی براي سازمان نجات غار فرانسه به نیاز موجود براي 

مالی را  طبق  هاي هزینه و حقوقی هاي مقام مسئولی که درخواست نجات را صادر نموده است ، مسئولیت.نجات استفاده می کند 
میالدي ، سازمان  2004از سال . ت بر عهده خواهد داش) تحت پوشش نواحی مختلف (قرارداد توافق شده در نواحی مختلف 

همکاري نموده و عملیات نجات پیچیده در این بخش را ، با  FFSنجات غار فرانسه تصمیم گرفت تا با کمیسیون غواصی غار 
این روند همچنان ادامه دارد و در ادامه به اختصار توضیحاتی در مورد جنبه هاي . همکاري مشترك با این سازمان  انجام دهد 

اصلی ترین مشکل در عملیات نجات در حین غواصی غار ، کمبود پرسنل کارآمد .تلف نجات در غواصی غار ارائه خواهد شد مخ
مسئله  اصلی ، فرآیند درخواست براي تیم غواصان ناجی است که میتواند بر نتیجه عملیات نجات ، اثر . در این بخش است 

براي هر عملیات نجات انتخاب شوند که در فضاي خاص مربوط به هر غار ، بسیار مهم است که غواصانی .  مستقیم بگذارد
  .بهترین عملکرد را داشته باشند 

  

  :تذکر  
که توانایی ارائه کمک موثر در عملیات نجات را دارند ، مجاز به همکاري در بخش  نجات در  SSFطبق قانون ، تنها پرسنل 

در اصل اسامی این افراد توسط .می باشند  FFESSMیا سازمان  FFSاین افراد غالبا عضو یا تایید شده .غواصی غار هستند
  واصی غار در هر سطحی نیازمند غ. قرار داده شده است  SSFمشاوران فنی مناطق ، در اختیار مرکز ملی 

گواهینامه هاي معتبر میباشد از طرف دیگر ، مجازات هاي بسیار سختگیرانه اي براي غواصانی که بر خالف دستور العمل و به 
 استفاده ، متر 50 زیر ارتفاع غوص  در براي.خصوص در چاهک هاي با دید کم اقدام به فعالیت نمایند ، در نطر گرفته شده است 

    .میباشد کسیژن ضروري مخلوط از

در سازمان  "غواصانی که در عملیات نجات شرکت می کنند موظفند گزارش کار خود را به مشاور فنی منطقه ارائه دهند و ضمنا
  .نیز  مانند سایر متخصصان نجات غار فعالیت نمایند

  

   



 
 

  شرایط غواصی 

  :اوتی استفاده میشوند که میتواند شامل موارد زیر باشد بسته به شرایط و مواردي  که وجود دارد ، روش هاي متف

  چشمه اي زیر زمینی که دستیابی به آن ساده باشدو یا رسیدن به آن نیازمند حمل و نقل خاصی باشد ، * 

  چاهک در داخل غار یا گودال که  از ورودي غار  فاصله زیاد یا عمق زیادي دارد   ، *

  که  طول و عمقشان با یکدیگر متفاوت است ،) متوالی(چاهک هاي پشت سر هم  *

  عرض و ارتفاع چاهک ها *

  مشکالتی که به دلیل دید کم و یا جریان هاي قوي به وجود می آید ، *

  .چاهک ها یا چشمه زیر زمینی که خیلی عمیق هستند  *

  ؟چگونه یک حادثه رخ می دهد

موثر تري داشته باشد ، ضروري است تا آنجا که ممکن است اطالعات در مورد حادثه و همچنین  براي آنکه تیم نجات عملکرد
سازمان نجات غار فرانسه طبقه بندي را تحت عنوان زیر . شرایطی که تحت آن حادثه رخ داده است را در اختیار داشته باشد 

  :انجام داده است 

  )کاهش فشار(، دي کامپرشن )بیهوشی(تمام شدن هوا ، نارکوزیس، ) کاهش دماي بدن (سوانح روانی  هایپوترمی  *

، فقدان یا ) غیر موثر(نبود نشانه و شاخص براي یافتن مسیر ، شاخص ها و نشانه هاي مسیر نامناسب( گیج شدگی و آشفتگی  *
  )ها قطع شدن خط سیر مسیر، گیج شدن و گم شدن در امتداد شاخص هاي مسیر ،کشیده شدن به داخل گردابه 

  ...)کمبود هوا ، اشکال د رسیستم روشنایی هد لمپ و ( خراب شدن تجهیزات   *

  )استفاده از ابزار هاي نا مناسب ، استفاده نادرست از لوازم فنی ( اشکاالت فنی   *

  زوایاي مختلف عملیات نجات

میت بوده  و باید به ترتیب در دستور العمل با تحلیل و بررسی حوادثی که در گذشته رخ داده است ، نکاتی که داراي بیشترین اه 
  :نجات لحاظ شوند ، به دست آمده که عبارتند از 

  )با یا بدون شاهد عینی( دریافت درخواست کمک و مدیریت انجام آن *

  ایجاد یک تیم تحلیلگر *

  تصمیم گیري در مورد منابع انسانی و تجهیزات مورد استفاده *



 
 

  سازماندهی برنامه ها و تجهیزات و همچنین نیازهاي تیم غواصی در محل *

  میگردد منجر غواصان ایمنی به "نهایتا که قوانینی رعایت و تصویب *

  انجام دستورالعمل ها و نظارت بر عملکرد ناجیان در طول عملیات نجات  که شامل سازماندهی تیم هاي پشتیبانی نیز میگردد *

  داره کردن تجهیزات ویژه در مکان هاي مناسبنگهداري  و ا  *

  هماهنگی در یک حس ملی *

  درخواست کمک از سایر منابع ملی یا بین المللی *

  بررسی تصاویر و فیلم هاي موجود از سانحه *

  تماس با نمایندگی شرکت بیمه *

  ارتباط با مسئولین و ارگان هاي اداري ذیربط *

  فاده حداکثري از امکانات و هزینه هاتخمین هزینه ها ي ابتدایی و است *

  پرسنل کلیدي 

  :در مورد غواصان ، مالك هاي مشخصی  سبب اثر گذاري بیشتر آنها بر عملیات خواهد بود 

  دانش آنها در مورد غار یا چاهکی که عملیات در آن صورت میگیرد  *

  تمرین منظم و آگاهی داشتن نسبت به غواصی در غار *

  ملیات مشابه قبلیداشتن تجربات در ع*

  استقالل و اخذ تصمیمات زیربنائی در عملیات نجات *

آگاهی کامل در مورد غواصی هاي ترکیبی که ترکیب هوا الزم است و درك کامل داشتن نسبت به نقش سایر ناجیان در  *
  .عملیات نجات



 
 

  

  مشاور فنی منطقه

نقش دوراندیشانه او ایجاب می کند که حداقلی از تجهیزات اولیه را تهیه و نگهداري کند و آگاهی کافی نسبت به ابعاد چاه هاي 
منطقه خود، نحوه انسداد جریان آب براي اجراي عملیات امداد و نجات ، امکانات پزشکی و حمل و نقل ، ریل یا چرخه اي از نخ 

اندازه گیري ، میزان متناسبی از الستیک بریده شده تیوپ داخلی چرخ ماشین ، باطري هاي کافی  راهنما با عالمتگذاري مخصوص
، لیست به روز شده اي از اطالعات دقیق از غواصان منطقه ، اطالعات الزم از نزدیکترین مرکز امداد و نجات غواصی ، ارائه 

  ل و نقل سریع نظیر لیتر و دسترسی سریع به وسایل حم 300کمپرسورهاي فشارهوا تا 
  .هلی کوپتر و غیره 

یک غواص نیست ، باید غواص کنترلگر براي مدیریت عملیات امداد و نجات و پزشک غواص که  "اگر مشاور فنی شخصا
در خالل عملیات نجات مشاور یاد شده باید نظارت . قادر به غواصی براي مداواي اورژانسی باشد در اختیار داشته باشد "ترجیجا

  .ی بر تمامی جزئیات کار داشته باشدکاف

  غواص کنترلگر

ساعت است تا اطمینان خاطر براي عملکرد تجهیزات حاصل  24وظیفه اصلی او راهنمائی تیم غواصی و بعد تیم کمک در عرض 
ی از عملیات او باید گزارش مکتوب. او باید اطینان الزم از عملیات غواصی با در نظر گرفتن قوانین مربوطه داشته باشد. شود

همچنین باید فردي در اختیار . اخبار آنرا به مشاور فنی ارائه نماید "غواصی انجام یافته و در شرف انجام داشته باشد و مرتبا
قطعات (داشته باشد که نظارت بر تجهیرات تهیه شده ، درخواستهاي غواصان ، پر کردن مرتب کپسولهاي هوا، ارائه خدمات فنی 

در شرایطی که از مخلوط هوا استفاده می شود نیاز به همکاري . را انجام دهد) زم مورد نیاز ، ابزارهاي ویژه و غیرهیدکی ، تهیه لوا
. فردي دارد که جنبه هاي ویژه این امر با بعهده بگیرد ، تهیه ملزومات ، عملیات ترکیب هوا ، تشخیص کپسولها و غیره 



 
 

نیز تحت نظر ) نفسی ، ابزار فیلتر، محل برقراري امواج رادیوئی و غیره چرخه آب ، تجهیزات احیاء ت(تجهیزات تخصصی 
  .متخصصانی که این تجهیزات را در مرکزي خاصی نگهداري می کنند خواهند بود

  

  برانکارد زیرآب

SSF  ،این وسیله فوق تخصصی را که قادر به خروج اضطراري عده بیشماري مصدوم که آسیب دیدگی هاي متعددي دیده اند
تیم ویژه اي که آموزش . این وسیله مخصوص سیستم حمل و نقل زیرآب به سمت سطح آب طراحی شده . ارتقاء داده است 

 SSFین برانکارد وسیله بی همتا در جهان است و تیم مخصوص تحت نظر ا. الزم را دیده باشند آنرا مورد استفاده قرار می دهند
باید در جستجوي غواصی که از یک چاه برنگشته بود و او را زنده پنداشت  تا زمانیکی مدرکی . در سطح ملی فراخوان می شوند

  )1970سال  J-C Frachon.(خالف آن ارائه شود

   



 
 

  عملیات  هلیکوپتر
یی که در ارتفاعات واقع شده اند و یا غارهایی که امکان دسترسی به آنها از طریق جاده ها وجود ندارد ، زمان دستیابی به غار ها

راحتی مصدومین هنگام حمل و نقل نیز با استفاده از .به میزان قابل مالحظه اي به هنگام استفاده از هلیکوپتر کاهش می یابد 
  .هلیکوپتر ، بسیار بهبود پیدا کرده است 

  )منطقه فرود (سازي محل فرود هلیکوپتر آماده

 "شما همیشه باید یک منطقه مسطح و صاف را براي فرود هلیکوپتر پیدا کنید ، این منطقه باید فاقد هر نوع موانع باشد و ضمنا
مینی که براي اگر ز. متر براي فرود نیاز دارد  13باید در نظر داشته باشید که یک هلیکوپتر به طور میانگین به فضایی با قطر 

  برف ها را لگد کوب کنید  "فرود انتخاب کرده اید از برف پوشیده شده باشد ، میباید حتما
) تا خلبان به سرعت آنرا ببیند ( چنانچه بتوانید زمینی را که براي فرود در نظر گرفته اید ، به طریقی مشخص کنید ).خرد کنید (

چون اگر نور مستقیم ( تن یا استفاده از اشیاي براق که نور را برمی گردانند انجام ندهید مفید خواهد بود اما این کار ا با نور انداخ
ضمنا الزم است که به شکلی به خلیان جهت وزش باد ) مترجم . به مردمک چشم خلبان منعکس شود ، دید او مختل خواهد شد 

خلبان با . (  روسري و باالي سر بردن دستتان نشان دهید  شما میتوانید این کار را باگرفتن یک تکه پارچه مثال. را نشان دهید 
ضمنا براي اینکار میتوانید از ) مترجم . مشاهده جهت حرکت پارچه اي که در دست شما است ، به جهت وزش باد پی می برد 

  ).  مترجم. خلبان با دیدن جهت حرکت دود آتش متوجه جهت باد میشود ( برافروختن آتش نیز استفاده نمایید 

همچنین شما میتوانید براي آنکه به خلبان مقیاس مناسبی از فاصله و اندازه  از سطح زمین بدهید ، یک فرد را درحالت ایستاده 
  .در گوشه محل فرود قرار دهید )  مترجم . فارسی 7عدد ( انگلیسی باال گرفته است   "وي"که دستهایش را  به شکل حرف 

  یکوپترسوار شدن و پیاده شدن از هل 

اگر هلیکوپتر . میباشد ) هم ملخ اصلی و هم ملخ دم هلیکوپتر ( خطر اصلی در هنگام سوار و پیاده شدن از هلیکوپتر، حرکت ملخ 
بنابر این شما باید از سمت جلو  به هلیکوپتر نزدیک . در زاویه شیب داري  قرار گرفته باشد ، ملخ اصلی همواره خطر ناك است 

تر در یک سطح شیب دار واقع شده ، حتما از قسمتی که ارتفاع کمتر یا شیب کمتري دارد به هلیکوپتر نزدیک اگر هلیکوپ. شوید 
با ( با شتاب و سریع سوار نشوید )خودتان را خم کنید ( شوید و به طور کلی ، هنگام نزدیک شدن به  هلیکوپتر کمی خم شوید 

در مواقعی که میخواهید وسایل یا . را به شکل افقی وارد هلیکوپتر کنید اشیایی که طول زیادي دارند ) . آرامش سوار شوید 
تجهیزاتی را از داخل هلیکوپتر تحویل بگیرید ،  امدادگر باید بر خالف دستور العمل سوار شدن ، بیرون هلیکوپتر بایستد و 

به محض اینکه سوار .  ، وارد هلیکوپتر کنید  شما هرگز نباید وسیله اي را بدون هماهنگی با کادر پرواز.وسایل را تحویل بگیرید 
مهم تر از همه اینکه شما میباید از تمامی کنترل کننده هاي هلیکوپتر،چه . شدید ، نزدیکترین کمربند ایمنی را به خودتان ببندید

به وسایل و ( گیرید آنهایی که در کف قرار دارند و چه آنهایی که در جلوي صندلی یا بین صندلی هاي جلویی هستند ، فاصله ب
پس از پیاده شدن از هلیکوپتر ، بهترین حالت این است که روي زانو ) تجهیزاتی که براي کنترل هلیکوپتر هستند ، دست نزنید 

  .تا هلیکوپتر از زمین بلند شود )  چمباتمه بزنید ( هایتان خم شوید 



 
 

  

  

  

  )اتصال کابلی(وینچ 

براي فردي که . اضطراري انجام میشود  "در پرواز ، امکان پذیر است  و تنها در شرایط کامالاین عملیات تنها با اجازه خلبان و کا
به هلیکوپتر وینچ یا متصل شده ، به جز زمان فرود روي سطوح شیبدار یا روي یک لبه ، هیچ مشکل یا سختی وجود نخواهد 

ام میشود ،توصیه میشود تا زمانی که به تعادل کامل  چنانچه فرود روي سطح شیب دار یا روي یک لبه  با عرض کم انج. داشت 
   .نرسیده اید ، از کابل وینچ جدا نشوید 

  

  
  
  

  

  

  

  



 
 

  عالمتهاي اضطراري درخواست کمک
  

  پاسخ منفی به سئوال                     پاسخ مثبت به سئوال               

  نه نیازي به کمک نداریم                                  بله ما به کمک احتیاج داریم         

                                                      

  یک دست را بلند کنید و کامل بایستید        هر دو دست را بلند کنید و کامل بایستید

  

دارد اگر روي زمین پهن شود مربعی از پارچه اي به رنگ قرمز حدود یک در یک مترکه در بسته کمکهاي اولیه شما وجود 
  .مفهوم درخواست کمک را دارد

  استفاده از آینه هنگام تابش نور خورشید: عالئم دیداري 

  .استفاده از سوت هنگام شرایط جوي نامناسب مثل وجود مه یا در شب موثرند: عالئم شنیداري 

  :نحوه کاربرد آنها 

  عالمت درخواست کمک:  دقیقهبار به صدا درآوردن در هر  6

  "صدایت را شنیدم "پاسخ درخواست کمک :  دقیقهبار به صدار در آوردن در هر 3



 
 

  تجهیزات

  استانداردها

  عمومی

تمامی تجهیزاتی که در امداد و نجات مورد استفاده قرار مـی گیرنـد، عـالوه بـر جنبـه اسـتفاده آنهـا در سـنگ و          "امروزه تقریبا
و مناسـب بـودن   ) CE = Conformite European(بوسیله قوانینی که مورد تائید استاندارد اروپا است کارگاههاي سنگنوردي ، 

بخاطر داشته باشید که باید مورد مصـرف  . آنرا براي اهداف مورد نظر تائید می کند، گواهینامه کیفیت محصول دریافت می کنند
حتی اگر آن وسیله (پاسخگو باشند "و تولید کننده وسیله باید قانوناهر وسیله اي را فرا گرفت و در صورت بروز هر حادثه کاربر 

در درجه اول این استانداردهاي تحمیل شده بـه تولیـد کننـدگان آنهـا را     ). تحت استاندارد قابل قبولی طراحی و تولید شده باشد
هر محصول، طرز استفاده  وعمر مفید موظف به اعالم ماهیت محصوالت خود ، ارائه دفترچه راهنما حاوي اطالعات و ویژگی هاي 

ــد   ــی کنـــ ــا مـــ ــتفاده       . آنهـــ ــول اســـ ــه از آن محصـــ ــانی کـــ ــه کســـ ــدار و همـــ ــراي خریـــ ــات بـــ ــن اطالعـــ   ایـــ
  .می کنند مفید واقع خواهد شد

  ضرورت نظارت

 Equipment de Protection Individuelle(EPI)حفاظت  شخصی تجهیزات را بر پایه ) XP-S72-70(استاندارد تجهیزات 
قرار دارد را برآورده سازد که  EPIپوشش می دهد و باید توقعات سازمان استاندارد اروپا و تمامی تعهداتی که در طبقه بندي 

طیف وسیعی از کاربردهاي آن شامل فیزیکی ، ورزشی ، آموزشی ، تفریحی است و شامل غارنوردي نیز می شود، نظارت ، 
  .ي رابطه خوبی بین کاربران و تولید کنندگان تجهیزات شده استتشخصیص ، تعیین و بررسی آن موجب برقرار

  آزمایش تجهیزات

  :قرار دارند EPIسه سطح از آزمایش در تقسیم بندي 

 .یک بازرسی ساده بوسیله کاربر قبل و بعد از هر استفاده از ابزار است : کنترل روزمره  -

مداوم توسط کاربر  یا توصیه دیگر کاربران یا یک در پی شک  EPIبازرسی نزدیکتري از یک آیتم : کنترل اضافه  -
کنترل کننده است، درخالل بررسی که ساالنه توسط یک کنترل کننده حاذق صورت می گیرد، فرصت به روز رسانی 

 .فراهم می آید EPIثبت عمر مفید وسیله طبق آیتمهاي 

ه سطح زمین ، تماس مستقیم با مواد شیمیائی استفاده غیرمعمول نظیر سقوط از صخره ب ریک کنترل کامل بعد از هر با -
 .و از این قبیل الزم است

  



 
 

متونی که استاندارد  تجهیزات نجات را تعیین می کنندو همیشه به روز نگه داشته می شوند و همچنین مشورت الزم را ارائه 
  :می دهند در آدرس زیر وجود دارد

francais.com-secours-WWW.speleo 

  انتخاب تجهیزات

نوشته زیر برخی از جنبه هائی که بر انتخاب تجهیزات مورد استفاده در غار تاثیر دارند و نیزاخطارها و توصیه هاي الزم را 
  .در بر دارد

  طناب ها
تحمل بار و مقاومت در برابر سایش مورد استفاده میلیمتر باشد تا  فراتر از الزامات تئوریک از لحاظ  10قطر آن باید حداقل 

  .میلیمتر فقط تحت شرایط درست قابل استفاده می باشند 9طنابهائی با قطر . قرار گیرند

  مقاومت طناب

میلیمتري کافی است و این طنابها به اندازه کافی براي تکنیکهاي کاربردي  9در مورد طنابهاي مورد استفاده در غار مقاومت 
هستند، با این حال تکرار دائم حمل و نقل ، استفاده شدید هنگام تکنیک هاي وزن متقابل ، کشش قرقره و غیره ما  پاسخگو

کیلو نیوتن می باشد،  30در این سایز، مقاومت بیشتر از . میلیمتري استفاده کنیم 10را مجاب می سازد که از قطر 
به طنابهاي جدید است که میانگینی از شرایط  استفاده از آنها را مشخصاتی که توسط تولیدکنندگان ارائه می شود مربوط 

  .بدون در نظر گرفتن سایش و گره در نظر می گیرد

  عبور عرضی تیرول به عنوان یک مورد خاص

 عالوه بر آن طناب مورد) طنابها ، کارگاهها ، حمایت ها و غیره(کاربرد این تکنیک شمار قابل توجهی از تجهیزات را می طلبد
استفاده تحت کشش بسیار باالئی است که که آنرا مستعد عدم کارائی تحت شرایطی نظیر سقوط سنگ ، سایش طناب روي 

میلیمتر بروز این خطرات را افزایش می دهد، اگرچه  9استفاده از طنابی با قطر . طناب ، و سایش در مقابل صخره می کند
  .عملیات تیرول توصیه نمی شود این قطر مقاومت پایدار و مناسبی دارد اما براي

  کاهش مقاومت

گره هشت ، گروه نه ، گره بولین یا (در اولین سال استفاده ، طناب بیشترین مقاومت را دارد ، در استفاده معمولی با گره ها
ی به طور متوسط دوسوم قدرت آن حفظ می شود ، یک سال بعد و براي دوره ده ساله ، این نسبت کاهش م) سایر گره ها

علیرغم ) انجام شده 1996در سال  SSFطبق آزمایشاتی که توسط (یابد اما هنوز بیش از نیمی از قدرت آن باقی است
که تحت (سال تعیین شده  5دستورالعمل استاندارد اروپا در حال حاضر محدودیت استفاده و عمر مفید طنابها حداکثر 



 
 

و حداکثرده سال طول عمر بستگی به نحوه استفاده و نگهداري ) شرایط استفاده شدید یا نامتعارف کاهش خواهد یافت
  .تعیین گردیده

  مقاومت در برابر سایش

بافت منسجم و فشرده طناب مقاومت آنرا در مقابل سایش افزایش . مقاومت هر طناب تحت تاثیر بافت غالف آن می باشد
ي داشته باشد انعطاف کمتري به طناب می دهد و می دهد اما با گذر زمان جنس آن سفت می شود، بافتی که انسجام کمتر

در هر شرایطی باید از سایش مداوم روي نقاط ثابت که ممکن است در اثر نصب .مقاومت آنرا در مقابل سایش کمتر می کند
 و از حرکت روي نقاط سایش نظیر مواقیکه از سیستم قرقره یا تکنیک وزن متقابل. باید جلوگیري کرد) نامناسب آن باشد

  .بکار می رود ، جلوگیري کرد

  شکست طناب

در درجه اول کشش و حرارت آن . هنگامیکه یک طناب تحت کشش قرار می گیرد به اشکال مختلف واکنش نشان می دهد
 وپارگی  درجه سانتیگراد قرار گیرد مواد داخل آن ذوب شده و باعث شکست 220تا  200باال می رود، اگر در گرماي 

به همان اندازه این درجه حرارت در یک طناب خشک به علت اصطکاك شدید یا طی سایش طناب با طناب خواهد شد ، 
  .خواهد شد گسستطناب علی الخصوص اگر هر دو طناب خشک باشند موجب ایجاد 

  )تقسیم بار(استفاده از طناب بعنوان حلقه هاي بارگذاري مشترك

بطور کلی حلقه هاي بارگذاري مشترك باید با طناب مطمئن ایجاد ایجاد گره سردست ، دو سرطناب دوال یا هشت تعقیب و 
نو و آنهائی که بخوبی نگهداري شده اند مطابق با  "شوند ، طنابهاي کهنه نباید مورد استفاده قرار گیرند ، فقط طنابهاي نسبتا

ید استاندارد اروپا قرار گرفته اند طنابهائی که مورد تائ 2004از جوالي سال . استانداردهاي تعیین شده و مورد تائید هستند
مورد استفاده قرار می گیرد و ) میلیمتر و باالتر 5/9قطر (که براي کار در ارتقاع  Aدر دو دسته بندي قرارگرفته اند ، نوع 

ایجاد می  Aاز طناب نوع  "که مناسب براي غارنوردي معمولی و اهداف امدادگري است ، حلقه هاي تقسیم بار ترجیجا Bنوع 
این حلقه ها بار اصلی بین کارگاهها و نیروهاي وابسته را . مورد تایید است ولی توصیه نمی شود Bشوند در حالیکه طناب نوع 
  .در عملیات تحمل می کنند

  حمایت هاي مصنوعی

رو به افزایش است با این حال قدرت آنها برابر یا ) پیچ هاي باز شدنی( -رول بولت-استفاده از محصول تجاري رول پالك
ویژگی . استفاده کرد) سیمان ، میخ ، رول پالك(بیشتر از کارگاههاي طبیعی است می توان از کارگاههاي از پیش نصب شده 

در زیر .  ردهاي تعیین شده داردهاي این ابزار بستگی به نحوه نصب آنها درسطحی محکم و یکنواخت و تطبیق آن با استاندا
که کیفیت دیواره را مورد بررسی قرار دهند ، عالوه بر آن  نصب کنندگان مسئولندزمین براي کارائی بهتر این ملزومات ، 

هنگامیکه یک رول در فضاي کوچکی در باالي مسیر نصب می شود بطور مثال سعی شود آنرا در منطقه اي از سنگ که 



 
 

با بافت سایر قسمتها باشد نصب کنید به نحوي که این بخش صداي متفاوتی با شکافهاي و سطوح دیگر  ساختار آن متفاوت
  .یعنی اینکه از مستحکمترین قسمت  سنگ باید استفاده کرد .داشته باشد

  

  حمایت هاي طبیعی

جب ریزش سنگ خواهد شد، اگرچه حمایتهاي طبیعی نیاز به معاینه دقیق براي اطمینان از قابلیت آنها دارند ، سستی آنها مو
مستحکم بنظر برسند ،هرگز از کارگاه طبیعی با یک نقطه اتکاء استفاده نکنید ، تمامی زوایاي آن باید بررسی شود ، در 

  .هنگام تردید از کارگاه مصنوعی استفاده کنید



 
 

  )حلقه هاي آویخته(پالکها 

استفاده از پالکهاي . شند ولی بایددر جهت صحیح نصب شونددر مقابل دیوار این ابزار ممکن است صاف و یا خمیده با -
 .دست ساز ممنوع می باشد

 براي سقف چندین نوع پالك طراحی شده ، حلقه اي ، قلبی شکل  و بشقابی -

  
 

. هستنداین حلقه ها بطور خاص در کارهاي امدادي مفید هستند ، آنها نوعی از استیل یا استنلس استیل یکپارچه یا جوش خورده 
نوع قلبی . هنگام استفاده باید توجه ویژه  به جهت بار شود تا از تمامی اشتباهات و استفاده هاي نادرست بعدي جلوگیري شود

این ابزار قویتر از پالکهاي . نیز از استیل و یا استنلس استیل ساخته می شود)  همچنین به آن پالك چند کاره می گویند(شکل 
از این نوع استفاده می شود  "در کارهاي امدادي ترجیجا.صاف که از آلیاژ سبک ساخته می شوند ، می باشد  زاویه دار یا پالکهاي

  سبک از هاي نسبت به آلیاژنگام استفاده چندین جهته هستند ،سنگینی آنها زیرا ه
  .جنبه هاي منفی آن می باشد ولی از از حلقه سبکتر هستند

شود، باید جنس اصلی آنها ) M8 –میلیمتر قطر ظاهري  8(این پالکهاي متنوع بکارمی روند توجه خاص باید به  رولهائی که با 
میلیمتري براي تمامی  16و نوع صاف ) A2یا  8-8نوع (تهیه شود و اگر قرار است جایگزین شوند باید معادل ویژگی قبلی باشند 

ز نگه داشت و دربهترین شرایط مکانیکی قرار گیرند تا موجب تمی "باید آنها را کامال. میلیمتري براي حلقه ها  22پالکها و یا



 
 

خرابی روکشهاي انبساطی آنها که باید به سایز حفره در آیند ، نشود ،  عدم توجه به این نکات موجب عدم ایمنی و سستی 
  .کارگاهها خواهد شد

  کارگاهها
مصدوم، فردي که وزن متقابل ایجاد می (سه نفر باشد بستگی به اصولی که بر اساس آن طناب نصب  شده باید قادر به نگهداري 

نقاط مختلف کارگاه نیازي به داشتن همان میزان . کارگاهها باید به طرز صحیح و بسیار قوي نصب شوند) کند و کنترل کننده
اري مشترك یا تقسیم مقاومت ندارند ، بنابراین توصیه می شود که همیشه سیستمی از کارگاه با سه نقطه اتکاء و آرایشی ازبارگذ

این روش در تمامی اشکال باالکشی و جائیکه جهت زاویه دار بارتوسط جبنه هاي دیگر تکنیک مورد استفاده جابه . بار بکار رود
  .جا می شود، موثر خواهد بود

  .در سیستم کارگاه با سه نقطه اتکاء نیروي مجموع حمایت سه برابر بیشتر از نیروي ظاهري طناب است   :تقسیم بار

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  هشدار

زمانیکه سیستم کارگاه تقسیم بار برقرار شد ضروري است که هر یک از سه بازوي کمکی به شکلی که در تصویرنشان داده شده 
  .از میان آنها عبور داده شودیک بار پیچیده شوند و کارابین کارگاه 

  

  :جنبه هاي فنی 

کارابینی که براي اتصال درحلقه کارگاه بکار می . تئوري تقسیم بار باید به خوبی توسط تمامی پرسنل امداد و نجات درك شود
  .نفر بستگی به این نوع حمایت دارد 4حداکثر جان . مطمئن باشد "رود باید کامال

  

  :بارویژگی کارگاههاي تقسیم 

 )رولها ، میخ ها یا درکارگاههاي طبیعی بطور مستمر ظاهر کارگاه چک شود( قابل اطمینان باشند -

مستقل از یکدیگر بستگی به نوع کارگاه بکار رفته ، بصورت مجزا یک یا دو بازوي کارگاه  قادر به نگهداشتن تمامی یا  -
 .بخشی از بار باشد

یک سنگ عبور نکرده باشند حتی اگر به اندازه کافی بزرگ و مقاوم باشد، اگر اینکار تحت هیچ شرایط سه بازوي کارگاه از دور 
  .صورت گیرد، قانون داشتن سه نقطه اتکاء به خطر می افتد



 
 

  :قدرت بازوهاي کارگاه تقسیم بار 

، طول طناب  بازوها و ایستادگی خواهند کرد ) شاخص(دکا نیوتنی به سیستم تقسیم بار تحمیل شود ، دو پارامتر 180اگر یک بار 
در اکثر موقعیتهاي ناخواسته ، کارگاه .  زاویه اي که در اثر بار وارده به کارگاه در جهت معمولی بازوها ي آویخته ایجاد می شود

  .دکا نیوتن است  35دکا نیوتن دارد، در موقعیتهاي مناسب این فشار فقط  140تحمل حداکثر فشار وارده تا 

  :  کارابین ها

را  استاندارد کاربردي، قدرت آنها معیار هاي  هستند آلیاژ سبک  آلومینوم آنهائی که از و یا ساخته شده اند از استیل که نهاچه آ
  .مشخص می کند 

نوع آلیاژ آن از لحاظ وزن ارتقاء . س هستند استیل یا آلیاژهاي سبک تر قابل دسترمتقارن و نامتقارن آنها در دیگر جنس هاي 
اشکال .  باشنداز استیل و آلیاژ سبک  50/50تجهیزات امدادي باید .  )نوعی آلومینیوم(آلیاژ زیکلرالیافته است علی الخصوص 

داشتن قرقره ثابت یا یا متقارن مختص باالکشی ، نگه کارابین هاي موازي . نامتقارن تحمل بهتري با دهانه باز یا نیمه باز دارند 
  .  بکار میرودقرقره و یومار در سیستم باالکشی یا قرقره تغییر جهت 

  ايتسمه حلقه هاي 

   deviationبعنوان بخشی از آنها  استفاده محدود به عبور آنها دور کارگاه طبیعی است واین تسمه ها  کاربرد
ائی کارگاه تقسیم بار پاي از کارگاه در بر یا تغییر جهت  نقطه متحركطناب ش یاسجلوگیري از براي ) یا انحراف تغییر مسیر  (

  .است 

انجام داده  براي رضایتمندي مراحل امداد ونجاتهاي زیادي بر روي مواد و تکنیکها آزمایش SSF  یان متماديسال
بخشی از آن در این دستورالعمل  منتشر شده است ودر درون سازمان به صورت مستند  آزمایشهااین  یتماماست 

  .قابل دسترس است  SSFاز جانب   استفاده شده اند با این حال
  

   



 
 

  ) Dyneema(اینما طناب د

 است و مقاومت باالئیمیلی متر  5 آن قطر. می باشد  BEALکمپانی  یا تسمه تولید شده توسط یک مارك تجاري از طنابداینما 
استفاده از  .ایفا میکند  نقش بزرگی را نسبت به طناب یا تسمه معمولی دارد و در فعالیتهاي غارنوردي در برابر سایش و کشش 

گره سردست یا دو سرطناب گره هشت و در  )دوال(دوبلطناب داینما باید به صورت  .شده است  تسمهجایگزین  ها این طناب
  .دوال بکار رود

  اخطار
  .به طور قطع ممنوع است  یا تسمه داینما در حمایت کارگاه تقسیم بار مقاومت کم استفاده از طناببه خاطر 

  

  :یومار ها 

 13تا  8مورد استفاده عمومی است ، این یومار با طنابی بین  "نوع تلفیق یافته فنري هنگام تحمل بار و فک باز و بسته تقریبا 
  .استفاده می شودمیلیمتر قطر 

  :قرقره ها 

  )ساچمه ايیاتاقان ( یبلبرینگ

مـورد  ) counterbalance(و توازن ) counterweight(متقابل وزن  سیستم در) سانتی متر  6تا  4با قطر (  ییقرقر ها
شکلی )پویا(هنگامیکه طناب متحرك  ) در تغییر یا انحراف مسیر(استفاده قرار می گیرند و همینطور براي قرقره هاي جدا شدنی 

نیز براي نصب سیستم انحراف یـا   سانتیمتر 3تا  2(با قطرنوع کوچکتر قرقره .  )شکست طناب(کنداز زاویه اي تند را ایجاد می 
مـورد  ، تعلیق و توقف برانکارد در عبور عرضی تیرول  تغییر مسیر زمانیکه طناب متحرك زاویه اي کوچک را بوجود آورده و یا 

از این به بعد  یصورت گرفت ،قرقره هاي  بولبرینگ SSFوسط ت 2005در ادامه آزمایشاتی که در سال . استفاده قرار می گیرد
می توانند درسیستم باالکشی ساده دو قرقره که قرقره و یومار بکار رفته  مورد استفاده قرار گیرند، در شرایطی که نیروي کشش 

  .معادل یا بیشتر از نیروي دو انسان نباشد

   قرقره ها ي یاتاقان تخت یا مسطح

  .قطر ، مقاومت پائین تري نسبت به قرقره هاي بلبرینگی دارند) سانتیمتر 2تا  5/1( کوچکاین قرقره هاي 
با قرقره و یومار در  اما براي استفاده دکا نیوتن نامناسب می سازد 1000براي بارگذاري در باالي  ویژگی هاي اصطکاك آنها را 

  . هستند آلایده  باال کشی هایی که حداکثر نیرو بیشتر از سه نفر نباشد،

  

  



 
 

  :ها دبرانکار

  : اشاره شده است  ها  دانواع مختلفی برانکاردر این راهنما به 
 )پتزکمپانی  NESTمثل مدل ( نقطه اتصال دو برانکار با  

حی که معموال در ااین نوع طر) عبور عرضیبراي  نقطه آویزدر سر و سه  کشش نقطه( نقطه اتصال  چهاربرانکار با  
  .دارد  نیزمتنوعی  فروشگاههاي لوازم امداد و نجات می باشد انواعدر دسترس ترین 

 

 
  

  



 
 

  مصدوم تکنیکهاي خروج
کتاب انواع شرایطی را توضیح می دهد که در خالل فرآیند خروج مصدوم با آن مواجه می شویم ، در هر دو حالت بخش از این 

که به  بکار گرفته شده به منظور غلبه بر موانعی است روش ها ، تالشها و تکنیک هاي طیف وسیعی از  خروج عمودي و افقی
داد را انجام دهیم عملیات اممهمتر از همه  به خودمان یادآوري می کنیم که باید . بوجود می آینداحتمال زیاد بر سر راه شما 

ویژه حین حرکت معمولی  مراقبته به عنوان مثال نیازمند کولحمل یک  .نیازمند مراقبت بیشتري هستند  افراد  ازتعداد زیادي .
مقابله و به بررسی توجه خود را  بکار گیرد و هر شخصی باید ابتکار عمل خوددارد ، ریزشیو حرکت روي مسیرهائی با سنگهاي 

لهاي آویزان اغلب ور.خواهد شد چیزي عبور بسیاري از غارنوردان  منجر به جدا شدن حین که  معطوف سازد ات احتمالیبا خطر
 باقی ماندن یک طناب بعد از عملیات پاندول یا تعویض ها در پشت یک منقار سنگی  ور جمعیتی زیاد از جا کنده می شوند یابا عب

هر عضو تیم کوله خود حمل می کند و دیگران چه چیزي حمل می کنند ،همچنین هر غارنوردي باید بداند که چه چیزي را در  .
د که مرتبط با نبا آنها باقی بما  لوازم ومواديدر اعماق زمین   ،غارنوردان تیم تغییر کننداگر  و را حمل نمایدضروري  لوازمباید

  .نیازمندیهاي آنها باشد

  

  

، یک امدادگر باید شرایط ناگهانی را  نهایتدر کافی با خود همراه داشته باشد، چراغ و غذاي باید طی مراحل امداد هر غار نورد 
  ساعتهاي زیادي طول  اینکار "  "شرکت کنم  دبرانکار خروجمن به زودي مجبورم که در عملیات  " .پیش بینی نماید

"   ".لحاظ آماده باشم هرمی کشد ، ابتدا باید غذا بخورم سپس چراغ روشنائیم را شارژ کنم تا وقتیکه کارم را شروع می کنم  از



 
 

می  من یک طناب اضافه همراه خود دارم ، " "انتظار باال آمدن هستندگروهی از غارنوردان را در انتهاي مسیر می بینم که در 
  "توانم آنرا بعنوان طناب دوم نصب کنم تا به باال آمدن گروه سرعت بخشم 

انجام عملیات خود را به خطر  حینمواقع  امدادگرها هنوز هم اغلب  د امانبدیهی برساین تو صیه هاي ساده ممکن است به نظر 
  .می کنند یا پیش بینی و ابتکار ساده اي براي حفظ وقت با ارزش انجام نمی دهند ت خود را تلف انداخته ، وق

  به کار رفته)رمزهاي (کلیدي براي عالئم 

 
 
1  

است ، او بوسیله دم ) تنظیم کننده(حضور یک غار نورد مثل یک رگالتور
متصل خود به کارابینی که توسط قرقره حمایت می شود ) کوچک یا بزرگ(گاوي
تنظیم کننده یا رگالتور، سرعت جابه جایی برانکارد را در طی حرکت با . است 

  .گرفتن هر دو طناب با یکدیگر آهسته تر و با شل کردن آن سریعتر می کند
 
 
2  

سه امدادگر  بهاز سیستم قرقره ها ي  یاتاقان مسطح ، حداکثربا استفاده باالکشی 
، خطر زیادي براي پاره  ، توجه کنید اگر تعداد از سه نفر بیشتر باشند احتیاج دارد

  .شدن غالف طناب وجود دارد
  

 
 
3  

حداکثر به دو ) بلبرینگ(باالکشی با استفاده از سیستم قرقره هاي یاتاقان ساچمه اي 
توجه کنید اگر تعداد از دو نفر بیشتر باشند ، خطر زیایدي براي . نفر احتیاج دارد 

  .ره شدن غالف سناب وجود داردپا
 
 
4  

  
  

  .یک امدادگرمتکی به  ابزار فرود قفل شده خود می باشد
  
  
  

 
 
5  

یک امدادگر متکی به ابزار فرود خود ، با پاهاي خودبه کف زمین می رسد و با 
  .و سفت می کندل ش درخواست تنظیم کننده در باالي مسیر طناب را

  
 
 
6  

کوتاه یا بلند خود و با طناب صعود و یومار حمایت می شود یک امدادگر با دم گاوي 
، او طناب باالکشی را با قرقره اي متصل به کارابین مایلون و دو کارابین متصل تغییر 

  .جهت می دهد
  

 
 
7  

یک امدادگربا دم گاوي کوتاه یا بلند خود به کارگاه ، حمایت مجدد یا طناب صعود 
  .مارهاي خود استفاده می کندمتصل است و براي باالکشی از یو

  
 
 
8  

یک امدادگر وزن خود را روي طنابی که با یومار به آن متصل است منتقل می کندو 
ممکن است در مرحله اول عملیات بعنوان یک ایجاد کننده وزن متقابل تابع باشد و 

نه حین عملیات مواز در افزایش ارتفاع در مرحله بعدي فعال باشد و یا تابع و یا فعال
  .باشد
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است ) تنظیم کننده(حضور یک غار نورد مثل یک رگالتور 1
خود به کارابینی که ) کوچک یا بزرگ(، او بوسیله دم گاوي

تنظیم کننده یا . توسط قرقره حمایت می شود متصل است 
رگالتور، سرعت جابه جایی برانکارد را در طی حرکت با 

با شل کردن آن گرفتن هر دو طناب با یکدیگر آهسته تر و 
 .سریعتر می کند

باالکشی با استفاده از سیستم قرقره ها ي  یاتاقان مسطح ،  2
حداکثربه سه امدادگر احتیاج دارد ، توجه کنید اگر تعداد از 

اي پاره شدن غالف سه نفر بیشتر باشند ، خطر زیادي بر
 طناب وجود دارد

ساچمه باالکشی با استفاده از سیستم قرقره هاي یاتاقان  3
توجه کنید . حداکثر به دو نفر احتیاج دارد ) بلبرینگ(اي 

اگر تعداد از دو نفر بیشتر باشند ، خطر زیایدي براي پاره 
 .شدن غالف سناب وجود دارد

 ابزار فرود قفل شده خود می باشد یک امدادگرمتکی به  4

یک امدادگر متکی به ابزار فرود خود ، با پاهاي خودبه  5
رسد و با درخواست تنظیم کننده در باالي کف زمین می 

 مسیر طناب را شل و سفت می کند

یک امدادگر با دم گاوي کوتاه یا بلند خود و با طناب  6
صعود و یومار حمایت می شود ، او طناب باالکشی را با 
قرقره اي متصل به کارابین مایلون و دو کارابین متصل تغییر 

 .جهت می دهد

گاوي کوتاه یا بلند خود به کارگاه ، یک امدادگربا دم  7
حمایت مجدد یا طناب صعود متصل است و براي باالکشی از 

 .یومارهاي خود استفاده می کند

یک امدادگر وزن خود را روي طنابی که با یومار به آن 8
متصل است منتقل می کندو ممکن است در مرحله اول 

باشد و در عملیات بعنوان یک ایجاد کننده وزن متقابل تابع 
افزایش ارتفاع در مرحله بعدي فعال باشد و یا تابع و یا 

 فعال حین عملیات موازنه باشد



 
 

  ره هاگ

  
  توجه

  . مقایسه می شودکه تاکنون گرهی بر آن زده نشده یک طناب نو  ظاهريگره ها با مقاومت مقاومت 
  

  تکهشت گره 

  .موجب ضعف طناب خواهد شد% 35به برانکارد متصل شود و تا  و می تواند اي است پایه گره 

  

  

  )هشت خرگوش(گره خرگوش 

  . طناب خواهدشدضعف موجب % 35تا  گیردوکارگاه به طور همزمان مورد استفاده قرار ازدو نقطه موجب می شوداین گره 

  

  



 
 

  

  ره هشت سه الگ

می طناب ضعف موجب % 35ایجاد می کند تا  ) پشتیبان(و یک حلقه بک آپ  دو طناب را به یکدیگر متصل می سازداین گره 
  .شود 

  

  

  )Clove hitch(حمایت خود گره 

 هاي متحرك قرقره برايهمچنین  یا سایر نقاط اتصال بکار می رود ودر حمایت هاي طبیعی نوعی قفل خود کار است که این گره 
طناب % 50شود و تا  براحتی و با استفاده از طنابهاي کوچک ایجاد می شود.شودمفید واقع می  )deviations(ها  و تغییر جهت

  .را ضعیف می نماید 

  

  



 
 

  ) Italian hitch(حمایت گره 

 به عنوان یک روش ترمز) تیرول(در فرود اضطراري و یا ایجاد خط عبور عرضی ) deviation( با قرقره متحركایمن این گره 
زمانیکه توسط گره چفت شونده قفل می شود ، موجب تضعیف طناب خواهد %  40و تا  و گره نجات مورد استفاده قرار می گیرد

  . شد

  

  

  

  

   



 
 

   )چفت شونده( گره استاپر

  . بار باز خواهد شد ، استفاده می شود تحت فشار از این نوع گره براي قفل کردن گره حمایت که

  

  

  

  



 
 

  گره هشت تعقیب 

) حلقه اي از طناب(زمانیکه نقش یک اسلینگ را بعهده می گیرد اتصال دو طناب مورد استفاده قرار می گیرد و  براياین گره 
  . خواهد شد%  35 موجب تضعیف طناب به میزان 

  

  :  دو سرطناب دوالگره 

  .د کن ضعیف میطناب را % 40تا . مورد استفاده قرار می گیرداین گره همانند گره هشت تعقیب 

  

  

  

  

  



 
 

  : گره سر دست 

ایجاد و از مزایاي آن سرعت و راحتی  ، بطور مثال در سیستم تقسیم بارخیلی مفید است براي ایجاد حلقه هاي بسته این گره 
  . طناب را ضعیف می کند% 35و تا می باشدآن اتصال 

  

  

  

  

  

  

  



 
 

   مشخص کردن انتهاي طناب

  : انتهاي مسیر مورد تائید قرار گرفته است خطا دربروز طناب ها براي جلوگیري از  مشخص کردن  انتهاي دو راه در 

  ایجاد ) تک حلقه(گره را رها می کنیم یا دور طناب یک یا دو گروه اضافیانتهاي طناب را گره هشت می زنیم و  
ز دست بدهیم ولی ممکن بخش ارزشمند طناب را زمانیکه برانکارد به قرقره می رسد اممکن است  اگرچه. می کنیم 

 . گیرندمی که براي اتصال مورد استفاده قرار  یماست موجب بوجود آوردن حلقه هائی شو

                                                              
 

له توجه داشته به این مسئ. ایجاد شود ) تک حلقه(بصورت آزاد رها شود یا یک یا دو گره انتهاي طناب به به تناوب  
نسبت به روش قبلی دارد ولی این امکان را فراهم خطر جمع شدن وگیر کردن طناب را طی صعود این روش باشید که 

 . می آورد که گره اصلی نزدیک قرقره باشد

 

                                                                



 
 

a –  فرود معمولی طناب= بدون گره اضافی  

B -  مانور آونگی ، وزن متقال ، نصب سیستم باالکشی، ترمز بار(طناب باالکشی= یک گره اضافی(  

C -   خط نجات= دو گره اضافی  

این گره ها در کل عملیات به همین شکل باقی می مانند، در یک سري از مسیرها عملکرد طناب همیشه مشخص خواهد بود ، 
، سیستم باالکشی قرقره ، وزن  Zباالکشی با استفاده از طناب مشخص شده در تمامی تکنیک هاي باالکشی بکار می رود، روش 

 .اب در انتهاي مسیر براي ایجاد توقف یا ترمزمتقابل ، توازن ، مانورها و استفاده از طن

 

  برانکارها 
  تجهیزات مورد نیاز  

از  ، وقتیکه استفاده از یک برانکار ضرورت پیدا می کند ، الزم است از طرحی که مخصوص امداد و نجات غار است استفاده شود
  . امکانات و ویژگیهایی که در ادامه ذکر شده استفاده شود

  :براي مصدوم 

و توسط نوارهاي چسبی بسته  را حفظ می کند ب است و حرارتآضد که  می باشد) عایق دار( پوشش ایزولهپتوي نجات ، یک  
می شود و براحتی عایقی به دور مصدوم ایجاد می کند مداوا و چکاب او را راحت تر می کند ، فقط مواقعی که الزم است آنرا باز 

  . نگهدارید

  یک جفت دستکش  
   بدون المپ و جعبه باطري  نی کاله ایم 
  کاله ایمنی لبه دار  ایمنی یا  عینکیک جفت  

  : براي برانکار

این  .د نبمان فاصله دار بار  شکل آنها موجب می شود تحت فشار. با قفل خودکار)غیر هم شکل(نامتقارن سه کارابین  
اتصال طنابهاي باالکشی  عملیات خروج براي خاللشی در قسمت باالي برانکار در کارابین ها به بخش اصلی سیستم باالک

  .ندمی شو متصل) هر طناب یک کارابین(
گره خود حمایت یا  ازشکل آنها استفاده (براي حمل برانکار بر روي تیرول ) یک شکل (متقارن دو  یا سه کارابین  

   )حمایت را آسان می کند
 بلبرینگی با قطر کم قرقره  چهاریا سه  



 
 

 میلمتري براي جا به جایی متناوب برانکار بین خطوط تیرول 7طناب  سه یا جهار متر 

  
 

  :در برانکار مصدوم  قراردادن

  . تمامی وسایل نصب شده و آویخته به مصدوم را قبل از گذاشتن او درون برانکار باز می کنیم

 .برانکار باز شود  لبه هاي 

 هکه در تصاویر نشان داده شد ازکردن تمام تسمه ها به شکلیب 



 
 

  قرار دادن مصدوم در برانکار 

 استفاده برانکار مورد و برحسب نوع  کتحت نظر پزش اتصاالتتمامی  تنظیم 

  
 

  

  :رعایت شود زیر باید تمامی مراحل عملیات جابه جائی در جهت حداکثر راحتی مصدوم  طی 

 قرار دادن مصدوم در مرکز برانکار -1

 با اندکی خمیده کردن پا بستن تسمه هاي پا -2

 ي بدنه اما نه خیلی محکمبستن  تسمه ها -3

 بستن تسمه قفسه سینه -4



 
 

هر د ، وظیفه اصلی این است که ننشو محکمولی خیلی  تمامی تسمه هاي حمایت و تسمه هاي چسبی و در انتها بستن  -5
 . نوع شکستگی ثابت نگهداشته شود

 ایمن شود برانکار)نوعی پالستیک( PVC پوششلبه  -6

  

  

  ملحقات برانکار 

  روش معمولی

با مقداري (طناب باالکشی با گره هشت  . می شودمتصل اصلی سیستم کشش حلقه بطور ثابت به ارابین با سه ک برانکار 
دو . به یکی از کارابین ها متصل می شود )نشان داده شده     مشخص کردن انتهاي طناباضافه به نحوي که در صفحه  



 
 

که ممکن است در باالي مسیر به آن نیاز پیدا کنیم  در دسترس  نجات و یا طناب دوم باالکشیطناب  کارابین دیگر براي 
  . باقی می مانند

  

  



 
 

  

   )سر و پا (باالي مسیر عملیات 

  . ي مسیر مشکالتی نظیر ورود به گذرگاهی تنگ بوجود می آید ، مفید خواهد بودعملیات وقتیکه باال این

  وسایل مورد نیاز 

  .است  کافی باشد، مورد نیازجانبی  هاي اي جابه جاییکه بر یطناب یک طول 

  :روش 

فرد کنترل کننده . تحت فشار قرار می گیرد) 2شماره (می رسد و سیستم قرقره) 1شماره (برانکار به قرقره وزن متقابل
بردن پاهاي مصدوم انجام می دهد و برانکار را تا  اي باالعملیات آونگی مختصري با استفاده از یک طناب اضافه و یومار بر

موقعیت برانکار را با روش تغییر ترمز از یومار به ابزار فرود ثابت نگه می دارد و بر . خروج از باالي مسیر همراهی می کند
رت افقی ، طناب براي راحتی بلند شدن انتهاي برانکار بدون حرکت دادن آن بصو. روند پیشرفت حرکت نظارت می کند

  .طول طنابی که بطور معمول با برانکار همراه است معاوضه می شود 4اضافه با یکی از 



 
 

  

  برانکار توازن  سیستم ساده        

ر را ازمانیکه مسیر فضاي کافی دارد از این تکنیک باید استفاده کرد زیرا راحتی مصدوم را افزایش می دهد همچنین برانک
  .باالي مسیر فاصله بگیرد عوارضراحت تر بصورت افقی حرکت می دهد از 

  :تجهیزات مورد نیاز 

ی که از قبل همراه طناب شروع عملیات باالکشی از دو طناب از سه  در ،میلی متر به برانکار گره زده می شود 7دو طناب 
استفاده از طناب اضافه یا بکار بردن یکی از طنابهاي خود برانکار با ) شرکت پتز NEST نوع(برانکار بوده استفاده می کنیم 

  .چهار نقطه آویخته اتصال ایجاد می کنیم 



 
 

  

  آویختن به قرقره ها –اتصال مستقیم 

براي اتصال برانکار به خط عبور عرضی تیرول باید ابتدا برانکار را در سطح مناسب نگه داشت یا کشش وارده به خط عبور 
کشش  "مجددا) بستگی به نوع برانکار مورد استفاده دارد(کاهش داد سپس زمانیکه به دو یا سه قرقره متصل شدعرضی را 

براي برقراري کشش صحیح روي خط عبور ، وزن برانکار می تواند لحظه به لحظه توسط تیم امدادگر تحمل . را ایجاد کرد
  .شود تا کشش تنظیم شود



 
 

 

  

   ی دیگرانتقال از یک خط تیرول به خط

اینکار نیز به صرف زمان زیادي نیاز دارد ، در روش انتقال بین خطوط عبور عرضی تنها نیاز به یک امدادگر می باشد، کاربرد 
  : این تکنیک فقط در سه موقعیت زیر امکان پذیر است 

 

 . اتصال خطوط عبور در یک شکاف یا حفره براي حضور چندین امدادگر غیر ممکن باشد 

 .بودن حضور تعدادي امدادگر در توقفگاهها براي جداسازي یک خط عبور و اتصال آن به خطی دیگر غیر ممکن 



 
 

 . فضاي محدود براي فعالیت تعداد زیادي امدادگر 

علی الخصوص نقطه ورود، خروج خط عبور از روي یک مسیر (بستگی به نوع برانکار مورد استفاده و شکل  ، اندازه و فضاي غار
برانکار ممکن است با یک ، دو یا سه قرقره ) خیزشی یا برعکس داشتن فضاي بسیار زیاد براي توقف برانکاربه سمت فضایی 

  .آویخته شود

   )عبور عرضی مورب یا مایل(آویخته شدن از یک قرقره

  .کشیده می شودبرانکار به طور ممتد از سطح غار در امتداد خط عبور روي یک تک قرقره متصل به سیستم باالکشی ، به باال 

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  

  باالکشی

  :بین امدادگران ارتباط 

براي اینکه کلیه نفرات دستوراتی که حین عملیات باالکشی صادر می شود را متوجه شوند این دستورات موقع شروع و توقف 
  : عملیات باید یک شکل و کوتاه باشند

   



 
 

 بکش  

 ایست 

   طناب شل 

هنگام ) انعکاس صدا "ابغال(تکنیک ها مورد استفاده قرار می گیرند ، هنگام شلوغی صدا این سه فرمان بطور کلی براي اکثر 
  عملیات نجات ، صدور فرمان ها باید واضح و مختصر باشد

  :باالکشی با تک قرقره یا چندین قرقره 

  :قرقره و یومار 

یک غار یا اگر الزم باشد جمع کردن  مناسب براي کمک و ایجاد خط نجات در حمل یک برانکار از کف ناهمواز کاین تکنی
  .اضافی و داخل کشیدن طناب نجات است 

  

  

  در این شرایط وزن بار برابر است با وزن برانکار به اضافه اصطکاك داخلی قرقره 

  



 
 

  فالشین زوك )   Zبرقراري سیستم ( دو قرقره ویومار 

طول طناب کشش دو . حداقل تالش به باال کشیده شود این روش متداولترین روش باالکشی است و موجب می شود برانکار با
تالشی که صرف کشش می شود برابر با نیمی از وزن برانکار است اگرچه . برابر مسافتی خواهد بود که برانکار جابه جا می شود

دلیل محدودیت در  به. مورد استفاده را نیز باید اضافه کرد و اصطکاك قرقره هاي ش، زوایاي کش عملیات اكبه این تالش اصطک
نفر است ، این  3تا  2اجرا تکانهاي شدید توسط مصدوم احساس می شود و تعداد امدادگرهائی که براي عملیات الزم است 

امروزه این تکنیک دیگر محدود به باالکشی  از یک مسیر نیست و بیشتر . استفاده قرار می گیردسیستم رفته رفته کمتر مورد 
  .از باالي یک مسیر مورد استفاده قرار میگیرد براي باالکشی برانکار

  .به سمت برانکار ، طناب کشش باید رها شود 2هنگام انجام عملیات با هر بار فشار دادن یومار شماره 

  

  هشدار
هنگامیکه سیستم باالکشی نصب می شود براي اجراي عملیات نباید بیشتر از سه امدادگر به کار گمارده شوند تا از خطر 

آزمایشاتی که ) به دلیل تمرکز بار بر روي آن(ناشی از پاره شدن غالف بیرونی طناب هنگام حرکت یومار جلوگیري شود
یا  9دکا نیوتن یا بیشتر منجر به پارگی غالف طنابهاي  550از کشش انجام شده نشان می دهد که تالش ناشی  SSFتوسط 

  :براي این منظور قوانین زیر باید در نظر گرفته شوند. میلیمتر که با یومار بکار می روند خواهد شد 10
  .دامدادگر نباید در عملیات کشش شرکت کن 3هاي کم قطر از نوع یاتاقان صیقلی برنزي هرگز بیشتر از  باقرقره-
امدادگر در  2هرگز بیشتر از ) تک و یا مدل تراکشن پتز(زمانیکه قرقره هاي بلبرینگی مورد استفاده قرار می گیرند-

  .عملیات کشش شرکت نکنند
نفر در سیستم کشش  3نشان داده که  SSFآزمایشان . اگر از این قوانین تبعیت نشود غالف طناب ناگزیر پاره خواهد شد

دکا نیوتن وارد می کند و نظیر وقتی است که نفر چهارم در کشش با قرقره  650با قرقره هاي بلبرینگی فشاري بالغ بر 
  .صیقلی شرکت می کند

  



 
 

  معیارهاي بازدهی بیشتر

  در سیستم قرقره دوبل با توجه به نیروي کشش وارده به برانکار و نیرویی که در اثر تالش امدادگرها وارد  این معیارها
در تصویر زیر تاثیر اصطکاك در تالشی که در انواع باالکشی ها بوجود می آید با یکدیگر مقایسه شده  .می شود بکار می روند

ساخت شرکت پتز بدست می آید که  ویژگی چرخشی )تراکشن  پرو ( و بلوكبیشترین بازدهی با استفاده از قرقره مون .است 
نوع استاندارد برپائی سیستم  دست آخرقرقره هاي بلبرینگی را دارد ، مورد بعدي مینی تراکشن پتز با یاطاقان صیقلی است ، 

طناب (حل قرقره شماره یک در مابزار فرود نصب  توسطم تسیس تقویتیا قرقره صیقلی با  یقرقره بلبرینگ وسیلهکشش ب
ا  بوبین ب موجب اجراي عملیاتی خواهد شد که )متحرك دور بوبین ثابت در جائیکه بطور معمول انتهاي مسیر است قرار می گیرد

  )تصویر زیر را مالحظه کنید(. تحقق خواهد یافت) نیمه باز( ثابت

  

  



 
 

  بوجود لکرد سیستمتغییر چندانی در عم) 2شماره(در سیستم دو قرقره انتخاب قرقره بلبرینگی و یا یومار متحرك 
  .بوجود می آید) 1شماره (متبیشترین تغییر در چرخش هنگام استفاده از قرقره بولبرینگی در باالي سیس .نمی آورد 

  

  )  سوم قرقره(   کشش تغییر جهت

بستگی به شکل غار و موقعیت سیستم باالکشی دو قرقره ، جهت کشش ممکن است مانع از تالش امدادگرها شود، در چنین 
باالي سوراخ به هر حال این قرقره باید به . شرایطی اضافه کردن قرقره سوم جهت کشش را بدون وقفه در سیستم تغییر می دهد

دکا نیوتنی  500تگی به کارگاههاي تقسیم بار دارد تا کارگاه مجزائی که تحت بار یومار ثابت متصل شود ، موقعیت آن بیشتر بس
  .درهم خواهد شکست 

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  نصب طناب روي مسیر

براي باال بردن برانکار از یک مسیر حداقل دو طناب مورد استفاده قرار می گیرد ، یک طناب امکان حرکت آزاد امدادگرها و اگر 
برانکار ، طناب باالکشی نیز به باالي برانکار متصل می شود جائیکه طناب نجات نیز در صورت لزوم متصل الزم باشد همراهی با 

  )صفحه      معیارهاي ایمنی را مالحظه کنید(خواهد شد

  

  

  

  تکنیک هاي خاص 

  جمع کردن طناب به داخل در سیستم باالکشی با دو قرقره  

 ) 1شماره(به منظور فراهم آوردن امکان پائین رفتن برانکار براي چند سانتیمتر یا حتی چندین متر ، امدادگر ضامن یومار اصلی 
 "و چه سهوا يکردن ضامن چه عمد رهارکت ساده ح، باز می کند ، ایجاد می کندرا درست زمانیکه همکار او کشش -فک خاردار

  .خواهد شد هنگام فرود موجب توقف برانکارد در این بخش از عملیات بالفاصله



 
 

  

  

  

  

  

  



 
 

  عبور از گره

  :از دو راه امکان پذیر است 

شود ، طنابی که در اب سیستم کشش جایگزین طن گرفته مورد استفاده  قرار طنابی که ابتدا براي امداد و نجات  وقتی  -1
 .کردخواهد سیستم کشش عبور  وجود دارد  بی بار خواهد شد و ازگره  آن

 : طریقه دوم  -2

  در سیستم کشش براحتی در دسترس قرار گرفتند آنها را از هم جدا  2به محض اینکه قرقره و یومار شماره
 .حرکت خواهد کرد 1گره نصب می کنیم ، حاال گره براحتی به سمت قرقره و یومار شماره  جلويکرده و 

  

  
  
 

  متر با  1کارگاه متصل کرده به نحوي که انتهاي آن سانتیمتري به نزدیکترین کارابین  50یک دم گاوي
 .فاصله داشته باشد 2قرقره متحرك و یومار شماره 

  



 
 

  
 

  دم گاوي به محض اینکه در دسترس قرار آزادهنگام کشیدن مداوم طناب توسط امدادگرها ، کارابین سمت
 .متصل می شود) 2شماره (گرفت به یومار متحرك 

  
  

  
 

  جدا شده و باالي گره نصب  1درستی انجام پذیرد در آخرین مرحله قرقره و یومار شماره اگر این پروسه به
 .می شوند

  
  
  



 
 

  
 

  حفاظت 
جنبه هاي اصلی تجهیزات در گذشت زمان تکامل یافته اند و امروزه از لحاظ وزن ، سهولت در استفاده ، سهولت در تهیه و غیره 

نفوذ آب براحتی قابل . ه عمومی و فنی نزد غارنوردان خبره شناخته شده هستنددریل هاي برقی در استفاد. کارآمدتر شده اند
جلوگیري است و نقاط سایشی به صفر کاهش یافته اند، نقاط نامطمئن غار که خطر سقوط سنگ در آنها وجود دارد باید پاکسازي 

که سقوط بار از ارتفاع  SSFه عملیات ایمن توجه به پروس. شوند یا راه دیگري انتخاب کرد تا ایمنی کلیه نفرات فراهم گردد
تمامی خطرات مکانیکی براي ) گره ها ضعیف ترین نقاط اتصال در این زنجیره هستند(متري را مرگ آور اعالم کرده  300

من ت و نیاز به اقدامات ایسمصدوم یا امدادگرها را حذف خواهد کرد ، با این حال خطرات مرتبط با محیط غار همچنان  باقی ا
وقتیکه خطرات طبیعی براي امدادگرها وجود دارد یک رشته طناب براي امداد و نجات ضروري است ، سنگهاي . سازي دارند

باید یک رشته طناب نجات نصب شود . ناپایدار و سست ، خطر ریزش سنگ روي طناب تحت کشش یا در حال استفاده و غیره 
د و هرگز نباید طناب کف غار ریخته شود و تحت کشش قرار گیرد مگر و در نصب آن به عنوان طناب کشش دقت زیادي شو

  .اینکه براي استفاده از آن باشد

  سیستم وزن متقابل

  :، مزایاي متعدد آن عبارتند از  موثرترین روش براي باال فرستادن برانکارد است

 جلوگیري می کند "از حرکات تند و سریع برانکارد هنگام باال رفتن تقریبا 

 تقسیم آسان بار روي کارگاه می شود موجب 

 به نفرات کمتري نسبت به سیستم باال بر قرقره نیاز است 

 به میزان قابل توجهی تقالي امدادگرها را کاهش می دهد 

 اجتناب از (بدون نیاز به همراه  "این امکان را فراهم می آورد که مصدوم به طور پیوسته و سریع و معموال
 به باال کشیده شود) شکیایجاد مشکل براي تیم پز

  :دوره عملیات براي کنترل کننده عملیات بوجود می آید  اگر تعادل بین وزن متقابل و برانکار بهم خورد دو

  این (روي طناب تعادل وزن استفاده کند) پنتین(براي کمک به باالبردن برانکارد می تواند از یومار پاي خود
 )خواهد شدکار همچنین موجب عدم بازگشت برانکارد 

 ده طناب هاي زیر قرقره تعادل وزن را محکم نبراي پائین آوردن سرعت سیستم تعادل وزن ، کنترل کن
 .بگیرد

  



 
 

  

  

  موقعیکــه تعــادل بــین برانکــارد و فــرد تعــادلگر بصــورت قابــل تــوجهی بــر هــم مــی خــورد بــه محــض اینکــه فــرد               
 ، جائیکـه بقیـه   بریـزد دم گاوي خود راباز کرد و وزن کامل خود را وارد کرد می تواند طناب را از زیر یومارها بـه انتهـاي مسـیر    

  .اینکار تالشی را که از جانب کنترل کننده الزم است کاهش خواهد داد. اعضاء تیم  می توانند کشش مستقیم اعمال کنند 

  ندهنقش سیستم وزن متقابل و کنترل کن

در زمان عدم حضور سرپرست تیم ، کنترل کننده ناظر بر موقعیت خواهد بود و ابتدا وضعیت ایمنی خود را مورد بررسی قرار می 
دهد ، دم گاوي بلند یا کوتاه خود را به کارابینی که قرقره را نگه داشته است متصل می سازد ، امداگري که نقش ایجاد کننده 

را به همان کارابین با دم گاوي بلند متصل می سازد ، با دم گاوي کوتاه متصل به یومار دست خود را به  تعادل را ایفا می کند خود
اینکه برانکارد از زمین سمت متحرك طناب با یومار سینه و پا متصل می سازد و سپس اضافی طناب کشش را به داخل می کشد تا 

اء تیم از بلند شدن برانکارد مطلع می شود به ایجاد کننده تعادل می گوید به محض اینکه کنترل کننده توسط سایر اعض. بلند شود
که دم گاوي خود را باز کند و نقش خود را به عنوان پائین برنده سیستم تعادل ایفاد کند ، کنترل کننده وظیفه دارد سرعت فرود 

 "غالبا. فشار وارده است  تحت کنترل قرار دهد  یا صعود طناب متحرك را که در دستان او قرار دارد  به سادگی توسط تغییر در



 
 

اتفاق می افتد که با انجام این تکنیک تعادلگر قبل از اینکه برانکارد به باالي مسیر برسد به کف زمین می رسد ، در چنین 
چند متر براي  شرایطی قبل از اینکه او زمین را لمس کند باید از کنترل کننده بخواهد که حرکت را متوقف کند ، و به سرعت

اطمینان از اینکه برانکار به باالي مسیر رسیده صعود می کند ، به عبارتی کنترل کننده طنابهاي را در زیر قرقره خیلی محکم نگه 
  .می دارد تا تکانهاي ناشی از مانور به مصدوم منتقل نشود

  



 
 

  

  هشدار

متکی به حرکات  "، مصدوم و تعادلگر کامالکنترل کننده با هوشیاري ودقت توجه کند که الزم استحساسی است تکنیک بسیار 
  .و تصمیمات او هستند 

مناسب  "براي برپائی تمامی سیستمهاي ایجاد تعادل توصیه می شود که قرقره مورد استفاده از قطر باالئی برخوردار باشد یا کامال
با توضیحاتی که در این کتاب داده شده به روش سنتی استفاده از زنجیره اي از .  بلبرینگ ها باشدپین با مهره ها یا غلطک 

  .کارابین عبور داده شده از کارگاه به سمت طناب متحرك  نیازي نیست

  

  



 
 

تعادل وزن ، موازنه ، سیستم (به محض اینکه برانکارد به قرقره رسید ، کنترل کننده سیستم بعدي کشش را متصل می سازد 
زمانیکه توسط کنترل کننده اعالم شد که برانکارد . تحت کشش قرار گیرد سیستم سپس درخواست می کند که) غیره قرقره و 
برپا کرد به کنترل کننده می  رافرود قفل به محض اینکه سیستم  . را تغییر می دهد اتصال خود  ه ، تعادلگر حالت رسیدبه قرقره 

  .کنترل کننده به او طناب می دهد تا برانکارد پیشروي کند گوید که آماده است ، سپس بنا به درخواست

  هشدار

در آخرین مرحله زمانیکه تعادلگر طناب می دهد ضروري است موازنه الزم بین تیمی که عملیات کشش انجام می دهد با میزان 
ست که تالش ناشی از کشش موجب اینکار زمانی براحتی امکانپذیر ا. کششی که برانکارد براي جابه جائی نیاز دارد برقرار شود

براي پرهیز از خطر اعضاء تیم خود را به کارابین مایلون تعادلگر زمانیکه به کف . آغاز حرکت تعادلگر به سوي باالي مسیر شود
  .مسیر می رسد، متصل کنند

  

  قفل عملیات سیستم وزن متقابل
قبل و بعد از عملیات سیستم وزن متقابل ضروري است که طنابها قفل شوند ، اینکار ایمنی کارگاه را تأمین می کند و موجب می 

. شود که طناب براي فروي یا صعود در دسترس باشد و کسانی که در پائین منتظرند می توانند بسرعت صعود کنند

  



 
 

  .ارابینی مجزا متصل می گرددبه عنوان ک کارگاه  دو گره به کارابین اصلی

  

  

  

  عبور گره از کارگاه وزن متقابل
  

به محض رسیدن گره به . براي عبور گره در سیستم وزن متقال نیاز به اتصال قرقره جدا شونده به کارگاههاي تقسیم بار می باشد
با این روش ضروري است که قرقره جدا شونده را با . قرقره اصلی ، قرقره جدا شونده در سمت تحت کشش گره نصب می شود 

  .به کارابین کارگاه متصل می گردد آن نیز وگره چفت شونده محافظت کنیم 



 
 

  

  

  

  



 
 

  دو تعادلگر روي یک قرقره
این نوع سیستم و کاربرد آن شبیه به وزن متقابل یک نفره است ، تقاوت آن در وزنی است که در اینجا معادل وزن دو امدادگر 

ل استفاده است و به نحو قابل است ، این روش روي مسیرهایی است که کارگاه تقسیم بار آن در چند جهت نصب شده باشد قاب
  .توجهی نقاط اصطکاك را افزایش می دهد

  

  :روش 

به محض اینکه اولین تعادلگر به سطح زمین رسید ، ابزار فرود خود را از طناب جدا می کند ، حاال تعادلگر دوم طوري عمل می 
  )"قوانین وزن متقابل و کنترل کننده را مالحظه کنید "... صفحه . (کند که گوئی سیستم وزن متقابل یک نفره را انجام می دهد

  هشدار

در سیستمی که از چندین قرقره جدا شونده استفاده می شود ، ضروري است مطمئن شوید که زاویه عملکرد طناب تا آنجائیکه 
ل می رساند، همچنین موجب اینکار تالش مورد نیاز و باري که روي حمایتهاي مختلف وجود دارد را به حداق. امکان دارد باز باشد

براي رسیدن به این منظور تعادلگر گهگداري توقف می کند تا . ایجاد فاصله بین خطوط فرود در سیستم وزن متقابل می شود
  .قرقره هاي جدا شونده انحراف مسیر نصب کند تا طناب کشش برانکارد به حالت قبل برگردند



 
 

  )وزن متقابل(سیستم موازنه
  وزن متقابل است و براي دو موقعیت مناسب می باشد ، جنبه اي از سیستم

، براي فرد کنترل کننده ، کنترل حرکت غیر ) نظیر تیرول در شیب(زمانیکه سیستم موازنه با یک زاویه کاري باز روبرو می شود 
ط یک امدادگر انجام ممکن و حتی خطرناك است ، در این شرایط بهتر است از تکنیک موازنه استفاده شود که در آن کنترل توس

 .می شود که وظایف کنترل کننده و موازنه وزن را با هم انجام می دهد

 

  

  

از طناب به کارگاه تقسیم بار متصل کنید ، اینکار ایمنی امدادگر که نقش ) متر 2حداقل (قبل از شروع پروسه موازنه یک حلقه 
براي انجام این کار .ام عملیات کشش حرکت کند ، فراهم می آوردتعادل وزن را بعهده دارد هنگامیکه قادر باشد آزادانه هنگ



 
 

کاربرد این تکنیک موجب می شود . امدادگر باید به آرامی و منظم حرکت کند و سعی کند برانکارد را در معرض دید نگهدارد
  .تمامی حرکات در برانکارد احساس شود

در پیچ و غیره است از تکنیک وزن متقابل معمولی باید خودداري زمانیکه مسیر داراي مشکالتی نظیر رطوبت ، باریکی ، پیچ 
 .کرد، عملیات کشش باید متمرکز در باالي مسیرباشد جائیکه تکنیک موازنه قابل استفاده است

  

  

  



 
 

  حالت خاص

ه یا ناتصال تسمه هاي قسمت پائین برانکارد به طناب متحرك بدون در نظر گرفتن روش کشش ، سیستم قرقره ، سیستم مواز
  . وزن متقابل گاهی مانور برانکارد را روان تر می کند

  

  

  

  



 
 

  فرود

  سیستم  ساده ترمز

رمز را تکارابین اضافی تاثیر .  این سیستم براي انتقال برانکارد به پائین مسیر یا حین حمل برانکارد مورد استفاده قرار می گیرد
  .می شودنبیشتر می کند ، وزن به ابزار فرود منتقل 

  

  

  استفاده از ابزار فرود

   

   



 
 

  استفاده از گره حمایت

اینکار روشی فی البداهه هنگام فرود می باشد، براي جلوگیري از چرخش برانکارد ،  طناب متحرك باید به نحوي نگهداشته شود 
  .زیر گره به حالت موازي قرار گیرد"تا برانکارد کامال

  

  هشدار

  .در انتهاي طناب مطمئن شوید نگهدارندهضروري است در تمامی مانورهاي ترمز و توقف بار از وجود گره 

در این نوع تکنیک ها ، امدادگر همراه برانکارد باید به برانکاردي که در خالل فرود وظیفه محافظت از آنرا دارد ، متصل باشد و 
  .حواس او از پروسه فرود پرت شود دستوراتی را که الزم است صادر کند، بدون اینکه

  

  



 
 

  تناوب در کشش و ترمز

این روش به مراتب مناسب تر از روش تیرول که نیاز به چندین امدادگر براي اجرا دارد می باشد ، اگرچه موقعیت غار نیز براي 
  .استفاده از آن باید مناسب باشد

  

  

  

   



 
 

  عبور گره از سیستم ترمز

  می رسد) استاپ(ابزار فرود گره به فاصله ده سانتیمتري. 

  
  
  
 

  ابزار فرود دیگري نصب کنید از بخشی از طناب که می تواند انتهاي دیگر طناب متحرك باشد ، استفاده کنید
 .و یوماري به انتهاي آن متصل سازید

  تحت  2که قفل شده و یومار به سمت برانکارد کشیده شوند تا زمانیکه فقط ابزار شماره  2ابزار فرود شماره
 .کشش قرار گیرد

  
  
  
 
 

 

 



 
 

  
  

  گره متصل کنید پشترا حاال آزاد کنید و آنرا  1ابزار فرود شماره 

  
  
  
  
 

 

 منتقل می شود و یومار و  1از زیر بارآزاد می شود، دوباره کشش روي ابزار شماره  2زار شماره بدر آخر ا
 .حاال باید جدا شوند 2ابزار شماره 



 
 

  

  

  فرود دو مرحله اي
نیاز  "به دو سیستم ترمز دارد ، این روش موجب می شود برانکارد در دو مرحله به پائین فرود رود ، فرود از شیب ضرورتانیاز 

بار کامل روي ابزار دوم ابزار  نقرار می گیرد ، با قرار گرفت 2دارد ، سپس بار روي ابزار شماره  1به استفاده از ابزار فرود شماره 
  .اول را می توان جدا کرد

  



 
 

  تعویض ها

  تبدیل سیستم فرود به سیستم باالکشی

به نحوي که در تصویر شماره ( براي شروع ، برانکارد با افزار فرود قفل شده ثابت نگهداشته می شود ، یک یومار و یک دم گاوي 
ابزار . تا زمانیکه تحت کشش قرار گیرد نصب می شود، سپس به پائین به سمت برانکارد کشیده می شود) نشان داده شده 1

سیستم دو قرقره ) نگاه کنید 4،و2،3به تصاویر ( فرود حاال باز می شود و به جاي آن قرقره  و یومار در سه مرحله نصب می شود
  .حاال جریان دارد و دم گاوي می تواند به محض اینکه تالش براي کشش آغاز شد، باز شود

  

  

  

  

  



 
 

  به فرودباال کشی تبدیل سیستم 

حرکت داد سپس یکی از امدادگرها ابزار فرود خود را روي سمت کارگاه را میتوان به باال بسمت قرقره  2قرقره و یومار شماره 
یک کشش حاال امکان باز شدن یومار و باز کردن آنرا فراهم می آورد، عملیات فرود حاال قابل . کشش سیستم متصل می کند

  .ور باید طی این عملیات حمایت شودکنترل است ، اپرات

  

  

  قرقره ها

  قرقره انحراف ثابت

ابزار . این عملیات نیاز به سیستم ترمز بار و قرقره انحراف ثابت دارد و امکان فرود برانکارد را در دو مرحله فراهم می آورد
نصب می شود تا هنگام انتقال برانکار  فرود به تنهائی براي فرود از بخش شیب دار بکار می رود سپس یک قرقره انحراف ثابت

از محور شیب  به حالت عمودي از سایش آن با نقاط جلوگیري کند و خطر ریزش سنگ را در خالل دومین مرحله فرود به 
تیاط با ترمز ناگهانی بوجود می آید براي اح "ئی که احتماالالبا توجه به عملکرد زوایاي طناب و نیروي مکانیکی با. حداقل برساند 

  .از کارگاه تقسیم بار و سه نقطه اتصال آن که براي قرقره انحراف بکار می رود مطمئن شوید



 
 

  

  

  

الزم است بنا به احتیاط  در اثر ترمزهاي ناگهانی ایجاد خواهد شد "طناب و نیروهاي مکانیکی باالیی که احتماالوایاي بستگی به ز
  .کاء براي قرقره انحراف بکار رفته باشدمطمئن شوید که کارگاه تقسیم بار با سه نقطه ات

  قرقره هاي جدا شدنی

در تمامی مراحلی که قرقره ها مورد استفاده قرار می گیرند باید توجه ویژه اي به حمایت وتالش اعمال شده با توجه به زوایاي 
در خور توجه بیشتري است  زیرا این نکات زمانیکه سیستم قرقره انسانی مورد استفاده قرار می گیرد . کار بکار گرفته شود

  .کاهش زوایاي کار در قرقره موجب باال رفتن نیروي اعمالی می گردد



 
 

  

  

  زوایه کاري بسیار عریض

وزن برانکارد خواهد بود، % 30درجه است نیروي وارده به قرقره برابر یا کمتر از  15زمانیکه فرم طناب زاویه اي کج و کمتر از 
 7طنابهاي مورد استفاده باید حداقل . ممکن است شامل سیستم تقسیم بار موجود در دو کارگاه باشددر چنین شرایطی حمایت 

امکان ) چفت شونده گره حمایت(نگهداشتن قرقره در موقعیت مطلوب با استفاده از گره چفت شونده . میلیمتر قطر داشته باشند
توسط شخصی که همراه برانکار است یا موقعیت بخصوص  پذیر خواهد بود ، قرار گرفتن قرقره ها در حالت مطلوب تنها

  .زمانیکه طناب از آن می گذرد تحت بار ناشی از برانکارد قرار می گیرد. امدادگر امکان پذیر است 

  هشدار

د آزمایش مراحل نصب قبل از اینکه برانکار. طول طناب مورد استفاده باید مناسب مراحل انتقال کامل برانکارد در مسیر باشد
  .عبور داده شود ، انجام عملیات را رضایت بخش تر خواهد کرد

  زاوبه کاري کم یا باریک

درجه باشد نیروي وارده به قرقره به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت و نیاز به  15هنگامیکه زاویه کاري بیشتر از 
نیروي وارده به قرقره مجموعی است از وزن برانکارد بعالوه در این شرایط . استفاده از کارگاهی با تقسیم بار سه گانه خواهد بود

براي داشتن طنابی مقاوم و قوي باید حداقل قطر . درواصطکاکی که در قرقره جدا شدنی در اثر تالش ناشی از کشش به هدر می 
  .میلیمتر انتخاب کرد و بایک گره حمایت یا ابزار فرود آنرا نگهداشت 9



 
 

  

  

براي برانکارد (دکا نیوتن است  279انجام شده تحمیل بار به طنابها و مقاومت قرقره ها حداکثر  SSFطی آزمایشاتی که توسط 
میلی  9حداقل (چنین نیروئی نیاز به سیستمی دارد که به اندازه کافی مقاوم و طنابی که به اندازه کافی قطور باشد ) صد کیلوگرمی

  ه نسبت توضیحات مندرج در بروشورهاي تولید کنندگان ، کارائی و مقاومت باید توجه داشت که ب) متر
استفاده از قرقره هاي . کاهش می یابد% 10) بولبرینگ(اما در نوع یاتاقان ساچمه اي% 40قرقره ها در نوع مفرغ یا برنز ساده 

مت گزاف ، دسترسی به آنها را محدود در هر صورت قی. بولبرینگی قطور کارائی سیستم را به میزان زیادي افزایش می دهد
کرده است در نتیجه استفاده از آنها بطور معمول محدود می شود به سیستمهاي وزن متقابل و موازنه در شرایطی که محدودیت 

درجه  90بستگی به میزانی که قابل دسترس است زمانیکه زاویه کاري به سوي . در فضا و تالش مورد درخواست وجود دارد
  .دارد می تواند براي قرقره هاي جدا شدنی انحراف بکار روند تمایل

  

  

  قرقره انحراف انسانی

جائیکه زاویه کاري طنابها خیلی زیاد است بکار می رود و به سرعت قابل اجرا است ، اگرچه نیاز به حمایت  "این تکنیک غالبا
قرقره درمواقع لزوم باید کارابین  نر دسترس بودبراي د. ایمن و راحت براي فردي که سرویس قرقره ارائه می دهد، دارد

در این نقطه از عملیات باید هماهنگی مناسبی بین تالش امدادگران در کشش . کارابینی دیگر متصل باشد همایلون امدادگر ب
  .در سیکل کشش و توقف وجود داشته باشد "قرقره انسانی"طناب و 



 
 

   

   



 
 

  تغییر جهت قرقره انحراف انسانی

برانکارد باشد  سیستم فرود ، مسیري دنبال می شود که بهترین موقعیت را داشته باشد ومناسب براي فرودبرپائی  مهنگا "معموال
نصب دو نقطه حمایت در باالي مسیر روشی است متداول و این قاعده ) ریزش سنگ و آب نداشته باشد و ساده ترین مسیر باشد(

و منجر به خـروج اضـطراري تـیم     .ضروري است مورد استفاده قرار می گیرد) rebelay( جهتتغییر در جائی که  "کلی معموال
امداگر با استفاده از سیستم موجود و درگیر شدن در انتخاب انواع کشـش شـامل کشـش وزن متقابـل ، موازنـه و اضـافه کـردن        

این روش اگر بطور مثال بـا عملیـات دو    . ادو انواع تغییر تجهت را تحت پوشش قرار خواهد د چندین قرقره انسانی خواهد شد
تیم امدادگر بخشی از مسیر از سیستم امداد حذف گردد یا در شرایطی که محدودیت در تعداد امدادگرها وجود داشـته باشـد ،   

ر مفید خواهد بود ، در این شرایط با اضافه کردن ساده یک نقطه حمایت در بـاالي مسـیر و در سـایر جهـات سیسـتم تقسـیم بـا       
در این نوع عملیات امدادگرها در نقش قرقره هاي انسانی عمل خواهند کرد و به تالشی . اضطراري در حمایت بوجود خواهد آمد

که بابت کشش انجام می شود کمک خواهند کرد، از اینرو کاهش تالش در بخش باالي مسیر ضروري است ، چنین کمک رسانی 
ــش طنــــــــــاب روان تــــــــــر      ــی شــــــــــود کشــــــــ ــی  شــــــــــودموجــــــــــب مــــــــ   اگــــــــــر حتــــــــ

  .قرقره هاي بیشمار و زوایاي کاري طنابهاي آن از خط عمودي دور باشد

  



 
 

  

  عبور عرضی تیرول

  تراورس افقی

  کارگاهها و حمایت ها

  

  

ر هنگام حمایت دارد ، براي تقسیم با انتهاي مسیرهمیشه نیاز به کارگاهی با سه نقطه اتکاء در هر دو  )تیرول(برپائی خط تراورس
براي ایمنی این کارگاه  )گره حمایت یا ابزار فرود با قفل خودکار(داشتن ابزار کشش طناب در هر دو سمت است همچنین نیاز به 

  .تحت فشار قرار ندارد و قابل باز شدن است  ي کهه اقفل باشد درست مثل گر باید انتهاي خط تراورسجدا شدنی هر دو 

  

  

  برقراري کشش

  خودکاراستفاده از ابزار فرود قفل شونده 

 220این روش یکی از باالترین میزان کشش را ارائه می دهد ، با استفاده از یک قرقره و یک یومار ، سه امدادگر می توانند تا 
  .نیوتن کشش مازاد را با ابزار فرود قفل شده بدست آورنددکا 



 
 

  

  

قفل می  ابزار فرود ودهد را تغییربعد از حداکثر کشش بدست آمده یک کارابین اضافه متصل می شود تا جهت کشش  فقط 
حتی چند سانتیمتر نیز به میزان قابل (باید احتیاط کرد در این مرحله هیچ طناب شل اضافه به خط تراورس وارد نشود . شود

براي داشتن حداکثر کشش، اعضاء تیم باید حداکثر نیروي ممکن را روي اهرم ابزار ) توجهی روي کشش تاثیر می گذارد
در نهایت کارابین اضافی را ) ن انگشتان خود بین اهرم و بدنه دستگاه فرود جلوگیري کنیداز گیر کرد(وارد آورند) استاپ(فرود

  .متصل کنید و ابزار فرود را قفل موقت و در آخر آنرا قفل دائم بزنید تا از سرخوردن طناب جلوگیري کند

  

  .استفاده از ابزار استاپ به عنوان قرقره در سیستم—موقعیت خاص

سفت هستند یا قطر باالئی دارند توصیه می شود که ابزار فرود قفل شونده خودکار بصورت نیمه قفل بکار رود، براي طنابهایی که 
بهتر از روش معمول پیچیدن ابزار فرود (در واقع  این کار بهترین روش براي بدست آوردن حداکثر کشش با هرنوع طناب است

 1000بیشتر از (از طناب در حال حرکت جدا می ماند، نیروي آن  وددر این ارتباط میله باالي ابزار فر) قفل شونده است
در هر صورت . درجه معکوس کند 180موجب می شود با اطمینان به کارابین اضافی متصل شود تا جهت کشش را تا ) دکانیوتن



 
 

) ه در تصویر نشان داده شدهبه نحوي ک(استفاده از این روش خالی از اشکال نیست ، استفاده از ابزار فرود در حالت نیمه قفل 
  ).خط تراورس حمایت کننده برانکارد ، وزن مخالف و غیره(مانع از باز شدن آن تحت بار سنگین خواهد شد 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  گره حمایت

  

  

  :عملیات آن دو تفاوت با روش قبل دارد. این روش نظیر توضیحات است که در مورد ابزار فرود قفل شونده خودکار داده شده 

 فت شونده قفل شده ، بسیار دشوار است چحالت کشش زمانیکه با گره  حفظ 

  در  دکانیوتن خواهد بود که 145وقتیکه این گره بکار می رود کشش موجود در خط تراورس در نهایت
 کار بدست می آید میزان کمتري استددکا نیوتن که با ابزار فرود قفل شونده خو 220مقایسه با 

  
  

 

دکانیوتن برسد ، قبل از اینکه بطور کامل  550تراورس تحت کشش است ، نیروي وارده به دو انتها ممکن است به زمانیکه خط 
اشاره شد  "اگرچه همانطور که قبال. سه امدادگر و استفاده از قرقره بدون بلبرینگ اطمینان حاصل کنید قفل شود از تالش کشش

و با ) بیشترین میزان استفاده متعارف(دکا نیوتن کاهی می باید 220این کشش به با استفاده از ابزار فرود قفل شونده خودکار 



 
 

دکانیوتن کاهش خواهد یافت ، از اینرو استفاده از ابزار فرود روي خطوط  145و گره چفت شونده به  تاستفاده از گره حمای
حض اینکه خط تراورس تحت فشار بار قرار به م. تراورس طوالنی و مواردي که نیاز به داشتن کشش زیاد است مفید می باشد 

 120تا  80به میزان ) از آن به عنوان کشش مازاد نیز یاد می شود(موجب افزایش کشش  "گرفت ، حمایتهاي تقسیم بار بدوا
دکانیوتن است موجب  180دکانیوتن در وسط خط تراورس که داراي کشش اولیه  80بار  "درصد بار خواهد شد ، متعاقبا

  .این نیروها حداکثر کشش مورد نیاز را تحمل می کنند. دکا نیوتن خواهد شد 280بار در حمایتها به  میزان افزایش 

  ابزار فرود ساده

این روش مناسب براي بدست آوردن کشش مناسب روي خط تراورس به میزان بیشتري نسبت به گره حمایت است ،  این 
کشش وزن متقابل در میانه ، افزایش کشش روي خط  حمایتنظیر( روش زمانیکه خط تراورس وزن زیادي تحمل می کند

عملیات کشش با . و وقتیکه خط یاد شده نیاز به شل شدن براي پائین بردن برانکارد دارد ، توصیه می شود) تراورس و غیره
  ده ازانتهاي خط تراورسحتی با طنابهاي جداگانه یا با استفا) Obendorf(استفاده از یک قرقره و سیستم یومار اجرا می شود

.  

  

   



 
 

  هشدار

. نفر محدود شوند 3براي جلوگیري از خطر پاره شدن غالف طناب ، تعداد افرادیکه در عملیات کشش تالش می کنند باید به 
. ضروري است که این توصیه زمانیکه قرقره هاي کم قطر و بدون بلبرینگ مورد استفاده قرار می گیرد نیز بکار گرفته شود

تعداد نفراتی که ) امکان ایجاد نیروي بیشتري را در کل بوجود می آورد(وقتیکه قرقره هاي بلبرینگی مورد استفاده قرار می گیرد
نفر باشد ، عدم توجه به این توصیه موجب نتایج غیر قابل جبراي پارگی طناب  2عمل کشش را انجام می دهند باید محدود به 

  .یه نمی شودصمیلیمتري براي تراورس تیرول تو 9از طناب استفاده . هنگام کشش خواهد شد

  

  

  روش استاندارد عبور عرضی برانکارد

، قرقرههاي  قرقره به طناب متصل شوند ود در بازار ایجاب می کرد که تعداد زیاديدر گذشته کیفیت پائین قرقره هاي موج
اینکار زمانبر به هدف کاهش تکانهاي برانکارد در خالل جابه جائی . روي خط تراورس هنگام عبور برانکارد نصب می شد مختلف

قرقره هاي کم قطر با بلبرینگ در حال حاضر به میزان زیادي در دسترس هستند و حرکت برانکارد را روان تر . انجام می شد
بستگی به نوع عملیات شما از لحاظ اتصال کارابین )  طبق نوع برانکارد( هنگام نیازره سه یا چهار قرقدر دسترس بودن کرده اند ، 

  .کاله ایمنی براي مصدوم و غیره دارد و یا ،

الزم را انجام داده  ات قبل از ایجاد کشش در خط عبور عرضی مطمئن شوید که براي قرار گرفتن برانکار در مسیر کشش تنظیم
  .اید

  

  



 
 

  

  

   



 
 

  موازنه نیرويبا استفاده از باال کشیدن 

  موثرترین نوع کشش است و تنها با یک امدادگر قابل اجرا است

  

  



 
 

  توسط سیستم قرقرهباالکشی 

این تکنیک زمانیکه فضاي مناسب براي اجراي روش وزن متقابل وجود ندارد مناسب می باشد لیکن اجراي آن به نفرات زیادي 
  .احتیاج دارد

  

  به عقببرگشت طناب  

احتیاجات پزشکی یا خطر (از این روش در شرایطی استفاده می شود که الزم است برانکار هنگام عبور عرضی به عقب برگردد
همجنین اگر در عبور عرضی احتمال خطر سقوط سنگ از باال و یا خطر نقاط سایشی هنگام تغییر ) سوراخ شدن یا از این قبیل
طناب به تسمه پائین  ، عنوان یک پشتیبان ایمن براي طناب اصلی کشش بکار می رود ، براي برگشتجهت وجود داشته باشد به 

. کنترل آن توسط سیستم ترمز متصل به کارگاه تقسیم بار انجام می شود. متصل می شود برانکار با استفاده از گره خرگوشی
  .سیستم کشش به قسمت باالي برانکار متصل می شود

  



 
 

  .تیرول مورب-مایلعبور عرضی مت

این نوع عبور عرضی زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که ضروري است از برخورد با مانع خودداري شود ، موانعی نظیر آبشار 
  . یا عبور از بخشی باریک و از این قبیل

  

روش اتصال برانکارد ) موازنه ، سیستم قرقره ، ترمز بار با طناب قابل برگشت(بدون در نظر گرفتن نوع سیستم کشش برانکارد
یکی از اعضاء تیم در صورت لزوم برانکارد را همراهی خواهد کرد و خود را به قرقره برانکارد متصل می کند، . نظیر قبل است 

  .خط عبور عرضی خواهد شد، توجه شودانحنا در ن که به میزان قابل توجهی موجب در این شرایط باید به افزایش وز

  عبور عرضی پی در پی

در  "الزم است که پیشروي بصورت متوالی انجام شود، این طریق عبور غالبا )راه رو(طی خروج اضطراري در امتداد یک پاساژ
وع عبور همراهی چندین نفر از اعضاء تیم براي انتقال برانکارد از یک باالي پاساژ با کارگاه تقسیم بار صورت می گیرد ، در این ن

در این شرایط می توان از طنابهاي کوتاه متصل به هم و قابل جدا شدن براي عبور قرقره . خط عبور به خطی دیگر مناسب نیست



 
 

نکه برانکارد روي اولین خط عبور قرار این طنابها باید قبل از ای. هاي پشتیبان در سرتاسر خط حمایت عبور عرضی استفاده کرد
  .گیرد به آن متصل شوند

  

  :روش استفاده 

  می تواند کسی باشد که برانکارد را (به محض اینکه برانکارد به انتهاي اولین خط عبور رسید ، فقط یکی از اعضاء تیم 
  :مراحل زیر را انجام خواهد داد) می کشد

  متصل می کندطناب بعدي کشش را به سر برانکارد 

  به مابقی امدادگرها دستور می دهد که عملیات کشش را انجام دهند ، سپس طناب کشش قبلی را که حاال
 مازاد است باز می کند

 قرقره مکمل و طناب کوتاه آنرا متصل می کند که همراه برانکارد در تمامی مراحل عبور باقی می ماند 

 د با استفاده از یومار سینه مانور موازنه کوتاه را انجام دهد ، گره حمایت را به سمت خود می کشد و می توان
 .سپس گره را قفل کند

 حاال قرقره اي را که موجب پیوستگی دو عبور عرضی شده بود را باز می کند 

 دوباره دستور کشش را براي رساندن قرقره بعدي براي اتصال خط تراورس صادر می کند 

 کرار می کندهمین مراحل را براي قرقره بعدي ت 

انجام این تکنیک نیاز به سطح قابل توجهی از تخصص براي فردي دارد که مسئول کشش برانکارد از یک خط عبور به خط 
  .فوائد آن این است که براي اجراء به بیش از یک نفر نیاز ندارد.  بسیار زمان بر است ک دیگررا بعهده دارد و این تکنی



 
 

مستلزم آن است که انتهاي خطوط عبور تا حد امکان به یکدیگر نزدیک باشند ، اینکار با دو کارابین از  کانجام مناسب این تکنی 
  رضی پی در پی را نگه یکدیگر عبور داده شده که به یک کارگاه تقسیم بار متصل شده باشند و خطوط عبور ع

  .  می دارند ، امکان پذیر است ، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده

  

  

  عبور برانکارد در سطح افقی

  حمل بار

  موارد کلی

تکنیک هائی که در اینجا توضیح داده می شود نیاز به همکاري . درگیر حمل برانکارد نباشد نوردبندرت پیش می آید که یک غار
شش نفر باشد تیم  ط مناسب حملقحمل یک برانکارد بسیار کار خسته کننده اي است ، حتی اگر برانکارد ف. کامل تیمی دارد

حتی وقتیکه حمل برانکارد در . ل را انجام دهد تا خستگی به نصف برسدمحمل کننده باید بنحو ایده آل با ده امدادگر برنامه ح
شرایط خوب انجام می شود ، هماهنگ کننده باید در جلوترین نقطه حمل قرار گیرد و از آنجا ناظر خواهد بود که عملیات حمل 

در جهات مختلف داشت و موجب ناراحتی مصدوم را فراهم آورد وم وارد نسازد و اگر برانکارد شروع به انحراف آسیبی به مصد
که باید چندین متر از او جلوتر باشد ، نمااو مسیري را انتخاب می کند که با مشارکت راه . توصیه هاي الزم به اعضاءتیم ارائه دهد

ی تیم خود را کنترل می کند، در جاهاي باریک برانکارد را متوقف می سازد تا آنرا برگزیده ، بطور مداوم شرایط فیریک
  .امدادگرها ابزارآالت باز شده خود را حمل و عبور کنند که ممکن است در مناطقی دیگر از غار به آن نیاز داشته باشند

  .فرد راهنما- راه یاب

خط ایمن براي بخشهاي ناهموار مسیر ایجاد باشد بسرعت یک  و اگر الزمو سایر نفرات تیم حرکت می کند در جلوي برانکارد 
اسلینگ و (می کند ، او همراه خود یک یومار ، یک قرقره ، ده متر طناب ، دو اسلینگ و چهار یا پنج کارابین و چند ابزار انتخابی

  .براي حمایت حمل خواهد کرد) رول پالك

  



 
 

  عبارات قراردادي

در غار از عملیات امداد و نجات معمولی اقتباس یافته است ، قبل از حمل برانکارد عملیات امداد و نجات قراردادي در عبارات  
اگر  "آماده ایم"اعضاء تیم که آماده هستند پاسخ می دهند  "آیا آماده حمل هستید؟ "سرپرست تیم بلند و رسا می پرسد 

  ! "حمل " "آماده حمل هستید؟"ار می شود، کسی آماده نباشد آنها منتظر او می مانند و درخواست تکر

  

  

  

  سطوح ناهموار و پاساژهاي باریک

در سطوح ناهموار یا باریک شکلی از کشش براي حمل برانکارد الزم است ، برانکارد با دو امدادگر که هر کدام در یک انتهاي 
  . آن قرار دارند ، هدایت خواهد شد



 
 

  

  

  

شود ، بخشهاي ناهموار و دشوار باید با فرستادن یک یا دو نفر از اعضاء تیم امداد به جلو، قبل از اینکه هرگونه حرکتی انجام 
شناسائی شوند، آنها با فراهم آوردن امکانات مورد نیاز در کوتاهترین زمان و اطمینان از اینکه بهترین مسیر را انتخاب کرده اند 

  .شرایط عبور را محیا می سازند

  



 
 

  عبور از شکافها

اعضاء تیم به  2مسیر بود تا بتوان تاکتیک ها را با آن انطباق داد ، در تصویر شماره قابل دید ترین ابتدا باید بدنبال  شرایط در این
وضعیتی را نشان می دهند که برانکارد توسط امدادگرها حمایت  3و  1محض عبور برانکارد حرکت خواهند کرد ، تصاویر شماره 

. امدادگر موجب می شود که برانکارد با تقسیم بار بین امدادگرها حمل شود هارنسگاوي متصل به حمایت با دم . و حمل می شود
  .عبور از یک خمیدگی قائم الزاویه نیاز به قراردادن برانکارد در حالت عمودي دارد

  

شایسته است هرازگاهی ) به همراه راه یاب(براي عبور برانکارد از بخش کوچکی از یک راهرو وسیع یک تیم امدادگر هفت نفره 
  توقف هائی صورت گیرد تا امدادگرها با جابه جائی سمت خود امکان تعویض دستی که برانکارد را حمل 

  .می کند داشته باشند

  



 
 

  



 
 

  تاالرهاي بزرگ

در قرارگرفتن سنگها دشوارتر است ، ضروري است که کار حمل با تعداد  پستی وبلندي حمل برانکارد به دلیل  در تاالرهاي وسیع
است و روشهاي کاربردي ضمانت الزم براي پیشروي  نیازنفر امدادگر مورد  30تا  15تیمی بین . زیادي امدادگر انجام پذیرد

نامیده می شود ، ھدف  حرکت " عبور برانکارد"تکنیک مورد استفاده  .دگرها را در برخواهد داشت برانکارد و ایمنی امدا

به محض اینکه یک امدادگر برانکارد را رها . بین دو خط از امدادگرها است  موزون برانکارد با عبور آن بصورت دست بھ دست
برانکارد در سطوح افقی  طی عملیات حمل. لوي صف منتقل می شود تا دوباره در حمل آن شرکت کندجمی کند به سرعت به 

معمول است ، براي جلوگیري از حادثه اي دیگر ، اعضاء تیم باید در زمانبندي و حرکت خود دقت زیادي داشته  سریعحرکات 
، در هر این کار نیاز به استمرار در حرکت بجاي  سرعت زیاد دارد که حاصلی جز خستگی زیاد در بر نخواهد داشت . باشند

ز دنباله روي از کسانی که سریعتر یا کندتر حرکت می کنند به این دلیل که غار را بهتر می شناسند ، صورت سعی کنید ا
  .خودداري کنید، در امداد در غار نه تنها هرکس باید غار را بشناسد ، بلکه باید در باالترین سطح از شایستگی قرار داشته باشد

  



 
 

  

  

  

  



 
 

  حمل برانکارد در آب

زمانیکه از یک قایق . آب نیاز به استفاده از قایق پهن و صاف ، کشیدن خط و یا عبور عرضی تیرول دارد حمل برانکارد در 
براي بیش از یک نفر باشد و  استفاده می شود برانکارد باید بوسیله طناب کوتاه تسمه پیچ شود ، قایق نیز باید داراي فضائی

  ور عرضی همانطور که در عبور از شکاف توضیح دادیم برانکارد براي عب. مجهز به جلیقه نجات براي امدادگرها باشد
  .می تواند با اسلینگ توسط امدادگرهائی که خود را به خط عبور متصل کرده اند حمل شود

  

  

  

   



 
 

می ) FFS(تأسیس یافت و شاخه اي فنی از فدراسیون غارشناسی فرانسه  1977در سال ) SSF(سازمان امداد و نجات غار فرانسه 
با اعتبارنامه اي که به امضاء وزیر کشور رسیده مجاز شناخته شده ، محیط مجاز فعالیت آن فضاهاي زیرزمینه طبیعی یا  SSF. باشد

دست ساز بشر از نوع آبی یا هوائی است ، هدف آن جلوگیري از حوادث ، آموزش تکنیکهاي نجات به غارنوردان ، تهیه و 
در سرتاسر ) شامل بخش آبی نیز می باشد(راي امداد و نجات در معادن قدیمی ، غارها و چاه هانگهداري از تجهزیات خاس که ب

را شکل داده اند داراي توانائی بی همتائی هستد ، فراتر از این ، آنها  SSFغارنوردي که  2200. فرانسه و سایر کشورها است
آنها گروهی هستند که . یار موثر و جسور حضور پیدا می کننددر محیط هاي زیرزمینی بس "غارنوردان حرفه اي هستند که تماما

شغل و خط مشی خود را دارند ، بدون حق الزحمه دوره هاي آموزشی برگزار می کنند و تمرینات این دوره ها در وقت آزاد آنها 
ز هر سه فردي که امداد رسانی دو نفر ا. برگزار می شود و هنگامیکه براي امداد فراخوانده می شوند کار خود را تعطیل می کنند

  .سرویس عمومی مناسبی ارائه می دهد "سازمان امدادو نجات غار فرانسه حقیقتا. می شوند عضو فدراسیون غارشناسی نیستند

  

از محیط زیرزمینی کسب کرده است ،  SSFاین راهنما ترکیبی است از دانش ، پژوهش و در اختیار قراردادن تجربیاتی است که 
با تجهیزات و تکنیک  صفحه اي شده که در ارتباط 100سازمان عمومی اعضاء و تشریک مساعی آنان موجب تهیه این راهنماي 

به هدف به اشتراك این کتاب را ارائه داده  SSFهاي مورد نیاز براي خروج یک مصدوم از غار است ، با حدود سی سال تجربه 
  .ي و در اختیار قراردادن دانش آنها به نفع تمامی کسانی که ممکن است نیاز به امداد رسانی در غار داشته باشندگذار

  

  

  

  

  

  



 
 

  


