
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.chakad-sari.ir 

1392/1/2    نقشه برداری 

  چکاد ساری           

 انجمن غارنوردان مشهد  

او فرو غار  

Ou feru cave  

behshahr - 28 m 

  

 

 

 N 36 38 16.8  -  E 53 27 38.7 

  544  m   4/10  m  300 m  -140 m

: گشایشوشناسایی   

 سعید هاشمی نژاد

  یونس شریعتمداری

جابر سبک روح   

امید اخوان   

 ماکان جواد نژاد

 سارا عدالتیان

 و...
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 برداری نقشه برای برنامه دومین،  مازندران استان چکاد گروه غارنوردان از تن چند  توسط غار این پیمایش اجرای از بعد

 پیداست نامش از که طور همان .گرفت انجام غار این در 1392 ماه فروردین  3 و 2 تاریخ در ها کارگاه سازی ایمن و

 می جمع آنجا در بارندگی فصول در منطقه آب تمام آن پستی دلیل به ) آب رفتن فرو محل و است فروچاله یک غار این

 (.شود

 

 پور قاسم کمیل : سرپرست

 نژاد هاشمی سعید : فنی مسئول

 حمیدی الهه : از گزارش

 

 جاده با فرعی راه یک عابر پل از بعد کلت روستای و آزاد دانشگاه کنار(کیلومتر 30)نکا - ساری جاده:  دسترسی محل

 .کرد طی نقلیه وسیله با توان می را دهانه از ای دقیقه 15 فاصله تا که( کیلومتر 15 حدود)مناسب خاکی

 

 N 36 37.868  -  E 53 32.554 : دهانه مختصات

 متر 544 : دریا سطح از ارتفاع

 آهکی : غار نوع

 شرق به غرب : غار گسترش جهت

 خفاش : غار داخل موجودات

 متغییر درجه 15 تا 10 بین : غار داخل دمای

 .برد خود با شرب آب کافی اندازه به باید و ندارد وجود : آب به دسترسی
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 منطقه هوای باید حتما پیمایش از قبل و شود می مشاهده غار طول تمام در تقریبا سیالب بقایای و آب جریان ضمن در*

 .کرد چک دقیق طور به را

 

 :کننده شرکت نفرات

 (ساری)پور قاسم کمیل-1 

 (ساری)روح سبک جابر-2

 (ساری)علیپور عباس-3

 (بابل)نژاد جواد حسین-4

 (مشهد)نژاد هاشمی سعید-5

 (مشهد)شریعتمداری یونس-6

 (مشهد)عدالتیان سارا-7

 (مشهد)حمیدی الهه-8

 

 92/1/2 جمعه

 ایمن و ریزی طناب جهت ظهر از بعد 3 ساعت( پور علی عباس-جوادنژاد حسین-نژاد هاشمی سعید) Rigging تیم

 .شدند خارج غار از شب 9 ساعت در و پیشرفته انتها تا که شده غار وارد ها کارگاه کردن

 

 کف تا دهانه از فرود متر 10 و دهانه باالی درخت بلوک کارگاه -1 چاه

 .کرد عبور کامل احتیاط با باید که بوده ریزشی چاه این. فرود متر 15 حدود جمعا.بولت کارگاه -2 چاه

 .فرود متر 13 حدود جمعا.بولت کارگاه -3 چاه

 .فرود متر 10 حدود جمعا.بولت و بلوک کارگاه با تراورس -4 چاه
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 .فرود متر 30 حدود جمعا.اسپیت و بولت کارگاه -5 چاه

 

 .شده گرفته بلوک هم آن تای سه و 8 اسپیت 1 و بوده 10 بولت رول آن تای 12 که شده برپا کارگاه 16 جمع در*

 

 انتهایی حوضچه تا و شده غار وارد ظهر از بعد دقیقه 4:30 ساعت( پور قاسم کمیل-حمیدی الهه-عدالتیان سارا)نقشه تیم

 .آمدند بیرون غار از شب 12 ساعت و کرده برداری نقشه غار

 دقیقه 1:30 ساعت و شده غار وارد پیمایش قصد به شب 11 ساعت( روح سبک جابر و شریعتمداری یونس)پشتیبانی تیم

 .بازگشتند شب نیمه

 

 92/1/3 شنبه

 نقشه را باقیمانده متر 40 و شده غار وارد ظهر 1 ساعت( روح سبک جابر و شریعتمداری یونس-عدالتیان سارا)نقشه تیم

 از بعد 4 ساعت و شد غار وارد کمک و ها طناب آوری جمع برای نیز جوادنژاد حسین بعد ساعت یک و  کرده برداری

 .شدند خارج غار از همگی ظهر

     اوخورخوری یا اوفرو غار گشایش و اکتشاف اول برنامه گزارش «

 

 :برنامه این در شده استفاده لوازم لیست

 عدد 1 - نواری متر عدد 1  - سانتو سنج شیب - متری 18 حلقه ا-متری 25 حلقه 1-متری 50 حلقه 2 - استاتیک طناب

 عکاسی دوربین عدد 1 - کوبی رول کامل ست - کوبی رول وسایل عدد 1 - شارژی دریل - عدد 2 - بار کیسه

 (شده کشیده دیجیتال صورت به نقشه)
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 جهت دریافت فایل نقشه بصورت پی دی اف با ایمیل مدیر سایت تماس بگیرید

komeilghm@gmail.com 

 

 

mailto:komeilghm@gmail.com
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 .پور قاسم کمیل و نژاد هاشمی سعید از ها عکس*

 

 :فراوان سپاس و تشکر با

 دوست نظام جواد

 خورشیدی محمد

 ایرانیان غارشناسان و غارنوردان انجمن

 ساری چکاد کوهنوردی گروه

 هاشان خوبی تمام برای عزیزش خانواده و پور قاسم کمیل

 رضوی خراسان غارشناسان و غارنوردان انجمن و استان هیئت غارنوردی بخش

 


