پروژه اکتشاف علمی و نقشه برداری غار شاپور
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کلوپ غارنوردی ،غارشناسی و کوهنوردی
میثاق
منبع خبرwww.misaghcaves.com :

با توجه به اهمیت غار شاهپور در سطح جهانی از
جهت اینکه غاری آهکی ،تاریخی میباشد و همچنین
طرح این موضوع از زبان رسانه های داخلی و
خارجی که تا به حال هیچ تیم و گروهی به صورت
کامل موفق به اکتشاف و پیمایش آن نشده است بر آن
شدیم ،تیمی تخصصی و حرفه ای از عالقه مندان به
غارنوردی و غارشناسی کشور توسط اعضای انجمن
غار و غارشناسی ایرانیان و کلوپ غار و غارشناسی
و کوهنوردی میثاق استان فارس تشکیل دهیم تا ما را
جهت جستجو ،اکتشاف علمی ،نقشه برداری کامل
غار ،زیست شناسی ،عکاسی و فیلمبرداری یاری
رساند.
به همین منظور در تاریخ  ۴۲خرداد ماه سال ۳۵۳۱
در قالب تیمی پنج نفره به سرپرستی میثم آقائی
فعالیت خود را شروع نمودیم.
در نهایت در تاریخ  ۲آذر ماه سال  ۳۵۳۱پس از ده
روز فعالیت سخت و طاقت فرسا طی دو برنامه دو
روزه و سه روزه موفق شدیم غار را به صورت کامل
شناسایی ،اکتشاف و نقشه برداری نماییم و پروژه غار
را با  ۳۱۳۱متر طول و منفی  -۵۳متر از دهانه اول
و منفی  -۳۰۵متر عمق از دهانه دوم به پایان رسانیم.
اسامی اعضای تیم اعضای تیم اکتشاف علمی و
نقشه برداری غار:
میثم آقائی(سرپرست برنامه)
سعید بستان دوست(سرپرست تیم نقشه برداری سال
)۳۵۳1
یونس شریعتمداری(سرپرست تیم نقشه برداری سال
)۳۵۳۱
( آرمان فیلی ،الهام شنیتی ،سونیا بانشی ،اعضای تیم
نقشه برداری)
تاریخ آغاز و اتمام اجرای برنامه:
۳۵۳1/۰۵/۴1 _۳۵۳1/۰۵/۴۶
سه روز
۳۵۳1/۰۶/۳۶ _۳۵۳1/۰۶/۳۵
دو روز
۳۵۳1/۰۶/۴۵ _۳۵۳1/۰۶/۴۳
سه روز
۳۵۳۱/۰۳/۰۶_۳۵۳۱/۰۳/۰۵
دو روز

تصاویر ماهواره ای دهانه غار:
الزم به توضیح است که این تصاویر به صورت
اختصاصی توسط ماهواره های  NASAو
 DigitalGlobeبرای این پروژه نقشه برداری تهیه شده
است.

منشور اخالقی غارنوردی
در غارها ،هیچ اثری از خودمان بهجای
نگذاریم جز رد پا ،چیزی نکشیم بهجز وقت
و زمان و چیزی خارج نکنیم جز خاطره.

در این پروژه با به کارگیری جدیدترین فناوریها و
ابزارهای نقشه برداری غار نظیر
DistoX2, Topodroid, Therion, Survex
نقشه برداری صورت گرفته و خروجی پروژه به
صورت کامل ژئورفرنس شده است .همچنین با در نظر
گرفتن اهمیت پروژه و حساسیت اجرای آن ،پس از چند
مرتبه کالیبره و تست تجهیزات ،دقت نقشه برداری بر
اساس استاندارد اتحادیه جهانی غارنوردیUIS V2. 6-
 3-BCFمیباشد.

