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 با سپاس فراوان از: 

 همه مربیانی که ما را یاری نمودند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ف و ترجمه ی، تألیگردآور

 

 یپارسائ یعل

 ناشر:
 کوهنوردی و صعودهای ورزشی فدراسیون آموزش کارگروه

 رانیا یاسالم یجمهور 

 یدیخورش 6931 بهار خ نشر:یتار

 هفتم ش:یرایو

ق منبع یستفاده از مطالب با ذکر دقباشد. ا ین جزوه به هر نحو ممكن ممنوع میر در مفاد اییگونه تغهرتوجه 

 آزاد است.
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 نام خداوند جان و خرد  به

 شه بر نگذردین برتر اندیکز                 

 ن ورزش تالش نمودند.یفرهنگ ا یدر اعتال یا قدمی ی، قلمیران به دمیا یخ کوهنوردیکه در تار یم به تمام کسانیتقد

 ؛یکارآموز  گرام

و شاگرد  ینه دادن  اطالعات مناسب به مربیشیب یوربهره  ین برایو شاگرداست بنابرا ین مربیدوجانبه ب یرتباطآموزش ا

 دارد. ییگاه بسزایجا

کاله قبالا از    یا یمربال  رد در سر کالالس اارالر شالود و   یکه قرار است فرا گ یاز مطالب ینه و آگاهیش زمیکه با پ یشاگرد

 یتالوان در آن باله هالدص اصالل     یسازند کاله مال   یرا م یکند مجموعه ا یخود م یقا زدن دانسته هایکالس مبادرت به ص

 .افتیآموزش دست 

د گرفالت  کاله بالا    یال را فرا خواه ین کالس فنونی. در ایو فن یعاد یکوهنورد یایان دنیاست م یبرص  پل یکالس کارآموز

 .دیبگذار یجد یکوهنورد یبایز یاید گام به  دنیتوان یم مناسب از آن یریبهره گ

ه شالده اسالت .   یال شالود ته  یس مال یکه در کالس تالدر  یو مطالب یشما با اصول مقدمات ییآشنا ین جزوه صرفا برایمطلب ا

ش نات مستمر  به باال بردن سطح دانال یو انجام تمر یمرب یتواند در کنار آموزش ها یموجود م یآموزش یمطالعه کتاب ها

 .دیکمک نما  یشما در کوهنورد

نالده شالاهد   یخالود در آ  ییتوانالا  یرالمن ارتقالا   یاز تالوان مربال   یریال م  با فرا گرفتن کاما دروس کالس   و بهره گیدواریام

 .میباش یزندگ یر شما در تمام عرصه هایچشمگ یشرفت هایپ

م نظرات خالود را  یشو ی. خوشحال مودد خواهد بیار مفیما بس یروند کالس و آموزش برا یمطمئنا نظرات شما در چگونگ

 د.یان بگذاریما در میبا ما مستق

 فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسالمی ایران

 خورشیدی  6931شهریور 

http://www.msfi.ir 

info@msfi.irEmail:  

 

  

http://www.msfi.ir/
mailto:info@msfi.ir
mailto:info@msfi.ir
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 صفحه          موضوع

 1                  مربیانبه توصیه 

 3          آغاز کالس

 3           توجه

 روز اول

 61             روش های اما  کلنگ

 66            تعاریف و اصطالاات کوهستان

 63              ایمنی محا کالس

 63              ابزار شناسی

 01               پوشاک

 06           کلنگ

 06               کرامپون

 09               پیچ یخ

 09               باطوم

 09               بیا برص

 01           طناب

 03                     انواع طناب از نظر نوع کاربری

 96              افاظت از طناب

 99             روشهای جمع کردن طناب

 93              مهنوار یا تس

 93               کارابین

 93               صندلی

 36          هشت فرود

 31             ابزار های ویژه امایت
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 31          چند اصطالح

 33              گرم کردن بدن

 33             قواعد ارکت در برص

 33                    ارکت بدون ابزار در شیب های برفی

 13               ترمز در سقوط ناگهانی بدون کمک کلنگ

 11                      روش توصیه شده برای صعود از شیب هایی با برص سفت

 19              پایین آمدن با کلنگ

   11           سخمه

 11               برص کوبی

 روز دوم

 13               سكوی استقرار

 13              ی پاکندن جا

 31                    ترمز با کلنگ در سقوطهای ناگهانی

 33               گره ها

 روز سوم 

 31                  گارگاه قارچ برفی

 33                      کارگاه فرود روی بلوک برفی

 33             روش های فرود در برص

 31          قفا هشت

 31                   یت در فرودخوداما

 36               کارگاه افقی

 30              انواع امایت

 31                     ها و فرامین قراردادی گزاره

 3             کرده و صعود کرده ای
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 :ی را به موارد زير جلب می نمائیممربیان گرام توصیه به

 یشه مرتب، منظم، تمیز و زیبا باشد.شكا و شمایا ظاهری مربی باید هم -1

 یابد. مربی باید همیشه خود اولین کسی باشد که سراال، شاد و با لبخندی بر لب در کالس اضور می -2

 لباس مربی باید خود شاخص نمایان یک پوشش مناسب کوهنوردی باشد. -3

ید که کمترین ااتمال بالروز  شما است، تا اد امكان کالس را در جایی برگزار نمای هافظ جان شاگردان  به عهد -4

 خطر برای ایشان وجود داشته باشد.

ها بسالیار   های مختلف، اما نه به هر روش ممكن، در پیشرفت آن دوستی و تفاهم با شاگردان با روش هایجاد رابط -5

 شود. مؤثر واقع می

 تظار دارند.صدر، متانت، توارع و صبر از خصوصیاتی است که همه از یک مربی )شما( ان هافظ آرامش، سع -6

ااسالن اجالرا    های خالویش را خالود باله نحالو     گر باشد، بلكه باید آموزه ای ایستاده و نظاره یک مربی نباید در گوشه -7

 نماید.

زبالان   هایی را که هالم  کنید، اضور در کالس به شما مربی عزیزی که با گویش شیرینی غیر از فارسی صحبت می -8

 ناپذیر آموزش است. انتقال درست و دقیق مفاهیم جزء جدایینماییم. یادمان باشد که  شما هستند، توصیه می

توانیالد، هالم در مبااال      قدر که بدانید باز هم کافی نیست. خود را تا آنجالا کاله مالی    به یاد داشته باشید که هرچه -9

 نظری و هم در فنون عملی آماده نگه دارید.

تالرین شالاگرد خالود     این است که باله نالاتوان  به یاد داشته باشید که خود نیز مدتی پیش کارآموز بودید. هنر شما  -11

 ها را بیاموزید که افراد توانا خود خواهند آموخت. بهترین

 باشد. UIAAابزاری که شما در کالس استفاده می نمائید چه ابزار فردی چه گروه باید دارای استاندارد  -11

تكالرار ایالن عمالا در نالزد     از صعود بدون طناب در کالس خود داری کنید . این کار می توانالد سرمشالقی بالرای     -12

 شاگردان شما باشد.

پیروی از موارد مشخص شده در طرح درس و رعایت آن و عدم دخالالت ساللیقه شخصالی در تغییالر مطالالب باله        -13

 یكسان سازی امر آموزش کمک بسزایی می نماید.

ایالن    آخالزین نگالارش  با توجه به اهمیت آموزش فراگیر و یكسان در سراسر کشور الزم به  یاد آوری اسالت کاله    -14

 مطابق آن تدریس شود. موارد آموزشی دقیقاجزوه باید در اختیار شاگردان کالس قرار گیرد و 
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دروس دوره کارآموزی برص در دو طرح درس دروس عملی و تئوری گرد آوری شده است. شایسته است دروس  -61

دان تدریس و در پایان از آنان تئوری در مكانی مناسب در این و یا بعد از دوره مطابق جدول تنظیمی آن به شاگر

 آزمون بعما آید.

 

 

 

. خوشحال می شویم نظرات ا بسیار مفید خواهد بودمطمئنا نظرات شما در چگونگی روند کالس و آموزش برای م

 خود را در باره کالس و این طرح درس با ما مستقیما در میان بگذارید.

 

 

 

 با آرزوی توفیق روزافزون

 آموزشکارگروه 

 ص و یخبربخش 

 خورشیدی 6936زمستان                                       
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 آغاز کالس

در ابتدای کالس مربی رمن معرفی خود و کمک مربی از کار آموزان درخواست می کنالد تالا خالود و سالوابق کوهنالوردی       

 خود را بیان کنند.

 فنالی  لالوازم  داشالتن  همالراه  به –بادگیر  -گتر  -دن کفش سپس ابزار و لوازم همراه کار آموزان کنترل می شود. مناسب بو

 مالورد  بایالد  کاله  اسالت  مواردی جمله از پشتی کوله بودن مناسب ارافه گرم لباس و دستكش داشتن همراه به – نیاز مورد

 .گیرد قرار توجه

الس او را آگالاه  همچنین مربی باید از کار آموزان بخواهد در صورت داشتن بیماری خاص یا لالزوم مصالرص دارو در طالی کال    

 کنند.

)مربیان گرامی توجه داشته باشند بعضی از کار آموزان مایا به بیان مشكا خود در جمع نیستند و شما باید بتوانید زمینه 

 را با شما در میان بگذارند(. دای را بری کار آموزان فراهم کنید تا آنها با خیال آسوده مسائا خو

یمایی انجام دهید به کار آموزان خود نحوه سفت کالردن بنالدهای   پرگزاری کالس راهاگر الزم است برای رسیدن به محا ب

 کفش را توریح دهید.

ش هایی که روی قوزک پا را می پوشانند باید برای راهپیمایی بندهای قسمت باالیی را شا تر نمود تالا قالوزک پالا    فبرای ک

 دامنه ارکتی بیشتری داشته باشد.

 .وه را برای  کار آموزان شرح دهیدنگ کقبا از ارکت روش های اما  کل

 بستن کلنگ بر روی تسمه های کناری کوله -6

 (ن باید مراقب لبه های کلنگ باشندکار آموزاکوله پشتی و بدن.) اما کلنگ بین -0

ر نفر داشالته  این روش به علت خطراتی که ممكن است برای نفرات پشت سبستن کلنگ به پشت کوله پشتی  ) -9

 .باشد توصیه نمی شود(

 ( رو به باال باشد.دست بصورتی که قسمت انتهایی آن )سخمهاما کلنگ با  -3
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  توجه

کوهنوردی فنی می تواند برای مبتديان و حتی افراد با تجربه بسیار خطرناک باشد. نکاتی که در طرح 

از درسهای فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ذکر شده تنها برای آشنايی و بهره گیری آن دسته 

آموزشهای فنی را دارا  مربیانی ذکر شده که دارای مجوز آموزشی بوده و صالحیت و توانايی کافی برای انجام

لذا توصیه می شود با ممارست و تمرين و يادگیری فنون زير نظر يک مربی مجرب اقدام به اجرای  اشند.می ب

به تنهايی از هیچ شخصی يک کوهنورد فنی اين فنون نمائید. بديهی است تنها خواندن اين مطالب نمی تواند 

 بسازد. 

تمامی تالشهای کارگروه آموزش فدراسیون کوهنوردی بر آن است تا اين مجموعه خالی از ايراد و خطا باشد، 

اما احتمال وجود هرگونه خطا و نقصی در هر يک از فنون و روشهای موجود وجود دارد. همچنین ممکن است 

نیز برای انجام تکنیکها و تاکتیکهای کوهنوردی فنی به جز آنچه در اين مجموعه روشهای بهتر و موثرتری 

 آورده شده وجود داشته باشد. 

کارگروه آموزش فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی هیچگونه مسئولیتی چه مستقیم ويا غیر مستقیم 

کنند، مبتدی يا باتجربه، کارآموز يا در قبال حوادث احتمالی برای افرادی که از اين طرح درسها استفاده می 

 مربی بر عهده نمی گیرد. مسئولیت کامل استفاده از توصیه ها و مطالب بر عهده خواننده و مجری می باشد. 

همچنین معرفی ابزار و لوازم فنی تنها به جهت آشنايی خواننده با آنها بوده و هدف تبلیغ ابزار از تولیدی 

  خاصی نمی باشد.

 

 آموزش فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشیکارگروه 
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 روش های حمل  کلنگ:

 (دیکلنگ باش یمراقب لبه ها).و بدن ین کوله پشتیحمل کلنگ ب -6

 

 

 

 

 :یکوله پشت یحمل کلنگ رو -2

که  ین روش به علت خطراتيابهتر است ) یبستن کلنگ به پشت کوله پشتالف(  

 (با احتیاط اجرا شودباشد ته شنفرات پشت سر نفر دا یممکن است برا

 کوله یکنار یتسمه ها یب(بستن کلنگ بر رو   

 

 

 

 

 

 ( رو به باال باشد.آن )سخمه يیکه قسمت انتها یحمل کلنگ با دست بصورت -3
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 ف و اصطالحاتيتعار

 د.  یشما از کوهستان کمک نما شتریتواند به شناخت هر چه ب ین اصطالاات میا یریگفرا

 :(Mountainکوه )

 یقال یارتفاع دق باشد. یدار بیش یها دامنه یدارا تر بوده و برجسته یرامون خود به طور مشخصیکه نسبت به پ ینیزم

 نامنالد.  یمتر از اطراص خود بلندتر باشند را کالوه مال   111که ادود  ییها نیمعموالً زم یف نشده است ولیآن تعر یبرا

 ند:یآ یها به سه شكا به وجود م کوه

 ن.یسطح زم یردگخو نیبر اثر چ

 ش.یبر اثر فرسا

 .یآتشفشان یها تیبر اثر فعال

 :(Arête - Flankگُرده ) 

شالده    ایتشالك  یا و صالخره  یشالتر از منالاطق سالنگ   یاد بالوده و ب یال هالا ز  ب آنیکه شال  ییها الی

 شود. یده میباشد،گُرده نام

 

 :(Rockصخره ) 

 ند.یگو یصعود نمود صخره مک طول طناب یكپارچه و بزرگ را که بتوان اداکثر با ی یها سنگ

 :(Wallواره )يد

اد بوده و یب زیبا ش كپارچهی یها سنگ یشود که دارا یگفته م یا پرتگاه به مناطقیواره ید

 از باشد.یک طول طناب نیش از یآن به ب صعود یبرا
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 :(Summit, Peak, Topقُلِّه )

داشالته  هم ارتفاع وجالود   ی ا چند قلهیها دو  از کوه یبرخ ینامند. ممكن است در باال یهر کوه را قله م هن نقطیبلندتر

ارتفالاع   هالم  نالا  ی ا چنالد قلاله  یر رأس آن دو بکه  ییها کوهدرباشد. 

تالر را قلاله    کوتالاه  یها و قله یاصل ی بلندتر را قله ی وجود دارد، قله

 نامند. یم یفرع ی ها

 :(Hillتپه )

 شود. یجاور تپه گفته مم یها نیمتر نسبت به زم 111به ارتفاعات کمتر از 

 :(Ridgeال )ي

 نامند. یال میتماس  ی ن نقطهیدار را در باالتر بیش ی محا برخورد دو دامنه

 :(Divideالرأس ) خط

 یفارسال  ی شالود. واهه  یالالرأس گفتاله مال    خطم آب باران باشالد، یقله که محا تقسن دو یال بین یو بلندتر یبه خط اصل

 یفرع الرأس که خط یز جداگانه است. در االیر آب ی م دو اوزهیمحا تقس یاصل الرأس پخشان است. خط معادل آن آب

 شوند. یخته میز ریر آب ی ک اورهیاز هر دو قسمت آن به ر شده یسراز یها م آب است، اما آبین که محا تقسیبا ا

دره 

(Valley): 

معمالالوالً محالالا عبالالور   درهنالالد.نام یتمالالاس را دره مالال ی ن نقطالالهیتالالر نییدار در پالالا بیشالال ی محالالا برخالالورد دو دامنالاله

 است. یا فصلی یدائم یها رودخانه

 :(Thalweg(Ger.), Valley Line (En)القَعر ) خط

 نامند. یالقعر م ا دره را خطیک رودخانه ین نقاط بستر یتر هرص
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 :(Passگردنه )

ن یمعمالوالً دو دره از طالرف  در دو طرص گردنه  نامند. یدو کوه را گردنه م یها الرأس ن خطیتماس ب ی ن نقطهیتر نییپا

 ن اسب دارد.یه به زیشب یجه گردنه شكلیدر نت ، شوند یر میکوه سراز

 :( Ice)خ  ي 

ن یخ همچنیماند.  یآب شناور م یکه رو یمتر مكعب به گونه ایگرم در هر سانت /.3 یبیشكا جامد آب با تراکم تقر

 د.یآ یبه وجود م (Frost)خ بندان یو  (Hall)تگرگ  ،( Snowکوچک مانند برص ) یبه شكا بلورها

 :(Snow)برف 

باله آن بالرص مالی    ه ک دشو یف و پر مانند میظر یخ با ساختاری یبلورها تبدیا بهر صفر یز دمایبخار آب موجود در 

بلالور   یادیال ز ق اختالط تعدادیبزرگ که از طر یا به صورت تكه هایمنفرد  یبرص ممكن است به شكا بلورها .گویند

 شود یا میبرص غالبا در هنگام نزول خود به باران تبد رش کند.جاد شده بایا

 :Neveيخ برف  

 ماده ای برفی یخی که در اال تبدیا شدن به یخ در باالی یخچال است. 

 

 

 

 

 
 

 :(Cornic)نقاب 

 ال جلوتر آمده باشد.یا ی( ساخط الرخشاب )پ یاز باال بر اثر وزش باد که یبرف یتوده ا
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 :(Snow Bridge) یپل برف

از آن هالا ممكالن اسالت باله      یطرناک بودن بعضشود. خ یا میخچال تشكیسطح  رخ معموال دیاز برص و  یا قوسیپا 

 باشد. یک تله برفیاندازه 

 

 :(White-out) هجیبرف گ

 یدهالد و انسالان نمال    یا پوشش کاما برص همراه با توفان به انسان دست مید یزش شدیکه به علت ر یجیاز گ یاالت

 ص دهد.یتشخ ید جهت را به درستتوان

 Verg;asيخشه 

 سطح نازک یخ که در بامداد روی سنگ می نشیند و صعود را در دیواره ها پرفراز با مشكا روبرو می کند.

 Serakبرج يخی  

هرمی شكا از یخ با اندازه های گوناگون که بر اثر شكسته شدن یالخ در یخچالال هالا باله     قطعات 

 ری و یا شیب تند به وجود می آید.هنگام رسیدن به یک سرازی

 :(Snow fiel)پهنه برف برف چال/
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 .هستند با همواریتقر یسطح یکه برص در آن انباشته شده و دارا یکوهستان یکم عمق در نواا یچاله ها

 :(Morain)فت خرُي

 یگوناله هالا  خرفالت باله   ی نالد. یخرفت گویماند را  یم یبر جا یعیطب یل هاخچایکه بر اثر عما  خاکخرده سنگ و 

 شود. یم می( تقسیشانیپ) یانه ایو پا ینیزم – یانیم –یکنار

 :(Glacier)خچال ي

 ی( که از بالرص انباشالته مال   متر911به رخامت  یگاهخ )یاز توده  یرودخانه ا

وزن برص  د.یآ یبه وجود ما گودال ها یکوه ها  یب دار باالیشود. در سطح ش

ن تالر باله   ییپالا  یدره هالا  یبه سالو اد شود و ین توده زیشود تراکم ا یباع  م

ر یال ر تالا چنالد متالر در روز متغ   متیآن از چند سانت ارکتارکت کند.  یآرام

ناصاص باع  به وجود آمالدن شالكاص    ین هایزم یخچال بر رویارکت  .است

 شود. یخچال میسطح  یرو یخیخشار و برج یچون  یا عوارریق یعم یها

 :(Crevasse) یخچاليشکاف 

از  یكال ی  یخچالال یشالكاص   کند. یم یشرویخچال به جلو پی یخلخچال که به سبب فشار دایق در سطح یعم یشكاف 

 شوند. یپنهان م یا تله برفی یله پا برفیها بوساز آن یبعض است. یدر کوهنورد بخشهان یاک ترنخطر

 :(Bergschrund)خ چاک ي

ک یال خ و بالرص موجالود در   ید که یآ یبه وجود م یگشاده وقت ین فضایا.خچالیو  یسنگ یواره ین دیگشاده ب ییفضا

ارکالت   ین فضالاها بالرا  یگردد. ا یک جدا مریواره سیاد آن از درکت در آمده و موابه طرص جلو به  یخچالیرک یس

 .ران استیدر ا کخ چای یلت نمونه هایخچال اسپیواره علم کوه و ید یکند. پا یجاد میکوهنوردان اشكال ا

 :(Snow Trap) یتله برف

 یصورت گام نهادن بر رو را پوشانده و در یخچالی یوده هات – یبرف یشكاص ها یو کم رخامت که رودار یناپا یبرف

 شكند یآن م
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 Circusسیرک يخچالی  

چاله ای مدور و عمیق با کناره های شیب دار که فرسایش یخچالی آن را ایجاد می کنالد.  

رزمین هایی که در در این نواای برص فشرده شده و موجب تغذیه یخچال می شود. در س

گذشته تحت سلطه یخچال ها بوده اند سیرک های یخچالی به صورت دریاچاله در آمالده   

 اند.

 

 

 

 Snow Caveغار برفی 

 افره ای که توسط کوهنورد در برص کنده می شود که می تواند برای بیتوته )بیواک( مورد استفاده قرار گیرد.

 Snowdriftبرف باد آورد 

 وسیله باد اما شده و در پناه یک مانع انباشته شده است . توده ای برفی که به

 Snow blindnessبرف کوری 

فقدان یا تیره شدن بینایی به دلیا انعكاس تابش شدید خورشید روی برص یا یخ . هرچند این عارره موقتی است اما 

 چنان دردناک است که کوهنورد را از ادامه برنامه باز می دارد.

 Glacier Millتنوره يخچالی 

 چاه تقریبا قائم در داخا یک یخچال که روانه ی آبی در آن سرازیر می شود.

 Snow Tropتله برفی  

 بالر  نهالادن  گالام  صالورت  در و پوشانده را یخچالی های تنوده –برفی ناپایدار و کم رخامت که روی شكاص های برفی 

 .کند می آن روی

 

قرار د ينما ین مییتع یکه مرب مناسب  یخود را در منطقه ا یاه ید کوله پشتیتوان یممحل  دن بهیبعد از رس

محلی که برای تمرين در نظر  باشد که امکان پرت شدن کوله ها در آن نباشد. یصورته د بين مکان باياد.یده

 گرفته می شود بايد از هر لحاظ ايمن باشد.
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 کالالس  از بالاالتر  ازتفالاع  در کاله  نفراتالی  – د سنگ هایی که از برص بیرون زدهوجو – بهمن ریزش امكان –شیب تند 

 .نمایند پرهیز آنها از باید که هستند عواملی از زده یخ و سفت بسیار برص – هستند صعود مشغول

 

 شكا زیر خطراتی عوارری که برای یک کالس می تواند خطر ساز باشد را نشان می دهد.
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 ابزار شناسی

 شود. یم یدر برص معرف یکوهنورد یاز برایبزار و لوازم مورد نا کالسزان بخش یدر ا 

 :ار عبارتند ازبزن ايا

 :(Climbing shoes-Climbing Boot) کفش

 یگونالاگون سالاخته مال    یهالا  یاربرکال  ید و در انالواع مختلالف بالرا   یآ یبه شمار م ین لوازم کوهنوردیاز مهم تر یكی

ر قابالا  یال ن کفالش هالا تخالت محكالم و غ    یانتخاب ا در نكته مهم .برام استیش ها معموال از جنس ون کفیره ایزشود.

دو  ک پالوش، یال دسالته   ساله باله   یکوهنورد یکفش ها باشد. مناسب یط کوهستانیشرا یه براکباشد  یم هاانعطاص آن

 شوند. یم میتقسو سه پوش پوش 

 

                                 دو پوش و کفش پوش داخلی - یک پوش

 

               کفش سه پوش
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 (:رويی اليه -میانی اليه –پوشاک) اليه زيرين 

 .ا شده استیه تشكیاز سه ال یلباس مناسب کوهنورد

 .م با پوست در تماس استیور مستقطن که بیریه زیال -6

 .دفه گرم کردن بدن را دارنیکه وظ یانیه میال -0

 کند. یحافظت مم و برص  ه ها را در مقابا باد و بارانیر الیه سوم که بدن و سایال -9

خشالک   یبالرا  ین مواد به زمان کمتالر یاستر باشد.یا پولیلن و یانند پروپم یاص مصنوعیه اول از الیبهتر است جنس ال

 از دارند.یشدن ن

 شود. یمتفاوت استفاده م یاز جنس پالر با رخامت ها ییلباس ها شتریامروزه ب.ر استیه دوم بنا به فصا متغیال

 (:Gor-tex) یپارچه ها یمعرف

رون دفالع  یال باله ب  دتوانند گرما و بخار ااصا از عرق نمودن بدن را از خالو  یژه خود مین پارچه ها به علت ساختار ویا

ن علالت در پوشالاک   یه همال بال  شالوند،  یباله داخالا خالود مال     قطرات باران و برصباد و ن اال مانع ورود یکنند اما در ع

 هستند.  یارزش خاص یدارا یکوهنورد

ن لبالاس هالا   یا ن لباس باشد.یریه زیال یهوا سردتر از دما یکنند که دما یعما م یه خوبب یپوشاک گرتكس هنگام

 کنند. یعما م اد شدهیعواما ندارند و تنها به عنوان محافظ در برابر ییت گرمایخاص

 (Pollar):پوشاک پالر یمعرف

در صالورت   و دباشال  یمال  قابلیت افظ دمای بدن یدارا ین سبكیبافت خاص خود در عجنس و ن پوشاک به خاطر یا

 شوند. یعتر خشک میس شدن سریخ

 :(Gaitor)گتر

 ریال گتر بهتر اسالت  تالا ز   .س شدن کفش استیکفش و خ داخا از وارد شدن برص به یریجلوگفه گتر ین وظیمهمتر

 باشد. یبست چسب وپ یز یزانو را بپوشاند و دارا

 (Alipine Stock-Alpine Axe)کلنگ 

 که به سه گروه تقسیم بندی می شوند: در برص است ینوردا کوهین وسایاز مهم تر یكی
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 کوهپیمایی 

 کوهنوردی 

 یخنوردی 

 :عبارتند از هر کلنگمختلف  یقسمت ها

 

 غهیت 

 لچه یب 

 دستهبدنه() 

  سخمه 

 (تیا )امایبند اما 

 

 

 

ه باله آن گالره زده   ک تسالم یا با یه شده یکلنگ تعب یا بر روی یتاما یبند ها باشند. تیبند اما یداراباید  یکلنگ ها م

 شود. یم

 

آن متفالالاوت  یا بالاله نالالوع کالالاربرانالالدازه کلنالالگ هالالا بنالال

 31-11کوتالاه )   یشالتر از کلنالگ هالا   یامالروزه ب .است

 شود.  یمتر( استفاده م یسانت

 

 

 :(Ice Axe) خيتبر 

 شود.  یاز آن استفاده م یخی یو آبشار ها یخی یرهایصعود از مس یاز کلنگ که برا ینوع خاص

 باشند. یض میلچه قابا تعویغه و بیدل ها تاز م یدر برخ
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 (Crampon)کرامپون 

 باشد.   یخ می یشودو مناسب ارکت بر رو یر کفش بسته میکه به ز غه استیت یدارا یفلز یله ایوس

كس یفال شتر بصالورت  یپون ها امروزه بمکرا .ر استیمتغ 60تا  3ن یب یآن بنا به نوع صعود و کاربر  یتعداد دندانه ها

گالر کرامپالون   ینوع د ل کرامپون به کفش را عهده دار است.اتصا یفه اصلیكس وظین فیشوند و ا ید میه و تولیدار ته

 شود. یباشد که امروزه کمتر استفاده م یم یمدل تسمه ا

 

 

 

 

 کرامپون اتومات و نیمه اتومات
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 :Dead Man)لنگر برف)و ( Screw Iceخ)يچ یپ

 شود. یخ از آن استفاده میدر برص و جاد کار گاه یو ا یانیم یت هایمانصب ا یراکه بهستند  ییها یابزار

 

                                           

 (Poll)اتوم ب

نالدازه  تالوان ا  یآن کاربرد دارد که مال  یشتر مدل تلسكوپیمروزه با .یو کمک در برص کوب ییمایراهپ یله است برایوس

 م نمود.یتنظو شیب مسیر آن را با توجه به قد نفر 

 

 

 (Saw)اره 

 شود. یبرص استفاده م یدن بلوک هایبر یبرا

 (Snow Spade)ل برفیب

 شود. یاز آن استفاده م یاطاق برف کندن برص و ساختن یبرا
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 (Avalanche String)نخ بهمن

 یبالا خالود امالا مال     یبهمن یهاریرات در هنگام عبور از مسم که نف م 1تا  9متر و به قطر 01 "به طول ادودا ینخ

در صالورت   شده است. به همراه فلش جهت نما به سمت نفر اکآن  نخ جهت اتصال نفر به آن و متراه یکنند. بر رو

بروز اادثه تیم امداد با مشاهده نخ بهمن میتواند موقعیت فرد اادثه دیده به همالراه فاصالله او از سالطح را تشالخیص     

 دهد.  

 

 :((Mountain climbing rope یکوهنورد  طناب

 :انواع طناب

است و در  یا کوهنوردین وسایاز مهمتر یكیطناب 

واقع محافظت از جان سنگنوردان را بر عهده دارد. 

 د یمورد تائد یها با طناب

 

 

استاندارد  یشود که دارا استفاده ییها شود از طناب یه میالبته توص.رندیقرار گ 6(UIAA)  یکوهنورد  یجهان هیاتحاد

ها از نظر نوع  طناب دارد. یو متفاوت کاربرد خاصمختلف  یبا قطرها یکوهنورد یها طناب. ز باشندی( نCEاورپا ) هیاتحاد

0کشش ) قابا هساخت به دو دست
Dynamicرقابای( و غ ( کششStaticتقس )شوند. یم می 

 

 باشد.)دینامیک( کشش  د از نوع قابایم بایده یجام مرا ان طبیعی ها عما صعود که با آن ییها تمام طناب

  

این طنابها  دهند. یبروز م یت کشسانیآنها از خود خاص ی( هنگام وارد شدن بار بر روکینامیدقابا کشش ) یطناب ها

 مناسب برای صعودهای سر طناب بر روی صخره ها و دیواره ها می باشند.

                                                           
1
   (Union Internationale des Associations d'Alpinisme) UIAA های کالن وهنوردی که مسئولیت تعیین استانداردها و سیاستک های انجمن جهانی اتحادیة 

 کوهنوردی را بر عهده دارد. ورزش

 رساند. های پویا و ایستا منظور نظر را نمی کار بردن واژه در اینجا به  2
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این  دهند. یبروز نم یت کشسانیآنها از خود خاص یوارد شدن بار بر رو ( هنگامکیر قابا کشش )استاتیغ یطناب ها

)الزم به ذکر است طنابهای استاتیک نیز طنابها مناسب برای صعودهای مطنوعی، غارنوردی، ثابت گذاری می باشند. 

 دارای کشسانی خیلی کمی می باشند، اما این کشسانی توان جذب انرهی ااصا از سقوط را ندارد(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساختمان طناب:

 اند: ا شدهیبخش تشك 0ها از  طناب

 هسته 

  ا غالصیروکش 

 یژگال یا ساختار خالود مسالئول و  یطناب است و به دل یبخش اصل هسته:

 66ک طنالاب  یال ر مثالال در  طو به است. ( طنابDynamism) یریپذ کشش

 اید از جالنس پررلُالون تشالك   ک و بلنیبار نخ  11111هسته از ادود  ،یمتر یلیم

گرفتاله و  جداگاناله در کنالار هالم قالرار      یها نخ در دسته 11111ن یا شده است.

متالر،   11م بالا طالول    م 66ک طنالاب   یشود که در  یساده معلوم م هک محاسبیبا اند. ا دادهیهسته را تشك
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 ک به کار رفته است.یلومتر نخ باریک 0311

 

ن غالالص  یال ا دارد. یمحفوظ نگالاه مال   یخارج عواما گریبه دور هسته بافته شده و آن را از خراش و د ا غالف:يروکش 

چنانچاله   ا شالده اسالت.  یک تشالك یال بار نالخ   9111د ک طناب از ادویروکش  د ساخته شده است.یآم یاز جنس پُلمحافظ 

 ض طناب.یتعو یاست برا ین امر هشدار وارحید است آشكار شده و ایهسته که به رنگ سف ند،یب ببیطناب آس روکش

 (Number of  bobbing ): تعداد رشته ها 

ا شده است یاز رشته ها تشك یباشد و از گروه یت طناب میرنده هسته و قسمت قابا رویپوسته طناب محافظ و دربرگ

با  یی، طناب هایمساو یدر قطر ها د.یآ یه( بدست م)قرقرbobbinک ی یکه هر رشته از بهم بافته شدن تارها

bobbin با  ییهابهتر و طناب  یكینامید یژگیشتر ویبbobbin یش  میدر برابر سا یمقاومت باالتر یکمتر دارا 

  باشند.

 

طناب در امتداد خود  یکش آمدگ عبارت است از یدگین کشیا :Dynamic Elongation)ک)یناميکشش د

 درصد باشد. 31ش طول طناب کمتر از ین افزایا یستیبا یکه م UIAA یشین سقوط آزمایبر اثر نخست

 

 31شده طناب تحت بار با وزن  یریش طول اندازه گیمقدار افرا :Static Elongation))کیکشش استات

هر دو رشته  یطناب دو قلو بررو یدرصد و برا 60طناب از  مین ی، برادرصد 61تک طناب از  یست برایبا یلوگرم نمیک

 درصد تجاوز کند. 61با هم از 

 :(Number of falls)تعداد سقوط 



 بخش ربف و خی                                             کارآموزی ربف ردس  طرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 6931بهار                                             آموزش کارگروه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 

26 

 31با وزن  یسقوط متوال 1داشته باشند. تک طناب  یا همخوانید با روابط ذیطبق استاندارد هر سه گونه طناب با

 31هر دو رشته با وزن  یرا رو یسقوط متوال 60لوگرم و طناب دو قلو یک 11با وزن  یسقوط متوال 1م طناب ی، نلوگرمیک

 مهار کنند.  6733لوگرم با فاکتور سقوط یک

 :یانواع طناب از نظر نوع کاربر

آن  یهمراه طناب، به کاربر یراهنما هدفترچ هد با مطالعید بایشوند.به هنگام خر یگوناگون ساخته م یها با کاربردها طناب

ک ینامید دیاتما باو  متر است  11تا  11ن یرد بیگ یصعود مورد استفاده قرار م یها که برا موالً طول طنابمع دقت کرد.

 باشد.

از  مهار سقوط را دارا هستند. ییرشته بوده و توانا  صورت تک ها به ن رده از طنابیا :(Single Ropeطناب)  تک

 از:  ند شود عبارت یصعودها استفاده م که معموالً در ییها اندازه شود. یسرطناب استفاده م یها در صعودها ن نوع طنابیا

376 – 373 – 373 – 61 – 6170 – 6173 - 6171 - 66 
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طنابه استفاده  دو یها صعود یصورت دو رشته برا ها به ن طنابیاز ا :(Double Ropeدوبله) ا طنابيطناب  مین

 ن انداخت.یک کارابیتوان داخا  یهر رشته را م شود. یم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ک ید هر دو رشته را داخا ین طناب در صعود اتماً بایدر صورت استفاده از ا :Twist Rope)دوقلو) طناب

 ن انداخت.یکاراب
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 :مختلف یقطرها یها کاربرد طناب

 9 (.وماریفرود،   هشتترمز، هصفح:مانند)ابزار تیبنداما ،بندچكش م: م  

 1 رکاب ه، پل(کیپروسقفا خودکار ) همخصوص گر هطنابچطنابچه،  هلقا م: م. 

 3 قفا خودکار  طنابچه مخصوص گرهبه صورت دوال،  ها کارگاه یبرقرار یدوال براصورت  به م: م

 .رکاب ه، پل(پروسیک)

 3 یدر صعودهااستفاده شود(. یگفته مهم طناب  میها، ن ن نوع طنابیبه ا)صعود و فرود یبرا م: م 

 طنابه(. 0صورت دوال)روش  هار بدشو

 376 – 373 – 373 – 61 – 6170 – 6173 - 6171 - 66 

 .سرطنابت در صعودیاما یبرا م: م

 

ن یشتر از آنچه در ایبکمتر و یا  یها مقاومت از طناب یارید که بسی)توجه کن طناب در برابر فشار جدول مقاومت

 ، دارند(ذکر شدهجدول 

 متر( یلیقطر )م
 لوگرم(یک)  مقاومت

 بدون گره 

 9111 66تا  3/3

3 6111 

1 311 

9 011 

 

 توجه: 

صعود سرطناب استفاده  یباشد بدون توجه به قطر آن برا عالمت   یکه دارا  یتوان از هر طناب ید میست بدانیبد ن

 نمود.
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 خاص یفن آور یدارا یطنابها

 طناب. یبر رو یواد و بدون فناورم نیبا ارزانتر یو صنعت یکوهنورد یساخت طنابها -یاکونوم

 طناب.  یبر رو یبدون فناور ت،یفیک یاز مواد دارا یکوهنورد یساخت طنابها -کیکالس

 یو در مدلها  dryبنام  یخاص یژگیگردند معموال و یاستفاده م خیکه در برص و  ییطناب ها -ضد آب یطنابها

Dry Cover و گا و لجن( و شی)مقاوم در برابر رطوبت، سا Golden Dry  ی)رد آب بودن طناب( عرره م 

 شود. یجذب آب توسط طناب م زانیباعت کمتر شدن م تیخاص نیشوند. ا

 اتصال دادن هسته طناب به پوسته. -کور یوني

هستند پس از وارد آمدن  کیاستات مهیشوند و به صورت ن یم دیتول یکار صنعت یطنابها که برا نیدر ا -کیاستات نايد

 .دیآ یدر م کینامیبه صورت داز قسمت شک وارده (، طناب KN 111باال )تا ادود شک  نینخست

 

 :یطناب انفراد

متر در کوهنوردی به  61تا  66و به طول  تک طنابطناب شخصی که هر کوهنورد به همراه دارد. طناب انفرادی از نوع 

له: درست کردن سینه و صندلی موقت، درست کار می آید. این طناب در مواقع مختلف کاربردهای فراوانی دارد. از جم

 نمودن کارگاه، امایت در  فرود و صعود از سنگهای کوتاه، اما مصدوم و ...

 :حفاظت از طناب

 از: ندکار رود عبارت هها ب د در افاظت از طنابیکه با ین مواردیمهمتر

  و  دور از گردفذ آن عبور کند( و که هوا از منا یا )پارچه یا پارچه هدر بست هسیک کیداخا  طنابقرار دادن

 خشک. یدر جا سهین کیا ینگهدار و خاک

  به آن دینور خورشمدت  یطوالنمحافظت از تابش. 

  آن. یاز گذاشتن پا بر رو یها و خوددار ز سنگیت هدر لبطناب قرار ندادن 

 در صورت یا و  ندهیآال یمواد روغن بهشدن آن  آلودهدر صورت  .ییایمیطناب با مواد ش یشوو عدم شست

قرار م یور از ارارت مستقه و دیسا، در و در مجاورت باد دییآن را بشوفقط با آب سرد  ،شوو از به شستین
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ه نموده یطناب که کارخانه سازنده توص یاختصاص یوشو شست یاگر محلولتا کامالً خشک شود. دیده

 د.ییاست موجود بود، از آن استفاده نما

 د.یدهقرض ن یود را به کسطناب خ 

 د.یادداشت کنید را در دفترچه یا که با آن انجام داده یید و کارهایک دفترچه درست کنیطناب خود  یبرا 

 د.ینكن یگرید هاستفاد یکوهنورد یاز طناب خود جز برا 

 د.یگر قرار ندهیر لوازم دیاز طناب آن را ز یهنگام نگهدار 

 استفاده  ها آن ، از نان از سالم بودنید و پس از اطمیکن ینیها را به دقت بازب آن ،ها قبا از استفاده از طناب

)توصیه میشود پس از استفاده از طناب در هر برنامه، به بررسی آن بپردازید و از سالمت آن  .دیئنما

 مطمئن شوید تا در برنامه های بعدی طناب معیوب را با خود اما ننمائید. 

 َکاربران گریسالم، د یها گر طنابیا جداکردن آن از دی و یاتماً رمن عالمتگذار ،طناب یگددر صورت ز 

 د.یز با خبر سازیرا ن

 طول عمر طناب

 ، تسمه و طنابچه: سطول عمر طناب، هارن

  .سال پانزدهاداکثر  قبا از استفاده + زمان استفاده، یزمان انباردار طول عمر: -

، قرارگرفتن در معرض ، اصطكاکیكیش مكانی)سا ارد.له دیب و نحوه استفاده از وسبه تناو ی: بستگیقیطول عمر اق -

 .(کاهد یطناب م یهایژگیج از ویبتدرو رطوبت  UVاشعه 

ن ی، تا به فروش برسد بدون آنكه اشود یسال در انبار نگهدار 1له تا ینه ممكن است وسیط بهی: در شرایزمان انباردار -

 بگذارد. ید آن اثرینده در عمر مفیامر در آ

 له: ید وسیمف عمر  متوسط

 ماه  1تا  9د: یشد استفاده روز هر •

  سال 9 تا 0: هفته آخر در استفاده •

 سال  1تا  3به ندرت:  یژه ولیو استفاده •

 سال 61 اداکثر: ندرت به استفاده •
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 ن برود.یز بد را از دست بدهد و اخو یهایژگیه وین استفاده کلیطناب ممكن است با اول هستند. یبین زمانها تقریهشدار: ا

  سال فراتر برود. 61د از یله نبایاز وس دوره استفادهدر هر اال  له مهم است.یوس یدر رمن انباردار

 کردن طناب وش جمعر

 دهد: یر را به شما آموزش میز  روشطناب( دو  کردن کردن )القه جمع یشما برا یمرب یکارآموز گرام
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 پرتابنحوه چرخش و   سرعت، باد  وزش جهتت یطناب و رعا هکلمت گفتن یاهمخود در مورد  یبه تذکرات مرب

 د.یکنتوجه  کردن طناب  هنگام پرت

 

 :(Tape) ا تسمهينوار 

توان باله اسالتفاده از آن در   یمن موارد یاز ا .شود ید مختلف از آن استفاده ماربوده و در مو یاز ملزومات کوهنورد یكینوار 

 یهالا  مقاومالت  یدارا ،بالودن  دوالو ال  کی ،رخامت ،نوارها با توجه به عرض، طول ره کرد.اشا یانیم  یها تیها و اما کارگاه

 استفاده می شود. مناسبشان  برقراری کارگاه بدلیا سطح مقطعاز تسمه ها در  هستند. یگوناگون

 کشالیده ال به صالورت  استفاده از تسمه به عنوان خودامایت هرگز توصیه نمیشود، مگرآنكه کارگاه باالتراز نفر و تسمه کام

 قرار گیرد.

 

 :( (Karabiner(UK), Carabiner(US)نیکاراب

مورد  یاتصاالت ابزار کوهنورد یبراوم که ینیاه آلومیاز آل، ساخته شده یاست فلز یا لهیوس

 دار  چیا پیساده  یها صورت و به یالبگو  D یدر دو شكا عموم نیکاراب .ردیگ یاستفاده قرار م

که  یزان وزنی)م نیکارابمقاومت  .است یکاربرد خاص یهر کدام دارا کهشود  یساخته م

 آن نوشته شده است. هبدن یبر روتواند تحما کند(  یم

 ن: یکاراب یاجزا

 یاصل هبدن 

  رامن 

 فنر 

 (پینPin )مهره و پیچ 
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ده سه ر دارند. یژه ایز کاربرد وین انواع نیک از ایهر .دارند یدهانه انواع گوناگون هیو زاو یها از لحاظ شكا ظاهر نیکاراب

 HMS 9 گالبی و نامتقارن ،متقارن ن ها عبارتند از:یکاراب یعموم

  

 

 

 

 

                                                           
3
 Half of mastwurf system 
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 یادآوری: بهتر است در کاربرص از کارابینهای اتومات استفاده نشود.

 

 استفاده نامناسب از کارابین در هنگام فرود با ابزار شکل هشت
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 :(Harness)  یندلص

 یشتریب یمنیب ایاز رر است که کوهنوردان با استفاده از آن یا لهیوس

کار  هب یفن ایت و اما وسایاما، فرود، گردند و در صعود یم برخوردار

متفاوت  یکاربردها یبراو گوناگون  یها در مدلها  یصندل .دیآ یم

رگالهدار و  یها یآن، صندل یعموم هدو گون شود. یساخته م

ا یبلند   یصعودها یشتر براینوع رگالهدار ب هستند. ساده یها یصندل

 شود.  یزمستانه استفاده م  یفن  یصعودها
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 :(Figure 8هشت فرود )

ن ابزار یا د.ینما یطناب عما م  و براساس شكست در فرودها فقط که (8)یسیانگل هشتِعدد است به شكا  یا لهیوس

 شود. یه نمیت توصیآورد جهت اما ین مهار سقوط به طناب مکه در زما یدیشد ا فشاریبدل
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 :( Helmet, Brain bucket) کاسکت کاله

 های ااتمالی و ریزش سنگ و یخ. رربهکوهنوردان در مقابا  محافظت از سر یاست برا یا لهیوس
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 :(Sling(UK), Runner(US)) نگیاسلکوئیک درا،

و به   یانیم  یها تیامادر  ن ابزاریاست.از ا ا گره زده شدهی هم دوختهبه که دو سر آن هستند  دوال ییها تسمه

ا اول محورشان استفاده یارکت ابزار از محا استقرار خود در جهات مختلف  یرااتاز شكست طناب و  یریمنظور جلوگ

و نفر  یانیم یها تیطناب به اما یناگهان یها رربهااصا از ارکت، فشارها، کشش و  یروین از انتقال نیگردد. همچن یم

 میزان مقاومت تسمه ها در محا دوخت آنها درج می شود.  .دینما یم یریجلوگصعود کننده 
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 کوئیک درا در سایزهای مختلف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تسمه های بلند
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 :تيژه حمايو یابزار ها

، 9، ریورسینو، ریورسو ورسویر رینظ یابزار ن کار استفاده نمود.یا یر اختصاصات  سرطناب بهتر است از ابزیاما یبرا

 و ... ، ای تی سی گایدپیو
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 چند اصطالح:

 . آورده شده است و یخچال در این بخش چند اصطالح رایج در زمان پیمایش برفچال

 رد.یگ یکه در سمت کوه قرار م ییپا :کوه یپا

 رد.یگ یدر سمت دره قرار مکه  ییپا :دره یپا

 رد.یگ یه در سمت کوه قرار مک یدست :دست کوه

 رد.یگ یکه در سمت دره قرار م یدست :دست دره

 سمت کوه است. که یا لبه :کفش لبه کوه

 که سمت دره است. یلبه ا: کفش لبه دره

باله  چالپ و بالعكس،  یقات دست وپااو یراست در سمت کوه قرار دارندو گاه یاوقات دست وپا ینكه گاهیا ایبه دل نكته:

 یکالوه و دره باله جالا    یاز اصطالاات دست و پا ین به بعد در گام برداریجاد اشتباه از ایاز ا یریجلوگ یا براین دلیهم

 م.   یکن یراست و چپ استفاده م یدست و پا
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 گرم کردن بدن:

 .دیده کنعضالت خود را آما ینات سبک کششیبا انجام تمردرمحیطی امن  یقبا از انجام کار عمل تبهتر اس
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 (دیئکفش را محكم نما ییقسمت باال یبهتر است بندها شروع کار  یبرا)

                  

 قواعد حرکت در برف:

 جاد نمود.ید محا استقرار ایاز به توقف باشد باین یبرفشیبهای هرگاه در  -6

به سمت کوه  متمایان نقاط همواره ی، اشتریز تعادل بین و( کلنگ –پا  یدن در برص )جانقاط اتكا ب یداریپا یبرا -0

 .خواهند بود

شه یدره هم یخود بوده و پا یعیطب یکمتر، بدن در راستا یز صرص انرهین شتر ویاز تعادل ب یبه جهت برخوردار -9

پا به بستر کوه منتقا  یوسط استخوان بندشود تا وزن بدن ت یپس از قرار گرفتن در برص از مفصا زانو کامال باز م

 .شود

ت قرار گرفتن یعمق داشته باشد )با توجه به موقعک سوم اندزه پا یست اداقا یبا یجاد شده در برص میا یپا یجا -3

 .(کفشا عرض یک سوم طول ویپا در برص به اندازه 

 .باشدد به دور مچ دست یت آن بایهنگام استفاده از کلنگ در همه اال بند اما-1

 .د آن را در دست کوه گرفتیبادر شیب هنگام استفاده از کلنگ  -1

ن یاول ،شروع ارکت یدر صورت استفاده از کلنگ برا؛ کوه یکند و سپس پا یدره ارکت م یشه ابتدا پایهم -3

 .کوه یسپس پا دره و یبعد پاارکت متعلق به کلنگ است 

تواند  یک نقطه میبوده و فقط  ردر برص مستق نقطه اتكا)دوپا وکلنگ( هنگام استفاده از کلنگ اداقا دو نقطه از سه -3

 منتقا شود. یت بعدیبه موقع

با به اندازه عرض یپا )تقر ن دویب یکاف یعررطولی و د فاصله یشه بایمناسب هم یداریاز تعادل و پا یبرخوردار یبرا -3

 .ودت نمی( را رعالگن

 

 شود گام خوب، گامی است که در آن تعادل حفظ

 

 

 



 بخش ربف و خی                                             کارآموزی ربف ردس  طرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 6931بهار                                             آموزش کارگروه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 

47 

  یبرف یها بیدر شبدون ابزار  حرکت

 توجه داشته باشید تمامی ارکات در ابتدا توسط مربی توریح و نمایش داده می شود.

 

 میمستق یصعودهاالف( 

 :صعود با پنجه پا -1

دل اصول تعا ین روش برایرد. در ایگ یبا وارد کردن پا از قسمت پنجه به درون برص صورت م رو به کوه و پشت به دره

پالااز  وارد نمالودن رالربه    یبالرا  شود. یپاها به اندازه عرض لگن از هم فاصله داشته و هر گام با رربه پا به برص برداشته م

ه برص برخالورد نمالوده و در   ب یگردد تا در اثر وزن خود با ارکت آونگ یمفصا زانو به سمت عقب خم شده سپس رها م

، ا نبالودن آن( یدره )صاص بودن  یت پای، ورعبی، اندازه شک بدنیزین فهمچو یفاصله گام ها به عوامل شود. یمآن وارد

  .  دارد یبستگ و... یزان خستگی، میوزن کوله پشت

 

زیر نگاه  به شكارعایت شود.  شمادر هنگام گام برداری از مهم ترین نكاتی است که باید توسط  یكسان بودن فواصا پا

 ی بود االت گام برداری شما درست است.کنید اگر فواصا گام های شما بصورت نردبان
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 :کفش صعود با لبه کوهِ -0

 شود: یر انجام میب زیب( وبرش سطح برص توسط لبه کوه کفش به ترتیب )بغا به شیبا قرار گرفتن در عرض ش

کاله از سالمت    یتوسط لبه کوه کفش با رالربه ا باالتراز محا استقرار یکوه از مفصا زانو خم شده وبا ارکت آونگ یپا -

 .دینما یجاد میمناسب را ا یپا یزند ان را برش داده وجا یعقب به جلو به سطح برص م

آن به سمت عقب رفته تا اد امكان از زانو  یگر از جلوید یباال تر از پا یدره از محا استقرار خارج شده در سطح یپا -

 .دینما یجاد میگر اید یپا یدرست باال ییپا یازعقب به جلو با لبه کوه کفش جا یرربه اخم شده وسپس با 

گام بعدی با پای دره و به ترتیالب فالوق آغالاز مالی     کوه به سمت باال ارکت کرده و مجددا  ید از پشت پایدره جد یپا -

 شود. 

 

 

 :9ا ساعت ي 3صعود به روش ساعت -9

ند روش اول از پنجه در برص قرار گرفته ک پا مانی پاها از هم؛ یت فاصله عرریرو به کوه و پشت به دره قرار گرفته با رعا

ن صورت است کاله  یدوم بد یکند. ارکت پا یجاد میمناسب ا ییپا یکفش جا یدوم با برش برص توسط لبه داخل یو پا

جالاد بالرش   یدر سطح برص ا ،بدن رونیخش به سمت بردن پنجه به برص با چیارکت کرده با رس یقبل یدر ابتدا مانند پا

   د.ینما یمافقی 

 :ن آمدن در برفيیپاب(

تالا  م ییخود استفاده نما یقبل یپاها یجا از م بهتر استیم باز گردیکه قبال صعود کرده ا یبیم ازشیکه بخواه یدر صورت 

 .مصرص گردد یکمتر یانره

 ، از جمله:ر استیروش امكان پذ چندبا  یبرف یب هایدر شمناسب  یپا یفرود ازمحا فاقد جا
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 ب:یپشت به ش-6

باال تنه بایالد تالا االدی باله     . ردیگ یمه نشسته میشود و االت ن ین آمدن بدن از دو مفصا زانو و لگن خم مییاهنگام پ 

به اندازه عرض لگالن از هالم بالاز    رد. پاها یپاها قرار بگ ین فاصله عرریبدن ب)مرکز ثقا( گاه یگران سمت جلو خم شود که

   .رندیگ یم قرار مییآ ین مییکه پا یریپا در جهت مس یپنجه ها ،اشنه پا با رربه در برص جا گرفتهپ شوند و یم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب:یبغل به ش-0

، سپس پای کوه با رالربه در  ا گرددیکوه مح یپا یکند تا امكان ارکت برا یجاد میپا ا یدره در آغاز ارکت دو جا یپا

 جای پای قبلی پای دره قرار می گیرد.

 یکفش گفته شد انجام مال  م با لبه کوهِیبه همان صورت که در صعود مستق دو پا به برص وارد نمودن رربات هر یچگونگ

  .از عقب به جلو یخم شدن پا از مفصا زانو به عقب تا اد امكان وزدن رربات آونگ یعنی؛ شود
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 ب:یرو به ش-9

رالربات   فتن بالا ن ریین صورت که رو به کوه قرار گرفته و پایبد شود؛ یاد استفاده میمتوسط و ز یب هاین روش در شیا

تعالادل   یز بالرا یال ها ناد دست یز یلیخ یب هایدر ش .م باپنجه پا(ی)همانند صعود مستق شود یانجام م به برص پاها پنجه

 رند.یگ یبرص قرار م یشتر بر رویب

 :(تراورسج

تنالد پنجاله    یب هایتراورس در ش ی. براباشد یر میبا هم ارتفاع در مسین دو نقطه تقریب یعبور عرر ؛منظور از تراورس

ا باله سالمت   یال دره متما یو پنجه پالا  یبا افقیکوه تقر یپاکه  ی؛ به صورته دارندیزاو یدره نسبت به هم کم کوه و یپاها

 ی. بالرا ه بر کوه استفاده نمالود یتك باافظ تعادل  جهتتوان  یسمت کوه م یپا یاز زانودر شیبهای تند . باشد ین مییپا

 .سمت کوه یکند و بعد پا یسمت  دره ارکت م یشروع ارکت ابتدا پا

 یادآوری: بدلیا خطر سرخوردن و سقوط در برص سفت بهتر است تراورسها کمی متمایا به باال باشد.  

 

   :گزاگي(زد

برای تبدیا شیب تند به شیبی  ینقطه بعد یر جهت به سوییر هم ارتفاع و تغین دو نقطه غیگزاگ ارکت بیمنظور از ز

با ایالن  باشد  یت پاها همانند تراورس میگزاگ ورعیباال رفتن به صورت ز یبرا. باشد یمد مالیم و راات در صعود و فرو

 یدر رمن در شروع ارکت ابتالدا پالا  . ردیگ یه میکوه به سمت نقطه هدص زاو یپا تفاوت که بر خالص تراورس در اینجا



 بخش ربف و خی                                             کارآموزی ربف ردس  طرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 6931بهار                                             آموزش کارگروه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 

50 

ر یرا عوض کرد ومجددا باله  مسال   رید با سه رربه پا جهت مسیبا یر دادن میر مسییتغ یکند و برا یسمت دره ارکت م

   .ادامه داد

 

 :ن صورت است کهير بدیر مسییسه ضربه پا در هنگام تغ

 .بردارد یقبل یدره گام کوتاه تر از گام ها یپا -6

 .ردید قرار گیت داده در جهت ارکت جدیر موقعییخود تغ یکوه درجا یپا -0

ن لحظاله باله   یال کوه در برص قرار گرفتاله و از ا  یپا یباالدره  ید پایر ارکت جدیهمراه با چرخش بدن به سمت مس -9

 .شوند یا میدره تبد یبه پا یکوه قبل یکوه و پا یبه پا یدره قبل یبعد پا

و زمان استفاده از کلنگ و در برف سفت و شیب تند  ی درهيادآوری: در شیب کم و برف نرم می توان از لبه داخلی پا

 رد.برای تغییر جهت استفاده ک پنجه پااز می توان 

 

 

 

 

 ترمز در سقوط ناگهانی بدون کمک کلنگ:

 سر به سمت باال و رو به شیب سقوط می کنیم.  -1حالت 

در برص فرو می بریم تا عما ترمز انجام پذیرد و با فشالار در درون  ( را با دستكشکف دست ها) بطور همزمان پنجه پاها و

 برص فرو رود.

 

 می کنیم.   سر به سمت باال و پشت به شیب سقوط -2حالت 

  بعد از بهم خوردن تعادل سعی شود پاها به سمت پایین و سر به سمت باال و سینه رو به شیب قرار گیرد.
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بطالالالالالالالالور  

همزمالالالالالان  پنجه پاهالا و 

بالالالالالالالالالا ها) کالالف دسالالت 

 در برص فرو می بریم تا عما ترمز انجام پذیرد و با فشار در درون برص فرو رود.( را دستكش

پاها نباید  فاصالالالالالله 

بیشالالتر از  ی خیلالالالالال

شالالالالالالانه  عالالالالالرض 

برای ترمز   باشالالالالالد.

 بكشیم.باسن را از سطح برص کمی باال  است بهتر

 

ابتدا سعی شود وضعیت بصورت پاا  در حالی که سر به سمت باال بود، اگر از پشت سر سقوط کرديم  -3حالت 

 پايین و سر به سمت باال در آيد.

 بعد همانند روش باال ترمز می کنیم.   در این االت پاها را از پهلو به سمت پایین چرخانده و

 

در صورت سقوط برروی سینه در حالی که سر به سمت پايین باشد با فرو بردن کف يکای از دسات    -4حالت 

 ها در برف وتکیه بر آن،حول محورش چرخیده و به وضعیت اول رسیده، سپس ترمز می کنیم.
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 نحوه دست گرفتن کلنگ:

 

 در برص سفت     در برص نرم              

 :با برف سفت يیب هایصعود از ش یه شده برایروش توص

دور شصالت را  لچه کلنگ را رو به جلو قرار داده انگشالت  ی؛ بشود یت کلنگ را در مچ دست کوه انداخته واندازه میبند اما

 .ردیگ یغه قرار میگر بدور تیدسته کلنگ و سه انگشت د یلچه و انگشت اشاره رویب

 .ترمز است یوش در هنگام سقوط االت مناسب کلنگ بران ریده ایفا

 

 

 :نرمبا برف  يیب هایصعود از ش یه شده برایروش توص

کالف دسالت بالر روی دسالته،     ؛ غه را به سمت جلالو قالرار داده  یباشد و ت یت مانند روش قبا میز بند اماین االت نیدر ا

 شود. یلچه قرار داده میب گر بدوریگشت ددسته کلنگ و سه ان یانگشت اشاره بررو ،غهیدور ته ب انگشت شصت

 .کلنگ را داخا برص فرو برد بیلچهتوان  یم "عاین االت در صورت بهم خوردن تعادل سریدر ا
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 :ترمز درجا

سطح بالرص(   یباال) کلنگ دسته یتوان با دست آزاد به سرعت انتها یبرص بهم بخورد م یكه تعادل شما بر رویدر صورت

ب یشال  یرو باله سالمت بالاال   یال بالا اعمالال ن   کلنگ قرار دارد سر یکه بر رو یدست بر کلنگ را توسط گرفته و فشار واردهرا 

 شود. یبرص م یع بر روین عما باع  ترمز سریا کرد؛شتریب

 ده خواهد بود.یفا ید، گرفتن دسته کلنگ در باالتر از سطح برص بینیب یهمانطور که در شكا م
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 :یبرف یب هایدر ش ت با کلنگحرک

. هنگام صعود با کلنالگ بالا   د از کلنگ استفاده نمودیبا یمنیجاد ایز به جهت ایا عدم تعادل و نیبه دل یبرف یب هایدر ش

 یكال یو ... به  ، جنس برصیزان خستگی، مری، طول مسزان بار، ارتفاعی، میجسمان ی، آمادگبیهمچون ش یتوجه به عوامل

 .  عود کردتوان اقدام به ص یر میز یاز روشها

 م ی. صعود مستق6

 . تراورس 0

 گزاگ یز. 9

باشالد کاله بالا     یر مال یال ز یک هایم شاما تكنیبه صورت مستق یبرف یب هایصعود از ش م با کلنگ:یصعود مستق -6

 :  از هر کدام استفاده نمودر ارکت به تناوب یتوان در طول مس یتوجه به عواما ذکر شده فوق م

 م با پنجه کفش  ی: صعود مستقالف

 )با پهلو( کفش م با لبه کوهِیصعود مستق :ب

  3ساعت  ای 9م به روش ساعت ی: صعود مستقج

 

از  یكال یتوان باله   یر میب مسین روش با توجه به شیدر صورت استفاده از ا :توسط کلنگ پام با پنجه یصعود مستقالف(

 :ر اقدام به صعود نمودیدو روش ز

ن االت کلنگ را بالا  یدر ا .کند یجاد تعادل میک دست ایز کلنگ با است که استفاده ا یر در ادیب مسیش :حالت اول

. فاصله کلنالگ  میده ین ارکت کلنگ را مقابا خود در برص قرار می( و در اولندارد یا چپ فرقیراست از دو دست ) یكی

را کنالد   یروشال یک باشالد کاله پ  یال خود را از دست بدهد و نه آنقدر نزد یعمود یاز بدن نه آنقدر دور باشد که بدن راستا

موافالق   یفاصله کلنالگ بالا پالا    یانیباٌ در نقطه میرد که تقریگ یمخالف کلنگ صورت م ین ارکت توسط پای. دومدیبنما

 الف کلنگ و کلنگ قرار خواهد گرفالت. مخ یپا یانیموافق کلنگ در فاصله م ین مراله پای. در آخرردیگ یکلنگ قرار م

 (پا–پا –روش کلنگ )

ارتفالاع زیالا منطقاله،     ن بخش در صورت عدم امكان گالامبرداری سالریع )باله دلیالا    یا یده در ابتدااد شیبا توجه به عواما 

 پا –کلنگ قرار داد ) یت بعدیتوان در هر گام کلنگ را ارکت داده و در موقع یمخستگی، سنگینی بار و یا شیب زیاد( 

 (  پا – کلنگ –
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 .نخواهد بود جلوتر چگاه پا از کلنگیذکر شده ه کیتكندر 

 

  6                        0                                                               

      

                             9                         3 

        

 

 

افظ تعادل استفاده از هر دو  یاست که برا یر در ادیب مسیش :حالت دوم

ب زده یشال  یرو یاالت کلنگ مقابا بدن باله نحالو   نی. در ااست یدست الزام

ا باله  یال متما یبهتر است کم یشود که امتداد آن عمود بر سطح افق و ات یم

. فاصالله  رنالد یب قالرار گ یلچه در جهالت عالرض شال   یغه و بیب بوده و تیسمت ش

فاصالله   یانیال از دو پا در نقطه م یكی. باشد یکلنگ از بدن همانند االت قبا م

کلنالگ و   یانیال دوم در نقطاله م  یقرار گرفته و سپس پا گرید ین کلنگ و پایب

ن سه نقطاله  ین ایشتر شود فاصله بیب بی. هر چه شاول قرار خواهد گرفت یپا

پاها باله صالورت پلاله ای و بالا فاصالله از هالم )بالرای        که  ییشود تا جا یکمتر م

 .پا(-پا –)کلنگ ب قرار خواهند گرفت یدر ش اجتناب از بهم خوردن تعادل
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 کالرد توان در هر گام کلنگ را باله نقطاله بعالد منتقالا      یم طیز همانند االت قبا در صورت سهولت شرایت نن االیدر ا

 .  (پا –؛ کلنگ پا –)کلنگ 

 یادآوری: در این االت بهتر است کلنگ در دست توانمندتر قرار گیرد. 

 

ن یال در ا :م با لبه کوه کفش توسط کلنگیصعود مستقب(

 یگرفته و صعود انجام مال ب قرار یروش از پهلو به سمت ش

ن ارکالت بالا کلنالگ بالوده و بالاالتر از      ی. بالاز هالم اولال   شود

ت بدن در فاصله مناسالب قالرار گرفتاله و در ارکالت     یموقع

از گالر ) ید یپالا  ی( بالاال هدر یپامخالف کلنگ ) یپا یبعد

با برش سطح بالرص  ( ارکت کرده و کوه یپا یسمت جلو

س جاد نموده و سالپ یپا ا یاز سمت پشت به طرص جلو جا

اول باله   یارکالت کالرده و از سالمت پشالت پالا      یبعد یپا

 ی. بالرا کنالد  یجاد میرا ا یبعد یپا یسمت باال آمده و جا

ده شده و بعد یصعود با پنجه کوب یدره خارج از راستا ی( پاا راست بدنیصعود کردن با طرص چپ عوض کردن جهت صعود )

کاله بالا پنجاله در بالرص      ین ارکت پائیداده و در آخر گریسپس کلنگ را به دست د خود عوض شده یگر در جاید یپا جهت

 .گر برص را برش خواهد دادید ین کلنگ و پایقرار دارد در فاصله ب

  در این روش نیز با توجه به سفتی و نرم بودن برص، بیلچه و یا تیغه کلنگ در جهت مسیر در دست قرار می گیرند.   نکته:

 

ا هالر دو  یال ک یال ب بالا  یب قرار گرفته و با توجه باله شال  ین روش رو به شیدر ا :9 ساعت اي 3م به روش ساعت یصعود مستقج(

اقالدام   3ا سالاعت  ی 9ن ارکت کلنگ را مقابا خود در برص قرار داده و سپس به روش ساعت یکلنگ را گرفته و در اول ،دست

 .  گردد یبه صعود م

ت فواصالا  یال موافق بالا رعا  یکلنگ و سپس پامخالف  یشود ابتدا پا یک دست از کلنگ استفاده میکه با  یاست موقع یهیبد

 یبالرش داده و پالا   ی، برص را به صورت افقمخالف کلنگ ی. رمناٌ بهتر است پادینما یقبا ارکت م یگفته شده در روش ها

 . شود یموافق با پنجه وارد برص م
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 تذکر: برای افظ تعادل بهتر است پای دره و پای کوه در یک راستا قرار نگیرند. 

 

  (:یعبور عرضتراورس) -0

ک راسالتا قالرار   یال بالا در  یکه پاها و کلنالگ تقر  یم به نحویده یجلوتر از بدن ارکت م ین االت ابتدا کلنگ را کمیدر ا

 شود. یتكرار م ارکاتب ین ترتیکند و به هم یموافق ارکت م یمخالف و بعد پا یسپس پا رند،یگ

 

ب یه دادن و رربه زدن سخمه به سطح شیه گرفت و با تكتوان کلنگ را در دست در یاد باشد میز یلیب خیاگر ش نكته:

 تعادل کمک گرفت. یاز آن برا

 

گفته شده کاله   یگزاگ در بخش قبلیاصول ارکت ز :چ(یگزاگ)مارپيز-9

ز مانند اصول گفته شده در تالراورس بالا   ینحوه ارکت دادن کلنگ ن شود؛ یجاد نمیدر آن ا یرییبا ارافه شدن کلنگ تغ

 :ردیگ یر صورت میب زیکه به ترت ر جهت استییشود نحوه تغ ینجا ارافه میکه در ا ینكته ا کلنگ است؛

 م.یده یک تر به خود قرار میدر فاصله نزد یقبل یکلنگ را نسبت به گام ها -
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   .کند یمخالف کلنگ ارکت م یپا -

 .شود یه میسر کلنگ آمده و با دودست به کلنگ تك یز به رویدست دره ن -

 .ردیگ ید قرار میر ارکت جدیخود برگشته ودر جهت مس یلنگ در جاموافق ک یپا -

ده یکلنگ به صالورت کشال   یت را در باالیت کلنگ را به دور مچ دارد بند امایکه بند اما یدست :ض دست کلنگیتعو -

وده و ت خالارج نمال  یرا از بند اما یی؛ سپس دست باالت شدهیجاد شده در بند امایا یگر وارد فضاینگه داشته و دست د

 باید دقت شود در زمان تعویض دست، کلنگ از برص خارج نشود.  .شود یسر کلنگ گرفته م ینییبا دست پا

 .لچه عوض شودیغه و بیت تیشود تا موقع یسرکلنگ چرخانده م -

ن پالس هماننالد   یرد واز ایگ ید قرار میر ارکت جدیده ارکت نموده و در جهت مسیکه اکنون موافق کلنگ گرد ییپا -

 .خواهد شد یر طیا مسقب

 

ن آمدن با يیپا

 کلنگ:

 ب:یپشت به شا -6

ن روش زانوهالا  یدر ا

بالاال  و  خم شدهد یبا

تنه به همان نسالبت  

از مفصالالا لگالالن بالاله 

)هالر   جلو خم گردد

شالالتر یب بیچالاله شالال

ارکالت باله    یرد، برایگ یقرار م در دست عاماکلنگ مطابق اصول گفته شده  (.شتر خواهد شدیها ب یدگین خمیاباشد 

با رربه به برص در آن قرار  موافق یمخالف و سپس پاشنه پا یم بعد پاشنه پاید کلنگ را ارکت دهین ابتدا باییت پاسم

 .باشد یغه کلنگ به سمت کوه میت .ردیگ یم

 یرالمنا تالوال   .ن وارد شالود یید محكم بوده واز باال به پایرربه پاشنه با ،مطمئن یپا یجاد جایا یبرادر برص سفت  نكته:

 .ت گرددید رعایز بایموافق کلنگ ن یپا –لف کلنگامخ یپا –کلنگ یارکت
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دره )باله   یرکفش پالا  پا توسط لبه کوهِ یه بر آن ابتدا دو جای، با تكبوده کلنگ در دست کوه روش نیادر ب:یبغل به ش-0

قالرار   یقبل یپاها یکلنگ در جا ن ارکت کرده وییجاد شده و رو به پایهمان صورت که در االت بدون ابزار گفته شد( ا

 .ردیگ یدره قرار م یپا یقبل یپا یکوه با رربه در جا ی. پاردیگ یم

ن دو یبالدن و بال   مقابالا د یال کلنگ باابتدا  االت نیدر ا شود. یاستفاده م تند یب هاین روش در شیاز ا ب:یرو به ش-9

را م آنگالاه کلنالگ   یال دار یبر م نیپائدو گام به سمت ها پاپنجه  یروسپس  .در برص زده شود یو بطور عموددست باشد 

 ید رویال م در رمن وزن بالاال تناله با  یده یم و بعد از استقرار کلنگ در برص، مجدداً ارکت پاها را انجام میآور ین میپائ

باشالد   یسالوم مال   ه گاهیتككه کلنگ به عنوان ییاز آنجا ب.یا نشود برعكس صعود در شیکلنگ باشد و بدن به عقب متما

 به آن وارد کرد. یشتریب یرویچه بهتر نتعادل هر  ید برایبا
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0 

 

6 

 

9 

 

3 

 

 1 

ا یال و( پالا  –پالا  –توان از روش )کلنگ یط میبسته به شرا باال ذکر شدهن آمدن که در ییپا یک هایک از تكنینكته : در هر

 .  پا( استفاده کرد –کلنگ –پا –)کلنگ

 مصرص گردد. یکمتر یاستفاده شود و انره یقبل یصعود باشد تا از جا پاها ریر برگشت همان مسیتذکر: بهتر است مس
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 سخمه:

سالفت و   ین روش در برص هایاز ا باشد؛ یم« سخمه کردن» یبرف یب هایاز ش عیسر ن آمدنییپا یگر برایک روش دی

رد دسالت  یال گ یار مال از دست ها قالر  یكیب که کلنگ مانند اصول گفته شده در ین ترتیبد ،شود ینسبتا سفت استفاده م

د باله انالدازه عالرض    یبا مه نشسته گرفته و فاصله پاهاید االت نیبدن با رد.یگ یگر دسته کلنگ را در باالتر از سخمه مید

ه نسالبت باله   یال غه بطرص خارج از بدن کوهنورد است سخمه کلنالگ بالا زاو  یكه تیمه نشسته در االی. به االت نشانه باشد

ر االالت  ییال بالا تغ  .کنالد  یبرص ارکت م یم و سخمه کلنگ رویخور یاها سر مکف پ یشود، رو یبرص زده م یب رویش

ه بالازتر  یهر چه زاو توان تعادل و سرعت ارکت را کنترل کرد. یه کلنگ با سطح برص میاد کردن زاویپاشنه ها و کم و ز

ر  باشالد سالرعت   کلنالگ کمتال   یه بسته تر و فشالار بالر رو  یشتر باشد سرعت کمتر و هر چه زاویکلنگ ب یا فشار بر رویو 

 شود. یشتر میب

 شود. یانحراص پنجه پاها به طرص داخا باع  کاهش سرعت و به طرص خارج باع  بهم خوردن تعادل م

 یم و بالا لباله هالا   یترمز کردن بهتر است به سمت دسالته کلنالگ بچالرخ    یبرا

م عما ترمز را انجالام  یکن یجاد میبرص ا یکه توسط آنها بر رو یکفش و برش

 م.یده

  شتر است.یکه کلنگ قرار دارد ب یدر طرفمانور ارکت معموال 

 

 

 

 

 :یر اسکسُ

 یتوان استفاده نمود سر اسك یاد میز یبدون صرص انره یبرف یب هایع از شین آمدن سرییکه جهت پا یگریک دیاز تكن

 رد.یگ یر انجام میاست که به شكا ز
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 یبدن نگاه داشته ودست ها به منظور افظ تعادل کم ک دست به صورت آزاد و دور ازیدر صورت داشتن کلنگ آن را در 

تعادل در جلو و به سمت دره و  یمتر بوده و پا یسانت 61تا  61پاها از هم ادود  یفاصله عرر .رندیگ یدور از بدن قرار م

 رد.یگ یبرص قرار م یعقب تر از آن رو یگر کمید یپا

كنواخت و یار با انتقال فشهمانند اسكی بازان ن روش سر خوردن یدر ا

 یاد کردن فشار بر رویرد و با کم و زیگ یكسان به کف پاها صورت می

ا راست یتوان به چپ  یا سمت راست کفش ها میسمت چپ  یلبه ها

ست یبا یز میتوقف ن ی. براچ ها سرعت را کنترل نمودید و با مارپیچیپ

  .    ن زدیاز طرف یكیبه  یچ کاملیپ

است تیغه به طرص کوه باشد تا در صالورت  هنگام سُر اسكی بهتر  -نكته

 بهم خوردن تعادل سریعتر آن را در برص فرو برده و ترمز کنیم.

 

  :(ینحوه برف کوبحرکت در برف نرم )

ت و اجم بالرص ارکالت بصالورت    یب تند با در نظر گرفتن موقعیدر ش

باشد. جهت ارکت بهتر اسالت نفالرات    یباً به اندازه عرض شانه میرد. فواصا قدمها تقریگ یگزاگ صورت میا زیم یمستق

قالد فالرد باشالد در    ر و یب مسیبا شکه متناسب  ینفر اول قرار دهند. استفاده از باتوم اسك یخود درست جا پا یپا یبعد

 خوب موثر است. یک برفكوبی
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 سکوی استقرار:

باله   (،…و  یت، بلالوک برفال  یال اما یم )برایاشته باشدریمس یرو یتوقفست ا تند الزم نسبتاً یها بیش یرو ییدر جاها

مورد نظر  یت هایهموار قرار داده و در جهات مختلف قرار گرفته وفعال  ک محای یمان را رویم دو پایکه بتوان یاندازه ا

نجالام  ا ان کار ریکلنگ ا ر با استفاده ازیبه روش ز باشدسفت . اگر برص میکن یجاد میثابت ا یپا یجا ،میمان را انجام ده

 .میده یم

ده یخالط کشال   یدر ابتدا و انتهالا  .میکش یم یم متر خطیادود ن  یا اندازه با  یک خط افقیبرص با کمک کلنگ  یوبر ر

 یم یخال با ارکت رو به جلو لچه کلنگیب توسطن محدوده را ی. داخا امیکش یبرص م یبر رو یدو خط عمود زیشده ن

 61در این االالت بهتالر اسالت شالیب سالكو تالا        .میکوب یم آن را با پا یح روسط ،هموار شدن و صاص کردن یم و برایکن

 درجه به سمت کوه باشد محا استقرار مناسب و از سُر خوردن فرد اجتناب شود. 

ارکت کلنگ  االت  شود  یسع شود یکردن برفها استفاده م یکه از کلنگ جهت کندن و خال یه مواردیتذکر: در کل -

رت قرار گیری بالر روی شالیب تنالد باله صالورت      و در صو باشد یپاندول

   .کندن رو به جلو باشد

 :پا یجاکندن  

پالا درآن سالخت ومسالتلزم     یجالاد جالا  یکه برص سفت بالوده و ا  یمواقع

رانجالام  یب زینكار را به ترتیباشد با کمک کلنگ ا یاد میز یصرص انره

 :  میده یم

 ید مال جایادر برص )هشت( دو شكاص  3غه کلنگ به االت یابتدا با ت 

   م.یکن

 .میکن یم یلچه خالیب یبا ارکت رو به جلو داخا آنرا

 

 

 



 بخش ربف و خی                                             کارآموزی ربف ردس  طرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 6931بهار                                             آموزش کارگروه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 

66 

 

 

 

عرض شانه و در طول  فاصله پا به ید دو جایپا کندن با در جا

م، در کندن و یم و بعد ارکت کنیجاد کنیگر ایر جدا از همدیمس

 یبرص وارد م یرو یها، کلنگ به االت پاندول کردن برص یخال

ک سخمه ینزددر م و دست یرا مصرص کن یتا اداقا انرهشود 

پس  ق باشد(.یکه عا یرد )در محلیگ یدسته کلنگ قرار م یرو

 .دادرربات پا به آن شكا مناسب  ست بایبا یم ،پاها با کلنگ یت جایجاد موقعیااز 
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 م با پنجه پا:یپا در روش صعود مستق یکندن جا

 یا هشت بر رویبه شكا عدد هفت  ییغه کلنگ شكاص هایکه ذکر شد توسط ت ن روش همانگونهیپا در ا یکندن جا یبرا

ه کرده و بعد ی؛ با قرار دادن کلنگ در برص به آن تكجاد نمودیپا ا ی، هر بار دو جاکه گفته شد یجاد نمود و به شكلیبرص ا

 .شده مستقر خواهند شد جادیا یپاها یموافق کلنگ در جا یمخالف کلنگ و پس از آن پا یب توسط رربه پایبه ترت

هفتاد درجه( تعداد  ی)باال یتند برف یب هایدر ش

از به یشتر بوده و به علت نیجاد شده بیا یپاها یجا

دستان  یدتا ارتفاع قابا استفاده برایافظ تعادل با

 .       جاد گرددیپا ا یجا

با لبه کوه  میمستق پا در روش صعود یکندن جا

  :کفش

 یر سطح برص باالدست و در راستادر ابتدا با کلنگ د

ار نموده و سپس یک شیجاد یدن برص ایبدن با تراش

با رربه پا )مطابق آنچه در صعود با لبه کوه کفش 

 .ایجاد می کنیمپا  یبدون ابزار گفته شد( شكا مناسب را جهت استفاده از آن به عنوان جا

 

 

 

جاد یا یقبل یپا یار در باالدست جایک شیجهت برداشتن هرگام 

، با جاد شدهیار ایش ینموده و سپس با قرار دادن کلنگ در باال

 شود.    یمخالف کلنگ گام برداشته م یپا
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 پا در تراورس: یکندن جا

پا کنده و با رربات پا به آنها شكا  یپاها وفاصله گام ها در هر مراله دو جا یای، زوابا در نظر گرفتن جهت ارکت

 .شود یمطلوب داده م
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افالظ تعالادل    یتالوان بالرا   یم زدست کوهیو ن سمت کوه یپا یاز زانوتند خیلی  یب هایانجام تراورس صعود در ش یبرا

 . نمود ه بر کوه استفادهیجهت تك

 

 :گزاگيپا در صعود ز یکندن جا

نموده و سپس با قرار دادن  جادیابرص به عنوان جای پا ار در سطح یز فاصله گام ها دو شیپاها و ن یایبا در نظر گرفتن زوا

است که  یبیارکات به همان ترت یتوال ی. چگونگپای خود را با رربه در آنها قرار می دهیمه بر آن یکلنگ در برص و تك

 :گردد یر عما میب زیر به ترتیر مسییدن به نقطه تغی. با رسگزاگ گفته شدیر زیبا کلنگ در مسدر صعود 

 ک تر استیبه فرد نزد یقبل یارهایشود که نسبت به ش یجاد میدره در برص ا یجهت پا یاریش -

 .ردیگ یدر برص قرار م یک تر از مرااا قبلینزد یکلنگ در فاصله ا -

 .ردیگ ید قرار میت جدیمخالف کلنگ در موقع ی، پابا اتكا به کلنگ -

د قرار یر جدیو در جهت مس خود برگشته یموافق کلنگ در جا یشود پا یه  میكه با دو دست بر کلنگ تكیدر اال -

 .خواهد گرفت
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گر منتقا شده و سر کلنگ در یگزاگ گفته شد به دست دیر زیت کلنگ همانگونه که در صعود با کلنگ در مسیبند اما -

 .ردیگ ید قرار میت جدیموقع

  در امتداد مسیر جدید ایجاد شده قرار می گیرد. ا تكیه بر کلنگ پای موافق کلنگ ب -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : پا در هنگام فرود یکندن جا

 :بیالف(پشت به ش

، جاد نمودهیب توسط کلنگ در برص ایپا به فاصله عرض لگن وطول گام متناسب با ش یدر هنگام فرود هر بار دو جا

 یاپاه یجا در رربه نمودن وارد با کلنگ موافق –ب مخالف کلنگ یکلنگ را در کنار بدن در برص قرار داده و پا ها به ترت

 .افتین مرااا فرود ادامه خواهد ید و با تكرار اینما یجاد میکنده شده فرم مناسب را در آنها ا
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 یپاها یپا از جا یتند مطابق شكا هنگام کندن جا یب هایدر ش

 .توان استفاده کرد یباالتر توسط دست آزاد جهت افظ تعادل م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب(:ی)بغل به ش ب(فرود با لبه کوه کفش

 یبیدره با همان ترت یر پایپا درست در ز یک جایر هر مراله د

. در گردد یجاد میکه در روش صعود با لبه کوه کفش گفته شد ا

باالتر به  یپاها یتوان از جا یز توسط دست کوه مین روش نیا

 . اه؛ جهت افظ تعادل استفاده نموده گیعنوان تك

داخا آن می پس از ایجاد جای پا، لبه کوه کفش با رربه در 

 . ردیکفش در آن قرار بگ 9/6د اداقا یبا یو م نشیند

 

 : دیر توجه کنيپا در تراورس به موارد ز یدر کندن جا

 .  کلنگ اتماٌ در دست باشد یتبند اما -6

 .  دیین نماییر ارکت تراورس را از قبا تعیمس  -0
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پا توسط کلنالگ باشالد ) در    ین کندن اداقا دو جاباشد که امكا ید به اندازه ایپا فاصله گام ها با یکندن جا یبرا  -9

 . شد که تعادل کوهنورد به هم نخوردبا یک از آنها به گونه ایدسترس باشد ( و فاصله هر 

لچاله  یار نمالوده و سالپس بالا ب   یجاد شیغه کلنگ در محا مورد نظر ایسطح برص ابتدا با ت یو سفت یخ زدگیدر صورت  -3

 م . یکن یپا م یبه کندن جا اقدام یکلنگ با انجام ارکت آونگ

 نكته :  

 رد.ی، سخمه کلنگ خارج از بدن قرار بگقت شود در هنگام استفاده از کلنگد    -6

  .ه داشته باشدیبه سمت کوه زاو ید کمیجاد شده بایا یپا یجا    -0

 

 :یناگهان یترمز با کلنگ در سقوطها

فالرا   یبالرا  .کلنالگ اسالت   د روش ترمز بالا یریدوره فرا بگ نیا د دریکه با ییک هاین تكنیاز مهم تر یكی یکار آموز گرام  

 د:یر توجه کنیبهتر به موارد ز یریگ

  

 استفاده کنند. یمنید از کاله ایکار آموزان با یتمام 

 دا کند.ید موقع ترمز کردن، سخمه کلنگ با برص تماس پیهرگز نبا 

  کلنگ قرار  یبدن کامالً رو )رد یگ ین قرار میدارد و سخمه پائ درجه 31ه یکلنگ با بدن زاودر زمان ترمز

 رد(.یگ یم

 شود. یچ وقت از دور مچ دست رها نمیکلنگ ه تیاما بند 

 ک سخمه قرار گرفتاله بالاال آورده   یکه نزد ید آرنج دستیغه به سطح برص و انجام عما ترمز بایبعد از زدن ت

 ر برص خواهد شد.این اقدام موجب درگیر شدن بهتر تیغه د ر نشود.یشود تا سخمه با برص درگ

 ن گرفته شود(.یا بطرص پائیرون ید بطرص بید بطرص داخا بدن کوهنورد گرفته شود )بایغه کلنگ نبایت 

 غه کلنگ در دست قرار دارد.یشود که ت یانجام م یچرخش در جهت 

 د در دست چرخش داشته باشد.یلچه قفا شود، کلنگ نبایر بید کامالً در زیت باصش 

 شود و باال نگه داشته شود.ر نیپاها در برص درگ 

 اه کند.ن و سخمه کلنگ را نگیید رو به پایرت باصو 
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  در آمده و کلنگ  مه نشستهیبه االت نده سپس یپا را در برص کوب یپنجه هابعد از انجام عما ترمز، ابتدا

د بدنه کلنگ به صالورت عمالو   ی. وقتكه سخمه از برص خارج نشودیم به صورتیکن یرا از قسمت سر بلند م

لچاله کلنالگ   یغاله و ب یت یشتر در برص فرو کرده بالا قالرار دادن دو دسالت بالر رو    یدر آمد سخمه را با فشار ب

و سالپس باله    )االت اسالتقرار( میم تا به اداکثر تعالادل برسال  یکن یبرخاسته و فاصله خود را با کلنگ کم م

 .میده یارکت ادامه م

 الی بیلچه باله صالورت فالرد جلالوگیری     مرد ااتدر هنگام ترمز نگاه فرد رو به سخمه کلنگ باشد تا از برخو

 شود.
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 :  (کوه)ترمز در زمان سقوط به روی شكم و سر به سمت  حالت اول

کلنگ به االت  .به سمت باال است كه سر شمایطور د بهیریگ یبرص قرار م یشكم رو یبر رو پس از به هم خوردن تعادل

ا باله  یال ما یلچاله کمال  یكه بیطور دیبكوبغه کلنگ را در برص یت ،ردیگ یقرار م ر دستانتانه دیت زاویترمز با رعا یاآماده بر

آن اعمالال   ید وزن بدن را روید تا بتوانیر بدن خود نگه داریدرجه ز 31ه یشود کلنگ را با زاو ید سعیباسمت کوه باشد )

غه تالا االد ممكالن در    ین االت است که تیو در ا (دیکن

 و دهیگر سخمه را باال کشیدو با دست  فرو می رودبرص 

 .دیبلند شوبعد از توقف با االت استقرار 

و سالر باله    پشالت )ترمز در زمان سالقوط باله   حالت دوم

 :  (کوهسمت 

بالرص قالرار    یت روبه پشال   پس از به هم خوردن تعادل

قالرار  او  نهیس یصورت آماده رو بهرا ، کلنگ دیریگ یم

ده یغه کلنگ قرار دارد چرخیکه ت یو به سمت دیده یم

د و بالدن  یکوب یو کلنگ را مطابق االت قبا در برص م

از . سپس بعد از اسالتقرار  دیده یاالت اول قرار م بهرا 

 مسیر خارج خواهید شد.  

 

شكم و سالر   ی)ترمز در زمان سقوط به رو حالت سوم

 :ن(ییبه سمت پا

ن زمان کلنگ فاصله مناسالب جهالت   ی. در ادیدا کنیب را پیدن شیر آن امكان دیز ژد تا لیکلنگ را باال ببرن االت یدر ا 

 دور( )در جهت مخالالف سالر کلنالگ   ده و همچون پرگار به مرکز سخمه یغه کلنگ را در برص کوبیت؛ غه را داردیدن تیکوب

 یمال مطابق االت اول ترمالز  سپس  ،ردیگ یمب قرار یدر جهت ش شما یو پا ده تا سر به سمت کوهین نقطه اتكا چرخیا

 .دینما
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و سر به سمت  پشت)ترمز در زمان سقوط به حالت چهارم 

 پايین(:

كاله  یرد باله طور یگ یبرص قرار م یبه پشت روبعد ازسقوط 

ترمالز ابتالدا    ین االت برای. در ااستب یبه سمت ش تانسر

 ،دیال كوبب اخالا بالرص  کنار بدن خالود باله د   درغه کلنگ را یت

 شمارد و یگ یبدن فرد قرار م یرو یکلنگ به صورت عرر

ر یال از ز،)در جهت مخالالف سالر کلنالگ( بالدن را    ، شبا چرخ

 .د کردیخواهکلنگ خارج 

ن آورده و باالتنه به سمت کالوه  یین چرخش پاها را پایدرا

ن االت با توجه به نكات گفته شده در ی. در اردیگ یقرار م

 .دیکنمراله اول ترمز 
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 (Knots) ها گِره

با  یها را ات ها بتوانند گره که آن یطور د. بهیزدن را بارها گوشزد کن ت درست گرهیبه کارآموزان خود اهم یگرام یمرب

 درست اجرا کنند. بصورتبسته  چشمر

 یکوهنورد هخواص گر

 است:ل يخواص ذ یدارا یکوهنورد  یها گره

 .استدر مقابا کشش و رربه محكم و مقاوم  -6

 .شود یمباز  یدست به آسان بازده و  یسادگ هب -0

 .گردد یمباز نبر آن وارد  فشار براثرکار هنگام  -9

 شود. یتر م محكم شود،آن وارد  یهر قدر فشار بر رو -3

 گردد. یباع  کاهش مقاومت آن م ،چرا که هر شكست طناب .استشكست  نیتر کم یاجم و دارا کوچک، کم -1

 :ها انواع گره ها و کاربرد آن

   :سردست  هشتشکل  هگر
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 .ا به کارگاهی ین و صندلیبه کاراب طناب اتصال سر :(Figure of Eight) ال کيهشتِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خرگوشی يا هشت دو الهشت سر 

در کارگاه در زمان فرود استفاده می  اتصالاز این گره جهت 

 شود. 
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 (: Retraced  Figure of Eight) بیهشتِ تعق

 بسته. یا هشت در القه هو زدن گر یاتصال طناب به صندل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م نمود.ید اندازه آن را تنظیزدن گره با رمن
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 :)ماهیگیر( گره دو سر طناب

   رد(.یگ یگر )کمتر مورد استفاده قرار میكدیاتصال دو سر طناب هم قطر به  :Fisherman) ) ال کيدوسرطنابِ 

شتر نسبت ینان بیب اطمیگر با رریكدیاتصال دو سر طناب به  : (Double Fisherman)دوسرطنابِ دوال

برابر  یقطرقطر با اختالص  رهمیغدو طناب و اتصال میلیمتر و پائینتر(  3)بویژه طنابهای با قطر  ال کیدوسرطنابر  هگربه 

 ک شماره.  یاداکثر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .)تسمه(: اتصال دو سر نوار (Water Knot) گره تسمه
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در محا این گره  .کردن طناب خودامایت ثابتبرای  :Clove Hitch, Mastwurf)) حمايت خود

 ود.ش بر روی کاربین اجرا میو کارگاه 
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 طریقه زدن با یک دست

 

  : (Munter Hitch, Italian hitch, Halfmastwurf)تيگره حما

چفت  هرگ کیتوان با  یم یرورالالن گره را در مواقع ریرد. ایگ یا فرود مورد استفاده قرار می کنندهت صعودیاما یبرا

 قفا نمود.و رامن شونده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حمايت )گره چفت شونده( هنمودن گر  نحوه قفل
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 هم دارد. یگرید ین گره کاربردهایرود. ا یکار م فرود به هنگامت یخوداما یبرا :(Prusik) کیپروس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ره هشت سردستگ

اتصال دو رشته طناب در هنگام فرود  یشود. برا یاب استفاده ماتصال دو سر طن یبراهمانند گره ماهیگیر ن گره یا

شود. یه مین گره توصیا
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 :یقارچ برفارگاه گ

برص،  یرو یتهایا امایفرودها  یچالها برادر برف 

برای این  .میکن یمافر  یقارچ برفبصورت  یبلوک

منظور در محا برپایی کارگاه، سخمه کلنگ را در 

 کیبه سمت کوه غه کلنگ یبا تمرکز کارگاه قرار داده، 

م یکن یم یمتر خال یسانت 01دور آن را در برص اداقا تا عمق  میزان سفتی برصم، بعد با توجه به یکش یم رهیدا مین

بلوک  شود تا طناب کامالً دور یبطرص داخا خال یه ایم که دور بلوک با زاوید توجه داشته باشیکردن با یدر موقع خال

 یم در جهت فرود که طناب رویکن یم یخال ین بلوک را هم کمییرد و از دور آن خارج نشود بعد قسمت پایقرار گ

 ر بخوابد و از دور بلوک رها نشود.یمس

ن نالوع بالرص   یال متر عمق در ا یسانت 01ت اداقا یرعاار افر شده کمتر )یاست هرچه برص سفت تر باشد عمق ش یهیبد

 .شتر باشدید بیار افر شده بایبالعكس هرچه برص نرم تر باشد عمق ش است( و یز الزامین

 

 :(ی)قارچ برف یبلوک برف یکارگاه فرود رو

ا یو  میانداز یم میکه افر کرده ا یدا کرده و دور بلوکی، ابتدا وسط طناب را پیبلوک برف یختن کارگاه فرود رویجهت ر

هم به را دو رشته طناب  یانتها .میکن یت دو سر آنرا به هم متصا مدر صورت استفاده از دو القه طناب با گره سر دس

 .میزن یم سر دست گره 

 یا راست آن انجام شود و از پا گذاشتن در باالینكار از سمت چپ و یم که ایتوجه داشته باش یقارچ برفدر هنگام کندن 

 شود. یآن خود دار یو رو

 گر برسند.یكدیبه  یبرفار قارچ یش یدو انتها دینبا: ار مهمیتوجه بس
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رچ قالا  یم طناب از رویریستاده و طناب فرود را مقابا هارنس خود بگیکه اگر در آن محا ا یی)جا ین تر از قارچ برفییپا

 روند. یآن فرود م یم و نفرات از رویکن یم استقرار یک سكوی ،بلند نشود

کشالد و طنالاب را از دور    یرا مال  از دو رشته طناب یكی ب ؛طنا یرفت، بعد از باز کردن گره انتها تاً نفر آخر که فرودینها

 کند. یبلوک جمع م

عمالق   یضتر خواهالد بالود و دارا  یعر آن دار باشد، شكا یكه برص شا و ناپایدر صورت یقارچ برف  جهت زدن کارگاه بصورت

 د.خواهد بو یعمق کمتر یکوچكتر و دارا رهیم دایندار باشد یكه برص سفت و پایشتر و در صورتیب

 :فرود در برف یروش ها

 :(درجه  06ب یمناسب تا ش) یروش اسکاتلند(1

ست به ددو طناب را با دو  .میستیا یر ابتدا  رو به کارگاه میز یبق شكا هااطست  مین یبه صندل یاجین روش ااتیدر ا

و م یده ی( عبور ما چپیت )راس رانر یمجددا رو به جلو آورده هر دو رشته را از ز هم عبور داده  یاز رو پشت بدن برده

 .میدار یبا دست ترمز آن را نگاه م

 

 :( روش فرود با هشت فرود0

نكه یبا توجه به ااز ابزارهای فرود استفاده می شود. مختلف  یب هایقابا کنترل در ش راات و یداشتن فرود یبرا

  : ان خواهد شدیه مراله بنجا استفاده از آن مراله بیباشد در ا یابزار فرود هشت فرود من یتر یعموم
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 :انداختن طناب به داخل هشت فرود -1

م یخواه یکه م یم و هنگامیکن یزان میآو هارنسم و به کنار یانداز ین میفرود را از سوراخ بزرگ آن به کاراب شه هشتِیهم

 م:یفرود را آغاز کن

 میکن یت را به هارنس وصا میت کارگاه قبا از هرکار ابتدا خود امایدر موقع  . 

 در سمت دست اتكا( میده یک طرص بدن قرار میرا در )به صورت دوال( طناب فرود  ستاده ویرو به کارگاه ا(. 

  چ دار در ین پال یهر دو رشته طنالاب فالرود زده و باله کالاراب     یک بر رویگره پروس طنابچه قفا خودکار یکتوسط

 .ت فرود(یم )خود امایینما یهارنس متصا م یجلو

  گره  سپس پائینتر از م.یینما یهارنس متصا م یجلون را به ین، ابتدا کارابیفرود از کاراب  شتِبدون در آوردن ه

فرود را از  گاه هشتِ آنو در پشت القه کوچک قرار می دهیم.  دادهفرود عبور  بزرگ هشتِ هالقاز طناب راک یپروس

 ماند. یگاه آزاد نم چیفرود ه ن روش هشتِیدر ا م.یکن یمتصا م ین صندلیبه کاراب کوچک هالق

 

 

 

 م.یریگ یطناب را م یخالص 

 میدار یوزن خود را به هشت فرود منتقا کرده و متناسب با ارکت طناب در هشت فرود رو به عقب کام بر م. 

  شود یپاها به اندازه عرض شانه  باز م هشت  شصت دست ترمز رو به باالست.با در فرود. 
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 :قفل هشت

 ید، برایمتوقف شو یلید به دالین فرود بایدر ا یگاه شما یگرام کارآموز

 .توان اصطالااً قفا نمود ین کار هشتِ فرود را میا

در صورت لزوم بدون قفا کردن گره امایت  ،کین تكنیبا استفاده از ا

با )ن فرود یدر ا بهتر است .)پروسیک( می توانید در میانه راه فرود را متوقف

ت یهشت فرود خود را اما یک باالیپروس هگربا روش ( فرود هشتِابزار شكا 

 د.یئنما

 

 

 

 فرود )حمايت پويا(:ت در يخودحما

 م.یکن یمتصا م یفرود را به صندل هشتِ

دار  چیپ نیک کارابیرا با  آن هم و طنابچیزن یک میپروس هک گریفرود  هشتِ یباال

 . میکن یمتصا م یبه صندل

فرد به جلو  یدگیشد که باع  خمت فرود نه آنقدر کوتاه بایاندازه خود اما

ن از دسترس فرود آ یشود و نه آنقدر بلند باشد که پس از انداختن وزن بررو

 .است یاندازه مناسبباز مهین ک دستِی ه. معموالً به اندازرونده خارج گردد

  

 

 

 

و  UIAAنداردهای لوازم کارآموزان را از نظر تطابق با استا هقبل از شروع به تمرين صعود، کلی مربی گرامی:

CE ، 

 پروسیک( بازبینی نمايید. های ويژه طنابچه ها) به گره هبودن و انداز سالم
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 :یکارگاه افق

)عمود بر مسیر فالرود  ب یک شكاص در جهت عرض شیابتدا 

لچاله کلنالگ   یبباافر نمالوده و و کمی بزرگتر از طول کلنگ( 

د توجاله  یال کالردن با  یدر موقع خال. میكنیم یداخا آن راخال

 یبطرص داخالا خالال   یه ایار با زاویش داخام که یشته باشدا

بالا در  یتقرگالر در جهالت عمالود و    یک شالكاص  د یو بعد شود 

ک یم با یکن ین افر میبه سمت پائ گاه کلنگیت گرانیموقغ

م گالره  یزنال  یم تیخود اماک گره یدور دسته کلنگ  تسمه

را  ییو تسالمه بالاال   میال آور یکلنگ مگاه یت گرانیموقغرا در 

غه بطرص داخا برص یكه تیبطورم یکن یفرو م  یغه داخا شكاص عرری. کلنگ را از تمیچرخات یر دور کلنگ مک دوی

 .ردیجاد شده قرار گیا یدر برابر شكاص عمودتسمه فرو رود و 

تالا کمتالر در معالرض تالابش      میپوشالان  یشكاص را مجدداً با برص م استفاده از کارگاه برای مدت زمان طوالنی در صورت

 .قرار گیرد آفتاب

 

 

 

 

 

 

 تيحما عانوا

 :ت نفر دوميحما  -1

ک یادود کند. در فاصله مناسب از کارگاه ) یدرست م یافق ک کارگاهینفر در ابتدا  بدن یت از باال بر رويالف( حما

 .کند یت میر امایخود را مطابق شكا ز و کند یبرص م یبر رو  "سطا نشستن "   کین تر یی( پامتر
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 .با جهت صعود صعود کننده است یتچیت امایاماخود ک راستا بودن تسمه ی ،تینوع امان ینكته مهم در ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در مسیرهایی است که برص دارای ت نفر دوم یاما ین روش براین روش بهتریط )برص( ایدار بودن محیبا توجه به ناپا

 .باشد یمباالیی نیست مقاومت 
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 :ن و کارگاهبد یت نفر دوم بر رويب(حما 

ک سكو )محا ین تر از کارگاه ییجاد نموده و درفاصله مناسب پایا یت کننده همانند روش قبا کارگاه افقیفرد اما

وصا است را ابتدا ت را که به نفر دوم ید طناب اماینما یتش را به کارگاه متصا می؛ خود اماکند ی( درست ماستقرار

ت ینفر صعود کننده را اما ،تیا گره امایت و یله ابزار مخصوص امایبوسبعد  چ دار کارگاه عبور داده وین پیاز کاراب

 کند. یم

 

 ت سرطنابيحما  -2

ک سكو یخود  ین تر برایی( پاک متریادود کند. در فاصله مناسب از کارگاه ) یدرست م یافق یک کارگاهینفر در ابتدا 

 کند. یت را به کارگاه متصا میکند و طناب خود اما یجاد میا

 کند. یت میت نفر صعود کننده را امایا گره امایت و یله ابزار مخصوص امایوسب

ر ییبه تسمه کارگاه متصا نمود تا در صورت سقوط سرطناب فشار طناب باع  تغ انگ مطابق شكیک اسلیتوان  یم

 نشود. یبصورت ناگهان یتچیجهت بدن اما
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 ها و فرامین قراردادی  گزاره

ترین وجه  ترین زمان و دقیق ها در کوتاه تا با آن، مندیمقراردادی نیاز ای از اصطالاات مجموعهبه  یتاماصعود و  هنگام

استفاده  در این صورت پسنفرات همدیگر را نبینند  ،زیرا ممكن است در مسیر صعود و یا فرودممكن ارتباط برقرار کنیم. 

فرق کند. به دلخواه  یتواند برای هر گروه عالئم قراردادی می ید.نما می  صعود و فرود را تنظیم و راات اصطالاات،این از 

 .دهیم این عالئم را به اختصار شرح میها به مرور به صورت استاندارد درآمده است که در ذیا  اما تعدادی از آن

موردنظر قابا شنیدن کلیه این کلمات)فرامین( باید با صدایی بیان شود که اوالً قابا فهم و ثانیاً برای نفر  نكته مهم:

 باشد.

 حمايت آماده؛

 تواند صعود را آغاز کند. گوید. بعد از گفتن آن، صعودکننده می چی می این گزاره را امایت

 کنم؛ صعود می

 چی باید طناب را جمع کند. گوید آماده صعود هستم و امایت صعودکننده با این کلمه می

 صعودکن؛

 کنید.به صعودتوانید شروع  می ،مراقب هستماین است که منظور آورد.  یچی به زبان م این واهه را نیز امایت

 جمع کن؛

 نفر بعد بتواند صعود را آغاز کند. تاکردن ارافه طناب مابین امایتچی و سرطناب است  منظور جمع

 حمايت؛

نفر صعود کننده امایت  دربودن  به منظور مراقب چی به امایت یهشداراین واهه  .کنم صعود میمنظور این است که 

 است.

 يخ؛  ريزش ...؛ -سنگ 

  .ختتر را آگاه سا نفرات پائینتوان  با گفتن آن می است.از باال  و یخ و ... ریزش سنگاین اصطالح،  منظور



 بخش ربف و خی                                             کارآموزی ربف ردس  طرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 6931بهار                                             آموزش کارگروه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 

93 

 حمايت آزاد؛

تمه تواند به کار امایت خا چی می امایتاکنون منظور این است که صعودکننده یا فرودرونده به جای امنی رسیده است و 

 دهد.

 (؛Fixفیکس)

، و الزم است طناب محكم در ورعیت دشوار یا خطرناکی قرار داردفهماند که  نفر صعودکننده با این واهه به امایتچی می

 شود.  چی مانع آونگ )پاندول( شدن و یا سقوط صعود کننده می شود. در این صورت امایت

 ؛"طناب"يا "شل کن"

 ."کمی طناب بده"فهماند  چی می با اين واژه صعودکننده به حمايت

 کرده:

را  یبا التزام انجام کار فن یریقصد عبور از مس یبا همكارگر وصا بوده ویكدیتوسط طناب به ا اداکثر سه نفر که یبه دو 

 ند.یگو یکرده م داشته باشند،

 :یصعود کرده ا

د کاله  ینما یشروع به ارکت م یریدر مس رد، فردیگ یبعد از زدن کارگاه مناسب، صعود توسط فرد صعود کننده انجام م

 اد شالده  ی یبا توجه به روش ها ده و نفر بعد رایمناسب رس یا چپ کارگاه( تا به مكانیر کارگاه باشد )راست یخارج از مس

ت الال ا یچتید امالا یال ن صالورت با یال دهالد. کاله در ا   ر را ادامهیتواند مس یدن نفر به کارگاه او میبعد از رس د.یت نمایاما

 دهد. یر را ادامه میمس یچتیشود و نفر اما یکارگاه مستقر ما نفر صعود کننده در ی رد.یرطناب را به خود بگت سیاما

 شود. یده مینام یاالت  اول االت صعود رربدر

 

 

 

 

 



 بخش ربف و خی                                             کارآموزی ربف ردس  طرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 6931بهار                                             آموزش کارگروه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 

94 

 ت است.ين کار در کارگاه خودحمایاول دیاد داشته باشيبه 
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 ن منابع و مأخذيمهمتر

 

6. The  Mountain Skills Training HAndbood  Pete Hill  & 

Stuart Johnstonsbn 0715310917    0111خ چاپ یتار 

 Sever Routeو  Mountain  Leader یاز کالس ها یررا زارع یآقا یشخص یادداشت های .0

 فرانسه یشامون یکوهنورد یدر مدرسه مل

 .33بهشت  یارد؛ یکوهنوردکارگروه ؛ یکارآموز هجزو .9

3. Ice World   Jeff Lowe      6331چاپ   Isbn 0-89886446-1 

1. Mountaineering The Freedom Of Hills    6
th
 edition  Isbn   

      840370017 

 //:www.climbing.comhttp       ؛Climbing ینترنتیت ایسا .1

         //:planet.com-www.bealhttp       ینترنتیت ایسا .3

  //:www.petzl.comhttp               ینترنتیت ایسا .3

 6931-6936 یفن بخش نكات   یها کوه شماره هفصلنام .3

61. Nœud  endorsements  man oeuvres  special Department  de 

la formation  

66.  Alpinism ENSA ،November 1998ر(.ی، )استفاده از تصاو 

 ر(.ی، )استفاده از تصاو6913ماه  یآرش، چاپ اول، د کوهنوردان ؛ گروهیکاربرد طناب در کوهنورد .60

 .6936،یمحسن نور ه، نوشتیسنگنورد درس کالس طرح .69

    6930چاپ اول  تابستان  گانهی ین محمدیک مترجم شاهیکوهنوردان  نوشته : دان رال یگره ها و طناب ها برا .63

Isbn 964-06-3345-3 

 باشند یاق مولف م یکاتالوگ پتزل دارا یر محصوالت و فنیتصاو .61

61.  PETZL © 

 

 

http://www.climbing.com/
http://www.beal-planet.com/
http://www.petzl.com/
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د. ید بهره الزم از آن را ببرید بوده و توانسته باشیشما مف یبرا ین دوره آموزشیم شرکت در ایدواریام یکار آموز گرام

 یباشد پس ما را از آن ب ین کالس ها میت ایفیبهبود هر چه بهتر ک یراهنما بران یشنهادات شما  بهتریپانتقادات و 

 مالقات شما  ید. با آرزویب نگذارینص

 

 یباالتر آموزش کوهنورد یدر دوره ها

 آموزش کارگروه

 برص و یخبخش 


