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به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه بر نگذرد
تقدیم به تمام کسانی که در تاریخ کوهنوردی ایران به دمی ،قلمی یا قدمی در اعتالی فرهنگ این ورزش تالش نمودند.
کارآموز گرامی؛
آموزش ارتباطی دوجانبه بین مربی و شاگرداست بنابراین برای بهره وری بیشینه دادن اطالعات مناسب به مربی و شاگرد
جایگاه بسزایی دارد.
شاگردی که با پیش زمینه و آگاهی از مطالبی که قرار است فرا گیرد در سر کالالس اارالر شالود و مربالی ای کاله قبالا از
کالس مبادرت به صیقا زدن دانسته های خود می کند مجموعه ای را می سازند کاله مالی تالوان در آن باله هالدص اصاللی
آموزش دست یافت.
کالس کارآموزی برص پلی است میان دنیای کوهنوردی عادی و فنی .در این کالس فنونی را فرا خواهیالد گرفالت کاله بالا
بهره گیری مناسب از آن می توانید گام به دنیای زیبای کوهنوردی جدی بگذارید.
مطلب این جزوه صرفا برای آشنایی شما با اصول مقدماتی و مطالبی که در کالس تالدریس مالی شالود تهیاله شالده اسالت .
مطالعه کتاب های آموزشی موجود می تواند در کنار آموزش های مربی و انجام تمرینات مستمر به باال بردن سطح دانالش
شما در کوهنوردی کمک نماید.
امیدواریم با فرا گرفتن کاما دروس کالس و بهره گیالری از تالوان مربالی رالمن ارتقالای توانالایی خالود در آینالده شالاهد
پیشرفت های چشمگیر شما در تمام عرصه های زندگی باشیم.
مطمئنا نظرات شما در چگونگی روند کالس و آموزش برای ما بسیار مفید خواهد بود .خوشحال می شویم نظرات خالود را
با ما مستقیما در میان بگذارید.
فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسالمی ایران
شهریور  6931خورشیدی
http://www.msfi.ir
Email:info@msfi.ir
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توصیه به مربیان گرامی را به موارد زير جلب می نمائیم:
 -1شكا و شمایا ظاهری مربی باید همیشه مرتب ،منظم ،تمیز و زیبا باشد.
 -2مربی باید همیشه خود اولین کسی باشد که سراال ،شاد و با لبخندی بر لب در کالس اضور مییابد.
 -3لباس مربی باید خود شاخص نمایان یک پوشش مناسب کوهنوردی باشد.
 -4افظ جان شاگردان به عهده شما است ،تا اد امكان کالس را در جایی برگزار نمایید که کمترین ااتمال بالروز
خطر برای ایشان وجود داشته باشد.
 -5ایجاد رابطه دوستی و تفاهم با شاگردان با روشهای مختلف ،اما نه به هر روش ممكن ،در پیشرفت آنها بسالیار
مؤثر واقع میشود.
 -6افظ آرامش ،سعه صدر ،متانت ،توارع و صبر از خصوصیاتی است که همه از یک مربی (شما) انتظار دارند.
 -7یک مربی نباید در گوشهای ایستاده و نظارهگر باشد ،بلكه باید آموزههای خالویش را خالود باله نحالوااسالن اجالرا
نماید.
 -8به شما مربی عزیزی که با گویش شیرینی غیر از فارسی صحبت میکنید ،اضور در کالسهایی را که هالمزبالان
شما هستند ،توصیه مینماییم .یادمان باشد که انتقال درست و دقیق مفاهیم جزء جداییناپذیر آموزش است.
 -9به یاد داشته باشید که هرچهقدر که بدانید باز هم کافی نیست .خود را تا آنجالا کاله مالیتوانیالد ،هالم در مبااال
نظری و هم در فنون عملی آماده نگه دارید.
 -11به یاد داشته باشید که خود نیز مدتی پیش کارآموز بودید .هنر شما این است که باله نالاتوانتالرین شالاگرد خالود
بهترینها را بیاموزید که افراد توانا خود خواهند آموخت.
 -11ابزاری که شما در کالس استفاده می نمائید چه ابزار فردی چه گروه باید دارای استاندارد  UIAAباشد.
 -12از صعود بدون طناب در کالس خود داری کنید  .این کار می توانالد سرمشالقی بالرای تكالرار ایالن عمالا در نالزد
شاگردان شما باشد.
 -13پیروی از موارد مشخص شده در طرح درس و رعایت آن و عدم دخالالت ساللیقه شخصالی در تغییالر مطالالب باله
یكسان سازی امر آموزش کمک بسزایی می نماید.
 -14با توجه به اهمیت آموزش فراگیر و یكسان در سراسر کشور الزم به یاد آوری اسالت کاله آخالزین نگالارش ایالن
جزوه باید در اختیار شاگردان کالس قرار گیرد و موارد آموزشی دقیقا مطابق آن تدریس شود.
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 -61دروس دوره کارآموزی برص در دو طرح درس دروس عملی و تئوری گرد آوری شده است .شایسته است دروس
تئوری در مكانی مناسب در این و یا بعد از دوره مطابق جدول تنظیمی آن به شاگردان تدریس و در پایان از آنان
آزمون بعما آید.

مطمئنا نظرات شما در چگونگی روند کالس و آموزش برای ما بسیار مفید خواهد بود .خوشحال می شویم نظرات
خود را در باره کالس و این طرح درس با ما مستقیما در میان بگذارید.

با آرزوی توفیق روزافزون
کارگروه آموزش
بخش برص و یخ
زمستان  6936خورشیدی
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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.
سپس ابزار و لوازم همراه کار آموزان کنترل می شود .مناسب بودن کفش  -گتر  -بادگیر – به همالراه داشالتن لالوازم فنالی
مورد نیاز – به همراه داشتن دستكش و لباس گرم ارافه مناسب بودن کوله پشتی از جمله مواردی اسالت کاله بایالد مالورد
توجه قرار گیرد.
همچنین مربی باید از کار آموزان بخواهد در صورت داشتن بیماری خاص یا لالزوم مصالرص دارو در طالی کالالس او را آگالاه
کنند.
(مربیان گرامی توجه داشته باشند بعضی از کار آموزان مایا به بیان مشكا خود در جمع نیستند و شما باید بتوانید زمینه
ای را بری کار آموزان فراهم کنید تا آنها با خیال آسوده مسائا خود را با شما در میان بگذارند).
اگر الزم است برای رسیدن به محا برگزاری کالس راهپیمایی انجام دهید به کار آموزان خود نحوه سفت کالردن بنالدهای
کفش را توریح دهید.
برای کفش هایی که روی قوزک پا را می پوشانند باید برای راهپیمایی بندهای قسمت باالیی را شا تر نمود تالا قالوزک پالا
دامنه ارکتی بیشتری داشته باشد.
قبا از ارکت روش های اما کلنگ کوه را برای کار آموزان شرح دهید.
 -6بستن کلنگ بر روی تسمه های کناری کوله
 -0اما کلنگ بین کوله پشتی و بدن(.کار آموزان باید مراقب لبه های کلنگ باشند)
 -9بستن کلنگ به پشت کوله پشتی ( این روش به علت خطراتی که ممكن است برای نفرات پشت سر نفر داشالته
باشد توصیه نمی شود).
 -3اما کلنگ با دست بصورتی که قسمت انتهایی آن (سخمه) رو به باال باشد.
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توجه
کوهنوردی فنی می تواند برای مبتديان و حتی افراد با تجربه بسیار خطرناک باشد .نکاتی که در طرح
درسهای فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ذکر شده تنها برای آشنايی و بهره گیری آن دسته از
مربیانی ذکر شده که دارای مجوز آموزشی بوده و صالحیت و توانايی کافی برای انجام آموزشهای فنی را دارا
می باشند .لذا توصیه می شود با ممارست و تمرين و يادگیری فنون زير نظر يک مربی مجرب اقدام به اجرای
اين فنون نمائید .بديهی است تنها خواندن اين مطالب نمی تواند به تنهايی از هیچ شخصی يک کوهنورد فنی
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
روشهای بهتر و موثرتری نیز برای انجام تکنیکها و تاکتیکهای کوهنوردی فنی به جز آنچه در اين مجموعه
آورده شده وجود داشته باشد.
کارگروه آموزش فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی هیچگونه مسئولیتی چه مستقیم ويا غیر مستقیم
در قبال حوادث احتمالی برای افرادی که از اين طرح درسها استفاده می کنند ،مبتدی يا باتجربه ،کارآموز يا
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.

کارگروه آموزش فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی
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روش های حمل کلنگ:

 -6حمل کلنگ بین کوله پشتی و بدن(.مراقب لبه های کلنگ باشید)

 -2حمل کلنگ روی کوله پشتی:
الف)بستن کلنگ به پشت کوله پشتی (بهتر است اين روش به علت خطراتی که
ممکن است برای نفرات پشت سر نفر داشته باشد با احتیاط اجرا شود)
ب)بستن کلنگ بر روی تسمه های کناری کوله

 -3حمل کلنگ با دست بصورتی که قسمت انتهايی آن (سخمه) رو به باال باشد.
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تعاريف و اصطالحات
فراگیری این اصطالاات می تواند به شناخت هر چه بیشتر شما از کوهستان کمک نماید.
کوه (:)Mountain

زمینی که نسبت به پیرامون خود به طور مشخصی برجستهتر بوده و دارای دامنههای شیبداری باشد .ارتفاع دقیقالی
برای آن تعریف نشده است ولی معموالً زمینهایی که ادود  111متر از اطراص خود بلندتر باشند را کالوه مالینامنالد.
کوهها به سه شكا به وجود میآیند:
بر اثر چینخوردگی سطح زمین.
بر اثر فرسایش.
بر اثر فعالیتهای آتشفشانی.
گُرده (:)Arête - Flank

یالهایی که شالیب آنهالا زیالاد بالوده و بیشالتر از منالاطق سالنگی و صالخرهای تشالكیا شالده
باشد،گُرده نامیده میشود.

صخره (:)Rock

سنگهای یكپارچه و بزرگ را که بتوان اداکثر با یک طول طناب صعود نمود صخره میگویند.
ديواره (:)Wall

دیواره یا پرتگاه به مناطقی گفته میشود که دارای سنگهای یكپارچه با شیب زیاد بوده و
برای صعود آن به بیش از یک طول طناب نیاز باشد.
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قُلِّه (:)Summit, Peak, Top

بلندترین نقطه هر کوه را قله مینامند .ممكن است در باالی برخی از کوهها دو یا چند قلهی هم ارتفاع وجالود داشالته
باشد .درکوههایی که بر رأس آن دو یا چنالد قلالهی نالاهالمارتفالاع
وجود دارد ،قلهی بلندتر را قلهیاصلی و قلههای کوتالاهتالر را قلاله
هایفرعی مینامند.
تپه (:)Hill

به ارتفاعات کمتر از  111متر نسبت به زمینهای مجاور تپه گفته میشود.
يال (:)Ridge

محا برخورد دو دامنهی شیبدار را در باالترین نقطهی تماس یال مینامند.
خطالرأس (:)Divide

به خط اصلی و بلندترین یال بین دو قله که محا تقسیم آب باران باشالد،خطالالرأس گفتاله مالیشالود .واههی فارسالی
معادل آن آبپخشان است .خطالرأساصلی محا تقسیم دو اوزهیآبریز جداگانه است .در االی که خطالرأسفرعی
با این که محا تقسیم آب است ،اما آبهای سرازیر شده از هر دو قسمت آن به یک اورهیآبریز ریخته میشوند.
دره

(:)Valley

محالالا برخالالورد دو دامنالالهی ش الیبدار در پالالایینتالالرین نقطالالهی تمالالاس را دره م الینامنالالد.دره معمالالوالً محالالا عبالالور
رودخانههایدائمی یا فصلی است.
خطالقَعر ():)Thalweg(Ger.), Valley Line (En

هرصترین نقاط بستر یک رودخانه یا دره را خطالقعر مینامند.
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گردنه (:)Pass

پایینترین نقطهی تماس بین خطالرأسهای دو کوه را گردنه مینامند .در دو طرص گردنه معمالوالً دو دره از طالرفین
کوه سرازیر میشوند ،در نتیجه گردنه شكلی شبیه به زین اسب دارد.
يخ ( :)Ice

شكا جامد آب با تراکم تقریبی  ./3گرم در هر سانتیمتر مكعب به گونه ای که روی آب شناور می ماند .یخ همچنین
به شكا بلورهای کوچک مانند برص ( ،) Snowتگرگ ) (Hallو یخ بندان ) (Frostبه وجود می آید.

برف (:)Snow
بخار آب موجود در دمای زیر صفر تبدیا به بلورهای یخ با ساختاری ظریف و پر مانند می شود که باله آن بالرص مالی
گویند .برص ممكن است به شكا بلورهای منفرد یا به صورت تكه های بزرگ که از طریق اختالط تعداد زیالادی بلالور
ایجاد شده بارش کند .برص غالبا در هنگام نزول خود به باران تبدیا می شود

يخ برف :Neve
ماده ای برفی یخی که در اال تبدیا شدن به یخ در باالی یخچال است.

نقاب (:)Cornic

توده ای برفی که بر اثر وزش باد از باالی پخشاب (خط الراس) یا یال جلوتر آمده باشد.
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پل برفی (:)Snow Bridge

پا یا قوسی از برص و یخ معموال در سطح یخچال تشكیا می شود .خطرناک بودن بعضی از آن هالا ممكالن اسالت باله
اندازه یک تله برفی باشد.

برف گیجه (:)White-out

االتی از گیجی که به علت ریزش شدید یا پوشش کاما برص همراه با توفان به انسان دست می دهالد و انسالان نمالی
تواند جهت را به درستی تشخیص دهد.

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

برج يخی Serak
قطعات هرمی شكا از یخ با اندازه های گوناگون که بر اثر شكسته شدن یالخ در یخچالال هالا باله
هنگام رسیدن به یک سرازیری و یا شیب تند به وجود می آید.
برف چال/پهنه برف (:)Snow fiel
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چاله های کم عمق در نواای کوهستانی که برص در آن انباشته شده و دارای سطحی تقریبا هموار هستند.
يخرُفت (:)Morain

خرده سنگ و خاک که بر اثر عما یخچال های طبیعی بر جای می ماند را یخرفت گوینالد .یخرفالت باله گوناله هالای
کناری– میانی – زمینی و پایانه ای (پیشانی) تقسیم می شود.
يخچال (:)Glacier

رودخانه ای از توده یخ (گاهی به رخامت 911متر) که از بالرص انباشالته مالی
شود .در سطح شیب دار باالی کوه ها یا گودال ها به وجود می آید .وزن برص
باع می شود تراکم این توده زیاد شود و به سالوی دره هالای پالایین تالر باله
آرامی ارکت کند .ارکت آن از چند سانتیمتر تالا چنالد متالر در روز متغیالر
است .ارکت یخچال بر روی زمین های ناصاص باع به وجود آمالدن شالكاص
های عمیق یا عوارری چون یخشار و برج یخی روی سطح یخچال می شود.
شکاف يخچالی (:)Crevasse

شكافی عمیق در سطح یخچال که به سبب فشار داخلی یخچال به جلو پیشروی می کند .شالكاص یخچالالی یكالی از
خطرناک ترین بخشها در کوهنوردی است .بعضی از آنها بوسیله پا برفی یا تله برفی پنهان می شوند.
يخ چاک (:)Bergschrund

فضایی گشاده بین دیواره ی سنگی و یخچال.این فضای گشاده وقتی به وجود می آید که یخ و بالرص موجالود در یالک
سیرک یخچالی به طرص جلو به ارکت در آمده و مواد آن از دیواره سیرک جدا می گردد .این فضالاها بالرای ارکالت
کوهنوردان اشكال ایجاد می کند .پای دیواره علم کوه و یخچال اسپیلت نمونه های یخ چاک در ایران است.
تله برفی (:)Snow Trap

برفی ناپایدار و کم رخامت که روی شكاص های برفی – توده های یخچالی را پوشانده و در صورت گام نهادن بر روی
آن می شكند
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سیرک يخچالی Circus
چاله ای مدور و عمیق با کناره های شیب دار که فرسایش یخچالی آن را ایجاد می کنالد.
در این نواای برص فشرده شده و موجب تغذیه یخچال می شود .در سرزمین هایی که در
گذشته تحت سلطه یخچال ها بوده اند سیرک های یخچالی به صورت دریاچاله در آمالده
اند.

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

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

برف کوری Snow blindness
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.

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

تله برفی Snow Trop
برفی ناپایدار و کم رخامت که روی شكاص های برفی – تنوده های یخچالی را پوشانده و در صالورت گالام نهالادن بالر
روی آن می کند.

بعد از رسیدن به محل می توانید کوله پشتی های خود را در منطقه ای مناسب که مربی تعیین می نمايد قرار
دهید.اين مکان بايد به صورتی باشد که امکان پرت شدن کوله ها در آن نباشد .محلی که برای تمرين در نظر
گرفته می شود بايد از هر لحاظ ايمن باشد.
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شیب تند – امكان ریزش بهمن – وجود سنگ هایی که از برص بیرون زده – نفراتالی کاله در ازتفالاع بالاالتر از کالالس
مشغول صعود هستند – برص بسیار سفت و یخ زده از عواملی هستند که باید از آنها پرهیز نمایند.

شكا زیر خطراتی عوارری که برای یک کالس می تواند خطر ساز باشد را نشان می دهد.
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ابزار شناسی
در این بخش ازکالس ابزار و لوازم مورد نیاز برای کوهنوردی در برص معرفی می شود.
اين ابزار عبارتند از:
کفش ):(Climbing shoes-Climbing Boot

یكی از مهم ترین لوازم کوهنوردی به شمار می آید و در انالواع مختلالف بالرای کالاربری هالای گونالاگون سالاخته مالی
شود.زیره این کفش ها معموال از جنس ویبرام است .نكته مهم در انتخاب این کفالش هالا تخالت محكالم و غیالر قابالا
انعطاص آنها می باشد که برای شرایط کوهستانی مناسب باشد .کفش های کوهنوردی باله ساله دسالته یالک پالوش ،دو
پوش و سه پوش تقسیم می شوند.

یک پوش  -پوش داخلی و کفش دو پوش

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

لباس مناسب کوهنوردی از سه الیه تشكیا شده است.
 -6الیه زیرین که بطور مستقیم با پوست در تماس است.
 -0الیه میانی که وظیفه گرم کردن بدن را دارند.
 -9الیه سوم که بدن و سایر الیه ها را در مقابا باد و باران و برص محافظت می کند.
بهتر است جنس الیه اول از الیاص مصنوعی مانند پروپیلن و یا پولیستر باشد.این مواد به زمان کمتالری بالرای خشالک
شدن نیاز دارند.
الیه دوم بنا به فصا متغیر است.امروزه بیشتر لباس هایی از جنس پالر با رخامت های متفاوت استفاده می شود.
معرفی پارچه های (:)Gor-tex

این پارچه ها به علت ساختار ویژه خود می توانند گرما و بخار ااصا از عرق نمودن بدن را از خالود باله بیالرون دفالع
کنند اما در عین اال مانع ورود باد و قطرات باران و برص باله داخالا خالود مالی شالوند ،باله همالین علالت در پوشالاک
کوهنوردی دارای ارزش خاصی هستند.
پوشاک گرتكس هنگامی به خوبی عما می کنند که دمای هوا سردتر از دمای الیه زیرین لباس باشد .این لبالاس هالا
خاصیت گرمایی ندارند و تنها به عنوان محافظ در برابرعواما یاد شده عما می کنند.
معرفی پوشاک پالر):(Pollar

این پوشاک به خاطر جنس و بافت خاص خود در عین سبكی دارای قابلیت افظ دمای بدن مالی باشالد و در صالورت
خیس شدن سریعتر خشک می شوند.
گتر):(Gaitor

مهمترین وظیفه گتر جلوگیری از وارد شدن برص به داخا کفش و خیس شدن کفش است .گتر بهتر اسالت تالا زیالر
زانو را بپوشاند و دارای زیپ و بست چسبی باشد.
کلنگ )(Alipine Stock-Alpine Axe

یكی از مهم ترین وسایا کوهنوردی در برص است که به سه گروه تقسیم بندی می شوند:
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کوهپیمایی



کوهنوردی



یخنوردی
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قسمت های مختلف هر کلنگ عبارتند از:



تیغه



بیلچه



بدنه(دسته)



سخمه



بند امایا (امایت)

کلنگ ها می باید دارای بند امایت باشند .بند های امایت یا بر روی کلنگ تعبیه شده یا با یک تسالمه باله آن گالره زده
می شود.

انالالدازه کلنالالگ هالالا بنالالا بالاله نالالوع کالالاربری آن متفالالاوت
است.امالروزه بیشالتر از کلنالگ هالای کوتالاه ( 31-11
سانتی متر) استفاده می شود.

تبر يخ ):(Ice Axe

نوع خاصی از کلنگ که برای صعود از مسیرهای یخی و آبشار های یخی از آن استفاده می شود.
در برخی از مدل ها تیغه و بیلچه قابا تعویض می باشند.
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کرامپون )(Crampon

وسیله ای فلزی دارای تیغه است که به زیر کفش بسته می شودو مناسب ارکت بر روی یخ می باشد.
تعداد دندانه های آن بنا به نوع صعود و کاربری بین  3تا  60متغیر است .کرامپون ها امروزه بیشتر بصالورت فالیكس
دار تهیه و تولید می شوند و این فیكس وظیفه اصلی اتصال کرامپون به کفش را عهده دار است .نوع دیگالر کرامپالون
مدل تسمه ای می باشد که امروزه کمتر استفاده می شود.

کرامپون اتومات و نیمه اتومات
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پیچ يخ( )Screw Iceو لنگر برف(:(Dead Man
ابزاری هایی هستند که برای نصب امایت های میانی و ایجاد کار گاه در برص و یخ از آن استفاده می شود.

باتوم )(Poll

وسیله است برای راهپیمایی و کمک در برص کوبی .امروزه بیشتر مدل تلسكوپی آن کاربرد دارد که مالی تالوان انالدازه
آن را با توجه به قد نفر و شیب مسیر تنظیم نمود.

اره ()Saw

برای بریدن بلوک های برص استفاده می شود.
بیل برف()Snow Spade

برای کندن برص و ساختن اطاق برفی از آن استفاده می شود.
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نخ بهمن()Avalanche String

نخی به طول ادودا" 01متر و به قطر  9تا  1م م که نفرات در هنگام عبور از مسیرهای بهمنی بالا خالود امالا مالی
کنند .بر روی نخ جهت اتصال نفر به آن و متراه آن به همراه فلش جهت نما به سمت نفر اک شده است .در صالورت
بروز اادثه تیم امداد با مشاهده نخ بهمن میتواند موقعیت فرد اادثه دیده به همالراه فاصالله او از سالطح را تشالخیص
دهد.

طناب کوهنوردی ):)Mountain climbing rope
انواع طناب:

طناب یكی از مهمترین وسایا کوهنوردی است و در
واقع محافظت از جان سنگنوردان را بر عهده دارد.
طنابها باید مورد تائید

اتحادیهجهانیکوهنوردی ( 6)UIAAقرار گیرند.البته توصیه میشود از طنابهایی استفاده شود که دارای استاندارد
اتحادیه اورپا ( )CEنیز باشند .طنابهایکوهنوردی با قطرهای مختلف کاربرد خاص و متفاوتی دارد .طنابها از نظر نوع
ساخت به دو دسته قاباکشش ( )Dynamic0و غیرقاباکشش ( )Staticتقسیم میشوند.

تمام طنابهایی که با آنها عما صعود طبیعی را انجام میدهیم باید از نوع قاباکشش (دینامیک) باشد.

طناب های قابا کشش (دینامیک) هنگام وارد شدن بار بر روی آنها از خود خاصیت کشسانی بروز می دهند .این طنابها
مناسب برای صعودهای سر طناب بر روی صخره ها و دیواره ها می باشند.

1

 (Union Internationale des Associations d'Alpinisme) UIAAاتحادیةجهانیانجمنهایکوهنوردی که مسئولیت تعیین استانداردها و سیاستهای کالن

ورزشکوهنوردی را بر عهده دارد.
 2در اینجا بهکار بردن واژههای پویا و ایستا منظور نظر را نمیرساند.
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طناب های غیر قابا کشش (استاتیک) هنگام وارد شدن بار بر روی آنها از خود خاصیت کشسانی بروز نمی دهند .این
طنابها مناسب برای صعودهای مطنوعی ،غارنوردی ،ثابت گذاری می باشند( .الزم به ذکر است طنابهای استاتیک نیز
دارای کشسانی خیلی کمی می باشند ،اما این کشسانی توان جذب انرهی ااصا از سقوط را ندارد)

ساختمان طناب:
طنابها از  0بخش تشكیا شدهاند:


هسته



روکش یا غالص

هسته :بخش اصلی طناب است و به دلیا ساختار خالود مسالئول ویژگالی
کششپذیری ( )Dynamismطناب است .بهطور مثالال در یالک طنالاب 66
میلیمتری ،هسته از ادود  11111نخباریک و بلند از جالنس پررلُالون تشالكیا
شده است .این  11111نخ در دستههای جداگاناله در کنالار هالم قالرار گرفتاله و
هسته را تشكیا دادهاند.با یک محاسبه ساده معلوم میشود که در یک طنالاب  66مم بالا طالول  11متالر،
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 0311کیلومتر نخ باریک به کار رفته است.

روکش يا غالف :به دور هسته بافته شده و آن را از خراش و دیگر عواماخارجی محفوظ نگالاه مالیدارد .ایالن غالالص
محافظ از جنس پُلیآمید ساخته شده است .روکش یک طناب از ادود  9111نالخباریالک تشالكیا شالده اسالت .چنانچاله
روکشطناب آسیب ببیند ،هسته که به رنگ سفید است آشكار شده و این امر هشدار وارحی است برای تعویض طناب.
تعداد رشته ها )bobbing

:( Number of

پوسته طناب محافظ و دربرگیرنده هسته و قسمت قابا رویت طناب می باشد و از گروهی از رشته ها تشكیا شده است
که هر رشته از بهم بافته شدن تارهای یک (bobbinقرقره) بدست می آید .در قطر های مساوی ،طناب هایی با
 bobbinبیشتر ویژگی دینامیكی بهتر و طناب هایی با  bobbinکمتر دارای مقاومت باالتری در برابر سایش می
باشند.

کشش دينامیک( :(Dynamic Elongationاین کشیدگی عبارت است از کش آمدگی طناب در امتداد خود
بر اثر نخستین سقوط آزمایشی  UIAAکه می بایستی این افزایش طول طناب کمتر از  31درصد باشد.

کشش استاتیک( :(Static Elongationمقدار افرایش طول اندازه گیری شده طناب تحت بار با وزن 31
کیلوگرم نمی بایست برای تک طناب از  61درصد ،برای نیم طناب از  60درصد و برای طناب دو قلو برروی هر دو رشته
با هم از  61درصد تجاوز کند.
تعداد سقوط (:)Number of falls
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طبق استاندارد هر سه گونه طناب باید با روابط ذیا همخوانی داشته باشند .تک طناب  1سقوط متوالی با وزن 31
کیلوگرم ،نیم طناب  1سقوط متوالی با وزن  11کیلوگرم و طناب دو قلو  60سقوط متوالی را روی هر دو رشته با وزن 31
کیلوگرم با فاکتور سقوط  6733مهار کنند.
انواع طناب از نظر نوع کاربری:

طنابها با کاربردهای گوناگون ساخته میشوند.به هنگام خرید باید با مطالعه دفترچهراهنمای همراه طناب ،به کاربری آن
دقت کرد .معموالً طول طنابها که برای صعود مورد استفاده قرار می گیرد بین  11تا  11متر است و اتما باید دینامیک
باشد.
تک طناب( :)Single Ropeاین رده از طنابها بهصورت تک رشته بوده و توانایی مهار سقوط را دارا هستند .از
این نوع طنابها در صعودهای سرطناب استفاده میشود .اندازههایی که معموالً در صعودها استفاده میشود عبارتند از:
66 - 6171 - 6173 – 6170 – 61 – 373 – 373 – 376
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نیمطناب يا طنابدوبله( :)Double Ropeاز این طنابها بهصورت دو رشته برای صعودهای دوطنابه استفاده
میشود .هر رشته را میتوان داخا یک کارابین انداخت.

طنابدوقلو( :(Twist Ropeدر صورت استفاده از این طناب در صعود اتماً باید هر دو رشته را داخا یک
کارابین انداخت.
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کاربرد طنابهای قطرهای مختلف:



 9مم :بندچكش ،بندامایتابزار(مانند:صفحهترمز،هشت فرود ،یومار).



 1مم :القهطنابچه ،طنابچه مخصوص گره قفا خودکار (پروسیک) ،پلهرکاب.



 3مم :بهصورت دوال برای برقراری کارگاهها به صورت دوال ،طنابچه مخصوص گره قفا خودکار
(پروسیک) ،پلهرکاب.



 3مم :برای صعود و فرود(به این نوع طنابها ،نیمطناب هم گفته میشود).استفاده در صعودهای
دشوار بهصورت دوال(روش 0طنابه).



66 - 6171 - 6173 – 6170 – 61 – 373 – 373 – 376
مم :برای امایت در صعودسرطناب.

جدول مقاومت طناب در برابر فشار (توجه کنید که بسیاری از طنابها مقاومتی کمتر و یا بیشتر از آنچه در این
جدول ذکر شده ،دارند)
مقاومت (کیلوگرم)

قطر (میلیمتر)

بدون گره

 3/3تا 66

9111

3

6111

1

311

9

011

توجه:
بد نیست بدانید می توان از هر طنابی که دارای عالمت  باشد بدون توجه به قطر آن برای صعود سرطناب استفاده
نمود.
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طنابهای دارای فن آوری خاص
اکونومی -ساخت طنابهای کوهنوردی و صنعتی با ارزانترین مواد و بدون فناوری بر روی طناب.
کالسیک -ساخت طنابهای کوهنوردی از مواد دارای کیفیت ،بدون فناوری بر روی طناب.
طنابهای ضد آب -طناب هایی که در برص و یخ استفاده می گردند معموال ویژگی خاصی بنام  dryو در مدلهای
( Dry Coverمقاوم در برابر رطوبت ،سایش و گا و لجن) و ( Golden Dryرد آب بودن طناب) عرره می
شوند .این خاصیت باعت کمتر شدن میزان جذب آب توسط طناب می شود.
يونی کور -اتصال دادن هسته طناب به پوسته.
دينا استاتیک -در این طنابها که برای کار صنعتی تولید می شوند و به صورت نیمه استاتیک هستند پس از وارد آمدن
نخستین شک باال (تا ادود  ،)KN 111طناب از قسمت شک وارده به صورت دینامیک در می آید.

طناب انفرادی:
طناب شخصی که هر کوهنورد به همراه دارد .طناب انفرادی از نوع تک طناب و به طول  66تا  61متر در کوهنوردی به
کار می آید .این طناب در مواقع مختلف کاربردهای فراوانی دارد .از جمله :درست کردن سینه و صندلی موقت ،درست
نمودن کارگاه ،امایت در فرود و صعود از سنگهای کوتاه ،اما مصدوم و ...
حفاظت از طناب:

مهمترین مواردی که باید در افاظت از طنابها بهکار رود عبارتند از:


قرار دادن طناب داخا یک کیسه در بستهپارچهای (پارچهای که هوا از منافذ آن عبور کند) و دور از گرد و
خاک و نگهداری این کیسه در جای خشک.



محافظت از تابش طوالنیمدت نور خورشید به آن.



قرار ندادن طناب در لبهتیز سنگها و خودداری از گذاشتن پا بر روی آن.



عدم شستوشوی طناب با مواد شیمیایی .در صورت آلوده شدن آن به مواد روغنی آالینده و یا در صورت
نیاز به شستوشو ،فقط با آب سرد آن را بشویید و در مجاورت باد ،در سایه و دور از ارارت مستقیم قرار
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دهید تا کامالً خشک شود.اگر محلولی شستوشوی اختصاصی طناب که کارخانه سازنده توصیه نموده
است موجود بود ،از آن استفاده نمایید.


طناب خود را به کسی قرض ندهید.



برای طناب خود یک دفترچه درست کنید و کارهایی که با آن انجام دادهاید را در دفترچه یادداشت کنید.



از طناب خود جز برای کوهنوردی استفاده دیگری نكنید.



هنگام نگهداری از طناب آن را زیر لوازم دیگر قرار ندهید.



قبا از استفاده از طنابها ،آنها را به دقت بازبینی کنید و پس از اطمینان از سالم بودن ،از آنها استفاده
نمائید( .توصیه میشود پس از استفاده از طناب در هر برنامه ،به بررسی آن بپردازید و از سالمت آن
مطمئن شوید تا در برنامه های بعدی طناب معیوب را با خود اما ننمائید.



در صورت زَدگی طناب ،اتماً رمن عالمتگذاری و یا جداکردن آن از دیگر طنابهای سالم ،دیگر کاربران
را نیز با خبر سازید.

طول عمر طناب
طول عمر طناب ،هارنس ،تسمه و طنابچه:
 طول عمر :زمان انبارداری قبا از استفاده  +زمان استفاده ،اداکثر پانزده سال. طول عمر اقیقی :بستگی به تناوب و نحوه استفاده از وسیله دارد( .سایش مكانیكی ،اصطكاک ،قرارگرفتن در معرضاشعه  UVو رطوبت بتدریج از ویژگیهای طناب می کاهد).
 زمان انبارداری :در شرایط بهینه ممكن است وسیله تا  1سال در انبار نگهداری شود ،تا به فروش برسد بدون آنكه اینامر در آینده در عمر مفید آن اثری بگذارد.
متوسط عمر مفید وسیله:
• هر روز استفاده شدید 9 :تا  1ماه
• استفاده در آخر هفته 0 :تا  9سال
• استفاده ویژه ولی به ندرت 3 :تا  1سال
• استفاده به ندرت :اداکثر  61سال
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هشدار :این زمانها تقریبی هستند .طناب ممكن است با اولین استفاده کلیه ویژگیهای خود را از دست بدهد و از بین برود.
در رمن انبارداری وسیله مهم است .در هر اال دوره استفاده از وسیله نباید از  61سال فراتر برود.

روش جمعکردن طناب
کارآموز گرامی مربی شما برای جمعکردن (القهکردنطناب) دو روش زیر را به شما آموزش می دهد:
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به تذکرات مربی خود در مورد اهمیت گفتن کلمه طناب و رعایت جهتوزش باد ،سرعت چرخش و نحوه پرتاب
هنگام پرت کردن طناب توجه کنید.

نوار يا تسمه (:)Tape

نوار یكی از ملزومات کوهنوردی بوده و در موارد مختلف از آن استفاده میشود .از این موارد میتوان باله اسالتفاده از آن در
کارگاهها و امایتهای میانی اشاره کرد .نوارها با توجه به عرض ،طول ،رخامت ،یکال و دوال بالودن ،دارای مقاومالتهالای
گوناگونی هستند .از تسمه ها در برقراری کارگاه بدلیا سطح مقطع مناسبشان استفاده می شود.
استفاده از تسمه به عنوان خودامایت هرگز توصیه نمیشود ،مگرآنكه کارگاه باالتراز نفر و تسمه کامال به صالورت کشالیده
قرار گیرد.

کارابین )):)Karabiner(UK), Carabiner(US
وسیلهای است فلزی ،ساخته شده از آلیاه آلومینیوم که برای اتصاالت ابزار کوهنوردی مورد
استفاده قرار میگیرد .کارابین در دو شكا عمومی  Dو گالبی و بهصورتهای ساده یا پیچدار
ساخته میشود که هر کدام دارای کاربرد خاصی است .مقاومت کارابین (میزان وزنی که
میتواند تحما کند) بر روی بدنه آن نوشته شده است.
اجزای کارابین:


بدنه اصلی



رامن



فنر



پین( )Pinمهره و پیچ
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کارابینها از لحاظ شكا ظاهری و زاویهدهانه انواع گوناگونی دارند .هریک از این انواع نیز کاربرد ویژه ای دارند .سه رده
عمومی کارابین ها عبارتند از :متقارن ،نامتقارن و گالبی HMS

9

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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صندلی (:)Harness
وسیلهای است که کوهنوردان با استفاده از آن از رریب ایمنی بیشتری
برخوردار میگردند و در صعود ،فرود ،امایت و اما وسایافنی بهکار
میآید .صندلیها در مدلهای گوناگون و برای کاربردهای متفاوت
ساخته میشود .دو گونه عمومی آن ،صندلیهایرگالهدار و
صندلیهایساده هستند .نوع رگالهدار بیشتر برای صعودهای بلند یا
صعودهای فنی زمستانه استفاده میشود.
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هشت فرود (:)Figure 8
وسیلهای است به شكا عدد هشتِ انگلیسی( )8که فقط در فرودها و براساس شكست طناب عما مینماید .این ابزار
بدلیا فشار شدیدی که در زمان مهار سقوط به طناب می آورد جهت امایت توصیه نمی شود.
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کالهکاسکت ( :)Helmet, Brain bucket
وسیلهای است برای محافظت از سر کوهنوردان در مقابا رربههای ااتمالی و ریزش سنگ و یخ.
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کوئیک درا،اسلینگ ():)Sling(UK), Runner(US
تسمههایی دوال هستند که دو سر آن به هم دوخته یا گره زده شده است.از این ابزار در امایتهای میانی و به
منظور جلوگیری از شكست طناب و رااتی ارکت ابزار از محا استقرار خود در جهات مختلف یا اول محورشان استفاده
میگردد .همچنین از انتقال نیروی ااصا از ارکت ،فشارها ،کشش و رربههای ناگهانی طناب به امایتهایمیانی و نفر
صعود کننده جلوگیری مینماید .میزان مقاومت تسمه ها در محا دوخت آنها درج می شود.
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کوئیک درا در سایزهای مختلف

تسمه های بلند
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ابزار های ويژه حمايت:

برای امایت سرطناب بهتر است از ابزار اختصاصی این کار استفاده نمود .ابزاری نظیر ریورسو ،ریورسینو ،ریورسو ،9
پیو ،ای تی سی گاید و ...
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چند اصطالح:

در این بخش چند اصطالح رایج در زمان پیمایش برفچال و یخچال آورده شده است.
پای کوه :پایی که در سمت کوه قرار می گیرد.
پای دره :پایی که در سمت دره قرار می گیرد.
دست کوه :دستی که در سمت کوه قرار می گیرد.
دست دره :دستی که در سمت دره قرار می گیرد.
لبه کوه کفش :لبه ای که سمت کوه است.
لبه دره کفش :لبه ای که سمت دره است.
نكته :به دلیا اینكه گاهی اوقات دست وپای راست در سمت کوه قرار دارندو گاهی اوقات دست وپای چالپ و بالعكس،باله
همین دلیا برای جلوگیری از ایجاد اشتباه از این به بعد در گام برداری از اصطالاات دست و پای کالوه و دره باله جالای
دست و پای راست و چپ استفاده می کنیم.
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گرم کردن بدن:
بهتر است قبا از انجام کار عملی درمحیطی امن با انجام تمرینات سبک کششی عضالت خود را آماده کنید.
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(برای شروع کار بهتر است بندهای قسمت باالیی کفش را محكم نمائید)

قواعد حرکت در برف:
 -6هرگاه در شیبهای برفی نیاز به توقف باشد باید محا استقرار ایجاد نمود.
 -0برای پایداری نقاط اتكا بدن در برص (جای پا – کلنگ) و نیز تعادل بیشتر ،این نقاط همواره متمایا به سمت کوه
خواهند بود.
 -9به جهت برخورداری از تعادل بیشتر و نیز صرص انرهی کمتر ،بدن در راستای طبیعی خود بوده و پای دره همیشه
پس از قرار گرفتن در برص از مفصا زانو کامال باز می شود تا وزن بدن توسط استخوان بندی پا به بستر کوه منتقا
شود.
 -3جای پای ایجاد شده در برص می بایست اداقا یک سوم اندزه پا عمق داشته باشد (با توجه به موقعیت قرار گرفتن
پا در برص به اندازه یک سوم طول ویا عرض کفش).
-1هنگام استفاده از کلنگ در همه اال بند امایت آن باید به دور مچ دست باشد.
 -1هنگام استفاده از کلنگ در شیب باید آن را در دست کوه گرفت.
 -3همیشه ابتدا پای دره ارکت می کند و سپس پای کوه؛ در صورت استفاده از کلنگ برای شروع ارکت ،اولین
ارکت متعلق به کلنگ است بعد پای دره و سپس پای کوه.
 -3هنگام استفاده از کلنگ اداقا دو نقطه از سه نقطه اتكا(دوپا وکلنگ) در برص مستقر بوده و فقط یک نقطه می تواند
به موقعیت بعدی منتقا شود.
 -3برای برخورداری از تعادل و پایداری مناسب همیشه باید فاصله طولی و عرری کافی بین دو پا (تقریبا به اندازه عرض
لگن) را رعایت نمود.

گام خوب ،گامی است که در آن تعادل حفظ شود
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حرکت بدون ابزار در شیب های برفی
توجه داشته باشید تمامی ارکات در ابتدا توسط مربی توریح و نمایش داده می شود.

الف) صعودهای مستقیم
 -1صعود با پنجه پا:
رو به کوه و پشت به دره با وارد کردن پا از قسمت پنجه به درون برص صورت می گیرد .در این روش برای اصول تعادل
پاها به اندازه عرض لگن از هم فاصله داشته و هر گام با رربه پا به برص برداشته می شود .بالرای وارد نمالودن رالربه پالااز
مفصا زانو به سمت عقب خم شده سپس رها می گردد تا در اثر وزن خود با ارکت آونگی به برص برخالورد نمالوده و در
آن واردمی شود .فاصله گام ها به عواملی همچون فیزیک بدن ،اندازه شیب ،ورعیت پای دره (صاص بودن یا نبالودن آن)،
وزن کوله پشتی ،میزان خستگی و ...بستگی دارد.

یكسان بودن فواصا پا در هنگام گام برداری از مهم ترین نكاتی است که باید توسط شما رعایت شود .به شكا زیر نگاه
کنید اگر فواصا گام های شما بصورت نردبانی بود االت گام برداری شما درست است.
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 -0صعود با لبه کوهِ کفش:
با قرار گرفتن در عرض شیب (بغا به شیب) وبرش سطح برص توسط لبه کوه کفش به ترتیب زیر انجام می شود:
 پای کوه از مفصا زانو خم شده وبا ارکت آونگی باالتراز محا استقرارتوسط لبه کوه کفش با رالربه ای کاله از سالمتعقب به جلو به سطح برص می زند ان را برش داده وجای پای مناسب را ایجاد می نماید.
 پای دره از محا استقرار خارج شده در سطحی باال تر از پای دیگر از جلوی آن به سمت عقب رفته تا اد امكان از زانوخم شده وسپس با رربه ای ازعقب به جلو با لبه کوه کفش جای پایی درست باالی پای دیگر ایجاد می نماید.
 پای دره جدید از پشت پای کوه به سمت باال ارکت کرده و مجددا گام بعدی با پای دره و به ترتیالب فالوق آغالاز مالیشود.

-9صعود به روش ساعت  3يا ساعت :9
رو به کوه و پشت به دره قرار گرفته با رعایت فاصله عرری پاها از هم؛ یک پا مانند روش اول از پنجه در برص قرار گرفته
و پای دوم با برش برص توسط لبه داخلی کفش جای پایی مناسب ایجاد می کند .ارکت پای دوم بدین صورت است کاله
در ابتدا مانند پای قبلی ارکت کرده با رسیدن پنجه به برص با چرخش به سمت بیرون بدن ،در سطح برص ایجالاد بالرش
افقی می نماید.
ب)پايین آمدن در برف:
در صورتی که بخواهیم ازشیبی که قبال صعود کرده ایم باز گردیم بهتر است از جای پاهای قبلی خود استفاده نماییم تالا
انرهی کمتری مصرص گردد.
فرود ازمحا فاقد جای پای مناسب در شیب های برفی با چند روش امكان پذیر است ،از جمله:
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-6پشت به شیب:
هنگام پایین آمدن بدن از دو مفصا زانو و لگن خم می شود و االت نیمه نشسته می گیرد .باال تنه بایالد تالا االدی باله
سمت جلو خم شود که گرانیگاه (مرکز ثقا) بدن بین فاصله عرری پاها قرار بگیرد .پاها به اندازه عرض لگالن از هالم بالاز
می شوند و پاشنه پا با رربه در برص جا گرفته ،پنجه های پا در جهت مسیری که پایین می آییم قرار می گیرند.

-0بغل به شیب:
پای دره در آغاز ارکت دو جای پا ایجاد می کند تا امكان ارکت برای پای کوه محیا گردد ،سپس پای کوه با رالربه در
جای پای قبلی پای دره قرار می گیرد.
چگونگی وارد نمودن رربات هر دو پا به برص به همان صورت که در صعود مستقیم با لبه کوهِ کفش گفته شد انجام مالی
شود؛ یعنی خم شدن پا از مفصا زانو به عقب تا اد امكان وزدن رربات آونگی از عقب به جلو.
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-9رو به شیب:
این روش در شیب های متوسط و زیاد استفاده می شود؛ بدین صورت که رو به کوه قرار گرفته و پایین رفتن بالا رالربات
پنجه پاها به برص انجام می شود (همانند صعود مستقیم باپنجه پا) .در شیب های خیلی زیاد دست ها نیالز بالرای تعالادل
بیشتر بر روی برص قرار می گیرند.
ج)تراورس:
منظور از تراورس؛ عبور عرری بین دو نقطه تقریبا هم ارتفاع در مسیر می باشد .برای تراورس در شیب های تنالد پنجاله
پاهای کوه و دره نسبت به هم کمی زاویه دارند؛ به صورتی که پای کوه تقریبا افقی و پنجه پالای دره متمایالا باله سالمت
پایین می باشد .در شیبهای تند از زانوی پای سمت کوه می توان جهت افظ تعادل با تكیه بر کوه استفاده نمالود .بالرای
شروع ارکت ابتدا پای سمت دره ارکت می کند و بعد پای سمت کوه.
یادآوری :بدلیا خطر سرخوردن و سقوط در برص سفت بهتر است تراورسها کمی متمایا به باال باشد.

د)زيگزاگ:
منظور از زیگزاگ ارکت بین دو نقطه غیر هم ارتفاع و تغییر جهت به سوی نقطه بعدی برای تبدیا شیب تند به شیبی
مالیم و راات در صعود و فرود می باشد .برای باال رفتن به صورت زیگزاگ ورعیت پاها همانند تراورس می باشد با ایالن
تفاوت که بر خالص تراورس در اینجا پای کوه به سمت نقطه هدص زاویه می گیرد .در رمن در شروع ارکت ابتالدا پالای
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سمت دره ارکت می کند و برای تغییر مسیر دادن می باید با سه رربه پا جهت مسیر را عوض کرد ومجددا باله مسالیر
ادامه داد.

سه ضربه پا در هنگام تغییر مسیر بدين صورت است که:
 -6پای دره گام کوتاه تر از گام های قبلی بردارد.
 -0پای کوه درجای خود تغییر موقعیت داده در جهت ارکت جدید قرار گیرد.
 -9همراه با چرخش بدن به سمت مسیر ارکت جدید پای دره باالی پای کوه در برص قرار گرفتاله و از ایالن لحظاله باله
بعد پای دره قبلی به پای کوه و پای کوه قبلی به پای دره تبدیا می شوند.
يادآوری :در شیب کم و برف نرم می توان از لبه داخلی پای دره و در برف سفت و شیب تند و زمان استفاده از کلنگ
می توان از پنجه پا برای تغییر جهت استفاده کرد.

ترمز در سقوط ناگهانی بدون کمک کلنگ:
حالت  -1سر به سمت باال و رو به شیب سقوط می کنیم.

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

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

کالالف دسالالت

ها(بالالالالالالالالالا

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

پاها نباید

خیلالالال الی

بیشالالتر از

عالالالالالرض

شالالالالالالانه

باشالالالالالد.

برای ترمز

بهتراست باسن را از سطح برص کمی باال بكشیم.

حالت  -3اگر از پشت سر سقوط کرديم در حالی که سر به سمت باال بود ،ابتدا سعی شود وضعیت بصورت پاا
پايین و سر به سمت باال در آيد.
در این االت پاها را از پهلو به سمت پایین چرخانده و بعد همانند روش باال ترمز می کنیم.

حالت  -4در صورت سقوط برروی سینه در حالی که سر به سمت پايین باشد با فرو بردن کف يکای از دسات
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
روش توصیه شده برای صعود از شیب هايی با برف سفت:

بند امایت کلنگ را در مچ دست کوه انداخته واندازه می شود؛ بیلچه کلنگ را رو به جلو قرار داده انگشالت شصالت را دور
بیلچه و انگشت اشاره روی دسته کلنگ و سه انگشت دیگر بدور تیغه قرار می گیرد.
فایده این روش در هنگام سقوط االت مناسب کلنگ برای ترمز است.

روش توصیه شده برای صعود از شیب هايی با برف نرم:
در این االت نیز بند امایت مانند روش قبا می باشد و تیغه را به سمت جلالو قالرار داده؛ کالف دسالت بالر روی دسالته،
انگشت شصت به دور تیغه ،انگشت اشاره برروی دسته کلنگ و سه انگشت دیگر بدور بیلچه قرار داده می شود.
در این االت در صورت بهم خوردن تعادل سریعا" می توان بیلچه کلنگ را داخا برص فرو برد.
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ترمز درجا:

در صورتیكه تعادل شما بر روی برص بهم بخورد می توان با دست آزاد به سرعت انتهای دسته کلنگ (باالی سطح بالرص)
را گرفته و فشار وارده بر کلنگ را توسط دستی که بر روی سر کلنگ قرار دارد بالا اعمالال نیالرو باله سالمت بالاالی شالیب
بیشترکرد؛ این عما باع ترمز سریع بر روی برص می شود.
همانطور که در شكا می بینید ،گرفتن دسته کلنگ در باالتر از سطح برص بی فایده خواهد بود.
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حرکت با کلنگ در شیب های برفی:
در شیب های برفی به دلیا عدم تعادل و نیز به جهت ایجاد ایمنی باید از کلنگ استفاده نمود .هنگام صعود با کلنالگ بالا
توجه به عواملی همچون شیب ،آمادگی جسمانی ،میزان بار ،ارتفاع ،طول مسیر ،میزان خستگی ،جنس برص و  ...به یكالی
از روشهای زیر می توان اقدام به صعود کرد.
 .6صعود مستقیم
 .0تراورس
 .9زیگزاگ
 -6صعود مستقیم با کلنگ :صعود از شیب های برفی به صورت مستقیم شاما تكنیک های زیالر مالی باشالد کاله بالا
توجه به عواما ذکر شده فوق می توان در طول مسیر ارکت به تناوب از هر کدام استفاده نمود:
الف :صعود مستقیم با پنجه کفش
ب :صعود مستقیم با لبه کوهِ کفش (با پهلو)
ج :صعود مستقیم به روش ساعت  9یا ساعت 3

الف)صعود مستقیم با پنجه پا توسط کلنگ :در صورت استفاده از این روش با توجه به شیب مسیر می توان باله یكالی از
دو روش زیر اقدام به صعود نمود:
حالت اول :شیب مسیر در ادی است که استفاده از کلنگ با یک دست ایجاد تعادل می کند .در این االت کلنگ را بالا
یكی از دو دست (راست یا چپ فرقی ندارد) و در اولین ارکت کلنگ را مقابا خود در برص قرار می دهیم .فاصله کلنالگ
از بدن نه آنقدر دور باشد که بدن راستای عمودی خود را از دست بدهد و نه آنقدر نزدیالک باشالد کاله پیشالروی را کنالد
بنماید .دومین ارکت توسط پای مخالف کلنگ صورت می گیرد که تقریباٌ در نقطه میانی فاصله کلنالگ بالا پالای موافالق
کلنگ قرار می گیرد .در آخرین مراله پای موافق کلنگ در فاصله میانی پای مخالف کلنگ و کلنگ قرار خواهد گرفالت.
(روش کلنگ – پا–پا)
با توجه به عواما یاد شده در ابتدای این بخش در صورت عدم امكان گالامبرداری سالریع (باله دلیالا ارتفالاع زیالا منطقاله،
خستگی ،سنگینی بار و یا شیب زیاد) می توان در هر گام کلنگ را ارکت داده و در موقعیت بعدی قرار داد (کلنگ – پا
– کلنگ – پا)
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در تكنیک ذکر شده هیچگاه پا از کلنگ جلوتر نخواهد بود.

6

0

9

3

حالت دوم :شیب مسیر در ادی است که برای افظ تعادل استفاده از هر دو
دست الزامی است .در این االت کلنگ مقابا بدن باله نحالوی روی شالیب زده
می شود که امتداد آن عمود بر سطح افق و اتی بهتر است کمی متمایالا باله
سمت شیب بوده و تیغه و بیلچه در جهالت عالرض شالیب قالرار گیرنالد .فاصالله
کلنگ از بدن همانند االت قبا می باشد .یكی از دو پا در نقطه میالانی فاصالله
بین کلنگ و پای دیگر قرار گرفته و سپس پای دوم در نقطاله میالانی کلنالگ و
پای اول قرار خواهد گرفت .هر چه شیب بیشتر شود فاصله بین این سه نقطاله
کمتر می شود تا جایی که پاها باله صالورت پلاله ای و بالا فاصالله از هالم (بالرای
اجتناب از بهم خوردن تعادل در شیب قرار خواهند گرفت (کلنگ – پا-پا).
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در این االت نیز همانند االت قبا در صورت سهولت شرایط می توان در هر گام کلنگ را باله نقطاله بعالد منتقالا کالرد
(کلنگ – پا؛ کلنگ – پا).
یادآوری :در این االت بهتر است کلنگ در دست توانمندتر قرار گیرد.

ب)صعود مستقیم با لبه کوه کفش توسط کلنگ :در ایالن
روش از پهلو به سمت شیب قرار گرفته و صعود انجام مالی
شود .بالاز هالم اولالین ارکالت بالا کلنالگ بالوده و بالاالتر از
موقعیت بدن در فاصله مناسالب قالرار گرفتاله و در ارکالت
بعدی پای مخالف کلنگ (پای دره) بالاالی پالای دیگالر (از
سمت جلوی پای کوه) ارکت کرده و با برش سطح بالرص
از سمت پشت به طرص جلو جای پا ایجاد نموده و سالپس
پای بعدی ارکالت کالرده و از سالمت پشالت پالای اول باله
سمت باال آمده و جای پای بعدی را ایجاد می کنالد .بالرای
عوض کردن جهت صعود (صعود کردن با طرص چپ یا راست بدن) پای دره خارج از راستای صعود با پنجه کوبیده شده و بعد
جهت پای دیگر در جای خود عوض شده سپس کلنگ را به دست دیگر داده و در آخرین ارکت پائی کاله بالا پنجاله در بالرص
قرار دارد در فاصله بین کلنگ و پای دیگر برص را برش خواهد داد.
نکته :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.

ج)صعود مستقیم به روش ساعت  3يا ساعت  :9در این روش رو به شیب قرار گرفته و با توجه باله شالیب بالا یالک یالا هالر دو
دست ،کلنگ را گرفته و در اولی ن ارکت کلنگ را مقابا خود در برص قرار داده و سپس به روش ساعت  9یا سالاعت  3اقالدام
به صعود می گردد.
بدیهی است موقعی که با یک دست از کلنگ استفاده می شود ابتدا پای مخالف کلنگ و سپس پای موافق بالا رعایالت فواصالا
گفته شده در روش های قبا ارکت می نماید .رمناٌ بهتر است پای مخالف کلنگ ،برص را به صورت افقی بالرش داده و پالای
موافق با پنجه وارد برص می شود.

57

طرح ردس کارآموزی ربف

بخش ربف و خی

کارگروه آموزش

بهار 6931

تذکر :برای افظ تعادل بهتر است پای دره و پای کوه در یک راستا قرار نگیرند.

 -0تراورس(عبور عرضی):

در این االت ابتدا کلنگ را کمی جلوتر از بدن ارکت می دهیم به نحوی که پاها و کلنالگ تقریبالا در یالک راسالتا قالرار
گیرند ،سپس پای مخالف و بعد پای موافق ارکت می کند و به همین ترتیب ارکات تكرار می شود.

نكته :اگر شیب خیلی زیاد باشد می توان کلنگ را در دست دره گرفت و با تكیه دادن و رربه زدن سخمه به سطح شیب
از آن برای تعادل کمک گرفت.

-9زيگزاگ(مارپیچ) :اصول ارکت زیگزاگ در بخش قبلی گفته شده کاله
با ارافه شدن کلنگ تغییری در آن ایجاد نمی شود؛ نحوه ارکت دادن کلنگ نیز مانند اصول گفته شده در تالراورس بالا
کلنگ است؛ نكته ای که در اینجا ارافه می شود نحوه تغییر جهت است که به ترتیب زیر صورت می گیرد:
 -کلنگ را نسبت به گام های قبلی در فاصله نزدیک تر به خود قرار می دهیم.
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 پای مخالف کلنگ ارکت می کند. دست دره نیز به روی سر کلنگ آمده و با دودست به کلنگ تكیه می شود. پای موافق کلنگ در جای خود برگشته ودر جهت مسیر ارکت جدید قرار می گیرد. تعویض دست کلنگ :دستی که بند امایت کلنگ را به دور مچ دارد بند امایت را در باالی کلنگ به صالورت کشالیدهنگه داشته و دست دیگر وارد فضای ایجاد شده در بند امایت شده؛ سپس دست باالیی را از بند امایت خالارج نمالوده و
با دست پایینی سر کلنگ گرفته می شود .باید دقت شود در زمان تعویض دست ،کلنگ از برص خارج نشود.
 سرکلنگ چرخانده می شود تا موقعیت تیغه و بیلچه عوض شود. پایی که اکنون موافق کلنگ گردیده ارکت نموده و در جهت مسیر ارکت جدید قرار می گیرد واز این پالس هماننالدقبا مسیر طی خواهد شد.

پايین آمدن با
کلنگ:
-6پشت به شایب:

در این روش زانوهالا
باید خم شده و بالاال
تنه به همان نسالبت
از مفصالالا لگالالن بالاله
جلو خم گردد (هالر
چالاله شالالیب بیشالالتر
باشد این خمیدگی ها بیشتر خواهد شد) .کلنگ مطابق اصول گفته شده در دست عاما قرار می گیرد ،برای ارکالت باله
سمت پایین ابتدا باید کلنگ را ارکت دهیم بعد پاشنه پای مخالف و سپس پاشنه پای موافق با رربه به برص در آن قرار
می گیرد .تیغه کلنگ به سمت کوه می باشد.
نكته :در برص سفت برای ایجاد جای پای مطمئن ،رربه پاشنه باید محكم بوده واز باال به پایین وارد شالود .رالمنا تالوالی
ارکتی کلنگ– پای مخالف کلنگ– پای موافق کلنگ نیز باید رعایت گردد.
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-0بغل به شیب :دراین روش کلنگ در دست کوه بوده ،با تكیه بر آن ابتدا دو جای پا توسط لبه کوهِ کفش پالایر دره (باله
همان صورت که در االت بدون ابزار گفته شد) ایجاد شده و رو به پایین ارکت کرده و کلنگ در جای پاهای قبلی قالرار
می گیرد .پای کوه با رربه در جای پای قبلی پای دره قرار می گیرد.
-9رو به شیب :از این روش در شیب های تند استفاده می شود .در این االت ابتدا کلنگ بایالد مقابالا بالدن و بالین دو
دست باشد و بطور عمودی در برص زده شود .سپس روی پنجه پاها دو گام به سمت پائین بر می داریالم آنگالاه کلنالگ را
پائین می آوریم و بعد از استقرار کلنگ در برص ،مجدداً ارکت پاها را انجام می دهیم در رمن وزن بالاال تناله بایالد روی
کلنگ باشد و بدن به عقب متمایا نشود برعكس صعود در شیب .از آنجاییكه کلنگ به عنوان تكیه گاه سالوم مالی باشالد
باید برای تعادل هر چه بهتر نیروی بیشتری به آن وارد کرد.
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1
نكته  :در هریک از تكنیک های پایین آمدن که در باال ذکر شده بسته به شرایط می توان از روش (کلنگ– پالا– پالا) ویالا
(کلنگ– پا– کلنگ– پا) استفاده کرد.
تذکر :بهتر است مسیر برگشت همان مسیر صعود باشد تا از جا پاهای قبلی استفاده شود و انرهی کمتری مصرص گردد.
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سخمه:

یک روش دیگر برای پایین آمدن سریع از شیب های برفی «سخمه کردن» می باشد؛ از این روش در برص های سالفت و
نسبتا سفت استفاده می شود ،بدین ترتیب که کلنگ مانند اصول گفته شده در یكی از دست ها قالرار مالی گیالرد دسالت
دیگر دسته کلنگ را در باالتر از سخمه می گیرد .بدن باید االت نیمه نشسته گرفته و فاصله پاها باید باله انالدازه عالرض
شانه باشد .به االت نیمه نشسته در االیكه تیغه بطرص خارج از بدن کوهنورد است سخمه کلنالگ بالا زاویاله نسالبت باله
شیب روی برص زده می شود ،روی کف پاها سر می خوریم و سخمه کلنگ روی برص ارکت می کنالد .بالا تغییالر االالت
پاشنه ها و کم و زیاد کردن زاویه کلنگ با سطح برص می توان تعادل و سرعت ارکت را کنترل کرد .هر چه زاویه بالازتر
و یا فشار بر روی کلنگ بیشتر باشد سرعت کمتر و هر چه زاویه بسته تر و فشالار بالر روی کلنالگ کمتالر باشالد سالرعت
بیشتر می شود.
انحراص پنجه پاها به طرص داخا باع کاهش سرعت و به طرص خارج باع بهم خوردن تعادل می شود.
برای ترمز کردن بهتر است به سمت دسالته کلنالگ بچالرخیم و بالا لباله هالای
کفش و برشی که توسط آنها بر روی برص ایجاد می کنیم عما ترمز را انجالام
دهیم.
معموال مانور ارکت در طرفی که کلنگ قرار دارد بیشتر است.

سُر اسکی:

از تكنیک دیگری که جهت پایین آمدن سریع از شیب های برفی بدون صرص انرهی زیاد می توان استفاده نمود سر اسكی
است که به شكا زیر انجام می گیرد.
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در صورت داشتن کلنگ آن را در یک دست به صورت آزاد و دور از بدن نگاه داشته ودست ها به منظور افظ تعادل کمی
دور از بدن قرار می گیرند .فاصله عرری پاها از هم ادود  61تا  61سانتی متر بوده و پای تعادل در جلو و به سمت دره و
پای دیگر کمی عقب تر از آن روی برص قرار می گیرد.
در این روش سر خوردن همانند اسكی بازان با انتقال فشار یكنواخت و
یكسان به کف پاها صورت می گیرد و با کم و زیاد کردن فشار بر روی
لبه های سمت چپ یا سمت راست کفش ها می توان به چپ یا راست
پیچید و با مارپیچ ها سرعت را کنترل نمود .برای توقف نیز می بایست
پیچ کاملی به یكی از طرفین زد.
نكته -هنگام سُر اسكی بهتر است تیغه به طرص کوه باشد تا در صالورت
بهم خوردن تعادل سریعتر آن را در برص فرو برده و ترمز کنیم.

حرکت در برف نرم (نحوه برف کوبی):

در شیب تند با در نظر گرفتن موقعیت و اجم بالرص ارکالت بصالورت
مستقیم یا زیگزاگ صورت می گیرد .فواصا قدمها تقریباً به اندازه عرض شانه می باشد .جهت ارکت بهتر اسالت نفالرات
بعدی پای خود درست جا پای نفر اول قرار دهند .استفاده از باتوم اسكی که متناسب با شیب مسیر و قالد فالرد باشالد در
یک برفكوبی خوب موثر است.
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سکوی استقرار:

در جاهایی روی شیب های نسبتاً تند الزم است توقفی روی مسیرداشته باشیم (برای امایالت ،بلالوک برفالی و …) ،باله
اندازه ای که بتوانیم دو پایمان را روی یک محا هموار قرار داده و در جهات مختلف قرار گرفته وفعالیت های مورد نظر
مان را انجام دهیم ،جای پای ثابت ایجاد می کنیم .اگر برص سفت باشد به روش زیر با استفاده از کلنگ این کار را انجالام
می دهیم.
بر روی برص با کمک کلنگ یک خط افقی با اندازه ای ادود نیم متر خطی می کشیم .در ابتدا و انتهالای خالط کشالیده
شده نیز دو خط عمودی بر روی برص می کشیم .داخا این محدوده را توسط بیلچه کلنگ با ارکت رو به جلو خالی می
کنیم و برای هموار شدن و صاص کردن ،سطح روی آن را با پا می کوبیم .در این االالت بهتالر اسالت شالیب سالكو تالا 61
درجه به سمت کوه باشد محا استقرار مناسب و از سُر خوردن فرد اجتناب شود.
 تذکر :در کلیه مواردی که از کلنگ جهت کندن و خالی کردن برفها استفاده می شود سعی شود ارکت کلنگ االتپاندولی باشد و در صورت قرار گیری بالر روی شالیب تنالد باله صالورت
کندن رو به جلو باشد.
کندن جای پا:

مواقعی که برص سفت بالوده و ایجالاد جالای پالا درآن سالخت ومسالتلزم
صرص انرهی زیاد می باشد با کمک کلنگ اینكار را به ترتیب زیرانجالام
می دهیم:
ابتدا با تیغه کلنگ به االت ( 3هشت) دو شكاص در برص ایجاد مالی
کنیم.
داخا آنرا با ارکت رو به جلوی بیلچه خالی می کنیم.
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در جا پا کندن باید دو جای پا به فاصله عرض شانه و در طول
مسیر جدا از همدیگر ایجاد کنیم و بعد ارکت کنیم ،در کندن و
خالی کردن برص ها ،کلنگ به االت پاندولی روی برص وارد می
شود تا اداقا انرهی را مصرص کنیم و دست در نزدیک سخمه
روی دسته کلنگ قرار می گیرد (در محلی که عایق باشد) .پس
از ایجاد موقعیت جای پاها با کلنگ ،می بایست با رربات پا به آن شكا مناسب داد.
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کندن جای پا در روش صعود مستقیم با پنجه پا:

برای کندن جای پا در این روش همانگونه که ذکر شد توسط تیغه کلنگ شكاص هایی به شكا عدد هفت یا هشت بر روی
برص ایجاد نمود و به شكلی که گفته شد ،هر بار دو جای پا ایجاد نمود؛ با قرار دادن کلنگ در برص به آن تكیه کرده و بعد
به ترتیب توسط رربه پای مخالف کلنگ و پس از آن پای موافق کلنگ در جای پاهای ایجاد شده مستقر خواهند شد.
در شیب های تند برفی (باالی هفتاد درجه) تعداد
جای پاهای ایجاد شده بیشتر بوده و به علت نیاز به
افظ تعادل بایدتا ارتفاع قابا استفاده برای دستان
جای پا ایجاد گردد.
کندن جای پا در روش صعود مستقیم با لبه کوه
کفش:

در ابتدا با کلنگ در سطح برص باالدست و در راستای
بدن با تراشیدن برص ایجاد یک شیار نموده و سپس
با رربه پا (مطابق آنچه در صعود با لبه کوه کفش
بدون ابزار گفته شد) شكا مناسب را جهت استفاده از آن به عنوان جای پا ایجاد می کنیم.

جهت برداشتن هرگام یک شیار در باالدست جای پای قبلی ایجاد
نموده و سپس با قرار دادن کلنگ در باالی شیار ایجاد شده ،با
پای مخالف کلنگ گام برداشته می شود.
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کندن جای پا در تراورس:

با در نظر گرفتن جهت ارکت ،زوایای پاها وفاصله گام ها در هر مراله دو جای پا کنده و با رربات پا به آنها شكا
مطلوب داده می شود.
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برای انجام تراورس صعود در شیب های خیلی تند از زانوی پای سمت کوه و نیزدست کوه می تالوان بالرای افالظ تعالادل
جهت تكیه بر کوه استفاده نمود.

کندن جای پا در صعود زيگزاگ:

با در نظر گرفتن زوایای پاها و نیز فاصله گام ها دو شیار در سطح برص به عنوان جای پا ایجاد نموده و سپس با قرار دادن
کلنگ در برص و تكیه بر آن پای خود را با رربه در آنها قرار می دهیم .چگونگی توالی ارکات به همان ترتیبی است که
در صعود با کلنگ در مسیر زیگزاگ گفته شد .با رسیدن به نقطه تغییر مسیر به ترتیب زیر عما می گردد:
 شیاری جهت پای دره در برص ایجاد می شود که نسبت به شیارهای قبلی به فرد نزدیک تر است کلنگ در فاصله ای نزدیک تر از مرااا قبلی در برص قرار می گیرد. با اتكا به کلنگ ،پای مخالف کلنگ در موقعیت جدید قرار می گیرد. در االیكه با دو دست بر کلنگ تكیه می شود پای موافق کلنگ در جای خود برگشته و در جهت مسیر جدید قرارخواهد گرفت.
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 بند امایت کلنگ همانگونه که در صعود با کلنگ در مسیر زیگزاگ گفته شد به دست دیگر منتقا شده و سر کلنگ درموقعیت جدید قرار می گیرد.
 -با تكیه بر کلنگ پای موافق کلنگ در امتداد مسیر جدید ایجاد شده قرار می گیرد.

کندن جای پا در هنگام فرود:
الف)پشت به شیب:
در هنگام فرود هر بار دو جای پا به فاصله عرض لگن وطول گام متناسب با شیب توسط کلنگ در برص ایجاد نموده،
کلنگ را در کنار بدن در برص قرار داده و پا ها به ترتیب مخالف کلنگ – موافق کلنگ با وارد نمودن رربه در جای پاهای
کنده شده فرم مناسب را در آنها ایجاد می نماید و با تكرار این مرااا فرود ادامه خواهد یافت.
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در شیب های تند مطابق شكا هنگام کندن جای پا از جای پاهای
باالتر توسط دست آزاد جهت افظ تعادل می توان استفاده کرد.

ب)فرود با لبه کوه کفش (بغل به شیب):
در هر مراله یک جای پا درست در زیر پای دره با همان ترتیبی
که در روش صعود با لبه کوه کفش گفته شد ایجاد می گردد .در
این روش نیز توسط دست کوه می توان از جای پاهای باالتر به
عنوان تكیه گاه؛ جهت افظ تعادل استفاده نمود.
پس از ایجاد جای پا ،لبه کوه کفش با رربه در داخا آن می
نشیند و می باید اداقا  6/9کفش در آن قرار بگیرد.

در کندن جای پا در تراورس به موارد زير توجه کنید:
 -6بند امایت کلنگ اتماٌ در دست باشد.
 -0مسیر ارکت تراورس را از قبا تعیین نمایید.
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 -9برای کندن جای پا فاصله گام ها باید به اندازه ای باشد که امكان کندن اداقا دو جای پا توسط کلنالگ باشالد ( در
دسترس باشد ) و فاصله هر یک از آنها به گونه ای باشد که تعادل کوهنورد به هم نخورد.
 -3در صورت یخ زدگی و سفتی سطح برص ابتدا با تیغه کلنگ در محا مورد نظر ایجاد شیار نمالوده و سالپس بالا بیلچاله
کلنگ با انجام ارکت آونگی اقدام به کندن جای پا می کنیم .
نكته :
-6

دقت شود در هنگام استفاده از کلنگ ،سخمه کلنگ خارج از بدن قرار بگیرد.

-0

جای پای ایجاد شده باید کمی به سمت کوه زاویه داشته باشد.

ترمز با کلنگ در سقوطهای ناگهانی:

کار آموز گرامی یكی از مهم ترین تكنیک هایی که باید در این دوره فرا بگیرید روش ترمز بالا کلنالگ اسالت .بالرای فالرا
گیری بهتر به موارد زیر توجه کنید:

 تمامی کار آموزان باید از کاله ایمنی استفاده کنند.
 هرگز نباید موقع ترمز کردن ،سخمه کلنگ با برص تماس پیدا کند.
 در زمان ترمز کلنگ با بدن زاویه  31درجه دارد و سخمه پائین قرار می گیرد ( بدن کامالً روی کلنگ قرار
می گیرد).
 بند امایت کلنگ هیچ وقت از دور مچ دست رها نمی شود.
 بعد از زدن تیغه به سطح برص و انجام عما ترمز باید آرنج دستی که نزدیک سخمه قرار گرفتاله بالاال آورده
شود تا سخمه با برص درگیر نشود .این اقدام موجب درگیر شدن بهتر تیغه در برص خواهد شد.
 تیغه کلنگ نباید بطرص داخا بدن کوهنورد گرفته شود (باید بطرص بیرون یا بطرص پائین گرفته شود).
 چرخش در جهتی انجام می شود که تیغه کلنگ در دست قرار دارد.
 شصت باید کامالً در زیر بیلچه قفا شود ،کلنگ نباید در دست چرخش داشته باشد.
 پاها در برص درگیر نشود و باال نگه داشته شود.
 صورت باید رو به پایین و سخمه کلنگ را نگاه کند.
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 بعد از انجام عما ترمز ،ابتدا پنجه های پا را در برص کوبیده سپس به االت نیمه نشسته در آمده و کلنگ
را از قسمت سر بلند می کنیم به صورتیكه سخمه از برص خارج نشود .وقتی بدنه کلنگ به صالورت عمالود
در آمد سخمه را با فشار بیشتر در برص فرو کرده بالا قالرار دادن دو دسالت بالر روی تیغاله و بیلچاله کلنالگ
برخاسته و فاصله خود را با کلنگ کم می کنیم تا به اداکثر تعالادل برسالیم(االت اسالتقرار) و سالپس باله
ارکت ادامه می دهیم.
 در هنگام ترمز نگاه فرد رو به سخمه کلنگ باشد تا از برخورد ااتمالی بیلچه باله صالورت فالرد جلالوگیری
شود.
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حالت اول (ترمز در زمان سقوط به روی شكم و سر به سمت کوه):
پس از به هم خوردن تعادل بر روی شكم روی برص قرار می گیرید به طوریكه سر شما به سمت باال است .کلنگ به االت
آماده برای ترمز با رعایت زاویه در دستانتان قرار می گیرد ،تیغه کلنگ را در برص بكوبید طوریكه بیلچاله کمالی مایالا باله
سمت کوه باشد (باید سعی شود کلنگ را با زاویه  31درجه زیر بدن خود نگه دارید تا بتوانید وزن بدن را روی آن اعمالال
کنید) و در این االت است که تیغه تالا االد ممكالن در
برص فرو می رود و با دست دیگر سخمه را باال کشیده و
بعد از توقف با االت استقرار بلند شوید.
حالت دوم(ترمز در زمان سالقوط باله پشالت و سالر باله
سمت کوه):
پس از به هم خوردن تعادل به پشالت روی بالرص قالرار
می گیرید ،کلنگ را به صورت آماده روی سینه او قالرار
می دهید و به سمتی که تیغه کلنگ قرار دارد چرخیده
و کلنگ را مطابق االت قبا در برص می کوبید و بالدن
را به االت اول قرار می دهید .سپس بعد از اسالتقرار از
مسیر خارج خواهید شد.

حالت سوم (ترمز در زمان سقوط به روی شكم و سالر
به سمت پایین):
در این االت کلنگ را باال ببرید تا لژ زیر آن امكان دیدن شیب را پیدا کنید .در این زمان کلنگ فاصله مناسالب جهالت
کوبیدن تیغه را دارد؛ تیغه کلنگ را در برص کوبیده و همچون پرگار به مرکز سخمه (در جهت مخالالف سالر کلنالگ) دور
این نقطه اتكا چرخیده تا سر به سمت کوه و پای شما در جهت شیب قرار می گیرد ،سپس مطابق االت اول ترمالز مالی
نماید.
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حالت چهارم (ترمز در زمان سقوط به پشت و سر به سمت
پايین):

بعد ازسقوط به پشت روی برص قرار می گیرد باله طوریكاله
سرتان به سمت شیب است .در این االت برای ترمالز ابتالدا
تیغه کلنگ را در کنار بدن خالود باله داخالا بالرص بكوبیالد،
کلنگ به صورت عرری روی بدن فرد قرار می گیرد و شما
با چرخش(، ،در جهت مخالالف سالر کلنالگ) بالدن رااز زیالر
کلنگ خارج خواهید کرد.
دراین چرخش پاها را پایین آورده و باالتنه به سمت کالوه
قرار می گیرد .در این االت با توجه به نكات گفته شده در
مراله اول ترمز کنید.
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گِرهها ()Knots

مربی گرامی به کارآموزان خود اهمیت درست گرهزدن را بارها گوشزد کنید .بهطوریکه آنها بتوانند گرهها را اتی با
چشمربسته بصورت درست اجرا کنند.
خواص گرهکوهنوردی
گرههای کوهنوردی دارای خواص ذيل است:
 -6در مقابا کشش و رربه محكم و مقاوم است.
 -0بهسادگی زده و با دست به آسانی باز میشود.
 -9هنگام کار براثر فشار وارد بر آن باز نمیگردد.
 -3هر قدر فشار بر روی آن وارد شود ،محكمتر میشود.
 -1کوچک ،کماجم و دارای کمترینشكست است .چرا که هر شكست طناب ،باع کاهش مقاومت آن میگردد.
انواع گره ها و کاربرد آنها:
گره شکل هشت سردست:
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هشتِ يکال ( :)Figure of Eightاتصال سر طناب به کارابین و صندلی یا به کارگاه.

هشت سر خرگوشی يا هشت دو ال
از این گره جهت اتصال در کارگاه در زمان فرود استفاده می
شود.
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هشتِ تعقیب ( Figure of Eight

:)Retraced

اتصال طناب به صندلی و زدن گره هشت در القهای بسته.

رمن زدن گره باید اندازه آن را تنظیم نمود.
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گره دو سر طناب (ماهیگیر):
دوسرطنابِ يکال (  :(Fishermanاتصال دو سر طناب هم قطر به یكدیگر (کمتر مورد استفاده قرار میگیرد).
دوسرطنابِ دوال ) :(Double Fishermanاتصال دو سر طناب به یكدیگر با رریب اطمینان بیشتر نسبت
به گره دوسرطنابر یکال (بویژه طنابهای با قطر  3میلیمتر و پائینتر) و اتصال دو طناب غیرهمقطر با اختالص قطری برابر
اداکثر یک شماره.

گره تسمه ) :(Water Knotاتصال دو سر نوار(تسمه).
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خودحمايت ( :(Clove Hitch, Mastwurfبرای ثابتکردن طناب خودامایت .این گره در محا
کارگاه و بر روی کاربین اجرا میشود.
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طریقه زدن با یک دست

گره حمايت ):(Munter Hitch, Italian hitch, Halfmastwurf
برای امایت صعودکننده یا فرود مورد استفاده قرار میگیرد .این گره را در مواقع رالالروری میتوان با یک گرهچفت
شونده و رامن قفا نمود.

نحوه قفل نمودن گرهحمايت (گره چفت شونده)
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پروسیک ) :(Prusikبرای خودامایت هنگام فرود بهکار میرود .این گره کاربردهای دیگری هم دارد.

گره هشت سردست:

این گره همانند گره ماهیگیر برای اتصال دو سر طناب استفاده می شود .برای اتصال دو رشته طناب در هنگام فرود
این گره توصیه می شود.
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گارگاه قارچ برفی:

در برفچالها برای فرودها یا امایتهای روی برص،
بلوکی بصورت قارچ برفی افر می کنیم .برای این
منظور در محا برپایی کارگاه ،سخمه کلنگ را در
مرکز کارگاه قرار داده ،با تیغه کلنگ به سمت کوه یک
نیم دایره می کشیم ،بعد با توجه به میزان سفتی برص دور آن را در برص اداقا تا عمق  01سانتی متر خالی می کنیم
در موقع خالی کردن باید توجه داشته باشیم که دور بلوک با زاویه ای بطرص داخا خالی شود تا طناب کامالً دور بلوک
قرار گیرد و از دور آن خارج نشود بعد قسمت پایین بلوک را هم کمی خالی می کنیم در جهت فرود که طناب روی
مسیر بخوابد و از دور بلوک رها نشود.
بدیهی است هرچه برص سفت تر باشد عمق شیار افر شده کمتر (رعایت اداقا  01سانتی متر عمق در ایالن نالوع بالرص
نیز الزامی است) و بالعكس هرچه برص نرم تر باشد عمق شیار افر شده باید بیشتر باشد.

کارگاه فرود روی بلوک برفی (قارچ برفی):

جهت ریختن کارگاه فرود روی بلوک برفی ،ابتدا وسط طناب را پیدا کرده و دور بلوکی که افر کرده ایم می اندازیم و یا
در صورت استفاده از دو القه طناب با گره سر دست دو سر آنرا به هم متصا می کنیم .انتهای دو رشته طناب را به هم
گره سر دست می زنیم.
در هنگام کندن قارچ برفی توجه داشته باشیم که اینكار از سمت چپ و یا راست آن انجام شود و از پا گذاشتن در باالی
و روی آن خود داری شود.
توجه بسیار مهم :نباید دو انتهای شیار قارچ برفی به یكدیگر برسند.
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پایین تر از قارچ برفی (جایی که اگر در آن محا ایستاده و طناب فرود را مقابا هارنس خود بگیریم طناب از روی قالارچ
بلند نشود ،یک سكوی استقرار می کنیم و نفرات از روی آن فرود می روند.
نهایتاً نفر آخر که فرود رفت ،بعد از باز کردن گره انتهای طناب ؛ یكی از دو رشته طناب را مالی کشالد و طنالاب را از دور
بلوک جمع می کند.
جهت زدن کارگاه بصورت قارچ برفی در صورتیكه برص شا و ناپایدار باشد ،شكا آن عریضتر خواهالد بالود و دارای عمالق
بیشتر و در صورتیكه برص سفت و پایدار باشد نیم دایره کوچكتر و دارای عمق کمتری خواهد بود.
روش های فرود در برف:
)1روش اسکاتلندی (مناسب تا شیب  06درجه):

در این روش ااتیاجی به صندلی نیست مطابق شكا های زیر ابتدا رو به کارگاه می ایستیم .دو طناب را با دو دست به
پشت بدن برده از روی هم عبور داده مجددا رو به جلو آورده هر دو رشته را از زیر ران راست (یا چپ) عبور می دهیم و
با دست ترمز آن را نگاه می داریم.

 )0روش فرود با هشت فرود:
برای داشتن فرودی راات و قابا کنترل در شیب های مختلف از ابزارهای فرود استفاده می شود .با توجه به اینكه
عمومی ترین ابزار فرود هشت فرود می باشد در اینجا استفاده از آن مراله به مراله بیان خواهد شد:
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 -1انداختن طناب به داخل هشت فرود:

همیشه هشتِفرود را از سوراخ بزرگ آن به کارابین میاندازیم و به کنار هارنس آویزان میکنیم و هنگامیکه میخواهیم
فرود را آغاز کنیم:


در موقعیت کارگاه قبا از هرکار ابتدا خود امایت را به هارنس وصا می کنیم.



رو به کارگاه ایستاده و طناب فرود (به صورت دوال) را در یک طرص بدن قرار میدهیم (در سمت دست اتكا).



توسط طنابچه قفا خودکار یک گره پروسیک بر روی هر دو رشته طنالاب فالرود زده و باله کالارابین پالیچ دار در

جلوی هارنس متصا می نماییم (خود امایت فرود).
 بدون در آوردن هشتِ فرود از کارابین ،ابتدا کارابین را به جلوی هارنس متصا مینماییم .سپس پائینتر از گره
پروسیک طناب را ازالقه بزرگ هشتِفرود عبور داده و در پشت القه کوچک قرار می دهیم .آنگاه هشتِفرود را از
القه کوچک به کارابین صندلی متصا میکنیم .در این روش هشتِفرود هیچگاه آزاد نمیماند.



خالصی طناب را میگیریم.



وزن خود را به هشت فرود منتقا کرده و متناسب با ارکت طناب در هشت فرود رو به عقب کام بر می داریم.



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

کارآموز گرامی شما گاهی در این فرود باید به دالیلی متوقف شوید ،برای
این کار هشتِ فرود را میتوان اصطالااً قفا نمود.
با استفاده از این تكنیک ،در صورت لزوم بدون قفا کردن گره امایت
(پروسیک) می توانید در میانه راه فرود را متوقف .بهتر است در این فرود (با
ابزار شكا هشتِفرود) با روش گره پروسیک باالی هشت فرود خود را امایت
نمائید.

خودحمايت در فرود (حمايت پويا):

هشتِفرود را به صندلی متصا میکنیم.
باالی هشتِفرود یک گرهپروسیک میزنیم و طنابچه آنرا با یک کارابینپیچدار
به صندلی متصا میکنیم.
اندازه خود امایت فرود نه آنقدر کوتاه باشد که باع خمیدگی فرد به جلو
شود و نه آنقدر بلند باشد که پس از انداختن وزن برروی آن از دسترس فرود
رونده خارج گردد .معموالً به اندازه یک دستِنیمهبازاندازه مناسبی است.

مربی گرامی :قبل از شروع به تمرين صعود ،کلیه لوازم کارآموزان را از نظر تطابق با استانداردهای  UIAAو
،CE
سالمبودن و اندازه گرهها( بهويژه طنابچههایپروسیک) بازبینی نمايید.
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کارگاه افقی:

ابتدا یک شكاص در جهت عرض شیب (عمود بر مسیر فالرود
و کمی بزرگتر از طول کلنگ) افر نمالوده وبابیلچاله کلنالگ
داخا آن راخالی میكنیم .در موقع خالی کالردن بایالد توجاله
داشته باشیم که داخا شیار با زاویه ای بطرص داخالا خالالی
شود و بعد یک شالكاص دیگالر در جهالت عمالود و تقریبالا در
موقغیت گرانیگاه کلنگ به سمت پائین افر می کنیم با یک
تسمه دور دسته کلنگ یک گره خود امایت می زنالیم گالره
را در موقغیت گرانیگاه کلنگ می آوریالم و تسالمه بالاالیی را
یک دور دور کلنگ می چرخاتیم .کلنگ را از تیغه داخا شكاص عرری فرو می کنیم بطوریكه تیغه بطرص داخا برص
فرو رود و تسمه در برابر شكاص عمودی ایجاد شده قرار گیرد.
در صورت استفاده از کارگاه برای مدت زمان طوالنی شكاص را مجدداً با برص می پوشالانیم تالا کمتالر در معالرض تالابش
آفتاب قرار گیرد.

انواع حمايت
 -1حمايت نفر دوم:
الف) حمايت از باال بر روی بدن نفر در ابتدا یک کارگاه افقی درست می کند .در فاصله مناسب از کارگاه (ادود یک
متر) پایین تر یک " سطا نشستن" بر روی برص می کند و خود را مطابق شكا زیر امایت می کند.
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نكته مهم در این نوع امایت ،یک راستا بودن تسمه خود امایت امایتچی با جهت صعود صعود کننده است.

با توجه به ناپایدار بودن محیط (برص) این روش بهترین روش برای امایت نفر دوم در مسیرهایی است که برص دارای
مقاومت باالیی نیست می باشد.
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ب)حمايت نفر دوم بر روی بدن و کارگاه:

فرد امایت کننده همانند روش قبا کارگاه افقی ایجاد نموده و درفاصله مناسب پایین تر از کارگاه یک سكو (محا
استقرار) درست می کند؛ خود امایتش را به کارگاه متصا می نماید طناب امایت را که به نفر دوم وصا است را ابتدا
از کارابین پیچ دار کارگاه عبور داده و بعد بوسیله ابزار مخصوص امایت و یا گره امایت ،نفر صعود کننده را امایت
می کند.

 -2حمايت سرطناب
نفر در ابتدا یک کارگاهی افقی درست می کند .در فاصله مناسب از کارگاه (ادود یک متر) پایین تر برای خود یک سكو
ایجاد می کند و طناب خود امایت را به کارگاه متصا می کند.
بوسیله ابزار مخصوص امایت و یا گره امایت نفر صعود کننده را امایت می کند.
می توان یک اسلینگ مطابق شكا به تسمه کارگاه متصا نمود تا در صورت سقوط سرطناب فشار طناب باع تغییر
جهت بدن امایتچی بصورت ناگهانی نشود.
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گزارهها و فرامین قراردادی

هنگام صعود و امایت به مجموعهای از اصطالاات قراردادی نیازمندیم ،تا با آنها در کوتاهترین زمان و دقیقترین وجه
ممكن ارتباط برقرار کنیم .زیرا ممكن است در مسیر صعود و یا فرود ،نفرات همدیگر را نبینند پس در این صورت استفاده
از این اصطالاات ،صعود و فرود را تنظیم و راات مینماید .عالئم قراردادی میتواند برای هر گروهی به دلخواه فرق کند.
اما تعدادی از آنها به مرور به صورت استاندارد درآمده است که در ذیا این عالئم را به اختصار شرح میدهیم.
نكته مهم :کلیه این کلمات(فرامین) باید با صدایی بیان شود که اوالً قابا فهم و ثانیاً برای نفر موردنظر قابا شنیدن
باشد.
حمايت آماده؛

این گزاره را امایتچی میگوید .بعد از گفتن آن ،صعودکننده میتواند صعود را آغاز کند.
صعود میکنم؛

صعودکننده با این کلمه میگوید آماده صعود هستم و امایتچی باید طناب را جمع کند.
صعودکن؛

این واهه را نیز امایتچی به زبان میآورد .منظور این است که مراقب هستم ،میتوانید شروع به صعودکنید.
جمع کن؛

منظور جمعکردن ارافه طناب مابین امایتچی و سرطناب است تا نفر بعد بتواند صعود را آغاز کند.
حمايت؛

منظور این است که صعود میکنم .این واهه هشداری به امایتچی به منظور مراقببودن در امایت نفر صعود کننده
است.
سنگ  -يخ؛ ريزش ...؛

منظور این اصطالح ،ریزش سنگ و یخ و  ...از باال است .با گفتن آن میتوان نفرات پائینتر را آگاه ساخت.
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حمايت آزاد؛

منظور این است که صعودکننده یا فرودرونده به جای امنی رسیده است و اکنون امایتچی میتواند به کار امایت خاتمه
دهد.
فیکس()Fix؛

نفر صعودکننده با این واهه به امایتچی میفهماند که در ورعیت دشوار یا خطرناکی قرار دارد ،و الزم است طناب محكم
شود .در این صورت امایتچی مانع آونگ (پاندول) شدن و یا سقوط صعود کننده میشود.
"شل کن" يا"طناب"؛
با اين واژه صعودکننده به حمايتچی میفهماند "کمی طناب بده".
کرده:

به دو یا اداکثر سه نفر که توسط طناب به یكدیگر وصا بوده وبا همكاری قصد عبور از مسیری با التزام انجام کار فنی را
داشته باشند ،کرده می گویند.
صعود کرده ای:

بعد از زدن کارگاه مناسب ،صعود توسط فرد صعود کننده انجام می گیرد ،فرد در مسیری شروع به ارکت می نماید کاله
خارج از مسیر کارگاه باشد (راست یا چپ کارگاه) تا به مكانی مناسب رسیده و نفر بعد را با توجه به روش های یاد شالده
امایت نماید .بعد از رسیدن نفر به کارگاه او می تواند مسیر را ادامه دهالد .کاله در ایالن صالورت بایالد امالایتچی االالت
امایت سرطناب را به خود بگیرد .یا نفر صعود کننده در کارگاه مستقر می شود و نفر امایتچی مسیر را ادامه می دهد.
االت اول االت صعود رربدری نامیده می شود.
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مهمترين منابع و مأخذ
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کار آموز گرامی امیدواریم شرکت در این دوره آموزشی برای شما مفید بوده و توانسته باشید بهره الزم از آن را ببرید.
انتقادات و پیشنهادات شما بهترین راهنما برای بهبود هر چه بهتر کیفیت این کالس ها می باشد پس ما را از آن بی
نصیب نگذارید .با آرزوی مالقات شما

در دوره های باالتر آموزش کوهنوردی
کارگروه آموزش
بخش برص و یخ
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