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درخت تو گر بار دانش بگيرد
بزير آوري چرخ نيلوفري را
ناصرخسرو قبادياني ،قرن  5هجري قمري

ربای یادگیری فقط هب یک منبع اکتفا نکنید
همیشه رد تالش باشید ات هب علم خود بیفزادیی.

تقديم به همة كساني كه در پيشبرد واعتالي اين ورزش تالش مينمايند.
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آزمون كتبي

موضوع
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ساعت
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اختتاميّه

شرط قبولي در دوره ،كسب حداقل معدل  14در آزمون دروس عملي و حداقل نمره 12در آزمون كتبي دروس نظری است.
چنانچه كارآموزی در هر يك از دروس نمرههای كمتر از  10كسب كند ،مردود اعالم خواهد شد.
توجه  :درای تولینگ به صعودی اتالق مي گردد كه با ابزار يخ نوردی ديواره های طبیعي يا مصنوعي فاقد يخ صعود شود و به
پیشنهاد فدراسیون جهاني  ،به اين شاخه نیز يخ نوردی گفته مي شود .
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اوّل دفتر
آموزش ،ارتباط و تعاملی دوجانبه بين آموزگار و آموزنده است .در این تعامل ،آموزشدهنده با کسب دانش الزم و متناسب با نوع آموزش و ارائه بهينه و دقيق آن به
آموزشگيرنده ،نقش بهسزایی را ایفاء مینماید .در این ميان وجود مراجعی که آموزگار را در کسب تواناییهای الزم کمك نماید ،مهمّترین بخش این تعامل به
شمار میرود.
آموزندهای که با پيشزمينه و آگاهی الزم از مطالبی که قرار است فرا گيرد در محلّ آموزش حاضر شود و مربّی آگاهی که قبل از آغاز آموزش ،مبادرت به صيقل
دانستههای خود کند ،مجموعهای را میسازند که میتوان در آن به هدف اصلی آموزش دست یافت.
کميته صعودهای ورزشی ضمن احترام به تمام رهروانی که در این طریقت سخت گام برداشتهاند و در ادامة روندِ بهينهسازی ساختارِ خویش ،یکی از اهداف خود را
توسعة پویا و پایدار ورزشی به معنای دقيق کلمه در نظر گرفته است .در پی این هدف و به عنوان اوّلين گام ،تهية متون و منابع درسی دورههای مختلف آموزشی در
مقاطع گوناگون ،مد نظر قرار گرفته است.
«طرح درس اصول و مبانی کارآموزی مقدّماتی یخ نوردی و درای تولينگ» ویژة کارآموز از این دست متون آموزشی است .متنی که در پيش رو دارید به عنوان
مأخذی برای کارآموزان ،قبل و هنگام حضور در دوره و به منظور اطالعرسانی و ترسيم دورنمایی مناسب برای آنها دربارة آنچه که قرار است فرا گيرند ،تدوین شده
است .بدیهی است که در نوشتار حاضر ،با تمام کوششی که برای تهية آن شده است ،کاستیهایی وجود خواهد داشت .به همين دليل کارگروه صعودهای ورزشی
دست تمام عزیزانی را که با ارائة نقطهنظرهای خویش در هرچه دقيق و شکيلتر کردن این نوشتار نقشی ایفاء نمایند ،به گرمی میفشارد .ویرایش اول این نوشتار
تقدیم به جامعة صعودهای ورزشی میگردد؛ اميد است که گامی هرچند کوچك در راه اعتالی دانش و آگاهی این مرز و بوم باشد .اگر خدا خواهد.

مهدي داورپور
تهران
شهريور 1398
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سخنی از نویسنده
اکنون که اولين ویرایش این جزوه به اتمام رسيده  ،اميد آن می رود جوانان برومند ایران عزیز با تالشی پی گير و بهره گيری از مطالب پيش رو بيش از
پيش افتخارات بزرگی در این رشته و در عرصه آسيایی و جهانی به دست آورند .
ورزش یخ نوردی بسيار جوان است ،تالش خود را انجام دادم تا بتوانم از تجربيات این سالها استفاده نموده و قدم مفيدی در رشته یخ نوردی کشور
عزیزمان بردارم .این مطالب برگرفته از منابع متعدد و دانستهها و علم ورزش خودم است ،پر واضح است که هيچ اثری بدون همکاری و مساعدت گروهی
ميسر نمی گردد ،در همين راستا از تمام عزیزانی که برای یخنوردی زحماتی کشيدند قدردانی مینمایم و اميدوارم یخ نوردی کشور در سالهای آتی
شاهد موفقيتهای چشمگيرتری باشد.
متنی که پيش رو دارید به عنوان مأخذی برای کارآموزان ،قبل و هنگام حضور در دوره و به منظور اطالع رسانی و ترسيم دورنمایی مناسب برای
آنها دربارة آنچه که قرار است فراگيرند ،تدوین شده است .بدیهی است که در نوشتار حاضر ،با تمام کوششی که برای تهية آن شده است ،کاستیهایی
وجود خواهد داشت .به همين دليل دست تمام عزیزانی را که با ارائه نقطه نظرات خویش در هرچه دقيق و زیباترکردن این نوشتار نقشی ایفاء نمایند،
به گرمی می فشارم .ویرایش این نوشتار تقدیم به جامعة یخ نوردی کشور میگردد؛ اميد است که گامی هرچند کوچك در راه اعتالی دانش و
آگاهی این مرز و بوم باشد ،اگر خدا بخواهد.

مسعود زينالي
مهدی شاهي
فروردين 1398
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تاريخچة يخنوردي
یخنوردی تقریبا ورزش جدیدی محسوب میشود .اگر چه اولين رقابت شناختهشده در این
ورزش در  Cormayeurدر یخچال  Brenvaدر سال  1912برنامهریزی شده بود با این
وجود این ورزش از نظر رقابت و مشارکت جهانی تقریبا جدید است.
رقابت یخنوردی در روسيه (در دوران اتحاد جماهير شوروی) آغاز شد و از سال  1970هر
زمستان برگزار میشود .در این ورزش سه شاخه وجود دارد :گرایش سرطناب ،سرعت و
بولدرینگ .رقابتهای ملی یخنوردی سرعتی در روسيه حدودا از سال  1987برگزار شده
است.
در طول زمستان  1996و 1997تيم روسيه در رقابتهای  Courchevalدر فرانسه شرکت
کرد که در آن زمان قوانين فرانسوی حاکم بر این رقابت را به دليل سختی برای این ورزش
برگزیدند.
این رقابتها در  Courchevalفرانسه بسيار پرآوازه بودند .برج بلند و عظيم 40متری در  Courchevalنشانگر دشواری ورزش یخنوردی در اروپا
از سال  1995تا  2000بود .درست وقتی که چند ساعت قبل از شروع مسابقه تکه یخ بزرگی به زمين سقوط کرد ،قانون اصلی این بود که بيشترین ارتفاع
را در زمان بين  8تا  14دقيقه صعود کنند.
رقابتهایی هم در آمریکای شمالی بوده که مشهورترین آن رقابتهای یخنوردی "ورزشهای زمستانی" (سرعت و سختی مسير) است.
اما بعد از  1999یخنوردی از "ورزشهای زمستانی" کنار گذاشته شد و یك رقابت ورزشی قابل مالحظه در رقابتهای  IWCدر کبك کانادا بود که
ميزبان تمامی بهترینهای این ورزش ها در دنيا محسوب میشد ،و رقابتهای یخنوردی با قوانين مختص به خود نيز وجود داشتند.
یکی از مشهورترین آنها ،گردهمایی یخ نوردی  Ourayدر کلورادو آمریکا است که فستيوالی پنج روزه است که جاذبههایی برای صعودکنندگان تمامی
سطوح سنی را در خود دارد .فستيوال یخنوردی کانمور در کانمور آلبرتا (کانادا) رقابتهای مهم و برجسته را با کارگاههای آموزشی مهارتها تلفيق میکند.
در چنين کارگاههایی تکنيكهای یخنوردی همراه با نمایش طرز کار و اسالیدها آموزش داده میشوند.
اسلوونی هم برای رقابت سرعتی  Bohinjشناخته شده است از سال  1994تا  1999رقابتهای سرعتی در صخرههای طبيعی  Bohinjبرگزار شده است.
در سالهای اخير تغييرات آب و هوایی این ورزش را با مشکالتی مواجه نموده است .از سال  2000سولکادا رقابتهای سرعت و سختی مسير را ميزبانی
کرده است .در حاليکه برای فصلهای  2002و 2003کاپ اسلوونی در سه مکان مختلف برگزار شد .امروزه جام اسلوونی هر ساله در شاخه های سرعت
و سختی مسير برگزار میشود.
رقابتهای جام جهانی در سال  2000در Cortinaبه صورت رسمی شروع شد .در سال  1999رقابتهای اروپایی
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بصورت جدول بندی شده در Courcheval,Cortina, Pitztal ,Kirovاجرا شد.
اولين قوانين رایج این ورزش در سال  1998و جام جهانی در سال  2000توسط یك کمپانی خصوصی آلمانی برنامهریزی و برگزار گردید .این کمپانی
برنامهها را تا سال  2002که "کمسيون یخنوردی بينالمللی" ( )UIAAزمام امور را به دست گرفت اجرا کرد.
در سال  2007رقابت ها درسه منطقه مختلف در اروپا برگزار شد.
از آن سال به بعدنيز هر ساله مسابقات مختلفی با عناوین مختلف از قبيل جهانی و قاره ای در جهان برگذار می گردد.
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آينده ورزش يخنوردي
فدراسيون کوهنوردی جهانی  UIAAقصد دارد که یك سری رقابتهای متوالی ملی در
کشورهایی که حریفان یخنوردی دارند ،برگزار نماید و هدف حرکت به سمت رقابتهای
متوالی قارهای و افزایش مشارکت گسترده جهانی است.
همچنين اميدوار است که ورزش یخنوردی به عنوان یك رشته ورزشی در المپيك در نظر
گرفته شود و این امر در المپيك زمستانی  2014سوچی که به صورت نمایشی بود صورت
پذیرفت و از ایران دو نمایتده خانم و آقا حضور داشتند .

جام جهانی یخنوردی در زمينه سبك یخنوردی توسعه ابزار،آموزش و بنا نهادن این ورزش
به عنوان ورزشی جدی پيشرفتهای چشمگيری داشته است.
یخنوردی از گروههای کوچك متخصص این زمينه تشکيل میشود .اما یکی از بزرگترین تفاوتهای این ورزش با دیگر "ورزشهای غيرجمعی" این
است که این ورزش برای تماشاگران و رسانههایی که به صورت فعاالنه درگير این ورزش نمیباشند هم جذاب است ،زیرا یخ فاکتورهای جذابيت و
زنده بودن را با خود دارد که حتی در ساختارهای مصنوعی شکل طبيعی خود را حفظ میکند .
هنگامی که این افراد نظارهگر یخنوردانی هستند که حرکات آکروباتيك را در شرایط دشوار انجام میدهند و یا با سرعت زیادی یك دیوار یخی
عمودی را باال میروند آن را حس کرده و خود را درگير میبينند و این کمك بزرگی برای ورزش یخنوردی است و همچنين به بنياد نهادن و
بينالمللی کردن این ورزش کمك می کند.
UIAA COMMISSION FOR ICE CLIMBING COMPETITIONS
کميته ی رقابتهای یخنوردی  UIAAیکی از بخشهای تشکيل دهنده ی اتحادیه بين امللی انجمن های کوهنوردی است .کميته  UIAAمسئول اداره و
توسعه ی تمامی جنبه های ورزش مسابقات یخ نوردی بين المللی است.
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اخالق ورزشی
ورزش به فعاليتها یا مهارتهای جسمانیای گفته میشود که بر پایه رشته قوانين مورد توافق همگانی و با اهداف تفریحی ،یا برای مسابقه ،نشاط
شخصی ،به ورزیدگی ،مهارت جویی یا آميزهای از این اهداف انجام میگيرد .تعریف ورزش به هدف و منظور از انجام آن بستگی دارد .رشتههای
فراوانی در ورزش وجود دارند و مردم زمان و هزینه زیادی را چه به عنوان شرکتکننده و چه به عنوان تماشاگر صرف ورزش می کنند.
مباحثات اخالقی بخش عمدهای از فلسفه ورزش را تشکيل میدهند .بسياری از این مباحث ریشه در طبيعت ورزش به عنوان فعاليتی قانون مدار دارند
بخصوص اینکه سرپيچی از قوانين آن اغلب به مثابه فرصتی برای پيشی گرفتن در رقابت مطرح میشود .مجادالت دیگری که در این باب مطرح
میشود تاکيد بر بردن دارد که خود نهایتاً به طرح انواع تقلبها میانجامد .در این ميان مسئله بردن که بدون شك مهمترین مؤلفه یك رقابت به
حساب میآید ،سوالی بنيادین پيش میکشد؛ آیا رقابت ورزشی به ناچار باعث ایجاد خصومت می شود؟

ورزش به مثابه فعاليتی قانون مدار
آلبر کامو نویسنده فرانسوی در جایی مینویسد :هر آنچه از اخالقيات فرا گرفتم مدیون فعاليت دوران جوانی ام در ورزش است.
منظور کامو از این اعتراف بيانگر نقش غيرقابل انکار اخالقيات در شکلگيری فلسفه ورزش است و دليل آن را هم شاید بتوان این گونه بيان کرد؛
مؤلفههای اخالقی ورزش نه تنها در گفتار ورزشکاران نمود پيدا میکنند ،بلکه تجلی اخالق ورزشی را باید در نحوه بازی آنها در زمين مسابقه نيز
جستجو کرد.
هر چند بعضی از فعاليتهای ورزشی مانند پيادهروی چندان قوانين پيچيدهای ندارند ،اما باقی همگی قانون مدار هستند و رعایت این قوانين مهمترین
مقوله اخالقی در ورزش به حساب میآید زیرا با تقلب و سرپيچی از قوانين میتوان راه را برای پيروزی هموارتر ساخت ،حتی عدهای از فالسفه
ورزش معتقدند تعریف یك مسابقه ورزشی دقيقاً معادل رعایت قوانين آن است .ولی مشکل اینجاست که قانون شکنی در بسياری از ورزش تبدیل
به امری عادی شده است ،تا آنجا که از آن به عنوان بخشی از بازی یاد می کنند.

مسئله بردن
در حالی که هر رقابت ورزشی نهایتاً منجر به پيروزی و شکست میشود ،پس چگونه بردن ،تبدیل به یك مسئله می شود؟
پاسخ ساده و در عين حال دردسرساز این است؛ ميل به پيروزی بسياری را وادار میسازد در راستای نيل به هدفشان گام هایی غيرقانونی بردارند .در
واقع تاکيد بيش از حد بر بردن عامل اصلی همه تقلبات و راههای غيرقانونی برای رسيدن به نتيجه شناخته میشود؛ راههایی چون اعمال خشونتآميز
در بازی ،حضور ورزشکاران تایيد نشده در تيم و استفاده از مواد نيروزا
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در این ميان دو دیدگاه درباره مسئله بردن وجود دارد .موضع گيری نخست با این شعار معروف بيان می شود؛ بردن ،همه چيز نيست،
مهم نيست پيروز شوید یا شکست میخورید ،تنها نحوه بازی شما اهميت دارد .بدین ترتيب گروه اول چنين میپندارند که هيچ ارزشی در ورزش
به جز پيروزی وجود ندارد که به وضوح نادرست است .هر چند نمیتوان انکار کرد که پيروزی یکی از اهداف هر مسابقه است ،اما مؤلفههای
دیگری چون استفاده از تواناییها ،لذت بردن از بازی و باال بردن حس اتحاد نيز از اهميت باالیی برخوردارند .از سوی دیگر حقيقت این است که
هيچ ورزشکاری نمیتواند با رویکرد دوم که اعالم میکند پيروزی به هيچ وجه مهم نيست کنار بياید .مسلم است که بردن اهميت باالیی دارد زیرا
هر ورزشکار با پيروزی به نهایت نشاط و شادمانی میرسد و از هر شکستی احساس نااميدی میکند .پس برخورد صحيح با این مسئله این است که
پيروزی را یکی از ارزشهای ورزش بدانيم که باید به درستی در کنار ارزشهای دیگر جای بگيرد ،گرچه رعایت تمام و کمال این امر بسيار مشکل
و پيچيده است.

رقابت
بحث تاکيد بيش از حد بر پيروزی که در باال به آن پرداختيم یکی از کارکردهای طبيعت رقابتی ورزش است که البته سوءاستفاده از آن نيز ممکن
است .جای تعجب نيست که انتقاد از ورزشهای رقابتی در این زمينه بسيار است .در این ميان مهمترین بحث متوجه ایجاد خصومت توسط رقابت چه
در ورزش و چه در اقتصاد در اشکال گوناگون است .هيچ کس نمی تواند انکار کند که در مسابقات ،شرایط رقابت ،خصومت به وجود نمیآورد.
در واقع این تجربهای است که هر ورزشکاری کسب میکند و خود بيانگر پدیده خصومت به مثابه یکی از نقشهای بازیهای ورزشی است .از سوی
دیگر تمام رقابتهای ورزشی نيز دربردارنده خصومت نيستند؛ بسياری از رخدادهای ورزشی به صورت دوستانه برگزارمی شوند و هيچ گاه
درگيریهایی که در باال به آن اشاره شد را در بر نمیگيرند .پس اگر بگویيم بسياری یا حتی اکثر مسابقات دوستانه هستند ،آن گاه به سختی میتوان
اعالم کرد که رقابت فیالنفسه سبب خصومت میشود ،شاید بخشی از مشکل از آنجا سرچشمه میگيرد که ما ورزش را همواره در قالب ورزش
حرفهای در نظر میگيریم .جایی که تنفس ورزشکاران هم به علت مسائل تجاری سخت یا به بيانی دیگر آلوده شده است .ولی این طور هم نيست
که بگویيم همه مسابقات آماتورها دوستانه و در مقابل همه مسابقات حرفهای خصمانه است .پس به یك حکم کلی میرسيم که هرگاه ورزش با
اقتصاد درآميزد احتمال پيدایش خصومت و عداوت باال میرود .راهی دیگر برای اندیشيدن در این باره در نظر گرفتن وجه غایت
شناختی) (teleologicalبرای ورزش است.
ورزش اصيل چيست و بهترین حالت آن در چه شرایطی پيش میآید؟ رایزنی در این باره بيانگر پيدایش پدیده ورزش به عنوان بخشی از دوستی
است که به دوستان فرصت دهد در رقابت با یکدیگر خود را بسنجند و قدرت شان را محك بزنند.
این شرایط هنگامی که رقابت تبدیل به خصومت شود یا به اصطالح کژرفتار ) (degenerateمیشود ،باید آن را به مثابه شکلی ناقص از ورزش
تلقی کنيم و نه شکل حقيقی رقابت یا شکل غایی ورزش و این نکته به نوبه خود باید ما را به چرایی خصومت انجاميدن رقابت و راههای جلوگيری
از این شرایط رهنمایی کند.
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استفاده از مواد نيروزا
یکی از اساسیترین بحثهای اخالقی در فلسفه ورزش مربوط به استفاده از مواد نيروزا
 enhancing drugs Performanceهستند ،که معروفترین آنها استروئيدهای تقویتی یا آنابوليك
)(anabolic steroidsهستند.
بسياری از ورزشکاران اعتقاد دارند که استفاده از این مواد با دوز باال به همراه تمرین باعث ایجاد
حجم زیاد در ماهيچه میشود و توانایی آنها را باال میبرد .در این ميان دالیلی وجود دارد که ثابت
میکند استفاده از این مواد مشکالت جسمی و ذهنی به وجود میآ ورد ،بيماریهایی چون بيماریهای
پوستی ،ناهنجاریهای پاتوبيولوژیکی و حتی سرطان ،پس به بدون شك مسوالن ورزش دليل محکمی
برای مبارزه با این مواد دارند .اما آیا باید استفاده از این مواد ممنوع اعالم شود؟ این سوال به طرز
چشمگيری محل مناقشه است .اکثر نویسندگان به چندین دليل پاسخ مثبت به سوال باال میدهند؛
یکی خطر برای سالمتی ،دیگری عدالت ورزشی و نهایتاً مسئله اجبار .اهميت دليل آوردن آن است
که مواد نيروزا برای سالمتی بسيار خطرناك هستند و برای مراقبت از ورزشکاران هم که شده باید از استفاده آنها جلوگيری شدید به عمل آید .عالوه
بر این ورزشکارانی که دوپينگ کردهاند از شانس بيشتری برای موفقيت نسبت به دیگران که عاقالنه از این داروها استفاده نکردهاند بهرهمند هستند و
این خود ما را به سوی دليل سوم رهنمون میکند تا نشان دهد در چنين شرایطی ورزشکاران سالم نيز برای رقابت با دیگران مجبور به استفاده از مواد
نيروزا میشوند .دبليو .ام .براون در سال های  1980تا  1984به بحث درباره این موضوع پرداخت .او ابتدا به دشواری تشخيص یك داروی ممنوع
اشاره کرد .مثالً آسپيرینی که قبل از بازی درد را کاهش دهد یا کافئين که تحریك کننده است ،آیا اینها بازده را باال نمیبرند؟ براون در مورد خطراتی
که این داروها برای سالمتی ایجاد میکنند ،مینویسد؛ اگر این پسامدها کامالً هم ثابت شده باشند اما بسياری از فعاليتهای ورزشی وجود دارند که خود
برای سالمتی بسيار خطرناك هستند و باعث مصدوميت ميشوند .حتی در بعضی ورزشها ،چون اتومبيلرانی خطر مرگ نيز همواره وجود دارد پس اگر
تهدید سالمتی دليل اصلی جلوگيری از مواد نيروزا است با این حساب اکثر ورزشها باید تعطيل شوند.
در جواب به مسئله عدالت در ورزش نيز براون عقاید خود را دارد .به نظر براون در تمامی ورزشها ناعدالتی در انواع مختلف یافت میشود ،برای مثال
آیا این بیعدالتی نيست که فردی با جثهای معمولی حریفی در بسکتبال داشته باشد که قدش دو متر و سيزده سانتيمتر است؟ اگر حریف من که در
فلوریدا بزرگ شدهام در مسابقات اسکی از منطقه هميشه برفی ورمونت بياید چه؟ آیا بدین ترتيب میخواهيم ناعدالتی در مصرف داروهای نيروزا را
از بقيه ناعدالتیهایی که همواره ورزش درگيرشان است ،جدا کنيم؟
در پایان در بحث بر سر مسئله اجبار ،براون اعتقاد دارد استفاده از کلمه اجبار در این بافت ) (contextکامال بيجا است ،هيچ کس ورزشکاری را
مجبور نمیکند طالی المپيك را به دست آورد ،فشاری که برای استفاده از مواد نيروزا بر ورزشکاران وارد میآید هيچ تفاوتی با فشارهای دیگر و
تصميمگيریهای مشکل دیگر که قهرمانان هميشه ،درسطح اول ورزش ،با آن روبه رو هستند ،ندارد.
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بهداشت
بهداشت فردي
بدن ما میبایست تميز باشد تا عمل تنفس پوست و تعریق به آسانی صورت بگيرد .اگر
هنگام استراحت مبادرت به خوردن و آشاميدن میکنيد دقت نمایيد ،دستهای شما آلوده
است هر چند که از دستکش استفاده کردهاید .از تماس دستها و ابزارتان با دهان و چشمتان
خودداری نمایيد ،پس از ورزش نباید در مقابل هوای سرد قرار گرفته یا آب سرد فراوان
نوشيد.
در خوردن مواد غذایی دقت کافی به خرج دهيد در اثر خستگی بدن شما آسيبپذیرتر خواهد
شد .هيچگاه معده خود را تا مرز گرسنگی خالی نگذارید از مواد غذایی کمحجم ،پرانرژی و زود هضم استفاده نمایيد اگر زمان کافی جهت هضم
غذا ندارید از صرف وعده غذایی سنگين پرهيز نمایيد نوشيدن مایعات به خصوص آب را فراموش نکرده و سعی نمایيد از ليوان و قاشق دیگران استفاده
ننمایيد .در زمان آزاد استراحت کافی داشته باشيد ،زیرا که شما نياز به شادابی و انرژی دارید.

لباس كار
شرایط محيطی که در آن فعاليت صورت میگيرد ،میتواند در انتخاب نوع لباس مؤثّر باشد ،لباسی که برای فعاليت انتخاب میکنيد ،تقریباً باید گشاد،
کم وزن و راحت باشد و متناسب با شرایط آب و هوایی منطقه انتخاب شود .بهتر است فرد در حين انجام فعاليتهای بدنی و ورزشی لباس کمتری بپوشد.
زیرا فعاليتهای بدنی تا حدی او را گرم میکند .رنگ لباس عالوه بر خلق زیبایی ،از لحاظ روانی نيز تأثير خاصی دارد .لباس میبایست متناسب با درجه
حرارت محيط انتخاب گردد .همچنين نکته مهم در یخنوردی و به خصوص درایتولينگ نظافت تبر است زیرا گاها ممکن است جهت تعویض ها  ،تبر را
به دهان گرفت  .و هرگز تبر را بروی زمين و محيط آلوده قرار ندهيد .

بهداشت محيطی
همواره سعی و تالش جهت حفظ نظافت محيطی خود انجام دهيد ،فراموش نکنيد محيط تميز و منظم انگيزه و روحيه شما را برای ارائه کار بهتر فراهم
میکند .از ریختن زباله و آب دهان خود در فضای کاریتان خودداری کنيد ،از آنجا که همواره شما در تردد و فعاليت هستيد (فضای بين دیواره و
سالن ترانزیت) محيط آلوده و پر گردو غبار ممکن است به روی عملکرد شما تاثيرگذارد.
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اصول ورزش
گرم كردن
قبل از تمرین و صعود ،حتما کليه اعضای درگير بدن خود را گرم کنيد .این کار فواید بسياری دارد اوالً در هنگام صعود احساس سبکی وزن و راحتی
خواهيد کرد ،ثانيا در صورت بروز حادثه و ضربدیدگی ،ميزان آسيبهای ورزشی به حداقل خواهد رسيد چراکه بدن شما هنگام گرم شدن انعطاف
الزم را به دست میآورد .نرمشهای کششی خاص و حرکات انعطافی اهميت فوقالعادهای در یخنوردی دارند .از آنجایی که دستان هر یخنورد هنگام
صعود تحت فشار شدیدی قرار دارند لذا گرم کردن و ماساژ دادن آنها الزم است .نوع گرم کردن بدن با درجه سختی مسيرها قطعا متفاوت خواهد بود.

گرم كردن عمومی
فعاليتهایی که در طی آنها ضربان قلب به آرامی افزایش مییابد مانند حرکات جنبشی یا دویدن آرام و در ادامه ،حرکات چرخشی روی مفاصل
بزرگ و سپس حرکات کششی مالیم که از عضالت بزرگ شروع خواهد شد ،زمان پيشنهادی برای گرمکردن عمومی  20الی 30دقيقه است که
متناسب با شدت تمرین و شرایط ،مثال دمای محيط تغيير خواهد نمود.

گرم كردن تخصصی
شامل گرم کردن مفاصلی که در ارتباط مستقيم با ورزش موردنظر است که در یخنوردی
گرمکردن کمربند شانهای ،ساعد اهميت بيشتری دارد .در ادامه برای گرمکردن تخصصی بهتر
است روی دیواره و با انجام حرکات ساده ،عضالت مربوطه را گرم کرده .زمان متوسط  15الی20
دقيقه پيشنهاد میشود ،اثرات گرمکردن بدن ممکن است تا  45دقيقه دوام داشته باشد ،با این
وجود هرچه زمان گرم کردن به اصل برنامه نزدیکتر باشد اثرات بهتر و بيشتری بر روی اجرای
حرکات خواهد داشت .برای اینکه ورزشکار حداکثر استفاده را از گرمکردن بدن خود برده باشد،
نباید بيش از  15دقيقه بين پایان مرحله گرمکردن و آغاز فعاليت اصلی فاصله باشد.
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فوايد گرم كردن
 -1اثرات روانی
 -2آمادگی جهت شروع تمرین
 - 3افزایش اعتماد به نفس برای اجرای حرکات
 - 4اثرات فيزیولوژیکی
 - 5افزایش درجه حرارت بدن
 - 6افزایش سوخت و ساز
 - 7کشش تاندون ها و توده های عضالالنی و بافت های وابسته
 - 8باال رفتن دامنه حرکتی مفاصل و کاهش آسيب دیدگی
 - 9افزایش سرعت انتقال عصبی
 -10افزایش جریان گردش خون

تمرين
تمرينات عمومی  :تمریناتی که باعث باال رفتن سطح امادگی جسمانی ورزشکار در تمامی عضالت می شود.
تمرينات تخصصی  :تمرکز این تمرینات در تقویت عضالتی است که بيشتر در ورزش یخ نوردی درگير می باشند و همچنين انجام تمرینات
تکنيکی و تاکتيکی و صعود کردن که جز تمرینات تخصصی می باشند.
سرد كردن  :در پایان یك جلسة تمرینی ،برای بازگشت عضالت به حالت اوليه و همچنين دفع مواد زاید ،بين  5تا  15دقيقه ،باحرکاتی مشابه آنچه
در مرحلة گرم کردن عمومی داشتيم ،عمل سرد کردن را انجام میدهيم .اگر شدت تمرین زیاد باشد زمان سرد کردن نيز بيشتر خواهد بود .سرد
کردن باعث افزایش جریان خون در بدن ،کاهش تجمع اسيد الکتيك در عضله و افزایش بازگشت وریدی خون میشود و سبب کاهش خستگی
بعد از تمرین میگردد .
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مزاياي سرد كردن به قرار زير است:
کاهش احتمال سرگيجه و حتی از هوش رفتن به سبب تجمع خون سياهرگی در انتهای دستها و پاها.
کاهش تدریجی درجه حرارت بدن.
کمك به پراکنده سازی و پاك سازی عضالت از مواد زائد حاصل از متابوليسم (اسيد الکتيك)تجمع اسيد الکتيك سبب درد عضالت پس
از فعاليت بدنی ميگردد.
کاهش گرفتگی و درد عضالنی.
کاهش سطح آدرنالين درخون.

نمونه حركات كششی
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گيره :
در یخ نوردی به مناطقی از یخ که بتوان با تبر به آن ضربه زد گيره ميگویند .
در درایتولينگ به کليه برجستگیها و یا فرورفتگیهایی که میتوان در صعود جهت تبر ،دست و
کرامپون استفاده کرد گيره میگویند.
گيرههاي دست ( تبر ) :

اکثر گيرههای نصب شده روی یك دیواره معموال گيرههای دست هستند که نسبت به گيرههای مخصوص پا سطح گيرایی بيشتری دارند .از گيره های
دست به عنوان گيرههای پا نيز استفاده میشود.
گيره ها طبق ويژگيهاي خاصی دسته بندي میشوند :


از نظر جهت قرارگيري روي ديواره  :گيره های افقی  ،عمودی  ،جانبی و معکوس



از نظر شکل  :عميق (مشتی)  ،نيمه عميق (انگشتی)  ،لبه ای (ناخنی)  ،صاف  ،شکاف



از نظر جنس  :چوبی  ،فلزی  ،رزینی  ،سنگی

تقسيم بندي گيره ها از نظر جنس :

گيره فلزی

گيره چوبی

گيره سنگی

گيره رزینی

گيره های چوبی ميتوانند به صورت کنده های درخت و به صورت معلق باشند و یا به اشکال کوچك به روی دیوار نصب گردند .
گيره های فلزی از فلز ساخته شده و گاهی ممکن است اجسامی مانند زنجير یا حلقه های معلق باشند .
گيره های سنگی معموال از جنس سنگهای محکم مانند گرانيت ساخته می شوند .
گيره های رزینی از جنس خانواده رزین ها بوده و بعد از قالب گيری به اشکال گوناگون توليد می گردند .
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تقسيم بندي گيره ها از نظر شکل :

گيره عميق ( مشتی )

ساده و راحتترین حالت گيره ،به طوریکه نوك تيغه  1الی  2سانتیمتر روی آن جای میگيرد و برای
افراد مبتدی  ،کودکان و برای نصب روی کالهكها و سقفها پيشنهاد میشود.

نيمه عميق ( انگشتی )

سطح این گيره اجازه میدهد یك سانتیمتر از نوك تيغه روی آن قرار گيرد و این گيره نيز جز گيرههای
خوب به شمار می رود.

گيره هاي لبه اي ( ناخنی )

نحوة قرار دادن تبر بر روی آن به این صورت است که فقط قسمت نوك تيغه بر روی گيره قرار میگيرد.
گرفتن این گيره ها احتياج به صرف انرِژی و دقت بيشتری دارد.

گيره هاي صاف

شاید مشکلترین نوع گيره باشند .این نوع گيره ،لبه یا سطح مشخصی ندارد بلکه شيبی به سمت پایين
داشته و معموالبرای گرفتن آن باید جهت مناسب فشار را پيدا کرد.

شکاف ها

عموما در طبيعت مشاهده میشود ،هنگاميکه شما به شکافی میرسيد که قطر آن به حدی است که تيغه
تبر میتواند وارد شده و در آن چفت شود ،با استفاده از فشار یك جهته به یك طرف میشود از آن
گيره استفاده کرد( .توجه  :در این گيره ها فشار بر روی تيغه بسيار است و ممکن است که تيغه خم و یا
بشکند).
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نحوة گرفتن گيره ها با تبر :

از آنجایی که بين دست شما با گيره یك فاصلهای مشخص وجود دارد ،لذا شما حسی از
نوع گيره در ابتدا ندارید و باید با تمرین زیاد بتوانيد تجربه الزم را برای گرفتن گيره و
حس اعتماد به کار را به دست آورید  ( .در شکل مقابل نمونه ای از گيره ترکيبی فلز و رزین
لبه ای را مشاهده می کنيد که نياز به دقت زیادی در گرفتن با تبر دارد )

گيره هاي پا

پاها را ميتوان در همه برجستگی ها و فرو رفتگی ها جهت صعود قرار داد ،
نحوه دیگر ضربه زدن پا است که بر روی یخ و چوب است .تفاوت عمده
با کفش معمولی انتخاب صحيح نقطهای است که تيغه کرامپون روی آن
گذاشته شده و یا اگر یخ و چوب باشد باید به آن نقطه ضربه وارد شود تا
بتوانيد روی نيش کرامپون بلند شوید.
برای ضربه زدن پا ،از زانو و محور ران استفاده نمایيد و با زاویه کمی بيشتر
از  90درجه به چوب یا یخ ضربه بزنيد .این ضربهها باید قدری محکم باشد
تا نيش کرامپون به مقدار مناسبی فرو برود و به مانند یك گيره برای شما کاربرد داشته باشد .
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آموزش تکنيك هاي يخ نوردي
نحوه گرفتن تبر
به صورت انگشتان بسته و شصت قفل  :این روش به صورتی است که کليه انگشتان دست در کنار یکدیگر قرار گرفته و شصت از پشت دسته تبر
روی انگشتان دیگر و یا روی دسته تبر یخ فشار میآورد تا انگشتان دست در کنار یکدیگر متمرکز قرار بگيرند.
به صورت شصت باز  :در این روش چهار انگشت دست در کنار یکدیگر قرار گرفته و شصت به صورت آزاد بدون فشار بر دسته تبر یخ قرار ميگيرند
 .معموال درهنگام استراحت ها و گاهی تعویض ها استفاده می گردد .

جهت ضربه زدن به یخ و کنده های چوبی باید ازحرکت دورانيترکيب کتف و مچ برای حالت گشتاوری و آونگی دادن به تبریخ و استفاده از وزن
خود تبر در ضربه استفاده نمود .
نکته  :عقب بردن بيش از حد تبریخ به عقب موجب خستگی زودرس در دستان و اتالف انرژی می شود .
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استفاده از پاها به وسيله كرامپون
پاها که تمام روز با آنها راه میروید و وزن شما را تحمل میکنند  ،قسمتهای خوبی هستند تا از آنها در یخنوردی استفاده کنيد .گيرههای پا بسيار متنوع
بوده و الزم است به درستی پاها را روی آنها قرار دهيم  .از آنجا که در یخنوردی کرامپون بر روی گيره ها قرار میگيرد  ،لذا باید دقت بيشتری برای
استفاده از پاها داشت  .در این قسمت نحوة وزن آوردن روی گيرهها بحث خواهد شد .
ابتدا قسمتهای مختلف کرامپون را معرفی میکنيم :



نوك پا یا نوك کرامپون



داخل پا



بيرون پا



سينه پا



پاشنه پا

توصيه میشود کارآموزان مبتدی بيشتر از قسمت نوك ( تيغه اصلی ) مایل به داخل پا استفاده کنند و پس از پيشرفت نسبی در این قسمتها به سراغ
بيرون پا و پاشنه بروند .از سينه یا قسمت پنجه پا ( تمامی سطح کرامپون ) بيشتر بر روی مسيرهای ساده یخی و گيرههای خيلی بزرگ ميتوان استفاده
کرد .همچنين اخيرا استفاده از قسمت پاشنه کرامپون در مسابقات ممنوع شده است و باید از پاشنه کفش بدون کرامپون استفاده نمود .
در یخ نوردی و درای تولينگ ضربات پا باید به شکلی به یخ و چوب وارد شود تا نيش کرامپون به خوبی در آن فرو رفته تا بتوان به عنوان یك گيره
مطمئن از آن استفاده کرد و بر روی آن فشار آورد.
برای استفاده از گيره های مصنوعی و طبيعی نيز باید با دقت نقطه ای از کرامپون یا کفش را که مورد نياز شما است را بر روی گيره ها قرار دهيد و از آن
به عنوان یك نقطه ی اتکاء خوب استفاده کنيد.
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نحوه ضربه زدن با نوک كرامپون به يخ و چوب :

در این حالت پاشنه ی پا باید کمی پایين تر از نوك پا باشد و صعود کننده با کمك از اهرم مفصل زانو و لگن به سطح یخ یا چوب ضربه میزند .توجه
داشته باشيد که شدت این ضربه بستگی به نوع فشردگی یخ و چوب دارد.

حفظ تعادل :
استقرار روی سطوح در یخ نوردی شباهت زیادی به سنگ نوردی دارد .بدن نباید بيش از حد از سطح دیواره فاصله بگيرد و یا به سطح صعود
بچسبد  ،مرکز ثقل هم باید عمود بر زمين و در راستای بدن باشد .كوهنوردي و اسکی

دست ها را در حالت کشيده قرار داده و وزن را بر روی پاها منتقل کنيد  .در صورت امکان رو به عقب قرار بگيرد تا بتوانيد حرکات را
بهتر انجام دهيد و دید بهتری داشته باشيد.
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در روی یخ فاصله دستها و پاها از هم ،به اندازه عرض شانه باشد .آنها را نه زیاد از هم دور کنيد و نه زیاد به هم بچسبانيد.
*** این قوانين ممکن است در درایتولينگ صدق نکند .
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حركت روي ديواره
پس از پيدا کردن مرکز ثقل بدن و برقراری روی گيرهها ،برای حرکت کردن روی گيرهها باید مرکز ثقل بدن را به کمك تکنيكهای صعود به
سمت طرفين یا باال و پایين انتقال داد .در سادهترین شکل ،حداقل سه نقطة اتکا باید برای بدن در نظر گرفت به طوریکه این سه نقطه حالتی از یك
مثلث باشد .بعنوان مثال در شکل پایين میبينيد که مرکز ثقل کامال در وسط محور بدن قرار دارد و سه نقطة اتکا بدن یك مثلث متقارن را تشکيل
میدهند .

هنگام استقرار و حركت روي ديواره ،به موارد زير توجه كنيد:


قرار گرفتن در راستای مرکز ثقل



نزدیك نگاه داشتن مرکز ثقل به دیوار ( بدن خود را بيرون ندهيد ).



استفادة مؤثر از پاها ( انداختن بيشتر وزن بدن روی پاها )



استفاده از دستهای کشيده :عمدتا با دستهای باز انجام میپذیرد تا اهرمهای بدن نقش خود را به خوبی ایفا نمایند.

 صعود مرحله به مرحله


شروع حرکت از حالت تعادل و رسيدن به تعادل مجدد



تنفس صحيح و منظم
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حركت شناسی
انواع حركت از نظر جهت حركت :
 .1حركت عمودي يا صعود
 .2حركت افقی يا تراورس
 .3حركت مورب

حركت عمودي يا صعود
این حرکت به دو صورت نبردبانی و ضربدری صورت می گيرد .
صعود نبردبانی  :جزء اصول اوليه صعودهای عمودی به حساب می آید که بسيار ساده و کار آمد است .در این روش ترتيب

حرکات به صورت دست دست ،پا پا است .در این روش ابتدا دست ها در کنار هم در جای مناسب قرار داده و سپس پا ها را به
نوبت باال آورده و در کنار هم قرار دهيد( .مراحل صعود نبردبانی در شکل زیر )

صعود ضربدري  :اصل بعدی در صعودهای عمودی است .در این روش ترتيب حرکات به صورت دست پا ،پا دست است .در اینجا
ابتدا یك دست را در باالی سر می کوبيم و سپس پای مخالف را به باال آورده و روی آن بلند می شویم و پس از آن پای دوم را

در کنار آن آورده و دست دیگر را باال می بریم ( .مراحل صعود ضربدری در شکل زیر )
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باشگاه

تراورس:

یکی از حرکات یخ نوردی تراورس روی یخ است که به چند صورت می توان آن را انجام داد:

روش ساده  :به این صورت است که شخص باید تبر به تبر به سمت چپ یا راست حرکت کند .در این حالت تبر ها در کنار
هم کوبيده می شوند و حرکت به صورت عرضی انجام می شود.

در این روش پاها همدیگر را قطع نمی کنند و به ترتيب ،همانند دست ها در کنار هم قرار می گيرند.

روش ضربدري  :از آنجایی که این روش به صورت ضربدری انجام می شود به آن حرکت ضربدر در تراورس گویند و به این
صورت است که دست ها در هنگام ضربه زدن همدیگر را قطع می کنند .این روش گاهی اوقات برای پاها هم اعمال می شود.
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انواع حركت از نظر نوع پويايی :
كليه حركات يخ نوردي به دو شکل اجرا می شوند:
حركات ديناميك  :یکباره انرژی را برای انجام حرکت صرف میکنيم .اینگونه حرکات نياز به تمرکز دارند .ميزان صرف انرژی باال ،ریسك
حرکتی باال ،حرکت سریع و زمان کمتری برای رسيدن به گيره بعدی صرف میشود و معموال با جهش ناگهانی و گاهی اوقات با پرش همراه است .
حركات استاتيك  :در این گونه حرکات ما در طول حرکت انرژی را صرف مینمایم .ميزان مصرف انرژی پایينتر ،ریسك کمتر ،سرعت حرکت
برای رسيدن به گيره بعدی کند و زمان بيشتر برای حرکت صرف میشود .

حركت ديناميك (پويا)

حركت استاتيك (ايستا)
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انواع تعويض تبر


تعویض تبر بر روی گيره



تعویض دست بر روی تبر



قرار دادن تبر بين انگشت شصت و اشاره



قراردادن تبر بر روی شانه



گرفتن تبر با دندان

تعويض تبر بر روي گيره ها
هنگام حرکت روی دیواره در تراورس یا صعود ،گاهی الزم میشود برای رسيدن به
گيرة بعدی ،حرکت تعویض دست یا تعویض پا را انجام دهيم ،پس از آنکه در حالت
برقراری قرار گرفتيم ،تبر آزاد را ضمن قرار دادن در کنار تبر ثابت ،به آرامی جایگزینی
تيغه ها را انجام میدهيم.

تعويض دست بر روي تبر
حالت اول :گرفتن قسمت پایين تبر یا باالی آن با یك دست و آمدن دست دیگر در
باال یا پایين دست اول و ادامه حرکت .از آنجا که معموال بر روی بدنه تبر چندین نقطه
برای قرار گرفتن دست طراحی شده ،لذا شما به راحتی میتوانيد این عمل را انجام دهيد.

حالت دوم :جابهجایی دستها در یك نقطه ،در این حالت دست اول تا آنجا که امکان
دارد از فضای کمتری برای گرفتن تبر استفاده میکند و دست دیگر بر روی دست درگير
قرار می گيرد .در این حالت دست اول می بایست نيروی وارد برای گرفتن را کم کند و به
آرامی فضای بيشتری را به دست دیگر بدهد تا آن جایگزین شود.
نکته بسيار مهم :در تعويض ها بايد دقت كنيد كه وقتی قرار است تعويض انجام گيرد ،تبر بدون استفاده را كجا قرار دهيد.
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قرار دادن تبر بين انگشت شصت و انگشت اشاره
در این حالت تبر را بين انگشت شصت و اشاره دست در گير قرار داده و بعد از تعویض دست
با استفاده از شانه و یا دهان و یا ما بين انگشت شصت و اشاره دسته تبر را گرفته و به کار خود
ادامه دهيد.

قراردادن تبر بر روي شانه
وقتی میخواهيد تعویض دست را انجام دهيد ،تبر آزاد را بر روی شانه مخالف دست
درگير قرار میدهيد.

گرفتن تبر با دندان ها
در این حالت تبر آزاد را با دندانها گرفته و حرکت تعویض دست را انجام میدهيد.
توجه  :در این حالت ممکن است بر اثر استفاده سریع و یا غير صحيح به لبها و یا
دندانها آسيب جدی وارد شود.

تعويض پا
در تعویض پا نيز میبایست با قرار دادن نوك کرامپون پای آزاد در کنار پای ثابت با آرامی و حساب شده جایگزینی صورت گيرد .
فعاليت عملی  :حرکت تعویض دست را ابتدا روی گيرههای سادهتر و سپس روی گيرههای ریزتر تمرین کنيد سپس مسير تراورسی طراحی کنيد که
همه یا اکثر حرکات آن با تعویض دست صورت گيرد.
فعاليت عملی  :حرکت تعویض پا را ابتدا روی گيرههای مناسب تمرین کنيد .سپس مسير تراورسی طراحی کنيد که همه یا اکثر حرکات آن با
تعویض پا صورت گيرد.
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ضربدر دست و پا
گاهی اوقات بسته به شرایط مسير و تاکتيك صعود ،صعود کننده ترجيح می دهد از حرکت دست یا پا به صورت ضربدر استفاده کند  .در صورتی
که گيرة بعدی دست در سطح باالتری از گيرة قبلی باشد حرکت ضربدر از روی دست قبلی انجام می شود و در صورتی که پایين تر از سطح گيرة
قبلی باشد ،حرکت ضربدر از زیر دست قبلی انجام می شود.
چرخش
این تکنيك کمی پيچيده تر بوده و به مهارت بيشتری احتياج دارد .یادگيری این مهارت باید بعد از آموزش مهارت پا و تعادل دو نقطة بيرون پا صورت
گيرد .تکنيك چرخش معموال پس انجام یك حرکت ضربدر دست کاربرد دارد و در آن پنجة پا باید کامال روی گيره قرار داشته و با انتقال مرکز
ثقل ،پای باردار از سمت داخل پا به طور یکنواخت چرخيده و به بيرون پا تبدیل میشود یا برعکس.
استراحت
اینکه بتوانيد در هنگام صعود یك مسير به خوبی استراحت کنيد خود یك تکنيك محسوب میشود ،منظور از نقطة استراحت روی مسير حالتی است
که شما در آن تعادل کامل داشته و کمترین فشار را تحمل کنيد ،در این هنگام میتوانيد به خوبی تنفس کرده و ضربان خود را پایين بياورید و برای
ادامة مسير آماده شوید .در حالت استراحت باید تا جایيکه ممکن است وزن روی پاها بوده ،دست باردار کامال صاف و کشيده باشد و به دست آزاد
استراحت داده شود.

پس استراحت به حالتی گفته می شود كه:
 -1دست کشيده باشد .
 -2انتقال وزن به روی پاها باشد .
 -3تنفس منظم باشد .
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گره ها
تعريف گره ) : (Knotsهر پيچيدگی در طناب که ایجاد آن تصادفی نباشد را گره می گویند.
گره ها در موارد مختلف مانند اتصال صعود کننده و حمایتچی به ابزار و کارگاه و هر نوع اتصال طناب و ابزار و  ...به کار می روند .
گره ها بسيار متنوع و پرکاربرد بوده و تسلط در نحوة صحيح و سریع زدن آنها بسيار اهميت دارد البته در مبحث کارآموزی مقدماتی یخ نوردی ،
آموزش گره در سطح وسيع آن الزم است.

خواص گره ها :
 -1در مقابل کشش و ضربه محکم و مقاوم است.
 -2به سادگی و با دست به آسانی باز می شود.
 -3هنگام کار بر اثر فشار وارد بر آن باز نمیگردد.
 -4هرقدر فشار بر روی آن وارد شود ،محکمتر میشود.
 -5کوچك ،کم حجم ،و دارای کمترین شکست است چرا که هر شکست طناب باعث کاهش مقاومت آن ميگردد.
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برخی از انواع گره

گره سردست يا خفت (Overhand knot) :
این گره بعنوان یك گره متوقفکننده کاربرد دارد.
همچنين حالت پایه برای زدن برخی گره های دیگر است.

گرة هشت ساده (Figure Eight Knot) :
این گره به عنوان پایهای برای زدن گره هشت تعقيب بوده و تمرین و یادگيری این گره
از کارهای اساسی است که میباید انجام داد.

گره هشت يك ال (Figure Eight Loop) :
از متداولترین و پرکاربردترین گرهها است .از موارد استفاده آن جهت اتصال سر طناب حمایت به کارابين و هارنس نفر صعودکننده در صعودهای
قرقره یا برای اتصال به کارگاه است.
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گره هشت تعقيب (Figure Eight Follow Through, Figure Eight on a Bight) :
اتصال طناب به صندلی و زدن گرة هشت در حلقه بسته .در اتصال طناب به صندلی با این گره ،گره ضامن فراموش نشود.
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گره دو سر طناب يك ال (Fisherman knot) :
این گره برای اتصال دو سر طناب هم قطر به یکدیگر استفاده می شود .

گره دوسرطناب دوال (Double Fisherman Knot) :
این گره برای اتصال دو سر طناب هم قطر و غير هم قطر نيز استفاده میشود.
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گره خود حمايت (Clove Hitch/ Mastwurf) :
برای ایجاد خود حمایت صعود کننده در کارگاه میتوان با نزدیکترین قسمت طناب صعود کننده ،این گره را در محل کارگاه و بر روی کارابين اجرا
کرد.
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گره حمايت (Munter Hitch, Halbmastwurf, Halbmastwurfsicherung) :

گره حمایت میتواند برای حمایت و فرود مورد استفاده قرار گيرد ،اما از آنجا که انحنای زیادی در طناب ایجاد میکند بهتر است برای حمایت از
ابزار حمایت استفاده کرد ،مگر در شرایط اضطراری که میتوان از گره حمایت استفاده کرد .کارکردن با این گره در سيستم حمایت بسيار ساده است
و کنترل آن برخالف ابزار حمایت از روبرو صورت می گيرد ،به طوریکه در حالت موازی (طنابهای حمایت و صعود) بيشترین اصطکاك ایجاد
میشود.
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گره انتهاي طناب (Stoper knot) :

این گره جزو مهمترین گره ها و به جهت حفظ ایمنی صعود کننده توسط حمایتچی است  .و حتما می بایست قبل از هر صعود از زده شدن این گره در
انتهای طناب اطينان حاصل نمود  .و بهتر است این گره در حدودا  80سانتی متری انتهای طناب زده شود  .این گره در هنگام فرود در مسيرهای معلق و
یا اطمينان از خارج نشدن طناب در هنگام حمایت بيشترین کاربرد را دارا است .
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ابزار شناسی
در زیر به تعدادی از ابزارهای پر استفاده و پایة یخ نوردی اشاره میگردد .نکتة حائز اهميت در هنگام استفاده از این ابزارها ،مطالعة بروشورهای
اطّالعاتی هر ابزار ،قبل از استفاده است .بدیهی است که بسيار نکات ریزی در این دفترچهها ذکر میشود که دانستن آنها برای کاربرد و نگهداری ابزار
بسيار حياتی است .نکتة دیگر این که یادگيری دقيق عملکرد این ابزارها تنها درحضور یك فرد با تجربه یا مربی امکان پذیر است .چه بسيار نکات ریز
و درشت در نحوة استفادة صحيح از این ابزارها وجود دارد که تنها بر اثر تجربه و دانش کافی و احاطة الزم بر موضوع ،به دست میآید .
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تبر يخ نوردي
تبر اصلیترین وسيله این رشته است .تبرهای یخ در ابعاد و اندازههای مختلف ارائه میشوند که هر یك کارآیی خود را دارد .

تبر یخ نوردی از دو قسمت بدنه و تيغه تشکيل میشود .در قسمت پایينی بدنه دسته تبر وجود دارد و در قسمت باالیی آن تيغه نصب شده است که معموال
به دليل مصرف شدن ،شکستن و خم شدن قابل تعویض هستند  ،اکثر تبر های سرعت یك تکه و تعداد محدودی از تبر ها دارای تيغه جدا می باشند .
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انتخاب نوع و اندازه تبر :
هر چند این یك انتخاب شخصی است اما انتخاب تبر یخ نوردی مناسب معموال کار راحتی نيست و چه بسا تبری که در نظر یکی مناسب است از نظر
دیگری کامال مردود باشد .در ابتدا باید نوع فعاليت خود را مشخص کنيد .اگر قصد یخ نوردی و صعود از آبشارهای یخی را دارید بایستی از تبرهایی
استفاده کنيد که مخصوص یخ نوردی طراحی شده اند .اساسا آن چيزی که درست به نظر خواهد آمد وابسته به قدرت و نيروی شماست .تبر سنگين باعث
خستگی زودرس خواهد شد و تبر سبك نيز بخوبی در یخ سفت فرو نمیرود .اما در صورتيکه قصد درایتولينگ و مسابقه دادن را دارید بهتر است از
تبرهایی استفاده کنيد که برای مسابقه طراحی شده اند .اگر بتوانيد قبل از خرید تبر را قرض گرفته یا اجاره کنيد تا از عملکرد و تناسب آن با خود مطمئن
شوید بد نيست ،اما از آنجا که کمتر شرایط اینکار پيش می آید راهنمایی زیر می تواند مفيد باشد.
موارد قابل توجه در انتخاب تبرهاي مخصوص يخ نوردي :

نباید خيلی بلند باشد ،نباید خيلی سبك یا سنگين باشد
قسمت باالیی و تيغه سنگينتر از قسمت پایينی باشد
تيغه مناسب برای فرو رفتن در یخ را داشته باشد
دسته مناسب برای گرفتن داشته باشد
قابليت اتصال بند شل را داشته باشد.
قابليت اتصال کارابين را داشته باشد
سخمه در پایين تبر داشته باشد.
موارد قابل توجه در انتخاب تبرهاي مخصوص دراي تولينگ :
تا اندازه استاندارد بلند باشد ،سبك باشد.
تيغه آن برای درای تولينگ طراحی شده باشد و قابليت ضربه در یخ را نيز به همراه داشته باشد.
قابليت تعویض دست بر روی تبر را داشته باشد ( .دارای دو جای دست باشد )
نياز به بند شل یا حمایت ندارد .نياز به اتصال کارابين را تدارد.
سخمه در پایين تبر وجود نداشته باشد یا اگرداشت آن را برای استفاده مهار کنيم.
در حرکتهای معکوس شما را از دیواره دور نکند و زاویه مناسبی داشته باشد.
در صورت فشار زیاد بر روی حرکات مختلف تيغه یا بدنه خم نشود.
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كفش يخ نوردي و كرامپون

كفش هاي كالسيك :
معموال دارای زیره ی سخت ،انعطاف کمتر در بدنه و محل نصب کرامپون در جلو و عقب می باشند .این کفش ها معموال سبکتر از مدلهای دیگر ساخته
میشوند به طوریکه کمپانیهای سازنده کفش ،کفشهای مخصوص یخ نوردی خود را مشخص میکنند.

كفش هاي مسابقه اي :

خاصيت بارز این کفشها سبك بودن

آنها است .کفشهای مسابقهای نيز از زیرهی خشك و سفت ساخته

میشوند و کرامپون مخصوص خود را نيز دارند .این کرامپونها نيز سبك بوده و دارای قابليت یك یا دو نيش بودن را دارند.
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كرامپون ( ) Crampon
وسيلهای فلزی و دارای تيغههای بلند است که به زیر کفش بسته میشود و مناسب حرکت بر روی یخ است و همچنين صعودهای عمودی است.
کرامپونها از لحاظ شکل ظاهری و کاربرد به دو دسته عمده تقسيم می شوند:
) (Cكرامپونهاي كالسيك :بيشتر برای فعاليتهای عمومی کوهنوردی و کوهپيمایی استفاده ميشود.
) (Tكرامپونهاي تکنيکال :به لحاظ شکل نيش جلو برای صعودهای فنی و یخنوردی استفاده ميشود.
کرامپونها معموالً قابل تغيير هستند و روی کفش رگالژ میشوند و توسط بندهایی محکم به کفش فيکس میشوند و یك کوهنورد با توجه به نوع فعاليتی
که انجام میدهد کرامپون موردنظر خود را انتخاب می نماید .کرامپونها از لحاظ اتصال به کفش به مدلهای مختلفی تقسيم میشوند که بهترین آنها برای
کار یخنوردی کرامپونهای تمام فيکسی ميباشد:

صندلی يا هارنس ))((Harness
وسيلهای کاربردی در صعود ،فرود و حمایت و حمل وسایل فنی است.هارنسها در مدلهای گوناگون و برای کاربردهای مختلف ساخته میشوند.
دو گونة عمومی آن ،هارنسهای رگالژدار و ساده هستند ،که نوع رگالژدار بيشتر برای صعودهای دیوارها یا صعودهای فنی زمستانه استفاده میشود.
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كوييك دراو ((Quick Draw
مجموع دو کارابين ساده که توسط یك اسلينگ با دوخت استاندارد به هم متصل شده اند ،را گویند .که برای ایجاد
ارتباطهای ميانی و طناب از آنها استفاده میشود (اسلينگها در اندازههای مختلف موجود می باشند)

اسلينگ )(Tape
تسمه یا نوار دوخت خورده به وسيله کارخانه توليد در انواع متراژ و ضخامتهای مختلف برای برپایی کارگاهها ،حمایتهای ميانی استفاده میشوند.

ابزار فرود و حمايت دو طنابه
ريورسو – اي تی سی گايد و ...
وسيلهای است که با توجه به ساختار آن بر اساس شکست طناب عمل می نماید .از این وسيله عمدتا در حمایت استفاده میشود و همچنين برای فرود
آمدن نيز کاربرد دارد .شرکت های مختلف با تغييرات جزیی اسامی مختلفی بروی این ابزار گذاشته اند .
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كارابين )(Karabiner

حلقهای فلزی که از آلياژ آلومينيوم ساخته شده است که از آن برای ایجاد اتصاالت در همه رشتههای مرتبط با کوهنوردی استفاده میشود .کارابين
بطور عمومی در دو شکل  Dو وگالبی بصورت پيچدار و ساده توليد میشوند که هر کدام کاربردی مختلف دارند .اطالعات فنی این وسيله شامل
مقدار مقاومت در حاالت مختلف ،استانداردها ،کشور و کارخانه توليد کننده بر روی آن حك شده است.

گري گري )(Grigri
وسيلهای مناسب برای فرود و حمایت کردن با قابليت قفل اتوماتيکی است .مکانيزم گریگری بگونهای است که در صورت
اعمال ضربه ،شوك ناگهانی به طناب قادر است طناب را در بين محور متحرك خود قفل کرده و از حرکت آن جلوگيری
نماید – عملکردی شبيه به سيستم کمربند ایمن اتومبيل  -الزم است قبل از استفاده از این وسيله دفترچه راهنمای وسيله را
بخوبی مطالعه نمایيد.
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كاله كاسك يخ نوردي () Helmet
کاله کاسك در یخنوردی وسيله ای ضروری است که از برخورد تبر و یخ و برخوردهای ناگهانی حاصل از سقوط و پاندولی با سر و پيشانی جلوگيری
میکند .همچنين می توانيد برای جلوگيری از برخورد تبر و یخ به صورتتان از روکش محافظ صورت ( ویزور ) استفاده نمایيد.

دستکش يخنوردي :
در مسابقات یخ نوردی استفاده از دستکش ضروری است و بهتر است که از دستکش چرمی که کامال جذب دستتان
است استفاده کنيد .در فصل سرما بهتر است که از دستکشهای گرم و ضدآب استفاده کنيد که بهتر است آنها هم
جذب باشند.

)) ((Ropeطناب
طناب از مهمترین تجهيزات فنی است .مانند سایر تجهيزات باید مورد تایيد اتحادیه جهانی
انجمنهای کوهنودی ) (UIAAو یا استاندارد اتحادیه اروپا ) (CEباشد.
طنابهایکوهنوردیدرقطرها مختلف (7و8و9و10و )11ميلیمتر موجود میباشند.
طنابها با قطرهای مختلف کاربرد خاص و متفاوتی دارند .طناب ها از نوع ساختار به
دو دسته ) (Dynamicدیناميك و ) (Staticاستاتيك تقسيم میشوند .تمام طنابهایی
که با آنها عمل صعود را انجام میدهيم باید از نوع کشسان باشد.
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ساختار طناب
طنابها از دو بخش هسته و روکش تشکيل شدهاند .هسته بخش اصلی طناب است و به دليل ساختار خود مسئول ویژگی کششپذیری طناب است .به
طور مثال در یك طناب  11ميلی متری ،هسته از حدود  55000نخ باریك و بلند از جنس پرلون تشکيل شده است که این نخها در دستههای جداگانه
در کنار هم قرار گرفته و هسته را تشکيل دادهاند .روکش یا غالف به دور هسته بافته شده و آن را از خراش و دیگر عوامل خارجی محفوظ نگاه
میدارد .این غالف محافظ از جنس پلی آميد ساخته شده است .پوسته طناب محافظ و دربرگيرنده هسته و قسمت قابل رویت طناب است و از گروهی
از رشتههای به هم بافته شده تشکيل شده است که هر گروه از این رشتهها یك بوبين را تشکيل میدهند .در طنابهای با قطر یکسان ،طنابی که بوبين
بيشتر ( پوسته نازك) دارد ویژگی دیناميکی بهتر و طنابی که بوبين کمتر (پوسته ضخيم) دارای مقاومت زیادتری در برابر سایش میباشند .چنانکه
روکش آسيب ببيند ،هسته که به رنگ سفيد است آشکار شده و این امر هشدار واضحی است برای تعویض طناب.
انواع طناب از لحاظ کاربری
طناب ها با کاربردهای گوناگون ساخته میشوند .به هنگام خرید باید با مطالعة دفترچة راهنمای همراه طناب ،به کاربری آن دقت کرد .معموال طول
طنا بها بين  50تا  60متر است.

تك طناب )( Single Rope
این نوع طناب ها به صورت تك رشته بوده و توانایی مهار سقوط را دارا هستند.
از این نوع طنابها در صعودهای سرطناب استفاده می شود .اندازههایی که معموال
در صعودها استفاده میشود عبارتست از  11 ، 10/5 ، 10/2 ، 9/8 ،9/2 ،9 :و ...
نيم طناب يا طناب دوبل )(Double Rope
از این طنابها به صورت دو رشته برای صعودهای دو طنابه استفاده میشود و هر
رشته را میتوان داخل یك ميانی انداخت که بهترین گزینه برای یخ نوردی است.
طناب دوقلو )(Twin Rope
در صورت استفاده از این طناب در صعود حتما باید هر دو رشته را داخل یك
کارابين انداخت.

حفاظت از طناب
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مهمترين مواردي كه بايد در حفاظت از طنابها به كار رود عبارتست از:


قراردادن طناب داخل یك کيسة دربسته پارچه ای و دور از گرد و خاك و رطوبت.



محافظت از تابش طوالنی مدت نور خورشيد.



قرار ندادن طناب در لبة تيز سنگها و پا نگذاشتن روی آن.



عدم شستشوی طناب با ماده شيميایی و در صورت آلودهشدن آن به مواد روغنی آالینده و در صورت نياز به شستشو ،فقط با آب سرد یا با
محلولهای مخصوص شرکت سازنده طناب ،آن را بشویيد و در مجاورت باد ،در سایه و دور از حرارت مستقيم قرار دهيد تا کامال خشك
شود.



طناب خود را به کسی قرض ندهيد.



برای طناب خود یك دفترچه درست کنيد و هر کاری با آن انجام داده اید را ثبت کنيد.



قبل از استفاده از طناب ،آن را به دقت بازبينی کنيد و زدگیهای روی پوسته را چك کنيد .در صورت زدگی طناب ،حتما ضمن عالمتگذاری
و یا جدا کردن آن از دیگر طنابهای سالم ،دیگر کاربران را نيز باخبر سازید.

عمر مفيد طناب Life Time
طول عمر طناب = زمان انبارداري قبل از اولين استفاده  +مدت زمان استفاده از طناب
عمر کاربری طناب به نوع استفاده و مقدار استفاده از آن بستگی دارد .کلية ابزار نایلونی برای خود عمر مفيدی دارند و طناب هم از این قاعده مستثنی
نيست .عوامل فرسایشی به تدریج روی ویژگيهای طناب اثر خواهند کرد .حتی طول طناب تا  10درصد کاهش پيدا خواهد کرد.
قطر و وزن
طنابهای با قطر زیاد عموما دارای عمر مفيد طوالنیتر و در عين حال سنگينتر و برای برخی صعودها مناسب نيستند .در صعودهایی که وزن و حرکت
روان طناب حائز اهميت است ،انتخاب یك طناب با قطر کم ارجحيت دارد عملکرد جامع و کلی طنابها را میتوان در توازن و تعادل بين وزن و
خاصيت دیناميکی آنها ارزیابی نمود.

روشهاي جمع كردن طناب
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براي جمع كردن طناب دو روش كلی وجود دارد:
يك ال

دو ال

فاکتور سقوط عددی است که بيانگر شدت نيروی سقوط است .
در شرایط عادی سنگنوردی این عدد بين  0تا  2است .
یك تك طناب دیناميك مورد قبول باید بتواند حد اقل  5سقوط فاکتور  1.8با وزن  80کيلوگرم را تحمل نماید .
و در مورد طناب دوبل حداقل  5سقوط فاکتور  1.8با وزن  55کيلوگرم مورد قبول است .
طریقه محاسبه فاکتور سقوط :
فاکتور سقوط عبارت است از تقسيم طول سقوط فرد بر طول طنابی که سقوط را تحمل ميکند (طول طناب درگير  :فاصله اولين
نقطه درگير مانند حمایتچی یا کارگاه تا فرد صعود کننده) .
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فاكتور سقوط بيشتر از 2
در موارد خاص فاکتور سقوط می تواند بيشتر از  2شود .
هنگامی که طول سقوط فرد بيشتر از کل طول طناب (یا تسمه خود حمایت) باشد این اتفاق رخ می دهد .
برای مثال در مناطقی  ،صعود در روی پله ها یا نردبانهای ثابت کار گذاشته شده صورت می گيرد و در کنار آنها جهت حمایت
فرد صعود کننده  ،کابلهای فلزی وجود دارد که با رول در فواصل مشخص به دیواره متصل گردیده اند .
مانند نقاطی در دولوميتهای ایتاليا یا مناطقی از سوئد که اصطالحا (ویافرتا) ميگویند .
فرد صعود کننده با دو طنابچه یا تسمه خود حمایت توسط کارابين پيچ  ،از هارنس خود را به کابلها متصل ميکند تا در صورت
سقوط بتواند سقوط را مهار نماید  .فرد بعد از رسيدن به رولهای کابل  ،کارابين حمایت را به ترتيب به باالی رول منتقل مينماید .
حال اگر فرد صعود کننده قبل از انتقال کارابين ها سقوط کند مقدار طول سقوط بيشتر از طول طناب یا تسمه خود حمایت می
شود  ،در نتيجه فاکتور سقوطی بيشتر از  2خواهيم داشت (فاکتور سقوط ممکن است بابر  3یا  4شود) .
همچنين این اتفاق ممکن است در صعود برف در ثابت گذاری ها نيز اتفاق بيافتد .
53

54

چند نکته در نگهداري ابزار
 .1حتما قبل از استفاده بروشور همراه وسيله را کامال مطالعه کنيد.
 .2هر وسيلهای که درکوهنوردی فنی استفاده میشود ،بخصوص ابزار محافظت شخصی  personal) protective e quipmentیا  (PPEدارای
حداکثر دوران کارکرد است .که این مدت زمان توسط
توليد کننده در بروشور همراه ابزار مشخص می شود.
 .3محافظت کامل از دوره عمر ابزار ضروری است ،این محافظت شامل زمان استفاده ا ز آن و زمان نگهداری وسيله میشود .چه درحين کار و چه در
حين حمل و نقل از فشار دادن و سایش سطوح آن در برابر لبههای تيز خودداری کنيد.
 .4اگر از بلندی قابل توجهی پرت شدهاند یا ضربهای شدیدی دیده باشند به هيچ عنوان استفاده نکنيد .حتی در صورتی که هيچگونه اثر قابل مشاهده
از برخورد بر روی بدنه آن دیده نشود ،ممکن است تغيير شکل و کاهش توانایی کار در قسمتهای داخلی در آنها بوجود آمده باشد که باعث کاهش
استحکام و ایمنی شود.
 .5در دور ریختن محصولی که آثاری از خرابی و یا فرسودگی در آن وجود دارد تردید نکنيد .زیرا این خرابی باعث کاهش استحکام و ضعف کاربردی
آن میشود .برای ایمنی شما ما یك روال سه مرحله برای بازبينی پيشنهاد میکنيم .قبل و بعد استفاده بررسی وضعيت ابزار الزم است.
 .6در حين کار باید به طور مداوم وضعيت ابزار و نحوه اتصال آن با سایر اجزای سيستم کنترل و بررسی شود .بررسی کامل باید توسط یك بازبين
متخصص انجام بگيرد .به طور متوسط هر سه ماه برای ایمنی بيشتر شما و بهينهسازی روال بررسی پيشنهاد میشود .برای هر وسيله یك یادداشت بازرسی
تهيه کنيد.
 .7بياد داشته باشيد دوره عمر ابزار بستگی به شدت شيوه و تناوب کاربرد ابزار و محيطی که ابزار در آن مورد استفاده قرار میگيرند دارد.
 .8در موقعيت استثنایی ممکن است در همان اولين استفاده آسيبدیدگی یا فرسایشی اتفاق بيفتد که عمر وسيله به اتمام برسد در نتيجه وسيله کامال
خراب شود.
 .9مطمئنا عوامل محيطی مانند نمك ،خرده سنگ ،یخ ،برف ،رطوبت ،مواد شيميایی و غيره بر روی عمر وسيله اثر کاهنده دارند.
 .10برای اسلينگهای دوخته شده تسمه و ابزار مشابه به دليل آسيبپذیری آنها در پوسيدگی و همچنين تماس دائم آنها با سطوح ساینده و یا تيز مانند
نقاط ایمنی و غيرمتوسط عمر مفيد آنها  6ماه در صورت استفاده فشرده و زیاد 12 ،ماه برای کاربرد معمولی 10 ،سال حداکثر برای کاربردهای خيلی
خاص بر آورده شده است.
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اصول صعود

انواع صعود از نظر اتصال طناب
در سيستم قرقره یك طناب به فرد صعودکننده متصل میشودکه باال رفته و از کارگاه صعود رد شده و در بازگشت به حمایت چی متصل میشود در
سيستم سرطناب ،صعودکننده با ابتدای طناب صعود میکند و به ترتيب حمایتهای ميانی را مسلح مینماید و حمایت از پایين انجام میگيرد.
مسيرخوانی
مسيرخوانی در واقع پيداکردن سادهترین راه برای صعود یك مسير است .یعنی اینکه قبل از صعود یك مسير ،آن را خوب بررسی کرده و جهت صعود
خود را مشخص مینمایم .جهت تمرین بهبود مسيرخوانی میتوان مسيرهایی طراحی کرد سپس قبل از صعود آن مسير تمام حرکات روی مسير را آناليز
کرده و به صورت پانتوميم انجام داد .در مسيرخوانی نکات زیر را باید مد نظر قرار دهيم:
نگاه کلی به مسير ،شناسایی گيره شروع و تاپ ،توجه به مسير ميانیها ،توجه به تغييرات شيب دیواره ،توجه به جهت و مکان گيرههای دست و دنبال
کردن ترتيب آنها
 پيدا کردن حرکات پا شناسایی نقاط استراحت توجه به گيره های مناسب در مسير ،جهت انداختن کوئيك درا شناسایی کراکس مسير نحوة انداختن طناب داخل کوئيك درا در صعود سرطنابممکن است به روشهای مختلفی بتوان طناب را داخل کارابين انداخت اما باید به روشی عادت کنيد که در شرایط دشوار بتوانيد سریع و راحت طناب
را وارد کارابين نمایيد .میتوانيد به سه روش زیر عمل کنيد:
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انگشت اشاره و ميانی طناب را به

الف )كارابين را با شصت نگاه داشته و با
داخل آن بيندازيد.

ب )كارابين را با انگشت ميانی نگاه داشته و طناب را با انگشت اشاره و شصت به داخل كارابين بيندازيد.

ج ) قسمت صاف كارابين را با انگشتان كنار هم نگاه داشته و با انگشت شصت طناب را به داخل كارابين بيندازيد.
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نکاتی در مورد صعود سرطناب
 فقط از گره هشت تعقيب جهت اتصال طناب به صعود کننده استفاده کنيد. در یك سقوط ،طناب ممکن است حالت حلقه به خود بگيرد و چنان عمل کند که با فشار به زبانة کارابين آن را باز کند .بنابراین انداختن طناب بهروش و جهت درست در داخل کارابين بسيار اهميت دارد شکل ب نحوة صحيح مسير طناب را داخل اسلينگ و حالت پاندولی روی آن را نشان
میدهد .طناب باید همواره از پشت به سمت جلوی کارابين عبور کرده باشد در حالت عکس ،احتمال برگشت طناب روی دهانة کارابين و باز شدن
دهانة کارابين وجود دارد.
هر دو کارابين یك اسلينگ باید در جهت صحيح و در راستای عمودی قرار گيرند و در داخل تسمة اسلينگ نچرخيده باشند.اگر جهت صعود مورب و یا به صورت عرضی باشد ،دهانة کارابين باید در جهت عکس مسير صعود قرار گيرد .در غير اینصورت امکان باز شدنزبانة کارابين به هنگام سقوط وجود دارد.
 -حمایتهای ميانی بایستی به ترتيب انداخته شوند.

نحوه صحيح انداختن طناب
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خطاي ضربدر (:) Z Clipping
برای جلوگيری از خطای ضربدر ( ) Z Clippingهميشه طنابی را داخل کارابين بيندازید که بين شما و ميانی قبلی قرار دارد ،و یا هنگام انداختن ميانی
طناب را از گره متصل به هارنس گرفته داخل کارابين بعدی بيند ازید.
در این روش صعود کننده هنگام انداختن ميانی ،طناب را از گره متصل به هارنس نگرفته ،بلکه طناب را از زیر کارابين قبلی به داخل کارابين بعدی
میاندازد .در این حالت اصطالحا میگویيم طناب را به صورت ضربدر درون کارابين انداخته است .شکل زیر
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اصول حمايت
حمایت کردن یکی از مهمترین بخشهای یخنوردی است که باید در آن تبحر کامل پيدا کرد
چرا که سالمت فرد صعودکننده به حمایت خوب فرد حمایتچی بستگی دارد.
)) ((Belayحمايت
به عملی گفته می شود که طی آن با ایجاد امنيت مناسب برای صعودکننده ،ميزان آسيب به وی
در اثر سقوط احتمالی ،به حدّاقل برسد.
))((Belayerحمايت چی
به فردی که عمل حمایت را با ابزار یا بدون ابزار ویژه انجام میدهد ،حمایتچی میگویند.
در ابتدای صعود سرطناب ،حمایتچی ميانی اول و دوم را انداخته و سپس شروعبه حمایت نماید
پس از انداختن ميانی سوم ،یعنی فاصلهای حدود  5متر حمایت به صورت ایستا ( )Staticانجام
میشود ،به این معنی که نفر صعودکننده آن قدر طناب داشته باشد تا در حرکت وی خللی ایجاد
نشود( .در اینجا توجه به فاصلة ميانیها ضروری است) از حدود ارتفاع  5متری زمين  ،عملِ حمایت با رعایت احتياط ،به صورت پویا ) (Dynamicانجام
میگيرد.
))((Basics of Belayمبانی حمايت
))((Reflexعکس العمل
یکی از اصول حمایت ،عکس العمل مناسب و به موقع حمایتچی به منظور نگهداشتن فرد صعود کننده است.

)) ((Break Handدست ترمز
دست ترمز وظيفة نگهداری طناب حمایت را دارد و در زمانی که شما مشغول حمایت هستيد  ،دست شما (
دست ترمز ) همواره باید روی طناب حمایت باشد.
))((Break Mechanismشناخت نحوة عملکرد ابزار حمايتی
بهترین ابزارهای ترمز ،ابزارهایی هستند که نه بسيارسریع و نه بسيارکند عمل کنند.
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انواع حمايت
حمایت به دو صورت ایستا و پویا انجام می شود.
))((staticحمايت ايستا
بطور معمول این حمایت بر روی عوارض دیوارة صعود یا ابزار انجام میپذیرد نيروی حاصل از کشش طناب مستقيماً به کارگاه منتقل میشود .اما در
مسابقات حمایت بوسيله فرد انجام میپذیرد از این نوع حمایت برای صعود نفر تا حمایت ميانی سوم استفاده میشود .توجه به فاصلة صعودکننده تا
زمين الزامی بوده ،معموال پس از ارتفاع حدود  6متر ،با در نظر گرفتن وضعيت صعود کننده حمایت به صورت دیناميك انجام می گيرد.

))((Dynamicحمايت پويا
این روش برای حمایت از ميانیهای سوم به بعد توصيه میشود .دراین روش حمایتچی ،هنگام سقوط نفر صعودکننده ،با پرش کوتاهی بخش عمدهای
از ضربة حاصل از سقوط وی را در طول طناب تقسيم می کند.
نکاتی در مورد حمايت:
 -1برای اتصال ابزار حمایت به صندلی سنگ نوردی حتما از کارابين پيچ دار استفاده شود.
 -2در انتخاب ابزار حمایت دقت نموده و نحوة کار با آن به خوبی فرا گرفته شود.
 -3توجه فرد حمایتچی باید کامال به صعودکننده باشد و وضعيت او را هنگام صعود تحت نظر گيرد.
 -4حمایت چی باید برای کنترل طناب از هر دو دست استفاده کند بطوریکه هرگز دست ترمز را از روی طناب رها ننماید.
 -5موقعيت حمایتچی بسيار مهم بوده و جایی باید قرار بگيرد که هم وضعيت راحت و مسلطی داشته باشد و هم دید خوبی از صعودکننده داشته باشد.
همچنين طناب حمایت مزاحم حرکت صعودکننده نباشد و یا اینکه در صورت پاندولی احتمال برخورد صعودکننده با طناب حمایت پيش نياید.
 -6قبل از اینکه صعودکننده ارتفاع مناسبی را صعود نکرده ،حمایتچی باید تا حد امکان نزدیك به دیواره قرار بگيرد.
-7حمایتچی در یخنوردی باید کامال آگاه باشد و همواره احتمال سقوط تبر و یخ و سنگ را در نظربگيرد .
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اصول پاندولی
پاندولی
اصطالحا عمل جدا شدن یخنورد از سطح دیواره و معلق ماندن در فضا در صورت داشتن طناب
حمایت ميانی پاندولی ناميده میشود.
برای جلوگيری از بروز حادثه میبایست شيوه پاندولی را بياموزیم:
 -1در هنگامی که شما از ميانی باالتر هستيد بهتر است طناب بين پاهها قرار گيرد و به شکل قرارگيری
طناب دقت کنيد .قرار گرفتن طناب در پشت پا باعث برگشتن شما و اصابت پشت سر یا پهلوها به
سطح سنگ خواهد شد.
 -2هنگام پاندولی یخ نورد باید پاههای خود را جمع نماید تا در هنگام برخورد با دیواره بتواند
مقداری از ضربه را جذب کند.
 -3در هنگام پاندولی قدری خود را به بيرون پرتاب کنيد و به هيچ وجه در راستای مسير آویزان نشوید.
 -4در صورت پاندولی و جا ماندن تبر در باال به هيچ وجه به باال نگاه نکنيد  .زیرا ممکن است تبر در حال سقوط بوده و با صورت شما بر خورد کند .
چگونه پاندول شويم؟
-1هيچ یخ نوردی از سقوط و پاندولی در مسير خوشش نمیآید ولی این واقعيتی انکار ناپذیر است و بهتر است همانگونه که راه بهتر صعودکردن را
فرا میگيریم بياموزیم چگونه باید سقوط کرد .باید سعی کرد بدن را به سمت عقب داد تا سقوط حالت دورانی به خود بگيرد .حتما گربه را دیدهاید
که چگونه از هر طرف که بيفتند باز با پا به پایين میآید ،یك یخ نورد خوب هم در هر سقو ط باید بتواند موقعيت مناسب را به بدن خود بدهد.
 -2گرفتن حالت گرد این امکان را به شما دهد که نقطه اصابت خود با سنگ را ببينيد و بسنجيد و حتی در هنگام نزدیك شدن به سنگ با پا به آن
ضربه بزنيد تا تمام بدنتان به سطح دیواره برخورد ننماید.
 -3یك راه خوب تمرین پاندولی بر روی مسيرهای مطمئن و با حمایت از باال است .در این حالت میتوانيد کم کم روش مناسب را تجربه کنيد و
بعد آن را در مسيرهای سرطناب پياده کنيد .اما هميشه به یاد داشته باشيد بهتر است مانند یك گربه سقوط کنيد.
 -4سقوط همواره غير قابل پيشبينی است .ممکن است در حاليکه با تسلط کامل در حال صعود هستيم و از ميانی قبلی فاصله گرفتهایم ،گيرهای از مسير
بچرخد و تعادل خود را از دست بدهيم .هنگامی پاندولی  ،با رها شدن فرد صعودکننده از روی دیواره ،وزن او به طناب منتقل می شود.
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موارد زير هنگام پاندولی بايد رعايت گردد:
هنگام پاندولی حالت صحيح بدن حفظ شود (حالت نشسته روی هارنس و باال تنه به طرف پایين قرار نگيرد).در صعودهای قرقره طناب هنگام صعود بين دو دست قرار گيرد.در متراژ کمتر از 4متر نباید از پاندولی به صورت تمرینی استفاده نمود.در صعودهای سرطناب نباید پا پشت طناب قرار گيرد.در صعودهای تراورس طناب نباید در بين پاها قرار گيرد.-برای تمرین ابتدا با صعود قرقره پاندولی تمرین شود.
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درجه سختی مسير
 بنابراین برای مشخص نمودن سختی، یعنی زبان مشترك بين یخنوردان برای درك بهتر سختی مسير و مقدار توان الزم برای صعود: درجه مسير
.  این روش ها در کشورهای گوناگون به صورتهای مختلفی وجود دارد.مسيرهای یخ نوردی از روش های درجه بندی استفاده میشود
Mixed Grading System
Mixed climbing is a rather new grading system used to define the
difficulty of climbing rock, and possibly some ice, using ice tools and
crampons. Though not yet set in stone, M grades ("M" given to
define a mixed route) are often compared or defined by the difficulty
of a similar rock route using the Yosemite Decimal System (YDS).
Typical comparison of M grades vs. YDS...
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9

Feels like
Feels like
Feels like
Feels like
Feels like
Feels like
climbing

5.5 climbing
5.6 climbing
5.7 climbing
5.8 climbing
5.9 climbing
5.10

Feels like 5.11
climbing
Feels like 5.12
climbing
Feels like 5.12+
climbing

an occasional drytool move
a couple drytool moves
several body lengths of easy drytooling
some technical drytooling
drytool moves that require effort
8 to 10 meters of technical drytooling that
requires effort
10 to 15 meters of technical drytooling
8 to 10 meters of slightly overhanging and
technical drytooling
10 to 15 meters of slightly overhanging and
technical drytooling
overhanging, technical, and strenuous
drytooling
overhanging, technical, and powerful
drytooling
continuous overhang and powerful drytooling

M10 Feels like 5.13
climbing
M11 Feels like 5.13+
climbing
M12 Feels like 5.14
climbing
M13 Feels like 5.14
continuous overhang with technical and
climbing
powerful drytooling
M14
not yet defined
As a viewer/user of Alaskaiceclimbing.com we encourage you to respond to
us should you feel the above grading system is inaccurate or needs
clarification.
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معرفی گرايش هاي صعود
))((Outdoor Climbingصعود در طبيعت:
صعود در مناطق طبيعی بر روی صخره یا یخ های طبيعی.
))((Indoor Climbingصعود داخل سالن:
صعود بر روی دیواره های مصنوعی که معموال داخل سالن ها نصب می شود.
))((Traditional Climbingصعود سنتی يا كالسيك:
سبکی از صعود که بر روی مسيرهای طوالنی دارای حمایتهای ميانی قابل انتقال ((ابزار یا ميخ)) تاکيد دارد.
))((Sport Climbingصعود ورزشی:
سبکی از سنگ نوردی که به طور کلی تاکيد و هدف آن صعود مسيرهای کوتاه تر دارای حرکات مشکل و حمایت های ميانی ثابت است .این سبك
شامل صعودهای سالنی و مسابقات می شود.
))((Mixed Climbingصعود تركيبی  :منظور صعود مسيرهایی است که شامل سنگ و یخ باشد.
))((Aid/Artificial Climbingصعود مصنوعی
یك نوع روش صعود که در آن صعود کننده بر روی ابزاری که در دیواره کار می گذارد ،وزن میآورد و برخالف صعود آزاد ))((Free Climbing
فقط از عوارض طبيعی برای صعود استفاده نمیکند.
))((Boulderingسنگ كوتاه
تخته سنگی تا ارتفاع حداکثر  9متر ،که بدون استفاده از طناب صعود می شود .هر سنگ بولدر ممکن است دارای چند مسير مجزا باشد .اصطالح
بولدرینگ به مسيرهایی اطالق می شود که تعداد حرکات آن کم ولی دشوار است .اوایل بولدرینگ برای تمرین تکنيك های سنگ نوردی انجام می
گرفت .هم اکنون به عنوان یك رشته مجزا از صعود ورزشی به خصوص بين جوانان طرفداران بسياری پيدا کرده است.
)) ((BigWall Climbingديواره نوردي  :صعود از دیواره بسيار بلند در طی یك یا چند روز.
(( ))Dry Toolingدراي تولينگ  :صعود با استفاده از تبر و کفش یخ نوردی بر روی مسيرهایی که در آن یخی وجود نداشته باشد.
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مسابقات يخ نوردي
))((LEADسرطناب
مسيرها به صورت سرطناب و با حمایت از پایين صعود شده؛ اتصال طناب به صورت
متوالی به حمایتهای ميانی صورت گرفته و بلندترین ارتفاع کسب شده (یا در مورد
صعود عرضی یا بخشهای کالهك ،بيشترین فاصله طی شده در راستای مسير مسابقه) رتبه
یك مسابقه دهنده را معين خواهد کرد.

))((BOULDRINGبولدرينگ
تعدادی مسير فنی و دشوار که به صورت انفرادی ،با و یا بدون استفاده از طناب و با بهره
گيری از تشك های ایمنی بر روی زمين و یا حمایت قرقره؛ صعود میشود ،مجموع
تعداد امتيازات کسب شده توسط هر مسابقه دهنده و تعداد تالشهای او برای کسب این
امتيازات ،رتبه او را معين خواهد کرد.

))((SPEEDسرعت
مسيرهایی که تالش بر روی آنها به صورت قرقره و با حمایت از پایين انجام میشود ،زمان کسب شده
به وسيله مسابقه دهنده در پایان هر مسير ،رتبه او را معين خواهد کرد  .این مسابقات بروی یخ عمود
برگزار می گردد و گاها بدليل عدم وجود یخ بروی چوب نيز برگزار گردیده است .

موفق باشيد .
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ضميمة آموزشی
واژه نامة انگليسی به فارسی
معادل واژه
 :Abseilفرود ،فرود روي طناب بوسيله ابزار فرود يا پيچيدن دور بدن
Aid Climbing
يك سبکی از صعود است كه صعود كننده براي صعود از ابزارهاي كوبشی و غير كوبشی استفاده كرده و هميشه در حمايت ابزار
است.
 : Aid Routeمسيري كه با روشهاي صعود مصنوعی قابل صعود است و با صعود طبيعی مسير صعود نمیگردد
 Alpine Butterflyگره پروانه
 Anchorكارگاه  :جايی در سنگ كه طناب يا ابزار به آن وصل میشود و بايد ايمن ترين نقطه مسير باشد .
 : Ascendersابزار صعود روي طناب .مثل پروسيك ،يومارها ،راپمن و ...
 : ATCابزار فرود و حمايت
 : Approachمسيري كه خيلی سخت نيست و در آن مانند سنگنوردي با دست و پا باال میروند ولی از حمايت استفاده نمیشود،
اگرچه ممکن است خطرناک باشد.
 : Bailانصراف از صعود مسير
 : Belayحمايت
 : Belay Pointمحل حمايت جايی از سنگ كه صعود كننده به آن متصل است
 : Belay Deviceابزار حمايت
 : Bent Gate Karabinerكارابينی كه دهانه آن منحنی شکل است تا انداختن طناب در آن ساده تر باشد
 :Betaمسيري كه براي اولين بار صعود ميشود ،اما در مورد آن اطالعات داريم Onsight .
 : BetaFlashصعود مسير betaو بدون پاندولی hangdogging
 : Big Wallديواره بلند .مسيرهايی كه چند طول طناب است و شايد بيش از يك روز براي صعود زمان بخواهد.
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 : Body Belayحمايت بدنی
 : Boltرول و صفحه رول
 : Boulderingبولدرينگ ،سنگ نوردي روي تکه سنگ هاي كوتاه
 : Bowlineنوعی گره كه براي اتصال به هارنس استفاده میشود و اغلب بجاي آن گره هشت به كار ميرود.
 : Back clippingانداختن اشتباه طناب در كارابين
(( : Camingكاملوت و فرند)) روشی كه ابزارهايی فنري براي گير كردن در بين
شکافها استفاده ميکنند .به هنگام افتادن وزن بر روي ابزار نيروي معکوسی به ابزار وارد می آيد و چنگك هاي ابزار بين شکاف
گير می كند.
 : Carabinerكارابين
 : Chalkپودر ،پودر سنگ نوردي
 : Chalk Bagكيسه پودر
 : Chest Harnessهارنس سينه
 : Chimenyبه شکاف بزرگ سنگی میگويند به طوري صعود كننده بتواند بدن اش را در شکاف گير دهد .شکل شکاف مثل
ديوار موازيست
 : Cleanبرداشتن ميانی هاي به كار رفته در مسير ،صعود يك مسير بدون نشستن و پاندولی  ،صعود مسير مصنوعی بدون استفاده
از چکش ،پاكسازي مسير از سنگ هاي سست و خرابی براي امنيت بيش تر
 :Cliffبخش عمودي ديواره
 : Clipانداختن طناب داخل ميانی ،اسلينگ
 : Clove Hitchگره خود حمايت
 : Cordطناب معموال كم تر از 7ميلی متر براي ساختن حلقه و پروسيك
 :Cruxقسمت سخت مسير صعود
 : Daisy chainيك اسلينگ يا تسمه با حلقه هاي زياد به صورت دوخت يا گره ،اين وسيله در صعودهاي مصنوعی بيش تر
استفاده می شود و اتّّصال ابزار و خود خمايت نيز به كار می رود
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 : Double fisherman knotگره دوسرطناب براي اتّّصال دو طناب به هم
 : Edgingلبه گيري
 : Eightهشت فرود  :ابزاري براي فرود كه اغلب براي حمايت هاي سالنی نيز استفاده ميشود
 : Exposedدر نقطه اي بدون حمايت بودن و در معرض خطر قرار داشتن
 : Extenderاستفاده از اسلينگ بلند در صعودهاي طبيعی و زير كالهکها
 : Exposureفضاي خالی زير سنگنورد تا سطح زمين
 : Face Climbingصعود قسمت صاف ديواره
 : Fallسقوط ،سقوط ناخواسته
 : Fall factorفاكتور سقوط ،عددي كه از تقسيم طول سقوط بر طول طناب صعود شده و موثر به دست ميآيد
: Figure Eigheهشت فرود
 : Figure of Eighe Harnessگره هشت براي اتّّصال طناب به
 :Figure Fourيك نوع از تکنيك هاي يخ نوردي
 : Finger boardتخته تمرين براي تقويت انگشت و باز و
: First ascentاولين صعود كامل يك مسير
 : Fist jamنوعی الخ كردن با دست
 :Fixed ropeطناب ثابت شده
 : Flaggingپرچم
 : Flapperآسيب دست مثل پينه و كنده شدن پوست
: Flashصعود يك مسير بعد از ديدن صعود
 : Followكاري كه نفر دوم در طی مسير صعود انجام ميدهد
 : Free Soloصعود آزاد بدون هيچ ابزاري
 : Free Climbingصعود با گير ه هاي طبيعی مسير در حدي است كه طناب و ابزار ميتواند استفاده شود اما به كار نمی رود
69

: Frictionاصطکاک
 : Friendابزاري با حالت جمع و باز شونده براي استفاده در داخل شکاف هاي معموال موازي
: knot Fisherman'sگره يك سر طناب
 : protection Fixedحمايت ها و ميانی هاي ثابت مانند صفحه رول
 : Gateقسمت باز شونده كارابين
 : Gearابزار -لوازم – تجهيزات -به طور كلی به تجهيزات كوه نوردي ،سنگنوردي و يخنوردي می گويند ..از پوشاک تا
لوازم فنّّی
 : Gradeدرجه بندي  -مقياس عملی براي محاسبه سختی مسير
 : Gumbyسنگنورد آماتور
 : Gym Climbingصعود داخل سالن صعود از ديوارههاي مصنوعی
 : Half Rope double ropeنيم طناب همان طناب دو قلو
 :Hangdogاستراحت هاي زياد روي طناب و ميانيها
 : Hand Jamالخ دست به صورت كامل
 : Harnessهارنس
 : Haul Bagكيسه ابزار  -كيفی از جنس محکم با طول بيشتر از عرض براي باال كشی ابزار در صعودهاي ديوار ه اي چند روزه
 : Heel Hookپاشنه زدن روي طاقچه يا گيره
 : Helmetكاله  -كاله ايمنی
 : hexentric / hexanهگزان نوعی ابزار ميانی
 : HMSكارابين با اندازه بزرگ براي گره حمايت
 : Holdگيره هر چيزي كه در طی صعود براي باال رفتن بتوان از آن استفاده كرد
 : Indoor Climbingسنگ نودي داخل سالن صعود از ديوارههاي مصنوعی
 : Italian Hitchگره حمايت
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 : Jammingالخ كردن  -گير كردن تمام يا قسمتی از بدن در شکافها
 : Jug / jug hodگيره مشتی بزرگ
 : Jumarابزاري براي باال رفتن از طناب كه پايين نمی آيد
 :Jumaringيومار زدن  -باال رفتن از طناب با ابزار
 : Karab // Karabinerكارابين
 : Klemheist Knotگره
 : Leaderسرطناب
 : Leader Fallسقوط سرطناب
 : Lead Climbingسرطنابی  -صعود نفر اول و انداختن طناب در ميانيها
 : Ledgeطاقچه
 : Lieback // Laybackصعود دولفر نوعی جركت كه دستها و پاها در يکطرف هستند و سنگنورد به سطح سنگ فشار می آورد
 : Locking carabiner ..كارابين پيچ دار كارابين با دهانه قفل شونده
 : Loweringپايين دادن فرد هنگام فرود با طناب
 : Multi pitchمسيرهاي طوالنی و چند طول طناب
 : Munter Hitchگره حمايت
 : No hand restجايی كه می توان كامالا نشست يا ايستاد و به دست براي استراحت نياز ندارد
 : Nubگيره انگشتی
 : Nutقطعه اي فلزي است كه براي حمايت صعود كننده در شکافها و رخنه هاي سنگها كار گذاشته ميشود.
 : Nut keyشفتکش -ابزاري براي در آوردن كيل و نات ها
 : Off widthشکاف بزرگ و عريض مناسب الخ دست يا پا
 : Onsightصعود يك مسير براي بار اول بدون تمرين قبلی
 : Overhand knotگره سردست
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 : Overhangكالهك
 : Pendulumتراورس يا گذر عرضی با حمايت طناب
 : Pitonميخ ابزار فلزي براي صعودهاي طبيعی
 :Pinchفشار دادن دو جهت خارجی يك گيره به صورت موافق
 : Placementابزارگذاري -محلّّی كه در آن ابزار يا ميخ براي ميانی ميگذاريم
 : Pocketسوراخی در سنگ كه می توان از آن بعنوان گيره انگشتی استفاده كرد
 : Protectionميانی  -حمايت ميانی نقاطی كه در طی ميسر صعود براي جلو گيري از سقوط ابزارگذاري يا رولکوبی می شود
 : Pressure Breathingباز دم قوي
 : Prusikنوعی طنابچه – گره پروسيك
 : Pumpedدم كردن عضله معموالا به گرفتگی عضالالت ميگويند اسپاسم عضالنی
 : Quick drawيك اسلينگ كه دو سر آن كارابين باشد
 : Rack ..تجهيزات صعود كه كنار هم در يك تسمه مخصوص چيده شده باشد
 : Rampطاقچه صعودشدنی
 : Rappelبه معناي فرود
 : Retro boltingرولکوبی اضافی در مسير رول كوبی شده
 : Redpointصعود كامل يك مسير بعد از چند تالش
 : Rest stepمحلّ استراحت خوب
 : Ropeطناب
 : Routeمسير
 : Runnerتسمه
 : Runoutفاصله بين دو ميانی
فاصله بلند ناجور بين دو ميانی
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 : Scramblingبا دست و پا صعود كردن آسان سنگنوردي خيلی ساده
 : Screamerسقوط بلند با داد و فرياد
-

تسمه نايلونی با گر ه هاي متوالی دوخته شده براي جذب انرژي سقوط

 : Screwgateكارابين پيچ دار كارابين قفل شونده
 : Secondنفر دوم
 : Sharp endته طناب حمايت كه به سرطناب وصل ميشود
 :Side pullگيره جانبی
 :Side gripگيره جانبی
 Sit start:نقطه شروع مسير بلدر
 Slab:بخش زاويه دار اما مسطح سنگ
 : Slingتسمه دوخته شده يا گره زده شده
 : Sloperسنگ جانبی اصطکاكی
 : Snaplinkكارابين
 : Solo // soloingصعود انفرادي
 : Sport Climbingصعود مسيرهاي رول كوبی شده صعودهاي ورزشی
 : Spot// Spotingحمايت بلدرينگ كه فرد سقوط كننده گرفته ميشود يا منحرف ميگردد تا شوک سقوط به او وارد نشود
 : Static Belayحمايت بدون طتاب اضافی
 : Static ropeطناب استاتيك
 : Stick clipوسيله اي براي انداختن ميانی اول در مکانهايی كه اولين ميانی خيلی باالست
 : Sticht plateصفحه اشتيت
 : Stopper knotگره انتهاي طناب  -گره توقف
 : Tape knotگره تسمه
73

 : Tailادامه طناب در يك گره
 : Top Ropeحمايت از باال
 : Trad / Traditionalصعود كالسيك  -سنتی  -در اين صعود صعودكننده بايد ابزارگزاري نمايد تا مسير را صعود كند
 : Undercut // Underclingگيره معکوس
 : "V" gradeدرجه بندي مسيرهاي بولدر با گريد V
 : Wallديواره سطح صاف سنگ هاي بزرگ
 : Webbingتسمه هاي اسلينگ
 : Weightingوزن انداختن روي گيره يا طناب براي استراحت
 :Z clippingانداختن طناب از زير ميانی قبلی در ميانی بعدي
 : Zipper fallسقوطی كه هم راه آن ابزارهاي ميانی از جا در بيايد
 : Z pulleyروشی براي باالكشی فرد مجروح در شکاف

منابع و ماخذ

http: //www. indoorclimbing. Com
http: //www. beal‐planet. com
http: //www. petzl. com
__http: //www. coolcountry. net/climbing_main. html
کتاب :یخ نوردی و صعودهای ميکس

1.
2.
3.
4.
5.

کتاب هنر یخنوردی شرکت بلو آیس 6.
7. http://www.Backcountry.com

موفق باشيد
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تمامی عزيزان میتوانند نظرهاي خويش را به نشانی:

info@msfi.ir
براي كميته صعودهاي ورزشی ارسال نمايند.
كميته صعععودهاي ورزشععی دسععت تمامی عزيزانی را كه
نقطهنظرها و پيش عنهادهاي خود را به منظور ارتقاي سععطح
دانش و اصععالح اين طرح درس  ،ارسععال مینمايند؛ به
گرمی میفشارد

موفّق باشيد
فروردين 1398
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