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 کزین برتر اندیشه بر نگذرد                    نام خداوند جان و خردهبقدمه

 نمودند. تالش تقدیم به تمام کسانی که در تاریخ کوهنوردی ایران به دمی، قلمی یا قدمی در اعتالی فرهنگ این ورزش

ردد گـ یمـ یکوهــــــنورد یفیباعث ارتقا سطح ک  یمناسب در کوهنورد یش هاک ها و رویدرست  تکن یریفراگ

د نتظار بهبـوتوان ا یت سلسله مراتب آموزش متناسب با سطح تجربه شاگردان میک نظام هدفمند و با رعایوتنها در 

 نه را داشت.یت بهیفیو ک

بـود  یرگـیو بعـد مرب یبصـور  کـار آمـوزکه سلسله مراتب آن    یبا وجه به  وجود خال در روند آموزش کوهنورد

ه جامعـ  یروزامـ یاز هـایـک از دوره ها مطابق نیگاه هر ین جاییدا نمودن راهکار مناسب و تبیو پ یضرور  باز نگر

 شد. یحس م  یکوهنورد

 ینـیش بیته  پـشرفیتحت نام پ یدوره ا  ین بعد از دوره کار آموزیبا توجه به این موارد در چار  آموزشی  و همچن

 یگـریربمشود و دوره  یآموزش داده م یفن یخاص الزمه صعود ها یکیتکن یه آموزش هاین دوره کلیشده که در ا

 ن دوره قرار دارد .یبعد از ا

 جمهوری اسالمی ایران فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی

 ارتباط با فدراسیون

http://portal.msfi.ir 

 آموزش کمیته

 

 

 ناشر:

 ایراناسالمیجمهوریکوهنوردی و صعودهای ورزشی فدراسیون

 آموزش میتهک

 خورشیدی1398بهار تاریخ نشر:

 نجمپ ویرایش:

زاد یق منبع آکر دقذتوجه هرگونه تغییر در مفاد این جزوه به هر نحو ممکن ممنوع می باشد. استفاده از مطالب با 

 تاس

 با سپاس از همه کسانی که مارا یاری نموده اند.

  

http://portal.msfi.ir/
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 شیوه نامه برگزاری دوره های آموزشی

 مقدمه:

ه های ه دوربرگزاری تمامی دوره های آموزشی فدراسیون کوهنوردی در سطوح باشگاه ها  بایستی با آیین نام

 آموزشی منطبق باشد و مجوز برگزاری منوط به دارا بودن شرایط است.

 ضوابط برگزاری دوره ها:

 اسیون است.هیئت استان و فدر ورتالپمربی توسط باشگاه بوده و با تائید  انتخاب مدرس و-

 می شود. مشخص ورتالپ رگزاری دوره باشگاه مربوطه باید زمان.مکان.مدرس.نفرا  شرکت کننده در کالسبقبل از -

اسیون دررخواست برگزاری کالس باید توسط هیئت استان و فدراسیون تائید شده و نفرا  بایست در عضویت فد-

 باشند.

 گزاری به تائید فدراسیون برسد. کان برزمان برگزاری دوره ها با توجه به فصل و م-

 .تهیه کنند رای هر دوره نیاز به لوازم و تجهیزا  خاص آن دوره بوده که کارآموز و باشگاه می بایست آن راب-

 هد .ا برگزار خوامنطقه های مرتبط با آنه به صور  تئوری و عملی به طور کامل در کوهستان و  برف  دوره-

 ست به صور  متوالی چهار روز پشت سرهم یا در دو هفته  متوالی برگزار شود.دوره بای-

 نفراست.5نده در دوره .پیشرفته  حداکثر تعداد نفرا  شرکت کن -

 بل از ورود به دوره یا اول دوره الزامی است.پر کردن فرم ثبت نام ق-

 تحویل گواهی صحت سالمت الزامی است. روز اول دوره-

 ل دوره اجباری است.همراه داشتن کار  بیمه ورزشی در طو-

 ال است.س 18حداقل سن قانونی برای شرکت در دوره  -

 موزان ملزم به استفاده از لوازم و تجهیزا  استاندارد در دوره هستند.تمامی کارآ-

 ر روز شمار هر دوره ذکر می شود.دزمان بندی و سرفصل مطالب ارائه شده در دوره -

 .ر کنندپم ارزشیابی را جهت ثبت وتایید نمرا  .نفرا  باید فر-

 د.شدور حکم به صور  اتوماسیون و بعد از تایید هیت استان برگزار کننده و فدراسیون انجام خواهد ص-
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 ضوابط مدرسان:

 برگزار میشود. دارای مجوز بازآموزی 2درجه دوره های پیشرفته توسط مدرسان -

آخرین  ازآموزی  هر سه سال یکبار بوده و تنها کسانی مجاز به برگزاری کالس به صور  رسمی بوده که درب-

 ثبت شده باشد. ورتالپبازآموزی شرکت کرده و اسم آنها در 

 

 مدت زمان برگزاری دوره ها:

 اشد.روز می ب 4زمان برگزاری دوره های پیشرفته -

 عصر .16صبح تا8ساعت  از 8السمد  زمان روزانه ک-

 

 لوازم و تجهیزات دوره :

مار فر.یونکفش مناسب کوهنوردی.لباس مناسب.کوله پشتی.هارنس.عینک آفتابی.کاله کاسکت.طناب صعود هر دو 

 نابچه اتولنگ.طیک جفت.گتر.کرامپون.دستکش مناسب.ابزار فرود.ابزار حمایت.حمایت میانی.لنگر برف.نبشی برف.ک

 تا.5تا.اسلینگ10تا.کارابین ساده4ابین پیچ داربلوک..کار

 

 منطقه برگزاری:

 ره مربوطه.دارا بودن شرایط الزم برای  برگزاری دو-

 دارا بودن شرایط ایمن برای برگزاری دوره.-

 

 الزم به یادآوری است .

 ی یاتاهکارآموزان و مدرس دارای حقوقی مجزا بوده که هر کدام باید به آن آشنا بوده و در صورت کو

 تخلف از شرایط  میتوانند از طریق پورتال به کمیته آموزش انتقال دهند.
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 نام دوره :پیشرفته برف)مجموع چهار روز(

 پیش نیاز/هم نیاز:کارآموزی برف

 عملی نظری   

 32 ــــ ساعت

 یخی الف:هدف دوره:آشنایی با اصول پیشرفته جهت انجام صعودهای فنی بر روی مسیرهای برفی و 

 زمان آموزش)ساعت( ب:سر فصل آموزشی)رئوس مطالب وریز محتوا(

 عملی نظری 

 ریزمحتوا رئوس مطالب ردیف

 روز اول)مرورکارآموزی(

 1 ـــ نهاآشنایی با ابزارهایی یخنوردی و برف ویخ ونحوه استفاده ازآ ابزار شناسی 1

 1 ـــ ر برف ویخآشنایی با گره های کوه نوردی وکاربرد آن د گره ها 2

 2.5 ـــ روشهای ساعت سه آلمانی و فرانسوی با ابزار وبدون ابزار اصول گام برداری درصعود وفرود 3

   حمایت استامپر انواع حمایت 4

   روشهای ترمز ترمز کردن روی برف بدون کلنگ 5

 روز دوم

 2.5 ـــ T. کارگاه لنگرو برفYکارگاه کارگاه های قارچ برفی.  افقی . آشنایی با انواع کارگاههای برف 6

 2 ـــ و..Sانواع فرود. دولفر و  روش های فرود 7

 2 ـــ روشهای ترمز کردن در برف باابزارو بدون ابزار)سه روش( ترمزکردن روی برف با کلنگ و کرامپون 8

 2 ـــ روشهای صعود بر روی یخ  صعود بر روی یخ 9

 روز سوم

 2 ـــ روشهای مختلف هم طنابی دو نفره وسه نفره )صعود همزمان(هم طنابی در یخچال 10

 2 ـــ روشهای عبورایمن  از تله هاو شکاف های برفی عبور از تله هاو شکاف های برفی 11

 3 ـــ کارگاه های کلنگ قابل بازگشت. دفن دو کلنگ دفن .تک کلنگ کارگاه های برف پیشرفته 12

 1 ـــ ناب هنگام حمایت نفر در فروداضافه کردن ط عبور از گره 13

 روز چهارم

 2 ـــ موفالژ ای صعود روی طناب قرقره فالشن زوکشامل روش ه روشهای باال کشی مصدوم 14

 3 ـــ روشهای صعوددو نفره وسه نفره پلکانی و ضربدری صعود کرده ای  15

 1 ـــ اصول صعود ایمن و صحیح روی برفچال صعود برفچال 16

 ع درسی:ج:منب
 طرح درس پیشرفته برف و یخ فدراسیون کوهنوردی وصعودهای ورزشی
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 فهرست

 

 روز اول

 ابزار شناسی

 تبر یخ  

 کرامپون

 کاله کاسک

 لنگر و نبشی برف

 یومار

 گره ها

 گام برداری با کرامپون

 یروش صعود فرانسو

 برگشتن

 حمایتها

 کلنگ -حمایت پوتین

 ترمز بدون کمک کلنگ

 

 روز دوم

 ارگاههای برفک

 کارگاههای افقی

 Yکارگاه  کلنگ  

 کارگاه لنگربرف

 Tکارگاه 

 ایمنی کارگاهها

 فرود

 فرود با طناب و بدون کمک ابزار در شیبهای کم

 ابزار هشت فرودآشنایی 

 ()زیر ابزارمشار –فرود با گره قفل خودکار پروسیک 
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 ریورسو

 ر سقوطهای ناگهانی )خود ایستایی(ترمز با کلنگ د

 روز سوم

 در یخچالهم طنابی تکنیک های 

 حمل طناب در صعود همزمان

 کلنگ قابل بازگشت

 روش دفن دو کلنگ

 روش دفن یک کلنگ به صور  افقی

  روز چهارم

 عبور از گره

 یباالکش یستمهایس

 فالشن زوگ قرقره روش

 موفالژ روش

 صعودکرده ای درزمستان و تابستان

 لصعود برفچا

 منابع 
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  جهتو

 ر طرحکوهنوردی فنی می تواند برای مبتدیان و حتی افراد با تجربه بسیار خطرناک باشد. نکاتی که د

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

 نی رافآموزشهای  نجاممربیانی ذکر شده که دارای مجوز آموزشی بوده و صالحیت و توانایی کافی برای ا

ام ب اقددارا می باشند.  لذا توصیه می شود با ممارست و تمرین و یادگیری فنون زیر نظر یک مربی مجر

ک خصی یشبه اجرای این فنون نمائید. بدیهی است تنها خواندن این مطالب نمی تواند به تنهایی از هیچ 

 کوهنورد فنی بسازد. 

د و خالی از ایراطرح درسها اسیون کوهنوردی بر آن است تا مجموعه آموزش فدر میتهتمامی تالشهای ک

. خطا باشد، اما احتمال وجود هرگونه خطا و نقصی در هر یک از فنون و روشهای موجود وجود دارد

به  همچنین ممکن است روشهای بهتر و موثرتری نیز برای انجام تکنیکها و تاکتیکهای کوهنوردی فنی

 عه آورده شده وجود داشته باشد. جز آنچه در این مجمو

آموزش فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی هیچگونه مسئولیتی چه مستقیم ویا غیر  کمیته

ا مستقیم در قبال حوادث احتمالی برای افرادی که از این طرح درسها استفاده می کنند، مبتدی ی

ه ر عهدستفاده از توصیه ها و مطالب بباتجربه، کارآموز یا مربی بر عهده نمی گیرد. مسئولیت کامل ا

 خواننده و مجری می باشد. 

ز تولیدی زار اهمچنین معرفی ابزار و لوازم فنی تنها به جهت آشنایی خواننده با آنها بوده و هدف تبلیغ اب

  خاصی نمی باشد.

 آموزش فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی کمیته 
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 ارچند نکته در باره نگهداری ابز

 .مراه وسیله را کامال مطالعه کنیدحتما قبل از استفاده بروشور ه

 عمر مشخصیدارای  1هر وسیله ای که در کوهنوردی فنی استفاده می شود بخصوص ابزار محافظت شخصی

است. که این مد  زمان توسط کمپانی تولید کننده در بروشور همراه ابزار مشخص می شود. امروزه کمپانی 

 تعیین نموده اند. ده سالاین عمر مفید را برای لوازم خود حداکثر  ،ولید ابزارهای معتبر ت

زمان استفاده  این  محافظت شامل .است ضروری آن از محافظت ،برای استفاده کامل از دوره عمر کاری ابزار

 نقل و حمل حین در چه کار حین در چه .حتی زمان نگاه داری وسیله می شودو 

  دداریخو  تیز های لبه برابر در ابزار سطوح سایش یا و دادن  فشار باید ازتوجه داشته باشید 

شند به هیچ با ضربه شدیدی دیده از بلندی قابل توجهی پر  شده اند یا در صورتی که لوازم خود از.کنید

 دنهب روی بر برخورد از مشاهده قابل اثر هیچگونه که صورتیکه در حتی .نکنید عنوان استفاده

آن ها  داخلی های قسمت در کار توانایی کاهش و شکل تغییر است ممکن نشود هدید آن

 .شود و ایمنی می استحکام کاهش باعث که باشد آمده بوجود

 در گیفرسود یا و خرابی از آثاری که محصولی ریختن دور در . هرگزایمنیبرابر است با  بازبینی

 می آن کاربردی ضعف و استحکام اهشک باعث خرابی این زیرا .نکنید تردید دارد وجود آن

 .کنیم می پیشنهاد بازبینی برای مرحله سه روال یک  ایمنی برای .شود

 وضعیت مدام بطور باید کار حین در .است الزم ابزار وضعیت بررسی استفاده از بعد و قبل

 زبینبا یک توسط باید کامل بازرسی. شود کنترل ،سیستمء اجزا سایر با آن اتصال نحوه و ابزار

 ،بررسی روال سازی بهینه و بیشتر ایمنی ماه برای سه هر وسطمتبطور  بگیرد( انجام تخصصم

ابزار  عمر دوره بیاد داشته باشید   .کنید بازرسی( تهیه  )یادداشت یک هروسیله برای بهتر است 

 رندگی می قرار استفاده مورد آن در ابزار که محیطی و ابزار کاربرد تناوب و شد  به بستگی

 فرسایشی یا دیدگی آسیب استفاده اولین همان در است ممکن استثنایی های یتعموق در .دارد

 ملعوا شود. مطمئنا خراب کامال وسیله نتیجه در برسد اتمام به وسیله عمر که  بیفتد اتفاق

 بر غیره و شیمیایی وادم – رطوبت – برف – یخ – سنگ خرده – نمک  مانند: محیطی

 مورد کامال سه ماه  هر محصوال  این شود می توصیه  .دارند کاهنده اثر لهوسی عمر روی

 ها نآ از استفاده دیگر ماه 3  برای نداد نشان چیزی بررسی گیرند. اگر قرار ریزبینانه بررسی

 .است تایید مورد

                                                           
1 (PPE) personal protective equipment 
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 روز اول
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 ابزار شناسی

 (crampon)2کرامپون

 

         خیـبـرف و  یشـودو مناسـب حرکـت بـر رو یر کفـش بسـته مـیکه به ز  ییتیغه  ها یو دارا یفلز یله ایوس

 باشد.  یم

ار کس دیور  فـشتر بصـی. کرامپون ها امروزه بر استیمتغن یب یآن بنا به نوع صعود و کاربر  یتعداد دندانه ها

مه وظیفه یک تس و دهد یاتصال کرامپون به کفش را انجام م یفه اصلیکس وظین فیشوند و ا ید میه و تولیته

 نگاه داری کرامپون در صور  باز شدن فیکس را بر عهده دارد.

 .شود یباشد که امروزه کمتر استفاده م یم یگر کرامپون مدل تسمه اینوع د

 

 

 انواع کرامپون

 کرامپونها نیز همانند کلنگها به سه دسته تقسیم بندی میشوند:

  یشوند.مدانه های کم. به صور  نیم تخت و تمام تخت تولید سبک و دارای دن –هپیمایی کوهپیمایی یا را.1

 .و نیش جلو هستند و تمامی تیغه های آن رو به سمت زمین استدکرامپون های راهپیمایی فاقد 

                                                           
2 Crampon 
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 . مناسب برای صعودهای ترکیبی –آلپاین .2

ون ها پمن کرااست. ای نیش های جلوی آن متفاو  دبنا به کاربری زاویه و تعداترکیبی کرامپون های صعود 

 در حمل و نقل( تشکیل شوند کاهش حجممی توانند یک تکه و یا از دو قسمت متحرک )برای 

 

 

 

 

 

 

 

 یخنوردی.3

بشـار یخـی آهمانگونه که در شکل بعد می بینید کرامپون هایی با چهار نیش و زاویه نیش های بسته تـر بـرای 

 مناسب ترند.
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 نکته

 .پوشیدرو به شیب  و خچالیای پها را بهتر است رامپونک (.1

 باید کل کف کفش را در بر بگیرد. کرامپونها (.2

 روی سنگ راه نروید. کرامپونها (.بهتر است با3

 به جزوه ابشار یخی مراجعه شود.کرامپونهانگه داری و تیز کردن (.برای تعمیرا ؛4

 نکته :

هـای تـک  رجیح می دهند از کرامپـونهای ترکیبی و آبشارهای یخی ت امروزه بسیاری از یخنوردان برای صعود

 نبش استفاده کنند.
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 سایز کردن کرامپون:

کرامپون از هر نوعی که باشد باید به گونه ای اندازه شود که وقتی کفش را 

کفش بچسبد کف  کامال به  ن قرار می دهیم بدون بستن فیکس بر روی آ

اگر کفش را بلند کنیم  کرامپونمه های به صورتی که بدون بستن تس

 . از کفش جدا نشودو کل کف کفش را در بر بگیرد کرامپون

 

 

 

 کیف حمل کرامپون

 . ن استاز نیش های کرامپو ها همان گونه از نامش بر می آید برای حمل کرامپون و محافظت سایر ابزار

 

 

 

 

 

 

 

 محافظ  کرامپون 

ه رساندن ز صدمش های کرامپون یا قسمت های تیز تبر یخ قرار می گیرد و ااین محافظ های پالستیکی بر روی نی

 به دیگر ابزار جلو گیری می کند.
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 (anti snow)3ضد برف

 به زیر کرامپون استفاده می کنند.از این وسیله پالستیکی برای جلوگیری از چسبیدن برف 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 :( Helmet, Brain bucketکاسکت )کاله

  های احتمالی و ریزش سنگ و یخ.ای است برای محافظت از سر کوهنوردان در مقابل ضربهوسیله

بدان  نید و اینکفاده در کوهنوردی با توجه به نوع فعالیتی که بیشتر انجام می دهید می توانید کاله خاص آنرا است

 معنی نیست که برای فعالیت های دیگر نمی توان ازآن استفاده کرد.

 کار کوهنوردی نیاز به کاله کاسکت بادوام و دارای تهویه خوب است در

  داشته باشد. پکالهی که اندازه سر شما باشد و جا برای کاله گرم و هد الم

 

                                                           
3 Anti snow 
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 شش خارجیپوانواع کاله از نظر 

 لی  کربنا پالستیکی از جنس پکاله کاسکت -1

سیار بر است. و ن متغییکاله دارد و وزن آنها بسته به طراحی شا ایداری آنها بستگی کامل به سیستم مهار  داخلیپ : 

 مقاوم  و بادوام.

 و راحترند.ایداری باالیی است پ:که دارای اله کاست فومی از جنس فایبر گالس با آستر فومک-2

سنگ  ا سقوطگ یا بزراقدام به کاربرف و یخ نکنید، علت اینکار تنها ممانعت از برخورد اشی تهرگز بدون کاله کاسک

 از باال نیست بلکه در یخ و برف شما با ریزش قطعا  یخ و سقوط نیز مواجه هستید. 

 ل کاری،ممکن است در طی یک فصت استهالک پیدا می کند. کاله کاسک یخ نوردی به مرور زمانت کاله کاسک

پوشیده  تازه د که با یخیخ نوردی حتی در طولی کوتاه از مسیر صعوت ک ضربه مالیم هم نبیند، اما کاسکحتی ی

پوسته  ک بانوع کالسی تشده است به دفعا  با ضربا  کوچکی مواجه می شود. به همین دلیل بهتر است از کاسک

 ید. ه ببرجنس فوم با الیه ای نازک بهر تپالستیکی ضخیم استفاده کنید تا اینکه بخواهیم از کاله کاسک

زم است المالی خ به سر شما و درنهایت جلوگیری از خونریزی احتبرای جلوگیری از برخورد واریزه های سنگ و ی

 د که کالهباشی ی را انتخاب کنید که روی پیشانیتان را کامال پوشانده و حفظ کند. در ضمن توجه داشتیدتکاسک

 از والاص که است اسبمن نوردی یخ برای کالهی باشید داشته توجه. باشد   CEیا   UIAA تائیدیه  انتخابیتان دارای

 سر روی یراحت به مختلف های کاله با باید همچنین نوردی یخ تکاسک. برد می بهره صعود جهت مناسب طراحی

مام کار را ت خود آغاز کنید و بدون هیچ کالهی تکاری را با کالهی ضخیم زیر کاسک روز یک اغلب. شود تنظیم

 بسیار مهم و ضروری است. تنکنید. بنابر این تنظیم راحت کاسک
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 نکات مهم:

 دداخلی کاله قابل تنظیم باشد تا کاله به سر بچسبد.هد بن -

 کاله دارای گیره هایی برای نصب آن باشد. پجهت قرار گیری هد الم -

 د.یستم  نگه داری که کاله را روی سرتان نگه میدارد به خوبی در جلو و عقب کاله قابل تنظیم باشس -

 د.کاله حتما باید سایز مناسب سر راداشته باش -

 باشد. برای کار یخ و برف بهتر است ویزور داشته -

 حتما به تاریخ تولید و مصرف ان دقت کنید. -

 

 

 شیوه استفاده صحیح از کاله:

 

ر باشد و سپوی نحوه قرار گیری صحیح کاله بر روی سر زمانی است که کامال به سر چسبیده و به صور  مستقیم ر

ر اعمال ستمام  .فوم  داخلی کاله فشار یکنواختی در(یشانیپقسمت جلوی کاله روی ابرو باشد) برای محافظت از 

 راست و از جلو به عقب. به  پیشانی به همان اندازه کاله می چرخد از چپکند و با حرکت 
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 تنظیم دهانه کاله:

 گوش قرار گیرند. گوش هایتاندر اطراف دارند Yتسمه های کاله که شکل  -

 گیرد لق بزند.می زیر چانه قرار تسمه کاله نباید هنگامی که -

کار  د. اینسگک و تسمه زیر چانه باید طوری محکم بسته شود که به گلو فشار نیاورد و خیلی هم شل نباش -

 عملکرد شما را در اصابت های شدید را تضمین می کند.

 

 رد توجه قرار بگیرد.آنچه باید در مورد کاله مو

 ور نینداختن دستور العمل ها و خواندن آن و نحوه صحیح استفاده از آن.د-1

 بل ار استفاده آن را مورد بازرسی قرار دهید.ق-2

 شار بیش از حد آوردن و استفاده نادرست از آن در فعالیت هایی که برای آن طراحی نشده.ف-3

 ر روی سر می تواند باعث اسیب شود.اسکت بدون تنظیم صحیح بکگذاشتن کاله -4

 ض مواد شیمیایی.قرار ندادن در معر-5

 .س از اتمام مد  زمان مجاز استفادهپتعویض نکردن -6

 

 (snow tube)4نبشی برف

.  با فرو کردن این وسیله در داخل برف می توان از آن چالی بسیار پر کاربرد استبرفهای  در صعودنبشی 

 –شکل  – Tد جست یا در کارگاه استفاده کرد. این ابزار در مدل های لوله ای بعنوان حمایت میانی سو

V   شکل تولید می شود. مدل هایT  وV    ایی بر روی بدنه هستند که بنا به عمقی هدارای سورخ

 از و شیوه استفاده از انها به اینصور  است کهکه این ابزار در یخ فرو می رود می توان از آنها بهره گرفت.

طرف تیغه به سمت بار باشد یکان جهت دره باشد.) پ و جهت بارگذاری درجه به طرف کوه10خط شاقولی 

 .(و برای اطالعا  بیشتر به کاتالوگ مراجعه شود

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Snowtube 
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 (deadman)5لنگر برف

 .و یا کارگاه استفاده می شودمیانی  از این وسیله نیز بعنوان نقطه حمایت 

 

 

 

 

 قرقره

 . داستفاده می شوبرای کاهش اصطحکاک  و  باالکشی نفر از درون شکاف یخچالی هنگام از این ابزار

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Deadman 
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    یومار

مـوارد  یله داراین وسـیـع و مطمئن از طول طنـاب. ایسر یاست جهت صعود یکیمکان یالهیومار وسی یبه طور کل

 ا : یمختلف است از عمل یکاربرد

 رولیت (1

 صعود (2

 حمل مجروح (3

 هایباال کش (4

 توان از آن استفاده کرد. آمده، می ط بوجودیو شرا یت فردیمختلف که متناسب با خالق یو کاربردها

 

  

 

 

 

 

 

 

 شوند: یم میتقس یپ ظاهریاز نظر ت یکل هومارها به دو دستی
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                                                    EXPEDITION  های دارای دستگیرهوماری -1

 (left)و چپ  (right)لنگه راست  2باشد و از یم یکیبا روکش الست گیرهدست یومار داراین یا (1

 اند.ل شدهیتشک

 باشد. یم 200gهر لنگه در حدود  یبیوزن تقر (2

 کند. یتحمل م (2200kg) تاخود را  یوزن و فشار در امتداد طول اغلب (3

های جهت استفاده بر روی طناب UIAA دومار طبق استانداری هلیصعود بوسقطر و نوع طناب مجاز جهت 

Statique  نوعو Dynamique 13-8قطر مجاز   با mm .می باشند 

 د. یومار در داخل طناب را مالحظه نمائیح قرار گرفتن ینحوه صح 3 یال 1 یهاطبق شماره (4

 نکته: خطـــر

:A ردیومار قرار گیار دهانه یشه طناب کامالً عمود بر شید همیتوجه داشته باش . 

:B  د. یبعمل آور یریومار جلوگیاز شکست طناب در دهانه فک خاردار 

:C  د. یز نمائیومار جداً پرهیضامن  یا دست کاریاز باز کردن و 

 یومارهای فاقد دستگیره-2
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 توجه: 

 د. ینمائ یریومار جلوگیاز ضربه زدن به  (1

 د. ینمائ یبعد از چند وقت حتماً مفاصل متحرک را با روغن چرخ روغنکار (2

ا رآن  یل و الد و از نفـوذ گـیـد نمائیـن و قبل و بعد برنامه بازدیشه و در حیومار را همیفک متحرک و خاردار  (3

 د. یه کنیتخل

ب و یـو ترت یک تـوالیـومار بر اسـاس یتوسط صعود روی طناب )صعود میمونی(ا  صعود به شکل یعمل یبه طور کل

تمام وزن بـدن بـر  ین است که وقتیومارها استوار است. قاعده بر ایه از ک لنگی یاعمال وزن بدن در هر لحظه بر رو

 حالت وجود داشته باشد: 2ومار قرار دارد ممکن است یک ی یرو

 ومار پای (1

 سینه)هارنس(ومار ی (2

صـعود  یعنیومار پا منتقل شود یکه وزن صعود کننده بر  یدر حالت

بـه آن بـر  ومـار متصـلیشود کـه یبلند م ییپدال پا یکننده بر رو

نگ یاسـل ین حالـت وزن نفـر از رویـر اسـت. در ایطناب درگ یرو

ــاری ــینه )هارنس( وم ــته مس ــت آزاد دیبرداش ــا دس ــود و ب ــر یش گ

ان طـول یـدهـد تـا پایرا به سـمت بـاال سـر مسینه )هارنس(وماری

ن حالـت یـدر ا هـارنس یت با نشستن نفـر بـر روینگ، در نهایاسل

ن یـاو میتـوان آنـرا بـاال آورد.  گرددیومار متصل به پدال پا آزاد می

 طول طناب ادامه خواهد داشت.  یتا انتها یتوال

 باشد. یت میار با اهمیا  بسین عملیو حوصله در ا یحفظ خونسرد

 توجه: 

متصـل  هـارنس ار پـا را بـه ومـینگ بلنـدتر یک اسـلیحتماً توسط 

 د. ینمائ
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 (ropeman)6من وپر

بـل ی از نکـا  قا. یکمی باشد رای تمامی قابلیت های یومار تقریبا داابزار ار. این جایگزین سبک وزن و کم حجم یوم

 .ن کامال بر روی آن وجود دارد استتوجه این ابزار امکان رها نمودن طناب از وقتی که وز

 

 

 

 

 

 (block-t)7کبالتی 

)صعود مار در صعود های میمونی می توان از آن بعنوان جایگزینی برای یو روپمنابزاری است بسیار سبک وهمانند 

 و باالکشی استفاده نمود.روی طناب(

 

 

 

 

 

 

                                                           

6 Ropeman  

7bloc-T  
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نکته:برای اطالعات بیشتر و شیوه ی استفاده صحیح بهتراست 

 کامل مطالعه کنید اکاتالوگ ابزار ر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بخش ربف و یخ                                             طرح ردس پیشرفته ربف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 1398بهار                                             آموزش کمیته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
 

 26 

 (knots)هاگره 

 8گره ها

 و درکجا ترین روش استفاده ازگره کدام است؟گفتگواست. بهترین ومناسب  بحث و بندر  موضوعی نظیرگره درخور

فصـل  هـردوگره هـای ضـروری بـرای اسـتفاده در گیرد. تعداد احسن مورداستفاده قرار بنحو به چه طریقی گره باید

حیطـه متمرکزمـی کنـیم کـه در گره هـاییروی  . دراینجا موضوع رااستتابستان وزمستان برای کوهنوردی محدود

 مـوثر بطـور شـرایطی اسـت کـه آنهـا زیادی می باشـد. موضـوع مهـم آگـاهی از ای کاربرددار و قراردارد آموزش ما

 می گیرند. مورداستفاده قرار

 

 :یگره کوهنورد فیعرت

 .را گره گویند نباشد یآن تصادف جادیدر طناب که ا یدگیچیپ هر

 

 :یگره کوهنورد خواص

 . در مقابل کشش و ضربه محکم و مقاوم است.1

 شود. یباز م یو با دست به آسانزده  ی. به سادگ2

 .گردد یمحکم تر م وارد شودفشار چه هر و  گردد ی. هنگام کار بر اثر فشار وارد بر آن باز نم3

 گردد. ی. چرا که هر شکست طناب باعث کاهش مقاومت آن مشکست است نیکمتر ی، کم حجم و دارا. کوچک5

 

 
 
 
 

                                                           
8 Knots 
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 (figure of nine knot)9گره نه

 

 

 
حـدود یشتر با توجه به پیچش بگره نه  می دانیم هر گره مقاومت طناب را کاهش می دهد  میزان کاهش مقاومت در

  نیوتن کمتر از گره هشت است. 200

 

 (owlineB)10گره بولین

 رنسهـاصال به ات عنوان گره ای برای. گاهی نیزبه حمل باراستت بازشدن راحت آن بعداز این گره یکی ازمزایای بارز 

ه بـولین ضروری است درواقع مـی تـوان گفـت گـر "گره بولین کامال با ضامن زدن گره شود. استفاده میکوهنوردی 

نـاب ط در ، شـوک و فشـار شـدیدشرایطی کـه پـیچش در کامل نمی باشدزیرا زده نشود دوبل ضامن تازمانیکه گره 

 می آورد. فاجعه ببار و براحتی بازمی شود ایجادشود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Figure of Nine knot 
1 0 Bowline 
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 طریقه زدن گره چفت شونده بر روی گره حمایت

 

 

 

 (Munter muleگره چفت شونده )

 است که یانزم ایب موارد فرودآزاد با طنا نیازا یکیقفل شود.  تیگره حما کیوجودداردکه الزم است  یادیز لیدال

طناب  کهیناست که زما نیا گره نیا یژگیو نیوموثرتر نینفر دوم مدنظراست. بهتر یمنیا یصعودکرده ا کیدر

 لیه تشکو گراست که از د بیترت نیضامن بد جادگرهیشود. نحوه ا یباز و بسته م یاست براحت نیبارسنگ یدارا

طول  دیکن یم شروع به گره زدن کهیشوند. وقت یگره که هردوبه هم محکم م مین کیگره لغزنده و  کیشده است، 

زم است پس از نصب است. ال ماندهیآن باق یمترانتهایسانت 30دیبه اتمام رسکار کهیو زمان متریسانت 60حلقه طناب 

 .ردیمجزا قرار گ چداریپ نیکاراب کیزده شده و درون  ضامنآن  یگره انتها

ز به ین گره تحت فشار نیکه ااجرا کرد و اینکه طناب تحت فشار است  یتوان گره چفت شونده را هنگامیم -

دنباله طناب )دنباله آزاد  یموقع رو یاز کشش ب یریجلوگ یک گره ضامن برای 11توان یم.شود. یباز م یراحت

چدار مجزا ین پیتوان حلقه بوجود آمده را درون کاراب یم و یا طناب( اضافه کرد تا مانع از باز شدن گره بشود

 انداخت تا بعنوان ضامن عمل کند.

                                                           
1 1 Cle de blocage 
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 طریقه قفل کردن ابزارحمایت

 حمایت است بااین تفاو  که گره ها  رهاینکارشبیه به زدن ضامن به گ

 ازبازشدن دهانه کارابین خودداری شود. تا پشت کارابین محکم می شوند در

بستن آن  به زدن این گره بایستی بخوبی تمرین شود، بازکردن و نیاز قبل از

ه ک  می آید همزمان تمرین شود. وقتیکه زدن گره تمام شددونیم گره بوجود

 .ددرشکل نشان داده ش
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 (lpine butterflyA)12گره پروانه

ودمـابراین مانـده بـااین وج طی چندسال اخیربه علت تمایلی که به گره سردست بوجودآمده است این گره ازنظـردور

 . ینه باشدهمطناب شدن می تواند برای نفر وسط بهترین گزعقیده هستیم که گره پروانه درمواقع بیشماری نظیر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Auto Block)یا مشارپروسیک  ،13قفل خودکارگره های 

دوگره ای که درشکل زیرنشان داده شده است ازگره های اصلی پروسیک می باشند. این گره طرفداران خودرابخاطر 

آن درچنین زمانیکه طناب خیس است وسختی استفاده از "شدن آن حتی زیربارسبک مخصوصا قفلخاصیت 

می ایجاد باآن برای تشریح حلقه ای است که گره ها "پروسیک". درهرصور  واژه عمومیاستشرایطی،ازدست داده 

روی طناب برای همیشه واژه پروسیک  تلقی می و حمایت فرود برای صعود  عمل استفاده ازاین حلقه ها شوند و

 گره زده شوند میلیمتر7و 6 ابعادبخوبی باطنابی به  گیرد قرار نکته درخصوص این حلقه هابایستی مدنظر شود. دو

 سانتیمتر باشد. 30 حداقل می آیدابعادآنباید وقتیکه بصور  گره دوسرطناب دوال در و

                                                           
1 2 Alpine butterfly 
1 3 Auto Block 
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  (MASHAR14 پروسیک فرانسویمشار )گره 

مزیت آن  .گره پروسیک استفاده معمولتری دارد این گره از

، انائی آن برای آزادشدن زیرباراستتو نسبت به گره کلمیست

مواقعیکه عملیا  اضطراری انجام می شود موقع فرودویا

عملکردآن مشخص می شود. وقتیکه این گره کامل می شوددقت 

شودکه گره دوسرطناب دوالدرقسمت حلقه زده نشودو حلقه 

  هابعدازکامل شدن مرتب شوند.

 

 

 

 (Klemiste)15کلمیستگره 

است که فقط یک حلقه ازطناب به  ، تفاو  عمده آن درایناستدرظاهرشبیه گره پروسیک فرانسوی  این گره

درحالیکه در گره فرانسوی هردوحلقه به  کارابین وصل می شود

 کارابین متصل می شود.

بسختی بازمی  بار زیر و این گره همچنین باکشیدن فشرده ترمی شود

 شود، خاصیتی که تحت شرایطی عامل اساسی محسوب می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 4 Mashar – French Prusik 
1 5 Klemheist 
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 (da HitchGar)ترمز یا کارابین  16گارداگره 

، یه نمیشودان توصاصطکاک باال چندگره ترمز نیز همچون ابزارهای یکطرفه عمل مینماید نصب این گره با توجه به 

ی زو گره هانوز جهه بر طناب احتمال له شدن مغزی طناب وجود دارد. با این حال دضمن آنکه بدلیل فشار زیاد وار

  د.پرطرفدار در سیستمهای باالکشی به شمار می آی

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  گره بارل 

گره لغزنده ای است که به صور  دوال در سرطناب ایجاد 

گردد.  ر میفت تیشود و با هر کششی درون کارابین سم

 ها استفاه می شود.داز بارل در سر لنیار

 

 

 

 

 

                                                           
1 6  Garda Hitch 
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 با کرامپونگام برداری 

درجه  90تا  60درجه و  60تا  45درجه،  45تا  30درجه،  30بخش: صفر تا  4کوهنوردی را می توان به  یشیبها

 ود دارد:یب وجشتقسیم بندی نمود. بر همین اساس روش های مختلفی برای گام برداری و صعود با کرامپون در هر 

  درجه: 30شیب صفر تا  -1

می  ض شانه هابر عردر این روش بهترین فرم قرارگیری پاها به صور  موازی بوده در حالیکه فاصله پاها از هم برا

ز هم باز شوند( ا)نُک پنجه ها  یدرجه و باالتر نزدیک گردد روش اردک 30د. حال هرچه شیب تندتر شود و به باش

 کاربرد دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 درجه:  45تا  30شیب -2

ه جست. ی بهردر چنین شیبی می توان برای درگیری تمامی دندانه های کرامپون با سطح برف از همان روش اردک

 انه ها بادرجه نزدیکتر می شویم بدلیل سختی شکست ساق پا امکان درگیری تمامی دند 45حال هرچه به شیب 

 کارائی باالیی دارد. فرانسویشیب تند میسر نیست در چنین حالتی روش 

جه به در 45ویه با زا تماس دارد، به طوریکه پای رو به دره بسترن روش تمام تیغه های زیرین کرامپون با سطح یدر ا

درجه  60های تا  درجه رو به کوه قرار می گیرد. این روش بیشتر در شیب 15و پای رو به کوه با زاویه  سمت دره

  کاربرد دارد.

 

 

 

 روش اردكي
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 درجه: 60تا  45شیب -3

 جه)پن فقیا صور  در چنین شیبهایی بهترین فرم گامبرداری قراردادن یک پا با کوبیدن نیش و پیش و پای دیگر به

 کارایی دارد. طرفین(  به ها کمی مایل

 تغییر داد. معروف است و می توان برای جلوگیری از خستگی پاها در مسیر آنها را 3روش ساعت این شیوه به 

  درجه حرکت بدون بهره گیری از کلنگ کوهنوردی بسیار خطرناک است. 60تا  45همچنین در شیبهای 

 

 

 

 

 

 

 درجه: 90تا  60شیب -4

ن روش ود. ایشکرامپون استفاده می  یاز نیش های جلو روف است در هر دو پادر این روش که به روش آلمانی مع

 ست. زامی ابر یخنوردی التری از یک یا دو بدلیل تند بودن شیب نیاز به طناب و میانی و همچنین بهره گی

ه بوجه شود. ته آن بن دو پا یکی از مهم ترین نکاتی است که باید یدر همه روشهای باال حفظ نقطه ثقل در فاصله ب

امبرداری حیح گهمین دلیل پیشنهاد میگردد در دوره های آموزشی توصیه شود کارآموزان برای آشنایی با شیوه ص

 درگیری و بدون ودر ابتدا پاهای خود را برابر عرض شانه ها باز کنند و به رغم مصنوعی بودن شکل حرکت بمرور 

 د.اهد شیشان و بدن ایشان عادی خوفتن صحیح در ذهن ابرخورد کرامپون با پا و یا شلوار و گتر، راه ر

 همان گونه که در شکل های زیر می بینید خارج شدن نقطه ثقل از راستای پا باعث بهم خوردن تعادل می شود.
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رین در صعود و تراورس تمامی نـیش هـای سـطح زیـ  فرانسوی همان گونه که در شکل مشاهده می کنید در روش 

رجـه و پـای د 45با سطح برف سفت درگیر می باشند )یادآوری: در این روش پای سمت دره با زاویه کرامپون کامال 

نعطـاف داشـته ادرجه قرار می گیرد(. برای صعود با این روش پا باید به خوبی حول محور مچ  15سمت کوه با زاویه 

 باشد.زاویه پاها در این روش تقریبا بصور   قائم می باشد. 
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 رد.رار گین پاها باید مورد توجه قیر نقطه ثقل بدن در فاصله بیاین صعود نیز رعایت قرار گیری تصودر 
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 با کمک کلنگ فرانسویروش صعود 

نگ استفاده کنیم. کف کرامپون کامال عمود بر سـطح بـرف کل پا –برای صعود با این روش بهتر است از توالی کلنگ 

درجـه بـه  15مچ پای کوه زاویـه مناسـب  سفت باشد و

درجه به سـمت دره را  45سمت شیب و پای دره زاویه 

به خود بگیرد. در این حالت دو پا تقریبا نسـبت بـه هـم 

 را پیدا می کنند. Lشکل 

 

 

 

دو  هـری بیشتر برف فرو برد و در شیبها بنا به نوع شیب نیز می توان در شیب کم سر کلنگ را گرفته و سخمه را در

                                و یا با زدن ضربه و استقرار نوک تبر از آن استفاده نمود.  دست را بر کلنگ یا تبر قرار داد
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 17شتنبرگ

بجای  جود داردهنگام فرود خطر برخورد پاها با یکدیگر و قیچی شدن پاها و فرانسویدر روش با توجه به آنکه 

ره ی کوه و داویه پازمی توان آنرا به صور  فرود پلکانی تغییر داد. گرچه بهتر است  فرانسویسبک  همانبازگشت با 

 ار گیرد.درجه به سمت شیب قر 15و پای کوه به صور  به سمت دره درجه  45تغییری نکنند. یعنی پای دره 

د و در صعو حاال  گفته شدهقیقا می توان عکس دهمچنین برای  برگشت از مسیر توسط تبر در روشهای آلمانی 

 البته با کمک کلنگ و یا تبر عمل نمود.

رف ها روی ب ندانهددر شیبهای کم و در بازگشت در حالی که رو به دره حرکت میکنیم می توان با قرار دادن تمامی 

ارد بهتر جود دوبه صور  همزمان عمل نمود. در این روش با توجه به آنکه خطر درگیری پاشنه کرامپونها در هم 

گیرد(. الزم به  قرار Xپا به صور  زانوها به هم نزدیک و  –بصور  پا شتری است پنجه ها به هم نزدیکتر شوند )

ر دادن تر از قراباال ذکر است هر چه شیب تندتر شود به زانوها فشار بیشتری وارد خواهد گردید ولی ایمنی این حالت

 موازی پاها و یا پای اردکی می باشد. 

 

 

 

 استفاده از تیغه کلنگ هنگام پائین آمدن از شیب، باباال کشیدن دسته و فرو بردن دندانه های تیغه در برف.

 

                                                           
1 7 Downclimb 
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شتر دندانه های یگ برای درگیری بنهای کرامپون، زدن ضربه با تیغه کلنگ و باال کشیدن دسته کل تیغهدرگیر شدن تمامی 

 تیغه در برف
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 حمایتها

آن  . روشهای متعددی درانجام موفقیت آمیزاست مهارتهای حمایت روی برف ربخش مقدمه ای ب این

انتخاب وه برف وضعیت تود نکته اصلی بستگی دارد، ارزیابی شمااز اماتمامی روشهای ارائه شده به دو.وجوددارد

 مناسب ترین تکنیک.

ردادن رای قراب سکو تهیه طاقچه یا زئیاتی نظیر. به جت حفظ عملکردساده ومنظم طناب استزمستان کلیدموفقی در

نه شودزان مین آویید. طنابی که به پائیحلقه طناب جهت جلوگیری ازسرخوردن آن به پائین پرتگاه توجه داشته باش

 ف گیره سطح بربلکه احتمال زیادی وجودداردکه ب دنبال دارده پاگیرشدن برای نفربعدی راب تنهااحتمال دست و

 بندد.یخ ب یا کند

 

 کلنگ یاحمایت با Stomperحمایت 

 چیست؟ کلنگ حمایت با

یـده آل اروش فوق العاده ای برای پیشروی ایمن برروی زمینی باشیب متوسـط اسـت کـه  یااستامپر کلنگحمایت با

  .است حمایتساده برای  بسیارسریع وبرای فرودونیز

 

                                               کی وکجاازآن استفاده کنیم؟

 این نوع حمایت برای وضعیتهایی نظیر: 

در مسافت های کوتاه قابل استفاده  - -

 است.

هنگام استفاده از آن نباید تحت بار - -

 باشد

 سی یک دره باریک بانقابی افتادهبرای برر -

گاه حمایت درانتهای حفاظت ازنفردوم روی جای پای یخی نامناسب وحتی به عنوان یک گار -

 ایده آل می باشد. ساده یریک مس
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است  مایمنی خودشا ،بکاررود. مهمترین نکته طنابنباید جهت حفاظت ازسر هرگز باشدو باال از استفاده ازآن باید

لنگ یت با کحمابه هیچ وجه حمایت نمی شوید. به همین دلیل  روش می باشیداین  چراکه اگردرحال استفاده از

 دبا ی نظیری خارجبدون تاثیرنیروهابرخوردارند وازایمنی  "می شودکه کامال تنهابرای استفاده روی سطوحی توصیه

 .می توان بر روی آنها فعالیت نمودوغیره 

 تجهیزات

 کلنگیک  یک کارابین پیچ گالبی و

روی برف ببریدیادرآوریدبه گونه ای که متمایل به عقب  ی را گرسطح زمین مسطح نیست، شیار یاحفرهاا روش

روی آن کافی باشد ایجادمی شود. عمق  پهنائی که برای ایستادن باهردوپا شیار به شکلی ایده آل با شیب باشد.این

برفی که درپشت  این شیار رامی توان به گونه ای درنظرگرفت که شما با

پاهایتان ازسمت باالی شیب قرارمی گیرد ونیزبرف دیواره های جانبی 

دهانه آنرابه سمت  و کنید طناب رابه کارابین متصل شد. حمایت خواهید

که طناب ازانتهای باریک کارابین ردشده  باالنگه دارید. مطمئن شوید

وازسمت زیرین آن بیرون آمده باشد، کارابین رابه سمت باالی بدنه کلنگ 

 نسبت به محور قائم درسکو فرو تر رادرزاویه ای عقبکلنگ  بسرانید. سپس

ض شیب باشد.ازقرارگرفتن دقیق درراستای عر کلنگ به نحوی که سر ببرید

می توان باایستادن روی شیار وعالمتگذاری برف باپاشنه های پا  کلنگ

درست درجلوی عالمت پاشنه اطمینان حاصل نمود.  کلنگوقراردادن تنه 

حرکت کند.  هم سطح برف باشدوطناب آزادانه کلنگ مطمئن شویدکه سر

هرکدام ازپاهادریک طرف قراردهید،  کلنگ رانزدیک یکدیگرروی سر هردوپا

طناب قرارگیرند، طناب دردست چپ گرفته شودوازپشت شانه چپ عبورمی کندوروی شانه راست درجلوبه پائین می 

آید)عکس این حالت برای حمایتچیان چپ دست(.سپس طناب بصور  حمایت شانه ای مدیریت می شودواصطکاک 

دستی که طناب ثابت رانگه داشته است  طناب به دور کافی توسط سیستم حمایت ایجادمی شودتانیازبه پیچیدن

 نباشد.)ضروری است که طناب ازجلوی شانه چپ باالنیاید زیراهرگونه تحمیل وزن به طناب می تواندباعث گردد 
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ائین است پ به کارگاه می رسدضروریصعود کننده  (. وقتیکه کوهنوردتچی ازناحیه کمر به جلوکشیده شودحمای

تم لی به سیسش احتمارارگیردبه گونه ای که هیچگونه فشارروبه باالیی رابه آن واردنکندوهنگام لغزق کلنگترازسطح 

 کنیم. محیا یانشیمنگاه زیرسطح سکوی حمایت برای او حمایت شوک واردنشود. الزم است یک سکو

 

 مالحظا 

وردی قیم ازصـندلی کوهنـروشهای مناسب دیگری برای کنترل طناب عالوه برروش استامپروجوددارد. حمایت مسـت

رکـت یک گزینه است اگرچه تحت شرایط انتقال وزن احساس خواهیدکردکه صندلی شمابه مرور به سمت پـائین ح

طنـاب  راه دیگرردکـردن کرده واز زانوهای شماعبورخواهدکرد، همچنین بسختی نبض طناب دردست شماخواهدبود.

 .رتحمیل شده به شانه هااستعدیل باازروی تسمه های کوله پشتی برای ت "مستقیما

وپاگیراست  حمایت شانه ای به نحوی که درباالتوضیح داده شد می باشد، اگرچه دراین روش طناب دست، انتخاب ما

 ولی شمابسختی فشارناشی ازوزن رابرروی شانه های خوداحساس می کنید. 

 

 نکته

وردن آن ازدست و گیرکردن جمع کردن طناب  محیاکردتاازاحتمال سرخسکویی برای ضروری است که 

 درمسیرنفردوم خودداری بعمل آید.

 ال آن بهاتصه بسیارضروری است که انتهای طناب مسدودشودتا ازافتادن آن به پائین پرتگاه خودداری شود. حلق

های درانت . اگرچه یک گره بزرگخودداری ازرهاشدن آن استز مینان اصندلی بهترین روش وپیشنهادمابرای اط

ائین پودبه فر . همچنین ازاتصال فرددرحال فروداطمینان حاصل نمائید، اگرفردی قصدزقابل قبول استطناب نی

یمنی برای ا عودصدلی پرتگاه رادارد، استفاده ازیک گره ساده به دورکمرکافی نیست وبایدتوجه جدی به استفاده ازصن

 وی مبذول گردد.
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 به مربیان تذکر

 ،کلنگ –ین ین سیستم حمایت اشاره نمائیم. مزیت اصلی آن نسبت به سیستم پوتضروری است به مزایاومعایب ا

است  ممکن . معایب عمده این واقعیت است که حمایتچی به کارگاه متصل نیست وتوانائی جمع کردن طناب است

مکمل  نگکل –ن دربادهای شدیداحساس ناپایداری نماید. باید بوضوح اعالم کردکه روش های حمایت استامپروپوتی

 رد.یازدایکدیگرهستندوتصمیم گیری دراین خصوص که چه زمانی یکی بردیگری ترجیح داده می شودبه مهار  ن

 

 کلنگ -حمایت پوتین

 چیست؟ کلنگحمایت پوتین 

این حمایت بسیارشبیه سیستم حمایـت استامپراسـت وبهتـرین روش بـرای 

 .دهنگام فرود روی زمین ناهمواراستفرودومحافظت فر

 کجاازآن استفاده می کنیم؟کی و

درشرایط طوفانی برای ایمنی نفردوم درفرودبرروی مسیری ناهمواروهنگـامی 

ــــاال مورداســــتفاده  کــــه ســــرعت مدنظرباشــــد. بایســــتی فقــــط ازب

درشـرایط طوفـانی بـه روش اسـتامپرترجیح داده مـی برای حمایـت ازفردسـرطناب بکاررود.قرارگیردوهرگزنبایستی 

عیـب  تچی نسبت به زمین درارتفاع کمتری قرارداردوازوضعیت پایـدارتری برخورداراسـت.شودزیراوضعیت بدن حمای

سختی باالآوردن یک صعودکننده به محل کارگاه است وبه همین دلیل توصیه مااین است که ازایـن سیسـتم  ،عمده

 فقط برای فروداستفاده شود.

 تجهیزات

 کلنگیک 

 روش

ب روی برف ایجادکنیدبه گونه ای که کمی به سمت عقب شیاگرسطح زمین مسطح نیست یک شکاف یاحفره 

 ق(. پای کل فومتمایل باشد. این شکاف به اندازه کافی بزرگ باشدتابراحتی پذیرای یک طرف پوتین باشد)نظیرش

 



 بخش ربف و یخ                                             طرح ردس پیشرفته ربف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 1398بهار                                             آموزش کمیته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
 

 44 

پائین شیب  سانتیمتری ایجاد شده به سمت 5یک دهانه  بلشکاف قراردهیدوکف پای خودرادرمقاراست خودراروی 

 ود.شفاصله ای کوتاه درزیرآن درصور  نیازبریده  د. سکوی دوم برای پای چپ می توانددرحائل نمائی

 استای بصور  قائم قراردهید، ازیک سمت بدن خوددرر درون برف  کنار پای راست خود را کلنگ

مکان تاآنجائی که ا کلنگکمی متمایل به سمت باالی شیب حرکت کنید.  کلنگساق پاوبابدنه 

یجادشود. ابه اندازه ارتفاع یک پوتین فاصله  کلنگ وسربرف برده شودومیان سطح دارددرون برف 

 درعرض شیب باشد.، شما یجلوبایستی به سمت  کلنگبیلچه 

 کیه ت کلنگروی دست راست خودبه  کارگاهی انتخاب می کندتا امکان یابد، حمایتچی برای خود

 که بارزک راست قرارمی دهد. هنگامیپائین قو و دهد، دست چپ طناب رابین پاهامحکم می گیرد

رابه سمت پوتین می کشدواصطکاک کافی ایجادمی شودتاوزن  کلنگمی شود، طناب  وارد

 ییرتغ حرکت دست چپ به جلویاعقب درصور  نیاز با کوهنوردتحمل شود.این اصطکاک می تواند

 یابد.

 یار مهم است. محکم کردن پای دره )پای پائینی( در برف به عنوان یک تکیه گاه، بس 

 شد. الزم است انتهای طناب به طریقی مسدودشودکه خطررهاشدن آن ازدست شماوجودنداشته با

ن رستادفایمن ترین روش این است که قبل ازشروع فرود طناب گره زده شود. توجه کافی به روش 

ونده رر فرود مکیک گره ساده به دور  باشد نظر فرود درطول کامل مد فردبه پائین داشته باشید، اگر

 .ضروری استهارنس ازاستفاده  و بود کافی نخواهد

 

 مالحظا 

. نیسـت میسـروجودندارد، امکان اسـتفاده از ایـن روش  برفبه درون  کلنگدربرف خیلی سفت که امکان فرو کردن 

ه شـد بادست سمت کـوه محکـم نگـه داشـته قرارگرفته و زانوبه سمت جلو ودکه بیلچه بصور  ایمن دقت زیادی ش

 رسد.همسطح برف قرارگیردتااعمال فشاربه حداقل ب ،ضروری است که دست کنترل کننده به سمت پائین باشد.
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 نکته

رمرتـب پشـت مکان مناسبی بطو درطناب که  مطمئن شویدساده ترمی کند.  را گی خیلی ازامورمواقع آماد نظیراکثر

 ین خودداریم طناب حفرنموده تاازسرخوردن آن به پائسرحمایتچی قرارگرفته باشد، یک شیارکم عمق به اندازه حج

 شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 تذکربه مربیان

مـی  کلنگطح که هرگونه اعمال وزن به روی سیستم پائین ترازس اطمینان یابید کلنگ - هنگام نمایش روش پوتین

نگـام اجـرای ددارد. هاین سبک وجو احتمال زیاد عدم موفقیت در باشد کلنگبه سمت باالی  نیروی وارده باشد، اگر

 .رامی آزمایدازاین مطلب آگاه است هرفردی که سیستم اطمینان یابید روش

 ا  الزم راهمچنین اطمینان یابید درصورتیکه ازاین سیستم درحالت واقعی استفاده مـی نمائیـدقبل ازشـروع اطالعـ

ه چـ نتهای مسیراشندهنگام رسیدن به به گونه ای که تردیدی نداشته با می روندگذاشته اید دراختیارآنهائی که فرود

 نظیرکندن یک شیار، بازکردن گره اتصال وازاین قبیل.، کاری بایدانجام دهند
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 روز دوم
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 برفکارگاههای 

ارچ برفی ارگاه ق، کدراطراف می باشند برای ساخته شدن متکی به موادموجودوجود دارد که دونوع کارگاه زمستانی 

 آنها استدراندازه این دو کارگاه تفاو   چ یخی.و کارگاه قار

 به و اشندبان می متعلق به دوره های فنون کوهنوردی درزمست یکسان باقی می ماند. آنها "ولی شکل آنها ضرورتا 

ام می هنگبخصوص به این خاطرکه هیچ لواز ندر  درجای دیگری دیده شده اند. درهرصور  این نوع کارگاهها

که  قارچ برفی بسیارعالی هستند. کارگاه برای فرود و بسیارمناسب می باشند نمی گذارندی جابرگشتن وفرود بر

وع نرد. این دابرف  بستگی به یکپارچگی و برای ساختن کارطاقت فرسایی می برد قارچی خوانده می شود "غالبا

ر یخ د "کثراکند اگرچه ا می زمانیکه لوازم بسیارباارزش هستندایفا کارگاه نقش بسیارمثبت خودرادریک فرود

 جایگزین آن می کنند. (آباالکف)کارگاه سیستم 

 

 برف( زیر دفن شده در کلنگکارگاههای افقی )

 ،ی زمستانیهارتهادوره های م ازبدوآموزش بسیاری از "حمایت پایه بر روی برف هستند وتقریبا این نوع کارگاهها،

ارد، وجودد دریک کارگاه حمایت مستحکم کلنگ دو ازیک یا تدریس می شده اند. روشهای متنوعی برای استفاده

 Tارگاه کنظیر  سیستمها تقویت شده خواهدبود. سایرشده ن دف کلنگ و ن شدهدف کلنگدراینجاتمرکزمابرروی 

رتبط مل میربطورکازدریافته ایم که سیستم  ما عمل ارزش خودرااثبا  کرده انداما در قائم نیز کلنگو  کلنگشکل، 

 موقعیتهامی باشد.بااکثر
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 چه وقت ازآن استفاده کنیم؟ کی و

 قرار ورداستفادهممالیم برفی  و تندوچه درصعودروی شیبهای  فرود چه در برای اکثرحمایتها این کارگاه می تواند

 گیرد.

 تجهیزات

 پیچدار متری و یک کارابین 5/2یک اسلینگ  کلنگ، دو یک یا

 روش

ناحیه ای دست نخورده راانتخاب کنیدودرحالی که ساخت 

توده برف روی بخش  کارگاه راانجام می دهیدسعی کنید

ابتدا یک د. پائین شیب رابیش ازحدموردنیازبه هم نزنی

بیلچه کلنگ با حفر نموده و شکاف در جهت عرض شیب 

و بعد یک شکاف  دیگر در داخل آن را خالی می کنیم 

کاف قبلی به سمت پائین حفر می جهت عمود و وسط ش

و  می زنیم گره را در وسط دسته کلنگ می آوریمخود حمایت کنیم با یک اسلینگ دور دسته کلنگ یک گره 

گره را روی گرانیگاه کلنگ آورده. کلنگ را از تیغه داخل شکاف  یم.نگ می چرخاتسمه باالیی را یک دور دور کلن

داخل برف فرو رود و اسلینگ در برابر شکاف عمودی ایجاد شده قرار  بطوریکه تیغه بطرففرو می کنیم  عرضی

 گیرد شکاف را مجدداً با برف می پوشانیم.

  ز سطح افقاابیده به طوری که اسلینگ کارگاه خو پائین ترازکلنگ باشدی بسته به شرایط و شیب محل استقراربایست

 اهدکرد.ایمنی بیشتری راایجادخو ،یک سطل نشستن ویین تر باشد.پا

د و ببندیبرف  بال را گوداروی  ،پس از نصب کارگاهدر صورتیکه قصد استفاده از کارگاه برای مد  طوالنی را دارید، 

  بیند.نبه وسیله پاهایتان برف را بر روی آن کپه کنید به نحوی که دیواره رو به دره گودال آسیبی 
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 تقویت کارگاه افقی

ه بـرف را نظیر کلنـگ، نبشـی و یـا لولـ باشدکار برف تم ابزاردیگری که مخصوص سیس نبرای ارتقاء قدر  نگهداشت

 لنـگکاطمینـان حاصـل نمائیدکـه کلنگ خوابیده در بـرف فـرو بریـد و  یا پشت جلوی ،بصور  قائم درون اسلینگ

ر  افقـی ابصـوتیغـه و بیلچـه کلنـگ ر و دوم را درون برف تاآنجائیکه فرومی رودفشـاردهید راتکان نمی دهید. ابزار

 درعرض خط فرودشیب فشاردهید.

ش طـوالنی در صورتیکه قصد تـال وقتیکه کلنگ یاکلنگ ها درون برف قرارگرفت وازبرقراری کارگاه خودراضی بودید

رتکـان بادقـت زیاددشکاف رابابرف پرکنید. اینکاربافشارمحکم پاهـا ومد  را دارید برای اجتناب از تاثیر تابش آفتاب 

 پائین شکاف انجام شود. وارهدیندادن کلنگ یا 
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 Y کلنگ کارگاه  

 یست ؟چ Yکارگاه 

 یک کارگاه است برای ایجاد کلنگ پیوندی ازدو

 ازآن استفاده می نمائیم؟ کی وکجا

 (تقویت شده کلنگ )کارگاه دفن کلنگ و دفن Tکارگاه افقی و کارگاه  شرایطی کهبرای  "معموال سیستم کارگاهاین 

 ند.اسب هستنظیرسطوحی که دارای برف کم عمق ولی باکیفیت منمورد استفاده قرار می گیرد رند کاربردی ندا

 

 

 

 

 

 

 

 Yفواصل کارگاه  و یاازو

 تجهیزات

 سانتیمتری یک کارابین پیچ150با  120به طول دوکلنگ کوهنوردی، دواسلینگ 

 روش

اینکه دراین حالت ابزار دفن شده درعرض شیب ایجادمی گردندبه استثناء   کلنگشکافها نظیرسیستم استاندارددفن 

سر   درجه نسبت به شیب باشندو 45ایجادزاویه می کنند. این زاویه بسیاربحرانی است هردوکلنگ بایستی درزاویه 

کل آرایش  باشدو سانتیمتر 50کلنگ حداقل سر  کلنگ ها درباالی شیب شکافهاقرارداشته باشند. فاصله بین دو

به روش معمول متصل شودو یک گره خودحمایت  بلندنگ ید. به هریک ازکلنگ ها یک اسلبایستی متقارن باش

درجه نسبت به دسته  90گرانیگاه کلنگ قرارمی گیرد. اسلینگ هادرشکافهای ایجادشده درزاویه  درنقطه تعادل یا

یابندوبایک کارابین پیچ  درجه باهم تالقی می 90 "کلنگ قرارمی گیرندبه گونه ای که هردواسلینگ هادرزاویه تقریبا
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متری زیراین نقطه  5/1یک سطل نشستن درفاصله حداقل  "ترجیحا ،به یکدیگرمتصل می گردند. یک جایگاه

 محیامی گردد.

 کارگاه لنگربرف

 کارگاه لنگربرف چیست؟

رف ه لنگرببه آن  متصل است، کارگامتر  2سانت تا  80به طول  ییک صفحه فلزی صاف است  که سیملنگر برف 

 نگ بعنواناازکلروشی بسیارموثربرای حمایت دربرف است. یکی ازفوائداصلی آن نسبت به سایرروشهااین است که شم

 بنابراین شماهنوزبرای ایمنی خودآنرادردست دارید. نمی کنید استفادهکارگاه بخشی ازسیستم 

 کی وکجاازآن استفاده می نمائیم؟

 تنـد "حمایـت درصـعودیافرود روی شـیبهای صـاف، مالیـم ونسـبتاوضـعیتهای  این کارگـاه رامـی تـوان دربیشـتر

 مورداستفاده قرارداد.

 

 

 زاویه مناسب برای یک لنگربرف
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 تجهیزات

  کلنگلنگربرف، یک عددکارابین پیچ، 

 روش

ودرادرون خ کلنگ( قرارگیرد، درجه به سمت  باالی شیب 40ضروری است لنگربرف درزاویه صحیح نسبت به شیب )

ه کنید. ویه استفاددرجه نسبت به شیب قراردهید، ازدوطرف لنگربرف به عنوان مربع برای کنترل زا 90برف درزاویه 

 ک ازمطمئن شویدکه درعرض خط شیب مشغول به کارهستید، نوک لنگربرف راروی سطح برف بافاصله ای اند

درجه  45رکدام وشیب رابه دوقسمت که ه کلنگزاویه میان  نگاه کنیدو قراردهید. ازیک سمت به امتداد خط کلنگ

درجه  40زاویه آن  درجه به سمت کوه هدایت کنید تا 10حدود پشت لنگربرف راخواهندبود تقسیم کنید. 

 .شود

حیح . این شکاف برای هدایت آن درزاویه صایجاد کنید لنگربرف در پشت کلنگیک شکاف باریک باتیغه 

ی زقسمت باالف راااده قرارمی گیردبنابراین مراقب باشیدسمت پائین شیب یاتوده برف رابه هم نزنید. برمورداستف

 "جدداناربزنید. مکدرون آن  رااز ریز وخرده برفگونه  یک ناودان کم عمق ایجادشود، هر تا شیب این خط کناربزنید

ف برای کشیدن درجه نسبت به شکا 90 "دقیقا متری درپائین شیب ودرزاویه 2بااستفاده ازتیغه یک شکاف باریک 

حالیکه یدودرسیم متصل به لنگربرف ایجادکنید، لنگربرف راهم سطح ومقابل شکاف افقی که درآورده ایدقرارده

 ف راهنمایامه شکابکوبید، اطمینان حاصل نمائید که درادرا  آن رحالت کششی نگهداشته ایدآنرابانگهداشتن سیم د

اتصال خودبه  درجه پایان دهید. سیم بایستی درخط مستقیم ازنقطه 40  نیازآن رادرزاویه می باشدودرصور شما

 لنگربرف به سمت پائین شکاف به سوی محل استقرارکشیده شده باشد.

 و  بوده ومتفا با توجه به زاویه شیب متراژآن سیم متصل می شودومحل استقرار طناب صعودبایک کارابین پیچ به

 یک سطل نشستن ایجادکنید. می شود وتوصیهحد تراز کارگاه باشد  از پائینتر باید
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             لنگربرفسیم زوایای غلط استقرار

سبب  اگرچه استقرارزوایاصحیح می باشدولی کشیدن سیم

  .سرخوردن صفحه می شود

 نکته

چون حمل لنگربرف بسیارمشکل می باشد، بهترین راه اتصال آن به 

ــ ــه پش ــای کول ــه ه ــتتی حلق ــرج اس ــله بخ ــت کنیدوحوص . دق

 دهیدتامطمئن شویدکه سیم به دورلنگربرف محکم پیچیده شده است وازیک کـارابین بـرای اتصـال واطمینـان ازبـاز

 شدن سیم استفاده کنید.ن

 

 تذکرات مربیان

کـه  مدفون درمقابـل لنگربـرف بحـث نمائیـد، درشـرایطیکلنگ  اههایانتخاب کارگالزم است درخصوص معیارهای 

 رضایتمندانه خواهدبود؟ کلنگبابرف عمیق مواجه می شویدآیادفن 

دونکتـه دقـت  آیا برف کم عمقی موجودخواهدبودکه حمل لنگربرف راضروری سازد؟ ضروری اسـت بـه هـر "متعاقبا

یـک و نصـب هرنوع شرایط رامشخص کنـیم. بـرای یـک کارآموزحمـل  مقیاس نهایی ایمنی گروه در و معیار کنیم و

 گزینه خودراانتخاب کند. چندین مسیر پس ازصعود ری است بسیارحساس دراین صور  وی می تواندلنگربرف کا
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 Tکارگاه 

ه شده یک ه کندبرای این کارگاه مطابق روش باال عمل نموده و بعد از قرار دادن کلنگ بصور  افقی داخل چال

اده قرار د استفکارگاه در برف سفت مور)این شکل  کلنگ دیگر را بصور  زاویه دار در جلوی کلنگ فرو می کنیم

طح عقبی نیم س. دقت کنید حین این کار لبه های گودال خراب نشود. برای پرهیز از این امر می توامی گیرد(

 گودال را زاویه دار بکنیم.

 روش دیگر این است که کلنگ دوم را در پشت کلنگ افقی و داخل حلقه تسمه برده و به داخل برف فرو می کنیم.

 این روش بیشتر در جاهایی با برف نرمتر کاربرد دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایمنی کارگاهها

 سهولت در رها سازی طناب ایمنی نوع کارگاه

 *** ** کندن قارچ

 * *** دفن تک کلنگ

 * *** دفن دو کلنگ

 



                                              طرح ردس پیشرفته ربف

 

55 

 

 

 اتصال میانی ها در برف

انی در ان میبه عنود. این سیستم می تواند کلنگ بصور  عمودی مقاومت بسیار ضعیفی از خود نشان می دهتذکر:

 .خود حمایت در کارگاه به کار رود برف سفت و در صعود کرده ای و یا

 

 

  

  

  

 

 

 

   

همچنین حداکثر مقاومت در هنگام    

 کشیده شدن

daN 25-300  .می باشد 
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 Dead” ابزار دفن شده”)ترجمه به فرانسه( یا  Corps - Strom” جسم مرده”می توان از حالت 

Man استفاده نمود، یا در حالت ویژه، یک جسد برف سفت )ترجمه انگلیسی( بویژه در هنگام ایجاد میانی ها در

 مرده را با چند وسیله دیگر مانند )ساک، تکه ای از چوب( درست کرد.

 فرود

اروجود ج به این کزیادی برای احتیاو دالیل  می کند شرایطی نظیرفرود فردراآسیب پذیر کمتر بعنوان یک کوهنورد

زگرداندن ده بادارد. رفتن به انتهای یک مسیر، رهائی ازیک مسیرمرکب، فرودبرای کمک به فردی دیگریاخیلی سا

 همگی دلیل شمابرای فروداست. ،ابزارآال 

 قرارگیرد:  نظر مد باید شود عوامل زیادی وقتیکه فرودی می خواهدانجام

 انتخاب کارگاه حمایت -

 طول طناب -

 دارتفاع فرو -

 طناب راحتی در کشیدن -

 جهت -

  فرود حتمالی محلاخطرا   -

 باابزار فرود حمایتالبته  بیاید،ارزشمنداست و ریسک کمتری بوجود تا که می توان انجام داد دیگری هرکار و

 مهم است. بسیار حمایتی

 بهای کمیفرود با طناب و بدون کمک ابزار در ش

 درجه( 60شیب  روش اسکاتلندی )مناسب تا

 برف رجوع شود. کاراموزی دوره  به
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 فرود  دولفر

نده تها پیچادور دس مطابق شکل طناب را این فرود در شیب های متوسط و کوتاه می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

 کرد. معتوان دست سمت دره را روی سینه ج و بصور  مایل پهلو به شیب پایین می رویم. برای ترمز می

طر ها به خار شدن آنپاها به صور  پله ای حرکت می کنند و از ضربدو در زمان بستن کرامپون، ه: در این فرود نکت

 شدن نیش کرامپونها باید خود داری نمود.   به هم خوردن تعادل و نیز درگیر

 

 



 بخش ربف و یخ                                             طرح ردس پیشرفته ربف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 1398بهار                                             آموزش کمیته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
 

 58 

 Sفرود 

 

ور داده بر روی شانه مخالف می اندازیم و ادامه آنرا از عبطناب را از زیر پا 

درجه به پایین مـی رویـم. حالـت  45پشت در دست می گیریم و با زاویه 

 باشد. Lپاها باید بصور  
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 هشت  فرود با

 هشت فرود:ابزار چند نکته در باره 

دست هستند دقت کنند که  پمواردی که برای فرود گفته میشود برای راست دستان است کسانی که چ

 انجام دهند.برعکس عملیاتها را 

نکا  زیر را به یاد  این ابزار. برای استفاده از 18تنها برای فرود استفاده می شودهشت ابزار از  در طبیعتامروزه 

 داشته باشیم.

 ن وسیله برای حمایت استفاده نشود.از ای -1

 ه کنیم.دااز دستکش استف فروداست هنگام  بهتر -2

 ر استفاده کنید.یشه به همراه کارابین پیچدااز هشت هم -3

 گیرد. قرار پائینهمیشه به گونه ای دست را کنترل کنید که رو به  فرودهنگام  -4

 کارابین شود. است باعث اهرم شدن هشت و شکستنی کارابین ممکن شل شدن هشت بر رو -5

 مد.( بیانجااست به باز شدن زبانه کارابین )حتی پیچدار ل شدن هشت بر روی کارابین ممکنهمچنن ش -6

 اصله دست ها از هشت باید به گونه ای باشد که دست به داخل آن کشیده نشود.ف -7

 به داخل هشت نرود! تانلباس دباشی راقبفرود مهنگام  -8

 همواره زاویه دیدمان بر روی هشت و جهت قرار گیری آن باشد. فرودهنگام  -9

 

 

 

 

 

 

                                                           

تفاده می گردید، اما در طبیعت مجاز به استفاده از آن در صعودهای ورزشی در گذشته از این ابزار به عنوان ابزار حمایتی نیز اس

 1  برای حمایت نیستیم. 8
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 هشت فرودابزار شکل نحوه انداختن طناب به داخل 

 

 

 

 

 که کنیم و هنگامیاندازیم و به کنار صندلی آویزان میفرود را از سوراخ بزرگ آن به کارابین می همیشه هشتِ

 خواهیم فرود را آغاز کنیم:می

 ِها از حلقنماییم.بعد طناب رمتصل میهارنس ابین، ابتدا کارابین را به فرود از کار بدون در آوردن هشت 

کنیم. در این متصل می هارنسکوچک به کارابین  هقفرود را از حلگاه هشتِآن یمدهفرود عبور میبزرگ هشتِ

 ماند.گاه آزاد نمیفرود هیچروش هشتِ

 دهیم طناب را در یک طرف بدن قرار می 

 کنیم.د رد میفرو طناب را از هشت 

 گیریم.خالصی طناب را می 

 عرض شانه  باز می شود. پاها به اندازه ت دست ترمز رو به باالست.سش ،در فرود هشت 

 .فرود بر روی دو رشته طناب انجام گیرد 

 ود.اً قفل نمتوان اصطالحکارآموز گاهی در حین فرود باید به دالیلی متوقف شود، برای این کار هشتِ فرود را می

 ود را حمایت نماید.خپروسیک از باال  هفرود باید با روش گرکار آموز، در حین فرود با هشتِ
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 19با ابزارفرود 

 روی بـدن ربـکارگـاه و  درمایتی انجـام مـی شـود و نفـر دوم همواره حمایت نفر اول بر روی بدن و با ابزار ویژه ح

اال مـی صور  موجود بودن ابزار خاص حمایت نفر دوم از بـصعودهای یخنوردی و در می شود. هر چند در  حمایت

 توان از آن بهره جست.

هر  ند درای توم. یعنی به خوبی م استفاده نمودان از آن برای حمایت نفر اول و دووسیله ای است که می تو ریورسو

وسـیله  ت های ایندو جهت عمل کند. مضافا بر این با این ابزار براحتی می توان با طناب کار کرد. یکی دیگر از مزی

 قفل کننده آن در هنگام حمایت از باال می باشد. دامکان خو

 جایی که یا هر قطر مناسب برای استفاده در شرایط مختلف است. در صعود های یخچالی و نکته مهم دیگر دقت به

 باشد. 8.5ر طناب باید باالتر از احتمال خیس شدن طناب می رود قط

 . ی باشدهمچنین با کمک این ابزار حمایت همزمان دو نفر از باال در کرده های سه نفره امکان پذیر م

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 و فرودسرطناب  حمایتشیوه 

 

                                                           
1 9 REVERSO 
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 حمایت نفر دوم
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 :)خود ایستایی( ترمز با کلنگ در سقوطهای ناگهانی
 

یکی از مهم ترین تکنیک هایی که باید در این دوره فرا بگیرید روش ترمز با کلنگ است. برای فرا گیری بهتر به   

 موارد زیر توجه کنید:

 

  کنند.تمامی کار آموزان باید از کاله ایمنی استفاده 

 .هرگز نباید موقع ترمز کردن، سخمه کلنگ با برف تماس پیدا کند 

  درجه دارد و سخمه پائین قرار می گیرد ) بدن کاماًل  45کلنگ با بدن زاویه

 روی کلنگ قرار می گیرد(.

 .بند حمایت کلنگ هیچ وقت از دور مچ دست رها نمی شود 

 نزدیک سخمه د دستی که بعد از زدن تیغه به سطح برف و انجام عمل ترمز بای

و هم اینکه دندانه  سخمه با برف درگیر نشودهم تا  باال آورده کلنگ است را

 .های تیغه بیشتر در برف درگیر شوند

 فته ین گرتیغه کلنگ نباید بطرف داخل بدن کوهنورد گرفته شود )باید بطرف بیرون یا بطرف پائ

 شود(.

 ر دست قرار دارد.چرخش در جهتی انجام می شود که تیغه کلنگ د 

 باید کامالً در زیر بیلچه قفل شود، کلنگ نباید در دست چرخش داشته باشد. شصت 

  در برف درگیر نشود و باال نگه داشته شود.و کرامپونها پاها 

 .صور  باید رو به پایین و سخمه کلنگ را نگاه کند 

  سته در یمه نشسپس به حالت ن را در برف کوبیده کرامپونبعد از انجام عمل ترمز، ابتدا پنجه های

ه ی بدنآمده و کلنگ را از قسمت سر بلند می کنیم به صورتیکه سخمه از برف خارج نشود. وقت

ست بر دادن دو سخمه را با فشار بیشتر در برف فرو کرده با قرار دقرار بگیرد کلنگ به صور  عمود 

 تعادل می کنیم تا به حداکثرروی تیغه و بیلچه کلنگ برخاسته و فاصله خود را با کلنگ کم 

 برسیم)حالت استقرار( و سپس به حرکت ادامه می دهیم.
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 : ، سر به سمت کوه(بر روی سینه)سقوط  حالت اول

 . کلنگ بـهپس از به هم خوردن تعادل بر روی شکم روی برف قرار می گیرید به طوریکه سر شما به سمت باال است

چه کمـی وریکه بیلطعایت زاویه در دستانتان قرار می گیرد، تیغه کلنگ را در برف بکوبید حالت آماده برای ترمز با ر

نیـد وزن بـدن را درجه زیر بدن خود نگه دارید تـا بتوا 45مایل به سمت کوه باشد )باید سعی شود کلنگ را با زاویه 

ال سخمه را ا گیرد و با دست دیگرروی آن اعمال کنید( و در این حالت است که تیغه تا حد ممکن در برف قرار می 

 کشیده و بعد از توقف با حالت استقرار بلند شوید.
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  :سر به سمت کوه( به پشت)سقوط  حالت دوم

 می دهید قرار ، کلنگ به صور  آماده روی سینه اویدبه پشت روی برف قرار می گیر  پس از به هم خوردن تعادل

ول ه حالت ان را بچرخیده و کلنگ را مطابق حالت قبل در برف می کوبید و بدو به سمتی که تیغه کلنگ قرار دارد 

 ستقرار از مسیر خارج خواهید شد. قرار می دهید. سپس بعد از ا
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 : )سقوط به سینه، سر به سمت دره( حالت سوم

ب اصله مناسن کلنگ فز زیر آن امکان دیدن شیب را پیدا کنید. در این زمااباال ببرید تا این حالت کلنگ را در  

طه اتکا ین نقجهت کوبیدن تیغه را دارد؛ تیغه کلنگ را در برف کوبیده و همچون پرگار به مرکز سخمه دور ا

 یدئنماترمز می چرخیده تا سر به سمت کوه و پای شما در جهت شیب قرار می گیرد، سپس مطابق حالت اول
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 :)سقوط به پشت، سر به سمت دره( حالت چهارم

بتـدا . در این حالـت بـرای ترمـز ااستبه طوریکه سرتان به سمت شیب  در حال سقوط هستیدبه پشت روی برف 

 شـما بـا وقرار مـی گیـرد  وبید، کلنگ به صور  عرضی روی بدنتیغه کلنگ را در کنار بدن خود به داخل برف بک

 چرخش، بدن را از زیر کلنگ خارج خواهید کرد.

شـده  نکا  گفته درحین چرخش پاها را پایین آورده و باالتنه به سمت کوه قرار می گیرد. در این حالت با توجه به

 در مرحله اول ترمز کنید.
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 روز سوم
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 تکنیک های هم طنابی بر روی یخچالها

 

 حمل طناب در صعود همزمان

ر  بـروز متصل نمـود. در صـوهارنس ور بدن حلقه نمود و سپس به ان مطابق شکل های زیر اضافه طناب را دمی تو

 سقوط هر یک از نفرا  در این حالت ادامه طناب براحتی در دسترس است. 

 

 

 

3 

 

 

 



 بخش ربف و یخ                                             طرح ردس پیشرفته ربف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 1398بهار                                             آموزش کمیته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
 

 70 

 اصول حرکت بر روی یخچالها و هم طنابی ها

 باشد. می یمایشف و هم طنابی جهت پیمایش از الزاما  پاستفاده از طناب بر روی یخچالهاو مسیرهای دارای شکا

 ستم قرقرهباسی حرکت بر روی یخچالها نیازمند تجربه و تکنیک های عبور از شکاف،ارزیابی شکاف و خطر، آشنایی

 ها و باالکشی است.

بح می صگام نهراه رفتن روی یخچال ها لذ   بخش می باشد،برای عبور و مرور  از روی یخچال ها بهترین زمان 

ای برفی پل ه باشد.به دلیل سفت بودن برف و پل های برفی که از این طریق میتوان تاحد زیادی از شکسته شدن

 جلوگیری کرد.

همین  اشد بهببا سطح یخ مواجه می شویم هم طنابی می تواند خطر ساز  باید دقت داشت درپایان فصل زمانی که

 مایت و کارگاه بهره جست.دلیل باید دقت داشت در صور  لزوم از ح

نفر  چه یکهم طنابی های سه نفره بر روی یخچال های، پیمایشی گزینه ی مناسبی است  و در حین حرکت چنان

م طناب قوط هسدر شکاف سقوط کند دو نفر دیگر  می توانند کار ترمز کردن را انجام داده و جهت جلوگیری از 

برای  طناب نمایند.تیم های چهار نفره هم مناسب هستند.و طول خود از شکاف یا تخلیه ی وی از شکاف اقدام

ضای کافی برای )پنجاه(مترمناسب می باشد،این نوع انتخاب می تواند ف50پیمایش سه نفره و تیم چهار نفره طول

 فعالیتهای یخچالی بین  نفرا  ایجاد کند.
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که در  ی باشدیا سه نفره مه دیگر مشغول صعود بوده نفره که یک کردبهترین گزینه تشکیل چند کرده بصور  دو 

دازه های ند.انصور  وقوع حادثه )سقوط نفر داخل شکاف(دیگر تیم ها می توانند به کمک تیم حادثه دیده بشتاب

 فوق برای یخچال های پیمایشی)غیر فنی (میباشد.

 جربه ترین فرد وسط.مجرب ترین فرد جلو حرکت کرده و کم ت بهتر است  نکته:در کرده سه نفره

 .انگلیسی  zنکته:در کرده چهار نفره طناب را به سه قسمت تقسیم میکنیم به حالت
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اشدتا بکشیده  بایستی  حالت گیردطناب بین نفرا  می برای کار بر روی یخچالهایی که بصور  پیمایشی صور  می

 رد باشتر شخص به داخل شکاف و برخودر صور  سقوط یکی از نفرا  داخل شکاف ،افت طناب باعث سقوط بی

می  دن شخصعوارض داخل شکاف مثل پل های داخل شکاف یا باریک شدن انتهای شکاف که منجر به صدمه دی

هم جدا  را از هایی که بیرون از شکاف هستندبخاطر اضافه طناب شک حاصل از سقوط آنهاشود ،نگردد و هم طناب 

ی کوه یش رواضافه طناب بین نفرا  می تواند پیمایش ایمن تری را پ نکند و داخل شکاف ببرد.این عدم وجود

اب اشد تا طنباهنگ نوردان قرار دهد،همیشه سر طناب باید به گونه ای قدم بر دارد که با دیگر نفرا  تیم خود هم

 اضافه بین نفرا )افت طناب(به حالت لوپ نباشد.

 ت این استن حالز هم طناب باید حالت کشیده باشد و بهتریسر پیچ ها که نفرا  یکدیگر را مشاهده نمی کنند با

 که نفرا  پشت سری از جای پای نفر جلویی حرکت نکند تا این کشیدگی طناب حفظ و باقی بماند.

 توجه:

ل  وردن تعادخر هم باید دقت داشت در تراورس ها طناب همیشه  به سمت دره قرار گیردتا نتواند مانع پیش رفت و ب

ن یرهای ایمری مسن در مسیر ها گردد،در عبور و مرور مسیر و تردد بهترین و ایمن ترین راه پرچم گذاکوه نوردا

 است. 

کافها شت به برای عبور از مسیرهای پوشیده از شکاف بهترین شکل آرایشی این است که همیشه کوه نوردان نسب

ف تهدید ل شکاقوط تمام افراد را به داخحرکت عمودی داشته باشند.اگر به موازا  شکافها حرکت نماییم خطر س

 می کند.

یی که کافهاشپریدن از شکاف های یخچالی زمانی صور  میگیرد که عرض شکاف کم باشد،برای پرش  های بلند از 

کاف شسوی  دارای عرض زیاد هستندآخرین گزینه پریدن است،زمانی که شما راهی جز پریدن برای رسیدن به آن

 ندارید.
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تا  جاد نمایدیهی ا قت داشته باشید که هنگام پریدن به اندازه کافی طناب در اختیار داشته باشید و کارگاباید د

 ف جلوگیریل شکاچنان چه داخل شکاف سقوط کردید بار شما به کارگاه انتقال یابد و از سقوط بیش از حد به داخ

گر وجه شود.اکا  ت  می باشدکه بایستی به این نبه عمل آید،آگاهی نسبت به چگونه پریدن و تکنیک پرش از الزاما

اده درض فاصله از ع نیاز به دور خیز است دور خیز می کنیم کلنگ را به حالت ترمز در دستان خود میگیریم پاها را

از  هک سپس زمانی کهتا زمان دویدن و پریدن کرامپونها به یکدیگر برخورد نکرده  و باعث بر هم زدن تعادل نشود ،

 پریدیم  جهت استقرار بیشتر از کلنگ خود به حالت ترمز استفاده می کنیم. شکاف

 توجه:

و  کرده قبل از پرش مسیر خود را )سطح برف(می کوبیم تا لب شکاف و همچنین وضعیت مسیر را کامال مشخص

یین اال به پابت سم پرش ایمن تری  را بتوانیم انجام دهیم.احتمال جراحا  در پرش های بلند وجود دارد.پرش ها از

 راحت تر هستند تا عکس این حالت.
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 مطالعه و بررسی مسیر و احتمال شکاف های یخچالی:

ف اگر خل برابتدا نفر مجرب پیش روی می کند و با سخمه کلنگ در محل های مشکوک  شروع به فرو کردن به دا

 حتیاط پشتبا ا د.در این وضعیت باید مسیر رابطور ناگهانی زیر سخمه کلنگ خالی شد احتمال وجود شکاف می باش

 ارد مرحلهوریعا سسر گذاشت و نفرا  تیم بایستی در حالت آماده باش  باشندتا اگر نفر به داخل شکاف سقوط کرد 

 ترمز و مراحل بعدی کار شوند)تخلیه نفر از شکاف(.

از به دکه نیاز بین شکافها می باشقبل از هر چیزی بررسی وجود شکافهای  یخی می باشد.بهترین مسیر ،عبور 

 تجربه،برنامه ریزی دقیق و حوصله دارد.

ن بهره ی توادر بسیاری از مناطق مثل سوییس و فرانسه از نقشه های موجود به منظور موقعیت های شکافها  م

د.خیلی نمک ککجست که مطالعه ی این نقشه ها قبل از اجرای برنامه می توانددر اجرای برنامه به ما  بیشتر 

ز اعا  ازشکافهادر  یخچالها سالها به همان شکل و همان موقعیت باقی می مانند،سعی کنیدجهت کسب اطال

 وضعیت شکافها از آخرین تیمهایی که در منطقه فعالیت داشته اند اطالعا  کسب کنید.
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 عبور از تراورس ها

ود ای موجهدر مرحله اول باید وضعیت شکاف یکی از روش های عبور از این مسیرها پشت سر هم بودن هست که 

 مسیر بررسی شود،سپس نفرا  می توانند پشت سر هم با توجه به ایمن بودن مسیر حرکت کنند.

 نکته:

ر سب از طناب بین نفرا  در حین حرکت می بایستی به سمت دره باشدتا در وضعیت مناسب قرار گیرد و طنا

 ری بعمل آید.خوردن زیر دست و پا از این طریق جلوگی

 

 عبور از تراورس ها با شیب کم ولی ایمن:

ت اال به سمدر ب دراین مسیرها به لحاظ احتمال سر خوردن نفرا  مخصوصا افراد مبتدی یا کم توان قوی ترین فرد

یت طناب و وضعکوه قرار می گیرد و ضعیف ترین نفرا  به سمت دره و طناب در اختیار نفرا  باال دست می باشد

تی بایس می یستی همیشه حالت کشیده باشد تا نبض طناب دست نفر باال دست باشد و نفرا  پایین دستمی با

 همیشه در دید نفر باالیی باشند.
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 صعودهای آلپی در شیب های تند پوشیده از برف سفت و ایمن:

 مصعود بصور  هز زمان،این صعودها به صور  دو نفره انجام می پذیرد و برای سرعت بخشیدن به کار و استفاده ا

 نها بصور از آ زمان صور  میگیرد.فاصله نفرا  از یکدیگر حداکثر سه متر از هر نفر،و از یک جفت تبر یخ  که

ت  ه می بایسهمیش خنجری استفاده می کند یا دست باالی  کلنگ بین بیلچه و تیغه قرار میگیرد،و طناب بین نفرا 

ود ین صعاطناب بین نفرا  حس شود)نبض طناب دست نفر اول است(.در  حالت کشیده باشدتا از این طریق نبض

 اشد.بر می نفر ضعیف تر نفر دوم می باشد ،این نوع صعود از توانایی باال و هماهنگی بین نفرا  برخوردا

 

 

 

 

 

 

 

 

 بهتراست دستی که طناب بر روی آن قرار دارد در سینه قفل شود
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 نکته:

ده ه وجود آماذبه ببرف ایجاد شده بصور  مقعر دقت داشته باشید ،این گودی ها در اثر جبه گودی هایی که بر روی 

 ستند.اند که در این مکان ها احتمال شکافهای یخی وجود دارد که سطح این شکاف ها پوشیده از برف ه

ند نشانه توان این گودی ها با درخشش نور خورشید مخصوصا در صبحگاهان بیشتر قابل رویت می باشند.ترک ها می

 های وجود شکاف های یخی باشند به آنها دقت کنید.

ررسی بامال شکافها با توجه به شکل حرکت یخچال ها به وجود می آیند پس همیشه وضعیت اولین شکاف ها را ک

 .کنید و دقت داشته باشید با توجه به بافت سطح زمین و یخچال ها )جهت شکاف ها ( شکل می گیرد

پیدا  ی بتوانیددرست بتدا و انتهای شکاف ها برای عبور می باشد،مهم این است که این قسمت ها را بهبهترین مسیر ا

اشد می بت می کنید،که این وضعیت در زمان تابستان که برف ها آب شده اند  و وضعیت شکافها کامال قابل روی

 رار دارندقبرف  ت سر هم و پوشیده ازتواند با دقت صور  بپذیرد.در بعضی مناطق شکاف ها بصور  پی در پی و پش

 که باید با دقت عبور کنید.
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 قابل بازگشت به صورت افقی روش دفن یک کلنگ

 سیستم اول:

با عمق مناسب برای عبور  ضروری است حفره ای -

طناب بازگشت حفر کرده به طوری که کشش طناب 

 .در هنگام فرود کلنگ را از جا در نیاورد

بستن طنابچه به طناب بازگشت باید بوسیله یک  -

 گره انجام گیرد نه بوسیله گره اتوبلوک )خطر لغزش(

 ای که از سر کلنگ گرفته شدهر طنابچه یمی توان ز

وسیله ای مانند )کاله، روسری، ساک پالستیکی( 

گذاشت تا از پاره شدن طنابچه بوسیله یخ جلوگیری 

 یخ شود. و یا مانع از فرو رفتن آن در

 

 سیستم دوم:

 می توانیم یکی از دو سر انتهائی طناب را بوسیله -

حمایت به وسط دسته کلنگ متصل کنیم. خودگره 

ی که از وسط دسته دنباله طناب عمل فرود بر روی

 انجام می شود.کلنگ گرفته شده 

 لنگ گرفتهی که از سر کله طنابدنبا بر روی ام. مطمئنر کلنگ متصل کنیسمی توانیم انتهای دیگر طناب را به  -

ت می رف کلنگ صور  می پذیرد. همان پیش بینی هائی که در سیستم قبلی بکار رگشتعمل کشیدن برای بشده 

 در اینجا نیز انجام می شود تا حرکت طناب به خوبی انجام پذیرد.
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 : ا  مهم نک

می بایست در هر دو روش عنوان شده باال، عرض شیار ایجاد شده جهت دفن کلنگ  -

 بیش از از اندازه سر کلنگ باشد تا هنگام کشیدن کلنگ تیغه در برف گیر نکند.

 
اگر دارد  الستیکی نداشته باشدپاستفاده شده و زائده یا تکنیکال از کلنگ صاف  -

 بیرون گذاشته شود.

 

د بیشتر هنای کارگاه بایپ باشد.تیغه اید بیشتر از طول ارتفاع دیواره جلویی کارگاه نب -

 ودر غیر اینصورت  زادانه از کارگاه در بیایداشد که در حین کشیدن طناب کلنگ آب

د ک تیغه در برف فرو رفته و احتمال گیر کردن و آزاوهمزمان با کشیده شدن طناب ن

 نشدن کلنگ زیاد است.
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 کلنگ قابل بازگشت

برفی می ناگزیر از فرود بر روی پهنه های  در فصل بهار کوهنوردان زیادی ضمن صعود از مسیر های کوهستانی

اهی گبر روی آن است اما برفی و فرود  قارچساده ترین روش فرود در این پهنه های برفی کندن یک کارگاه  .شوند

بعد از انجام فرود ابزاری نیز به جای نیاز به کارگاه مستحکم تری بر روی برف هستیم. ضمن آنکه می خواهیم 

 نگذاریم.

 دفن دو کلنگروش 

 برای این کار می توان از روش دفن دو کلنگ مطابق

  استفاده نمود.شکل 

یک کلنگ را افقی داخل شیار می خوابانیم. کلنگ 

دیگر را عمود پشت سر آن قرار می دهیم. تسمه 

متصل می کنیم. به انتهای  هم دو کلنگ را بهحمایت 

طول میل به  5کلنگ عمود با استفاده از یک طنابچه 

و یا طنابچه را از )گرهی می زنیم متر  1.5حداقا 

ابچه را از نسپس ط (سخمه عبور داده و گره می زنیم

گره ای که روی  اآنرا ب داده،کلنگ افقی عبور روی 

طناب  طناب اصلی تعبیه کرده ایم وصل می کنیم.

حدامکان به کلنگها نزدیک کنیم تا  الزم است گره روی طناب اصلی را تااصلی را دور کلنگ عمودی قرار می دهیم. 

سپس با کشیدن طناب از جهت گره هر دو در زمان فرود کارگاه از جا در نیاید( با رعایت نکا  الزم فرود می رویم. 

)برای تشخیص بهتر طنابی که قصد کشیدن آنرا داریم، بهتر است هنگام  کلنگ خارج می شود و به پایین می آیند

 .متصل نمائیم( ند و کارابین آنرا به هارنس خودبل فرود با یک اسلینگ

 سانتی متر کوتاه تر باشد. 15تا10طول اتصال دو کلنگ باید از طول کلنگ عمودی 
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 وز چهارمر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              طرح ردس پیشرفته ربف

 

83 

 

 

 

 

 

 عبور از گره

 

طناب  دا کمبوابزار ب ایو  تیبا گره حما خچالیاز  یفرد مبتد ایفرستادن مصدوم  نیگاه ممکن است هنگام پائ

ه طناب بدوم  حالت پس از گره زدن طناب نی. در ادیکن دایپ یگریبه اضافه نمودن طناب د ازیو ن دیمواجه شو

ست در ممکن ا یتحامر  نی. ادیدار یتیابزار حما ایو  نیکاراب تیبه عبور گره اتصال طناب از گره حما ازیفرودتان، ن

ن ر پاره شدز خطا یریجلوگ یبرا یباشد و مجبور به زدن گره ا طناب فرود زده دار شده انهیرخ دهد که م یطیشرا

 تیاابزار حم ایو  تیشود که عبور آن از گره حما جادیا یدر طنابتان گره ا یلیبه هر دل ایو  دیطناب شو یمحل زدگ

 باشد. واردش

 

 منظور نیبد

 . دینمائ یبتدا طناب فرود را با کمک گره چفت شونده قفل ما -1

گره قفل  کی یطناب اصل یر باشد بر رومت 3.5طول حداقل  یکه دارا یمتریلیم 6طنابچه  کیده از با استفا -2

ده و پس ز تیماگره ح چداریپ نیکاراب کیطناب با  گریدر سر د م،یزن یبا سر طناب( م کیخودکارِ سرطناب )پروس

 نیه کاراببمکان تا حد ا دیشده با جادی. گره امیکن یچفت شونده مهار م کیکردن طناب باز هم آنرا با  کسیاز ف

 شود.  کینزد

در  میاافزوده  ستمیرا به س دیسر طناب که توسط آن طناب جد گره دو ایطناب و  انیپس از رد کردن گره م -3

 .مینمائ یزده مجددا آن را با چفت شونده مهار م تیگره حما کیطناب  گریسمت د

رده، کول را باز . ابتدا چفت شونده طناب امیکن یم ودن چفت شونده هاکار مجددا اقدام به باز نم یحال از ابتدا-4

شود.  یم نتقل( مکیطنابچه قفل خودکار )پروس یشکل بار بر رو نیبد میکن یآنرا از کارگاه خارج م تیگره حما

طناب رره دوسگ)بار را به پشت  میکن یمنتقل م دومو بار را به طناب  میکنیسپس چفت شونده طنابچه را باز م

 (. میکن یمنتقل م

 .میهددامه ا یمبتد ایدادن فرد مصدوم و  نیبه پائ میتوان یخارج خواهد شد و م ستمیگره از س بیترت نیبد

 

 

 

 :دیادآوری

 است. یالزام یتچیحما تیمراحل کار خودحما یدر تمام -

 چداریپ نیداخل کاراب شوند و به منیچفت شونده با  گره ضامن دوبل ا یگره ها یا تمام یبهتر است برا -

 .افتندیب
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د، فته می شوآن گ سیستم باالکشی که در فرانسوی به آن موفالژ ؛ در آلمانی فالشن زوگ  و در انگلیسی پولی  به

 ا به یک هرقره قسیستمی است متشکل از قرقره و طناب و گره های قفل خودکار )اتوبالک( که با تبعیت از قانون 

 

ده شاب کشیده ول طنطمی دهد که با حداقل نیرو و تالشی کمتر در برابر افزایش بیشتری در  امداد گر این امکان را

 ،مصدوم را باال می کشد.

 در تئوری: سیستم نیروی امدادگر را تقسیم می کند.

 

 در عمل: دو چیز مانع کارآمدی سیستم می شود و  محدودیت ایجاد می کند.

 ابزار زیادی مورد نیاز است.-1

 ک مشکل ساز است.اصطکا-2
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 (pully system and lifting)ها و باال کشیسیستم قرقره

ا کمک ه ها به مقرقر گره ها یا ابزارهای اتو بالک که با تبعیت از قانون_طناب_این سیستم تشکیل شده از قرقره ها

 کنیممیکند تا با حداقل نیرو و تالش بتوانیم یک جسم سنگین را در جها  مختلف جابه جا 

 در کشورهای مختلف به زبانهای مختلف این سیستم ها را بیان میکنند.

 بطور مثال:

                   Mouflageموفالژ به زبان فرانسوی

 Flachen zug فالشن زوگ به زبان المانی

 Pulley sestemسیستم قرقره به زبان انگلیسی 

 قرقره های ترکشن تکی یا دوتایی

 ن در حالتمیتوا حجم بوده و کارایی باالی دارند و خیلی سبک  و کم حجم هستند.بادامک راقرقره های ترکشن کم 

 بازقفل نمود تا ابزار به عنوان قرقره ساده عمل کند.

 

 

 

 

 

 یکرو ترکشنم                          پروترکشن                                                                                    
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 قرقره های دوبل جهت انتقال عرضی

رخ اده کرد.چاستف این قرقره ها طوری طراحی شده اند که میتوانند هم زمان سه کارابین را برای آسانتر شدن کار

 های انها ضد سایش بوده و بر روی بلبرینگ های آب بندی شده قرار دارند.

 متر بر ثاتیه است.10کارابین را میپذیرد.و ماکسیمم مجاز آن3ده تاقرقره دوتایی تندوم به منظور سادگی در استفا

  

 

 

 

 Tandem ای دوتاییهقرقره                                                                       JAGقرقره دوتایی 

 

 انواع اتو بالک ها:

 طنابچه مخصوص گره پروسیک یا مشار فرانسوی

 متفاو  است. میلی متر باشد و اندازه آن بسته به کار7باید  قطر طنابچه پروسیک
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 میلیمتر با کیفیت و قابلیت انعطاف خوب  8الی7نابچه هایط-ویتی پروسیک

 

 

 

 

 ابزارهای اتو بالک و یک طرفه:

 شابه)که در بحث ابزار اشاره شده(مو ابزارهای  -یومار-کرول-بیسیک-تی بالک-راپ من-شانت-ریورسو
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 گره گاردا:

ه سمه کارگالقه تبرای ایجاد این گره بدین ترتیب عمل میکنیم که پس از نصب دوتا کارابین ساده موازی هم در ح

 اب باردارهت طنجابتدا طناب را از یک طرف که جهت باالکشی می باشد وارد کارابین ها می کنیم.به طوری که یک 

ینی اخل کارابرا د اردار. بر روی طناب غیر باردار یک حلقه ساده ایجاد میکنیک و انباشد و طرف دیگرطناب غیر ب

 که در سمت بار قرار دارد قرار می دهیم.

 یرند.قرار میگ لف همبهتر است کارابین ها بیضی شکا باشند و دو سر زبانه هر کدام از این کارابین ها در جهت مخا

 رددگنمی  راحتی طناب را جمع کنیم این در حالی است که طناب بر با کشیدن طناب غیر فعال می توانیم به
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  طراحی سیستم های قرقره فرد:

 

 طراحی سیستم های قرقره زوج:
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 ها:انواع قرقره

 های ساده و بلبرینگیقرقره

بسیار Rescueقرقره فوق العاده سبک با صفحا  جانبی متحرک از جنس الومینیوم،قرقره

 مند و کارایی است.مناسب برای نجا ،باالکشی های سنگین و کاربردهای دشوار.قدرت

 قرقره های فیکس

قرقره فیکس جمع و جور و سبک و همه کاره ،قابلیت اتصال سریع به طناب، تعادلی عالی میان 

وزن و استحکام برقرار می کند.طراحی شده جهت تخلیه و انحراف ،قابل استفاده با کارابین های 

 وکی و ویلیام.برای سیستم های باالکشی و تغییر جهت طراحی شده است.ا

 (Gmini(و دوتایی)Miniهای پروسیک تکی )قرقره

 .قرقره های  دوتایی مجهز به یک نقطه اتصال کمکی برای استفاده در سیستم های  باالکشی هستند

ار کسیستم های صعود سبک به صفحا  جانبی طوری طراحی شده اند که با یک گره اصطکاکی  پروسیک در 

 میروند.

ده عالی دگی و بازرساییقرقره دوتایی برای حرکت طولی روی طناب  و کابل مورد استفاده قرار میگیرد.و مقاوم در براب

 را دارند و آب بندی شده اند.
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  با استفاده از یک طنابچهفالشن زوگ  عکس روش 

 ساده

 

 مرکب
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  ا استفاده از یک طنابچهعکس روش موفالژ فرانسوی ب

 ساده

 

 مرکب
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 زای روله
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 تابستان صعودکرده ای درزمستان و

 صعودکرده ای چیست ؟

 کرده در زبان فرانسوی به معنای طناب است و صعود کرده ای هم 

 آوردم مـی مراحل مدیریت طناب است که این امکان رابرای صعودکنندگان فراهصعودکرده ای طنابی معنا می دهد. 

ها، سرطناب فواصل بین کارگاه و تمام مسیردر یایک صعودکننده  متناوب سرطناب رابین خودتعویض کنندو بطور تا

 باشد.

اال  عمده عالوه برآن برخی اشک، این بخش روشهای مختلفی ازصعودکرده ای درتابستان وزمستان راتشریح می کند

از صـعود  ، علی الخصوص اشـکاالتی کـهوردبررسی قرارمی دهدواضح م بطور ندای راکه صعودکنندگان تجربه کرده ا

 م جنبـه هـایکرده ای تابستانه به صعودکرده ای زمستانه منتقل می شود. وقتیکه یک مسیرانتخاب می شودباید تما

 آن موردبررسی قرارگیردتاهیچ دلیلی برای نامناسب بودن آن باقی نماند.

 برنامه ریزی برای صعود

 همراهان شما و شما آن بر: تاثیرشرایط جوی 

 خطرا  بالقوه محل انتخابیپیش بینی بهمن : 

 انتخاب مسیر: بررسی طول مسیرومد  زمان صعودآن 

 تداوم انعطاف: آیامسیرانتخابی چنین شرایطی دارد؟ 

  شخصی و تیمیتجهیزا : 

 طنابهای صعود: تکنیکهای تک طناب ودو طناب 

 مدیریت طناب: چندنفرصعودخواهندکرد، انتخاب سیستم طناب 

 راهنما؟ یا هم طنابها: تجربه آنها، آیاشماآموزش دهنده هستید 

  ک هاوتجهیزاتکنی ،ه بعدبررسی داشتن مهارتهای مناسباینکه به دقت برنامه ریزی صعودراانجام دادیدمرحل از بعد

 .صعودازمسیراست
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 مدیریت محل استقرار:

، ی شودضـعف مـدیریت محـل اسـتقرار اسـتم مـیکی ازدالیل اساسـی کـه اغلـب سـبب کـاهش سـرعت صـعودتی

 پائین است. بسیار سرعت حرکت آنها زیرا می شوند مجبور به شبمانیصعودکنندگان اغلب 

 محل استقرار چیست ؟

ردن خودبـه جائی که شمابرای ایستادن یانشستن بااتصال ومحکم کو یا پهنه برفی،جایگاهی است برروی یک صخره  

 کنید.یک کارگاه آنراانتخاب می 

 ؟مدیریت محل استقرار چیست

ی اسـت حیـات بسـیار . وقتیکه صعودکرده ای انجام می دهیدمهم صعوداستمدیریت محل استقرار یکی ازجنبه های 

کـه  ازدسـایـن امکـان رافـراهم مـی  نفرا  بدرستی مستقرشده باشـند. اینکـار و که سازماندهی طناب داشته باشید

 سرگروه صعودی روان داشته باشد.  و بیاید دحمایت ایمن برای صعودکنندگان بوجو

 :مدیریت محل استقرار شامل

 مکان استقرار 

 تجهیزا  موردنیاز 

 کارگاههای مناسب/برقراری کارگاه 

 به کارگاه اتصال خود 

 برای حمایت خود استقرار 

 برای نفرا  بعدی محیانمودن محل استقرار 

 جهت ابزارحمایت 

 دادن طناب یدکی مکانی برای قرار 

 له های قراردادی صعودجم 

 موضع گرفتن وبازکردن ابزارحمایت نفرا  بعدی هنگام رسیدن به محل استقرار 
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 تجهیزات

زارحمایت میلیمتـری اسـتفاده مـی شـودازاب 5/9یـا 5/8. وقتیکه ازطناب رانتخاب ابزارحمایت بسیارمهم استدقت د

 شید.طناب هنگام اتصال نداشته با ربررویش ابزازنیازی به امتحان چگونگی لغ تا مناسب آن استفاده شود

 

 

 مالحظا 

نجام ااغلب ، صعودکنندگان دونفرهستندکه باهم صعودمی کنندوحمایت آنهابطورمستقل  -1

دن ل کشیمی شود. دراین رابطه انتخاب دقیق ابزارحمایت حائزاهمیت است زیرانحوه داخ

یگری داب یکی باالی طناب اضافه راتعیین می کند.اگرهردونفرقادرندکه برروی یک طن

 صعودکننددرصرفه جوئی وقت تاثیربسزائی بوجودخواهدآمد.

به پهلوی  پهلو برروی بعضی ازمسیرهاصعودکنندگان فضای کافی برای صعود -2

عمل آید. بسنگ برروی سایرین جلوگیری یخ و یا سقوط  از یکدیگررادارندکه باعث می شود

ندکه هریک درمسیرجداگانه نفرا  بعدی ممکن است نیازداشته باش "متناوبا

سنگ برروی دیگری راکاهش دهد. درصعودزمستانه محل  یخ وصعودکنندتاخطرسقوط 

ل استقرار باید درمکانی مناسب وامن برپاشودوجائی باشدکه بواسطه حرکت نفراو

 یاسایرنفرا  چیزی برروی سرسایرین سقوط نکند.

وجه بوط به کنترل وضعیت تبرای حرکتی روان درصعودکرده ای باید به تکنیکهای مر -3

ی دی نمداشته باشید. یک مسیرشیب دارمکان خوبی برای تمرین این تکنیک برای فردمبت

 باشد.

 

 



                                              طرح ردس پیشرفته ربف

 

97 

 

 

 صعود برفچال

  صور پس درصعود کرده و س یدر این روز شاگردان به همراه مربی خود یک مسیر برفچال را به صعور  کرده ا

 امکان  مرحله ای فرود می آیند.

 باید مورد توجه قرار بگیرد: نکاتی که

 به همراه بردن ابزار کافی و مناسب مسیر. -1

 .رعایت فواصل ابزار حمایت میانی -2

 ارتباط گیری درست بین نفرا  و استفاده از کلما  قراردادی. -3

 بر پایی کارگاه مناسب. -4

 رعایت فاصله و جهت صعود نسبت به کارگاه -5

 فرود.رعایت اصل خود حمایت در تمامی مراحل صعود و  -6

 رعایت ریزش سنگ و یخ  و حفظ فاصله با سایر شاگردان. -7

 .استفاده الزامی از کاله کاسک -8

 .و زمان مفید برای صعود رعایت فاکتور سرعت در صعود با در نظر گرفتن ایمنی -9
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 منابع و مأخذ

1. The  Mountain Skills Training Handbook  Pete Hill  & 

Stuart Johnston 

Isbn 0715310917     2000تاریخ چاپ 

 Severو  Mountaine Leaderیادداشت های شخصی آقای رضا زارعی از کالس های  .2

Route در مدرسه ملی کوهنوردی شامونی فرانسه 

 .78بهشت  یارد؛ یکارگروه کوهنورد؛ یکارآموز هجزو .3

4. Ice World   Jeff Lowe      1996چاپ   Isbn 0-89886446-1 

5. he Freedom Of HillsMountaineering T    edition th6    Isbn

        I 840370017 

  httpwww.climbing.com//:      ؛Climbing ینترنتیت ایسا .6

    Beal      ://httpplanet.com-www.bealسایت اینترنتی  .7

 httpwww.petzl.com//:            ؛Petzl ینترنتیت ایسا .8

 فنی بخش نکا  1385-1381های کوه شماره هفصلنام .9

10. Nœud  endorsements  man oeuvres  special Department  

de la formation  

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

 ر(ی، )استفاده از تصاو1359ماه آرش، چاپ اول، دیکوهنوردان؛ گروهیطناب در کوهنوردکاربرد  .12

 .1371محسن نوری هسنگنوردی، نوشتدرس کالسطرح .13

: دان رالیک مترجم شاهین محمدی یگانه چاپ اول  تابستان و طناب ها برای کوهنوردان  نوشتهگره ها  .14

1382 Isbn 964-06-3345-3 

 © PETZL فنی کاتالوگ پتزل دارای حق مولف می باشندتصاویر محصوال  و  .15

 سایت اینترنتی علی پارسایی  .16

http://www.parsaei.com/techtip/index.asp 

http://www.climbing.com/
http://www.climbing.com/
http://www.beal-planet.com/
http://www.beal-planet.com/
http://www.petzl.com/
http://www.petzl.com/
http://www.parsaei.com/techtip/index.asp
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نیگل  -پیش گفتار -کتاب راهنمای آموزش فنون کوهنوردی نوشته: پیت هیل واستوار  جانستون .17

 ه.ریساحسین زادترجمه: خانم پ -یامزویل

 مبحث باال کشی آقای کامران اندامی . .18

 مبحث هم طنابی استاد حسن جواهر پور. .19

 .مبحث کاله خانم معصومه نظرزاده .20

 

 

 

 

کمیل تر چه ت کار ما خالی از اشکال نیست منتظر دیدن و شنیدن  نظرا  انتقادی و سازنده شما در جهت هر   

 ستیم.نمودن این مجموعه  ه

 با آرزوی توفیق روزافزون
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