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توجه هرگونه تغییر در مفاد این جزوه به هر نحو ممكن ممنوع
می باشد .استفاده از مطالب با ذكر دقیق منبع آزاد است

با سپاس فراوان از:
همه مربیان که ما را یاری نمودند

2

مقدمهبهنام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه بر نگذرد
تقدیم به تمام کسانی که در تاریخ کوهنوردی ایران به دمی،
قلمی یا قدمی در اعتالی فرهنگ این ورزش تالش نمودند.
فراگ یری در ست

تکن یک ها و روش های منا سب در کوه نوردی

با عث

ارت قا سطح کی فی کوهــــ ــنوردی می گردد وتن ها در یک ن ظام
هدفم ند و با رعا یت سل سله مرا تب آ موزش متنا سب با سطح تجر به
شاگردان می توان انتظار بهبود و کیفیت بهینه را داشت.
با وجه به
آن

وجود خال در روند آموزش کوهنوردی

که سلسله مراتب

ب صورت کار آ موزی و ب عد مربی گری بود ضرورت باز ن گری و

پ یدا ن مودن راه کار منا سب و تب یین جای گاه هر یک از دوره ها
مطابق نیاز های امروزی

جامعه کوهنوردی

با توجه به این موارد در چارت آموزشی
کار آ موزی

حس می شد.
و همچنین بعد از دوره

دوره ای ت حت نام پی شرفته

پیش بی نی شده که در

ا ین دوره کل یه آ موزش های تکنی کی خاص الز مه صعود های ف نی
آ موزش داده می

شود و دوره مربی گری ب عد از ا ین دوره قرار

دارد .
ام یدواریم

شرکت کن ندگان در ا ین دوره

با فراگ یری ف نون و

توان مرب یان

خود بتوان ند ت جارب

اطال عات و ب هره گ یری از

ارزشمندی در جهت باال بردن دانش فنی خود کسب کند.
فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی
جمهوری اسالمی ایران
www.msfi.ir
info@msfi.ir
با آرزوی توفیق روزافزون
كارگروه آموزش
بخش برف و یخ
تابستان  6931خورشیدی
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توجه
کوهنوردی فنی می تواند برای مبتدیان و حتی افراد با تجربه بسیار خطرناک باشد .نکاتی که در طرح
درسهای فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ذکر شده تنها برای آشنایی و بهره گیری آن دسته از
مربی انی ذکر شده که دارای مجوز آموزشی بوده و صالحیت و توانایی کافی برای انجام آموزشهای فنی را
دارا می باشند .لذا توصیه می شود با ممارست و تمرین و یادگیری فنون زیر نظر یک مربی مجرب اقدام
به اجرای این فنون نمائید .بدیهی است تنها خواندن این مطالب نمی تواند به تنهایی از هیچ شخصی یک
کوهنورد فنی بسازد.
تمامی تالشهای کارگروه آموزش فدراسیون کوهنوردی بر آن است تا مجموعه طرح درسها خالی از ایراد
و خطا باشد ،اما احتمال وجود هرگونه خطا و نقصی در هر یک از فنون و روشهای موجود وجود دارد.
همچنین ممکن است روشهای بهتر و موثرتری نیز برای انجام تکنیکها و تاکتیکهای کوهنوردی فنی به
جز آنچه در این مجموعه آورده شده وجود داشته باشد.
کارگروه آموزش فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی هیچگونه مسئولیتی چه مستقیم ویا غیر
مستقیم در قبال حوادث احتمالی برای افرادی که از این طرح درسها استفاده می کنند ،مبتدی یا
باتجربه ،کارآموز یا مربی بر عهده نمی گیرد .مسئولیت کامل استفاده از توصیه ها و مطالب بر عهده
خواننده و مجری می باشد.
همچنین معرفی ابزار و لوازم فنی تنها به جهت آشنایی خواننده با آنها بوده و هدف تبلیغ ابزار از تولیدی
خاصی نمی باشد.
کارگروه آموزش فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی
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چند نکته در باره نگهداری ابزار
حتما قبل از استفاده بروشور همراه وسیله را کامال مطالعه
کنید.
هر وسیله ای که در کوهنوردی فنی استفاده می شود بخصوص
ابزار محافظت شخصی

1

دارای عمر مشخصی است .که این مدت زمان

توسط کمپانی تولید کننده در بروشور همراه ابزار مشخص می
شود .امروزه کمپانی های معتبر تولید ابزار ،این عمر مفید
را برای لوازم خود حداکثر ده سال تعیین نموده اند.
برای استفاده کامل از دوره عمر کاری ابزار ،محافظت از آن
ضروری است .این

محافظت شامل زمان استفاده و حتی زمان

نگاه داری وسیله می شود .چه در حین کار چه در حین حمل و
نقل.
توجه داشته باشید باید از فشار
ابزار در برابر لبه های تیز

دادن و یا سایش سطوح

خودداری کنید.

از لوازم خود در صورتی که از بلندی قابل توجهی پرت شده
اند یا ضربه شدیدی دیده باشند به هیچ عنوان استفاده
نکنید.
حتی در صورتیکه که هیچگونه اثر قابل مشاهده از برخورد بر
روی بدنه آن دیده نشود ممکن است تغییر شکل و کاهش توانایی
کار در قسمت های داخلی آن ها بوجود آمده باشد که باعث
کاهش استحکام و ایمنی می شود.
بازبینی

برابر است باایمنی .هرگز در دور ریختن محصولی که

آثاری از خرابی و یا فرسودگی در آن وجود دارد تردید
نکنید .زیرا این خرابی باعث کاهش استحکام و ضعف کاربردی
آن می شود .برای ایمنی

یک روال سه مرحله برای بازبینی

پیشنهاد می کنیم.
قبل و بعد از استفاده بررسی وضعیت ابزار الزم است .در حین
کار باید بطور مدام وضعیت ابزار و نحوه اتصال آن با سایر
اجزاء سیستم ،کنترل شود .بازرسی کامل باید توسط یک بازبین
(PPE) personal protective equipment
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متخصص انجام بگیرد) بطور متوسط هر سه ماه برای ایمنی
بیشتر و بهینه سازی روال بررسی ،بهتر است
یک (یادداشت بازرسی) تهیه

کنید.

برای هروسیله

بیاد داشته باشید

دوره

عمر ابزار بستگی به شدت و تناوب کاربرد ابزار و محیطی که
ابزار در آن مورد استفاده قرار می گیرند دارد .در موقعیت
های استثنایی ممکن است در همان اولین استفاده آسیب دیدگی
یا فرسایشی اتفاق بیفتد

که عمر وسیله به اتمام برسد در

نتیجه وسیله کامال خراب شود .مطمئنا عوامل

محیطی مانند:

نمک – خرده سنگ – یخ – برف – رطوبت – مواد شیمیایی و غیره
بر روی عمر وسیله اثر کاهنده دارند.
محصوالت هر سه ماه

توصیه می شود این

کامال مورد بررسی ریزبینانه قرار گیرند.

اگر بررسی چیزی نشان نداد برای 3

ماه دیگر استفاده از آن

ها مورد تایید است.

8

روز
اول
ابزار شناسی

3

طرح ردس پیشرفته ربف

بخش ربف و خی

کارگروه آموزش

انواع کلنگ های کوهنوردی

كلنگ
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2

3

ی كی از مهم ترین وسایل كوهنوردی هنگام
راهپیمایی و یا صعود در برف است.
کلنگ ها را می توان به سه د سته تق سیم
بندی نمود:
 .6کلنگ کوهپیمایی
 .2کلنگهــای آلپــاین (بــرای صــعودهای
ترکیبی)
 .9تبرهای یخنوردی
قسمت های مختلف کلنگها عبارتند از:
تیغه
بیلچه
بدنه (دسته)
سخمه
بند حمایل (حمایت)
كل نگ ها می توان ند دارای ب ند حما یت
ن یز با شند .ب ند های حما یل یا بر روی
كل نگ تعب یه شده یا با یك ت سمه به آن
گره زده می شود.

اندازه كلنگ ها بنا به نوع
كــاربری آن متفــاوت اســت.

Mountaineering Axe
Alipine Stock-Alpine Axe

2
3
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ا مروزه بی شتر از كل نگ های كو تاه ( 15-55سانتی م تر) ا ستفاده
می شود .و کلنگ های بلند بیشتر برای کوهپیمایی کاربری دارد.
بر خی از کل نگ ها ب سیار سبک وزن ه ستند و ق سمت سخمه آن ب صورت
مورب می با شد .ا ین کل نگ ها در م سیرهایی با برف نرم کاربرد
دارند.

بر روی تیغه کلنگ گاه ممکن است سوراخ هایی تعبیه شده
باشد .کاربری این سوراخ ها برای
اتصال تسمه و یا طنابچه می باشدبر
روی تیغه برخی از کلنگ ها سوراخ
های ریزی تعبیه شده و کاربری این
سوراخ ها برای جلوگیری از گسترش
ترک های مویی

است که ممکن است بر

اثر ضربه بر روی تیغه کلنگ ایجاد
شود.
برای اتصال بند حمایت به کلنگ یا
می توان از بندهای اختصاصی کلنگ
استفاده نمود که توسط تولید کننده همراه با کلنگ عرضه می
شود یا می توان با استفاده از یک تسمه آن را به کلنگ متصل
نمود.
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4

ا ین و سیله در صعود از م سیرهای پر شیب ی خی و یخ چالی و
همچنین برفچالهای دارای شیب زیاد کاربرد دارد.
زیر می باشد:

و دارای قسمت های
 -6بدنه اصلی
 -2تیفه
 -9بیلچه و یا چکش
 -4سخمه
-5بند حمایت

تقسیم بندی تبر های یخ:
 -1دسته صاف
 -2دسته انحنا دار
های

ت یر

یخ

می توان ند دارای تی غه

ثابت و یا قابل تعویض باشد.
در مدل های قا بل ت عویض ام کان ت عویض
تی غه و بیل چه و چ کش

و یا ف قط تی غه

بو سیله پیچ و جود دارد .ب ند حما یت می توا ند ب صورت ثا بت بر
روی ت بر

گره ب خورد

یا قا بل ن صب و بردا شتن

باشد.
برای صعود به ترین حا لت ا ستفاده از دو ت بر یخ
که ی کی از آن ها دارای بیل چه و ی کی دارای چ کش
است می باشد.
تیغه

5

تبر های عادی با تی غه صاف

برای پی مایش

بر

روی یخچال ها و برف بکار می روند.
تبرهای دسته صاف
رو به پایین هم

با تیغه زاویه دار
برای برف های سفت و هم

و کمی
نرم مناسبند.
Ice Axe
Picks

4
5

02

تبرهای تیغه موز شکل و دسته خم برای صعود از آبشار های یخی
و مسیرهای عمودی کاربری دارند.

بیلچه و چکش
امکان کندن سطح برف و یخ را به کوهنورد می دهد .بیلچه ای که
ا مروزه بی شتر از ه مه تو صیه می شود ب صورت صاف با شد .ا ین
بیل چه ها دارای ل به های ت یزی ه ستند که برای ک ندن ب سیار
مفیدند.
از چ کش ن یز برای کوب یدن ا بزار (ب نا به ن یاز) و هم الخ کردن
در مسیرهای ترکیبی استفاده می شود.

بیلچه و چکش
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6

همان گونه که اشاره شد بدنه تبر می تواند بصورت مستقیم و یا
انحنا دار باشد .مسئله مهم راحت بودن حالت گرفتن دسته وقتی
از دستکش استفاده می کنید است.
بع ضی از ا نواع خاص بد نه ا مروزه در صعود های ترکی بی و یا
Drytooling

کار برد دارند که فاقد تسمه هستند .

مانند شکل زیر:

سخمه

7

انواع گوناگونی دارد ولی در هر حال برای صعود
باید

کامال تیز باشد .معموال بر روی سخمه یک

سوراخ برای اتصال کارابین و ایجاد یک تکیه گاه
موقت وجود دارد.

تسمه اتصال

8

ت سمه می توا ند یا بر روی ت بر گره ب خورد یا تو سط
کارخا نه

سارنده

بر روی ت بر تعب یه

شود .بع ضی از

ا نواع ت سمه ها ام کان ا ین را به کوه نورد می ده ند که
حین صعود آن را باز کرده و مجددا ببندد.

6

Shaft
Spike
8
Attachment - Clipper
7

04

کلنگ/تبریخ
احتماال"هیچ قطعه ای ازتجهیزات کوهنوردی درتمامی اشکال خودچه
درتاب ستان و چه درزم ستان ضروری تراز کل نگ ن می با شد .ا بزاری
است که باآن پیشروی صورت می گیرد وازآن مهمتر کلید جلوگیری
از ل غزش یا سقوط درزمین های شیب دارا ست  ،جائی که بدون ک مک آن
حت ما" آ سیب یا مرگ رخ خوا هدداد .کل نگ شمابای ستی خردمندا نه
انتخاب شود.
طول کلنگ
درگذشته معیارمناسب طول کلنگ این بوده که سر کلنگ رادردست
داشته و دستهای شما در کنارتان قرار می گرفت دراین حالت
انتهای کلنگ باید  61سانتیمتر یا  4انگشت اززمین فاصله
داشته باشد .این روش گزینش پرمخاطره واز رده خارج شده ای
است بااین حال متأسفانه آنهائی که کلنگی را به این صورت
خریداری می کنند زمانی که برای اولین بار باعصبانیت ازآن
استفاده می کنند (درواقع اگر قادر به استفاده ازآن باشند)
متوجه معایب آن خواهند شد .دیگرآن روزهاگذشته است که ازکلنگ
به عنوان عصای پیاده روی استفاده می شد و مفید بودن این
ابزار دردرجه دوم اهمیت قرارداشت.
کل نگ هاطی سالهای مت مادی کوتاهتر شده ا ند و در حال حا ضر در
طول  55تا  15سانتیمترباقی ما نده ا ند .انت خاب به سلیقه شخص
ا ست،اندازه گ یری از نوک سخمه تا سر کل نگ درنظرگرف ته شده ا ست.
ایــن روزهــا تفــاوتی ازلحــال طــول ،میــان کلنــگ پیــاده روی
(کوهپی مایی) و تبر های کوه نوردی و جود ندارد ،تنهات فاوت بارز
در مقای سه ق سمت قوس بد نه و سر آنها ست ،ع لی الخ صوص ق سمت
تی غه .کل نگ های بل ندتراز  15سانتیمترب سیاربدقلق بوده به
سختی ح مل می شوند ،فا قد د قت و ت عادل هن گام ضربه زدن می
با شند و ک ندن جای پا به سختی باآنهاای جادمی شود لذا روی سطح
شیب دار ،حما یت ا ندکی ای جادمی کن ند و ترمز کردن و نگهدا شتن
فردرامشکل می سازند.
یک کلنگ کوتاه تمامی وظایف فوق را به آسانی انجام می دهد.
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بیلچه

سخمه

تیغه

چراکلنگ کوتاه ترانتخاب می شود؟
الزم ا ست که دقی قا" تو ضیح داده شودکه چگو نه یک کل نگ کو تاهتر
در ترمز کردن موثرتر ع مل می ک ند .ا ین امر بدون اث بات روی برف
ک می دشوارا ست اماآز مایش ساده ز یر می تواند به درک آن ک مک
کند.
قائم بای ستید ،د ستتان رام شت کن ید و بازوی را ست خودرا تازیر
سطح با سن خوددرسمت راست خم کنید ،سپس از یکنفر بخواهید روی
بازوی شمابه پائین ف شارواردکند و در ه مین حین شما مقاو مت
کنیدو به باالف شارواردکنید ،ب خاطر دا شته با شید که چه احسا سی
دار ید ،سپس بازوی را ست خودرادر ست باالی ارت فاع با سن خودخم
کن یدوآزمایش راتکرارکن ید .درآز مایش دوم بای ستی اح ساس کن ید
که به شکلی موثرتر می توانید مقاومت کنید چراکه تمامی عضالت
در بازوی فو قانی قادر ند باه مدیگر

کار کن نداین ا مر کل ید

ترمزوخودایستایی موثراست.
با یک د ست سر کل نگ رابگیر ید ،د ست
دیگـــر بایـــد کـــامال" روی ســـخمه
رابپوشـاند.اگرکلنگ خیلـی بلنداسـت
( شکل

سمت چپ) د ستی که روی سخمه

را می پو شاند تقری با" بطورکا مل بی
تاثیرا ست و بی نها یت م شکل ا ست که
هنگام هرگونه لغزش تحت کنترل کلنگ
با شد .باکلنگی کوتاهتر( شکل سمت را ست) هردو د ست قادر ند با
یکدیگرکارکنند و بازدهی وضعیت ترمز چندین برابر می شود.

06

کلنگ/تبریخ مناسب برای کاربری عمومی
دال یل ز یادی وجوددارد که یک کل نگ رادارای کاربری منا سب کرده
ا ست ،اکثرکل نگ

هاامروزه از موادترکیبی

ساخته

می

شوندکه

بسیارمحکم می باشند .کلنگهای چوبی اگرچه هنگام تماس گرم می
با شنداماباید ازا ستفاده ازآنهاممان عت بع مل آیدچرا که قدرت
ومقاو مت آنهااغ لب مورد سئوال ا ست  .کلن گی که برای راهپی مایی
و کاربری ع مومی در کوه نوردی موردا ستفاده قرار می گ یرد نبا ید
بیش از حد سبک طرا حی شود زیرا برای ن فوذ به دا خل برف سفت
خصو صا" وقتی که از بیل چه

برای ک ندن

جای

پا ا ستفاده

می

شود،باعث ایجاددردسرمی گردد.

کالسیک

فنی

همچ نین سخمه نبا ید خی لی تیزبا شدزیرابراحتی منجر به پاره شدن
لبا سهای گرانقی مت

می

گردد.

سخمه با ید م ثل

قالب در برف

گیرکنداماا ندازه آن نبا ید ازت نه برج سته تربا شدچراکه ز مانی
که کل نگ درون برف قرار می گیردبا عث گیر کردن آن خواهد شد.
سرکلنگ با ید یکپار چه و یک ت که باکمی انح نا ساخته شده با شد.
اگر سرآن خی لی صاف با شدهنگام ترمز گرفتن وب کاربردن تکنیک های
کوه نوردی ب سیارناپایدارخواهدبود .همچ نین ا گر دارای انح نایی
بسیارتندبا شددر حین تر مز ز مانی که در برف قرار می گیردازد ست
رهاخواهدشد.
بیل چه با ید درا ندازه منا سب ،تا حدی قا شقی شکل و درزاو یه ای
با شدکه انح نای آن در ام تداد تی غه با شد .وجود یک سوراخ در طول
بد نه تا سربرای ات صال کل نگ به حل قه ای

ای من ضروری ا ست.

با هدف پ یاده روی و کوه نوردی ع مومی کلن گی خر یداری نکنید که
تی غه آن دارای انح نائی مع کوس با شد چرا که چ نین کلنگ هایی
برای کوهنوردی فنی طراحی شده اند.
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درنها یت مهمترازهرچیز با بد ست گرفتن کل نگ با ید اح ساس راح تی
بوجودبیایددرغیراین صورت ا شتیاق ک می برای آ ماده کردن آن ج هت
استفاده بوجودخواهدآمد.
حلقه هاومهارکننده های کلنگ/تبریخ
روشهای متنوعی برای اتصال کلنگ به خود وجود دارد .گفته می
شودنباید از هرنوع تسمه یا مهاراستفاده کرد ،بند حمایت کلنگ
همیشه باید در دست باشد.
می توان با یک طناب چه یات سمه ب ند حما یت کل نگ را به بدن یا به
دوردست یا به تسمه باالی کو له پشتی متصل کرد .اغلب این وسیله
تو سط کوه نوردانی که صعودزم ستانه روی سطوح شیب دارف نی ان جام
می ده ندبکارمی رود .مزی تی که برای کوه نورد دارد ا ین ا ست که
هن گام صعودزیگزاگی شیب د ستها آزادا ست ،ز یان ا صلی ا ین روش
ا ین ا ست که هن گام سقوط ،احت مال ز یادی وجوددارد که ت سمه به
دورکل نگ پیچ یده

شود و با عث

شود کل نگ از د ست رها شده و

ترمزکردن دراین حالت غیرممکن شود.
ساده ترین روش تو صیه شده ات صال یک حل قه ساده وهدفم ند به
سوراخ موجوددر سر کل نگ نظ یر یک گره ه شت یک ال ا ست که به
ا سلینگ مت صل شده و باگره قالب روی کل نگ ثا بت شده با شد وا ین
اطمینان رامی دهد که گره تا نزدیک به بیلچه تمام می شود(شکل
زیر).
طول آن با ید به د قت ا ندازه گ یری شده با شدتا د ستی که ه مراه
دســتکش اســت بتوانــدانتهای بدنــه را محکــم گرفتــه وســخمه
رابپوشاند .فایده اتصال باگره قالب این است که براحتی باز می
شودودرصورت نیازجایگزین سریع اسلینگ
می شود بدون ضرورت ت قال برروی گره
های یخ زده.

08

چه ز مانی الزم ا ست کل نگ/تبریخ درد ست دا شته با شیم وآ نراروی
کوله پشتی نگذاریم؟
ز مان منا سب و صحیح

برای ب یرون آوردن

یک کل نگ

یاتبریخ همی شه دراو لین فر صت ا ست ،ق بل ازاین که
موردنیازباشد .این زمان ممکن است هنگام ترک کردن
پارکی نگ اتومب یل یادرنق طه ای ک می

پائین

تراز

م سیرپیمایش باشد.ای ستادن درو سط یک منط قه پو شیده
از برف وتلوتلو خوردن به خاطرحفظ ت عادل هنگامی که
سعی داریدکوله پشتی خودرادرآورده و کلنگ راآماده
کنیدتا حدودی خی لی دیرا ست .به ع نوان یک راهن مایی ک لی  ،ز مان
تو قف وآ ماده نگهدا شتن کل نگ ق بل ازاین که پا های شمابه او لین
توده برف برخوردک ند ،ح تی ق بل ازاین که به یک توده برف به
ا ندازه ب شقاب کو چک غذاخوری روی یک سطح صاف برخوردک ند ،می
باشد ،همیشه آماده ودوراندیش باشید.

حمل کلنگ کوهنوردی
رو شهای مت عددی درح مل کل نگ کوه نوردی وجوددارد به گو نه ای که
میتوان آنرابه شکل موثری بکاربرد.
 اب تداحمل آن روی کو له پشتی( شکل ،)6کل نگ هایی که درپ شت
کو له پ شتی ح مل می شوند می توان ندبرای دی گران خطر باالیی
رابه دنبال داشته باشندخصوصا" زمانیکه بایک گروه درحال
ـگ
ـراردادن کلنـ
ـرای قـ
ـعیت بـ
ـرین وضـ
ـتید .بهتـ
ـایش هسـ
پیمـ
لغزا ندن آن به پائین درون ت سمه های ف نری
ـای
ـتی هـ
ـترکوله پشـ
ـرف بیشـ
ـه درهردوطـ
ـت کـ
اسـ
پیشرفته امروزی یافت می شوند .کلنگ باید به
گو نه ای مر تب گردد که تی غه آن رو به ع قب
باشد.دراین حالت احتمال کمی برای پاره کردن
چ یزی وجودداردودر صورت ن یازبیرون آوردن آن
راحت می باشد.
 روش دوم ح مل کل نگ ،قراردادن آن م یان بدن وکو له پ شتی
ا ست (ع کس  .)2کل نگ را از سر آن گرف ته و سخمه را م یان
دو ب ند کو له و ک مر فرو بر ید ،در حالی که تی غه بر روی
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سر کلنگ باید به راحتی درباالی تمسه های شانه قرارگرفته
با شدوبدنه روی ستون ف قرات شما با شد .ا ین روش ا جازه می
د هد ت بر

فورا" آ ماده با شد،

یک د ست قادرا ست

سخمه

رافشاردهدود ستی دیگر سرتبررانگه دارد .لذاروش ا یده آل
برای ح مل یک تبرا ست برای م ثال هنگامی که از روی بخ شی
م سطح ازز مین ع بورمی کن ید یا وقتی که ب طور مت ناوب ازروی
مناطق پوشیده ازبرف می گذرید.
 روش سوم ح مل یک

کل نگ ب سیارمهم ا ست ز یرااین احت مال

وجودداردکــه وســیله بــرای اســتفاده فــوری جهــت گــرفتن
ترمزمورداستفاده قرارخواهدگرفت  .کلنگ ازقسمت سرحمل می
شــودوبیلچه آن روبــه جلووتیغــه درپشــت آن قــرار

مــی

گیرد (.شکل  )9انگ شت ش ست وانگ شت ا شاره ا طراف بیل چه
رادرنقطه ای نزدیک به بدنه می پوشانندوانگشت وسط ،بدنه
را به سمت پائین متما یل می سازد ،دو انگ شت باقیما نده
تی غه را نزد یک بد نه ن گه می دار ند .ن حوه
نگـــــه داشـــــتن بایـــــد کـــــامال"
آزادباشدزیرافشــردگی دســت بــرروی کلنــگ
اجــازه نخواهددادکــه بــه نحومــوثرازآن
اســتفاده بعمــل آیــد .تنهابانگــه داشــتن
کلنگ دراین حالت صحیح ترمز بوجودمی آید.
پی مایش باگرفتن کل نگ به شرح فوق با ید
آنقدرتمرین شودتاملکه ذهن شود.
نکته :
م حافظ پال ستیکی سخمه و نوک کل نگ را می توان برای ن صب روی ا ین
ق سمتهابخریدتاازنوک ت یزآن درمقا بل دی گران محاف ظت کن ید.
استفاده ازاین لوازم فکرخوبی هنگام ترددباوسایل نقلیه عمومی
ا ست ودروا قع شرط الزم دربر خی ک شورهامی با شد .درهر حال به م حض
اینکه رهسپارکوه شدید باایمنی وخیال راحت می توانید آنها را
بردارید و درکوله پشتی خود قرار دهید.

21

نبایــد کلنــگ هارادرخانــه بامحــافظ آنهانگهداریــدزیراتمایل
دارندرطوبت رادرخود نگهدارند و می توانند باعث خوردگی قطعات
کلنگ شوند.

كرامپون

وسیله ای فلزی و دارای تیغه
شودو منا سب حر كت

9

هایی

كه به ز یر كفش بسته می

بر روی

برف و یخ می باشد.
ت عداد دندا نه های

آن ب نا

به نوع صعود و كاربری بین
 61تـــا  62متغیـــر اســـت.
كرام پون ها ا مروزه بی شتر
بصــورت فــیكس دار تهیــه و
تول ید می شوند و ا ین فیكس
وظی فه ا صلی ات صال كرام پون به ك فش را ان جام می د هد و یک
تسمه وظیفه نگاه داری کرامپون در صورت باز شدن فیکس را بر
عهده دارد.
نوع دی گر كرام پون مدل ت سمه ای می با شد كه ا مروزه كم تر
استفاده می شود

Crampon
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انواع کرامپون

کرامپونها نیز همانند کلنگها به سه دسته تقسیم بندی
میشوند:
 .6کوهپیمایی یا راهپیمایی – سبک و دارای دندانه های کم.
به صورت نیم تخت و تمام تخت تولید میشوند.
 .2آلپاین – مناسب برای صعودهای ترکیبی
 .9یخنوردی
کرام پون های راهپی مایی فا قد دو نیش ج لو ه ستند و ت مامی
تیغه های آن رو به سمت زمین است.
کرامپون های صعود ترکیبی بنا به کاربری زاویه و تعداد نیش
های جلوی آن متفاوت است .این کرامپون ها می توانند یک تکه
و یــا از دو قســمت متحــرک
( برای کاهش ح جم در ح مل و
نقل) تشکیل شوند.
همانگو نه که در شکل ب عد
می بینید کرامپون هایی با
چهار نیش و زاویه نیش های
ب سته تر برای آب شار ی خی
مناسب ترند.

22

ـی و
ـای ترکیبـ
ـعود هـ
ـرای صـ
ـوردان بـ
ـیاری از یخنـ
ـروزه بسـ
امـ
آب شارهای ی خی

ترجیح

می ده ند از کرام پون

استفاده کنند.

کرامپون از هر نوعی که باشد باید
به گو نه ای ا ندازه شود که وق تی
ک فش را بر روی آن قرار می د هیم
بدون ب ستن فیکس یا ک فش کامال به
کفش بچسبد و از کفش جدا نشود.

29

های

تک

نبش
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کیف حمل کرامپون
همان گونه از نامش بر می آید برای حمل
کرامپون و محافظت سایر ابزار از نیش های
کرامپون است .

محافظ

کرامپون محافظ تبر

این محافظ های پالستیکی بر روی نیش های کرامپون یا قسمت های
تیز تبر یخ قرار می گیرد و از صدمه رساندن به دیگر ابزار
جلو گیری می کند.

ضد برف

10

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

Anti snow

10
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باتوم

11

وسیله است برای راهپیمایی و كمك در
برف كوبی .امروزه بیشتر مدل تلسكوپی
آن كاربرد دارد كه می توان اندازه
آن

را

با

به

توجه

قد

تنظیم

نفر

نمود.
دارای

باتومهای

شوک

برای

گیر

جلوگیری از انتقال ضربه به اندامها
دارای طرفداران بسیاری هستند.
باطوم ها به حفاظت از زانوها کمک می
کنند ،عبور از رودخانه ها را آسانتر
می کنند ،انرژی شما را حفظ می کنند
و به طور کلی سرعت شما را باال می
برند -اما تنها زمانی که به درستی
تنظیم شوند!
باطوم

ها

را

کوتاه

نگه

دارید،

بنابراین زمانی که برروی زمین صاف
ایستاده

باشید

دست

های

شما

باید

پایین ناف قرار گیرند .برخی دارای یک قالب الستیکی در زیر
دسته هستند بنابراین در تراورس ها و سرباالیی های شیب دار
می توانید باطوم ها را بدون نیاز به تنظیم آن پایین نگه
دارید .از باطوم ها بیش از محدودیت های آنها استفاده
نکنید و قطعات را به صورت مساوی تنظیم کنید تا حداکثر
قدرت بدست آید.
مزایای فنرهای

ضربه گیر

( )shock-absorbingمورد تردید

هستند :وزن ،طول و هزینه باطوم ها را افزایش می دهد.
باطوم ها ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم  7175یا فیبر
کربن قوی تر هستند .گل ها را روی باطوم ها قرار دهید ،در
غیر این صورت در برف نرم فرو می روند .یک قفل ضربه
ناگهانی ( )flick lockبه جای سیستم پیچی ()screw system
قابل اطمینان تر است و کوتاه تر کردن باطوم ها را برای
متناسب شدن راحت تر اندازه آن درون کوله پشتی امکان پذیر
می کند.
Poll
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باطوم های دو ،سه و چهار قطعه ای وجود دارند -هرچه تعداد
قطعات باطوم ها بیشتر باشد ،هنگامی که جمع می شود کوتاه
تر خواهند بود ،اما قطعات بیشتر به این معنا است که
اتصال های بیشتری وجود دارد و قیمت (و وزن) باطوم ها را
افزایش می دهد .باطوم ها را پیش از جمع کردن خشک کنید،
اما لوله ها را روغن کاری نکنید -مفصل ها ممکن است هیچ
وقت دوباره قفل نشوند!
باطوم ها دارای نقاط ضعف هایی هستند :آنها فشار را به
زانوها و شانه های شما انتقال می دهند ،دست های شما را
پر نگه می دارند ،صرف انرژی کلی را افزایش می دهند و
شواهدی وجود دارد که از یادگیری حفظ تعادل توسط تازه
کاران جلوگیری می کند .از آنها به ندرت در پیاده روی ها
ساده استفاده می کنیم ،اما زمانی که حرکت سخت می شود
استفاده

آنها-

از

به

ویژه

سرازیری-

غیر

قابل

اجتناب

هستند.
کاله کاسک
هرگز

بدون

کاله

کاسک

اقدام

به

کاربرف و یخ نکنید ،علت اینکار
تنها ممانعت از برخورد اشیا بزرگ
یا سقوط سنگ از باال نیست بلکه در
یخ و برف شما با ریزش قطعات یخ و
سقوط نیز مواجه هستید.
کاله کاسک یخ نوردی به مرور زمان
استهالک

پیدا

می

کند.

کاله

کاسک

ممکن است در طی یک فصل کاری ،حتی
یک ضربه مالیم هم نبیند ،اما کاسک یخ نوردی حتی در طولی
کوتاه از مسیر صعود که با یخ تازه پوشیده شده است به دفعات
با ضربات کوچکی مواجه می شود .به همین دلیل بهتر است از
کاسک نوع کالسیک با پوسته پالستیکی ضخیم استفاده کنید تا

26

اینکه بخواهیم از کاله کاسک جنس فوم با الیه ای نازک بهره
ببرید.
برای جلوگیری از برخورد واریزه های سنگ و یخ به سر شما و
درنهایت

جلوگیری

از

خونریزی

احتمالی

الزم

است

کاسکی

را

انتخاب کنید که روی پیشانیتان را کامال پوشانده و حفظ کند.
در ضمن توجه داشتید باشید که کاله انتخابیتان دارای
UIAA

یا CE

تائیدیه

باشد .توجه داشته باشید کالهی برای یخ نوردی

مناسب است که اصوال از طراحی مناسب جهت صعود بهره می برد.
کاسک یخ نوردی همچنین باید با کاله های مختلف به راحتی روی
سر تنظیم شود .اغلب یک روز کاری را با کالهی ضخیم زیر کاسک
خود آغاز کنید و بدون هیچ کالهی کار را تمام نکنید .بنابر
این تنظیم راحت کاسک بسیار مهم و ضروری است.
لنگر و نبشی برف

12

اگرچه این وسیله در ایران زیاد رواج ندارد .ولی در صعود
های برفچالی بسیار پر کاربرد است.

با فرو کردن این

وسیله در داخل برف می توان از آن بعنوان حمایت میانی سود
جست یا در کارگاه استفاده کرد .این ابزار در مدل
های لوله ای –  Tشکل –
های

 Tو

V

 Vشکل تولید می شود .مدل

دارای سورخهایی بر روی بدنه هستند

که بنا به عمقی که این ابزار در یخ فرو می رود می
توان از آنها بهره گرفت.

Snowtube
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13

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

شوک گیر

14

با تو جه به این که مع موال در یخ نوردی ا ستفاده می شود ا ما
می توان در صعود کرده ای در برف ن یز آ نرا به کار برد .هر
ک جا

که فوا صل حما یت

م یانی از

های

هم ز یاد با شند

ا ستفاده از ا ین ا بزار ( به
خ صوص در م سیرهایی که شک ست
ط ناب ز یاد ا ست) می توا ند با عث جذب شوک حا صله از سقوط
شود .با وارد شدن نیرو بر روی این ابزار دوخت های بتدریج
شروع به باز شدن و در نتیجه جذب دینامیک انرژی می شوند.

Deadman
Absorbs

13
14

28

قرقره
از این ابزار هنگام باالکشی نفر از درون شکاف
یخچالی برای کاهش اصطحکاک استفاده می شود.

یومار
به طور ك لی یو مار و سیلهای م كانیكی ا ست ج هت صعودی سریع و
مط مئن از طول ط ناب .ا ین و سیله دارای موارد كاربردی مخت لف
است از عملیات:
 )1تیرول
 )2صعود
 )3حمل مجروح
 )4باال كشیها
و كاربرد های مخت لف كه متنا سب با خالق یت فردی و شرایط بو جود
آمده ،میتوان از آن استفاده كرد.
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یومارها به دو دسته كلی از نظر تیپ ظاهری تقسیم میشوند:
 -1یومارهای دارای دستگیره

EXPEDITION

 )1ا ین یو مار دارای د ستگیره با رو كش ال ستیكی میبا شد
ـكیل
ـپ ) (leftتشـ
ـت ) (rightو چـ
ـه راسـ
و از  2لنگـ
شدهاند.
 )2وزن تقریبی هر لنگه در حدود  200gمیباشد.
 )3اغلب وزن و فشار در امتداد طولی خود را تا ) (2200kgتحمل
میكند.
قطر و نوع طناب مجاز جهت
صعود

بوسیله

یومار

طبق

استاندارد  UIAAجهت استفاده
بر روی طنابهای  Statiqueو
نوع  Dynamiqueبا قطر مجاز
8-13 mm
میباشند.
 )4طبــق شــمارههای  6الــی 9
ن حوه

صحیح

قرار

گرفتن یو مار در دا خل ط ناب را مالح ظه

نمائید.
نكته :خطـــر

01

 :Aتو جه دا شته با شید همی شه ط ناب كامالً ع مود بر شیار دها نه
یومار قرار گیرد.

 :Bاز شك ست ط ناب در دها نه فك خاردار یو مار ج لوگیری بع مل
آورید.
ً پرهیز نمائید.
 :Cاز باز كردن و یا دست كاری ضامن یومار جدا
 -2یومارهای فاقد دستگیره

BASIC
ً در كف
ا ین یو مار بدون د سته میبا شد و ا صطالحا
دســت قــرار میگیــرد .دارای مقاومــت طــولی
) (2200kgو به وزن تقریبی ) (144gمیباشد.
موارد

كاربرد ا ین و سیله بی شتر در عمل یات

ا مداد و ح مل مجروح ها كاربرد دارد و همین طور
در خود حمایت و صعودهای انفرادی.
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02

توجه:
 )1از ضربه زدن به یومار جلوگیری نمائید.
ً مفاصل متحرك را با روغن چرخ روغنكاری
 )2بعد از چند وقت حتما
نمائید.
 )3فك مت حرك و خاردار یو مار را همی شه و در حین و ق بل و ب عد
برنا مه بازد ید نمائ ید و از ن فوذ

گل و الی آن را تخل یه

كنید.
به طور ك لی عمل یات صعود به شكل می مونی تو سط یو مار بر ا ساس
یك

توالی و ترت یب و اع مال

وزن

بر روی

بدن در

هر لح ظه

یك لن گه از یومار ها ا ستوار
ا ست .قا عده بر ا ین ا ست كه
وقتی تمام وزن بدن بر روی یك
یو مار قرار دارد مم كن ا ست 2
حالت وجود داشته باشد:
 )1یومار پا
 )2یومار صندلی
در حالتی كه وزن صعود كن نده
بر یو مار پا منت قل شود یع نی
صعود كننده بر روی پدال پایی
بلند می شود كه یومار متصل به
آن

بر روی ط ناب درگ یر ا ست.

در ا ین حا لت وزن ن فر از روی
ا سلینگ یو مار صندلی بردا شته
می شود و

با د ست آزاد دی گر

یو مار صندلی را به سمت باال
ســر میدهــد تــا پایــان طــول
ا سلینگ ،در نها یت

با نش ستن

نفــر بــر روی صــندلی در ایــن
حالت یومار متصل به پدال پا آزاد می گردد و میتوان آنرا باال
آورد .این توالی تا انتهای طول طناب ادامه خواهد داشت.
حفظ خونسردی و حوصله در این عملیات بسیار با اهمیت میباشد.
توجه:

99

طرح ردس پیشرفته ربف

بخش ربف و خی

کارگروه آموزش

بهار 6931

ً تو سط یك ا سلینگ بل ندتر یو مار پا را به صندلی مت صل
حت ما
نمائید.

روپ من

15

جایگزین سبک وزن و کم ح جم یو مار .ا ین ا بزار تقری با دارای
ت مامی قابل یت های یو مار می با شد .ی کی از ن کات
قا بل تو جه ا ین ا بزار ام کان ر ها ن مودن ط ناب از
وقتی که وزن کامال بر روی آن وجود دارد است.

تی بالک

16

ابزاری است بسیار سبک وهمانند روپمن می توان از آن بعنوان
جایگزینی برای یومار در صعود های میمونی و باالکشی استفاده
نمود.

Ropeman
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T-bloc

66
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گره ها
گره ها

17

ب ندرت مو ضوعی نظیر گره در خور ب حث و گفتگوا ست .به ترین ومنا سب
ترین روش استفاده ازگره کدام است؟ درکجا و به چه طریقی گره
با ید بن حو اح سن موردا ستفاده قرار گ یرد .ت عدادگره های ضروری
برای ا ستفاده درهردوف صل تاب ستان وزم ستان

برای کوه نوردی

محدود است .دراینجا موضوع را روی گره هایی متمرکزمی ک نیم که
درحی طه آ موزش ما قراردارد و دارای کاربرد ز یادی می با شد.
موضــوع مهــم آگــاهی از شــرایطی اســت کــه آنهــا بطــور مــوثر
مورداستفاده قرار می گیرند.
تعریف گره کوهنوردی:
هر پیچیدگی در طناب که ایجاد آن تصادفی نباشد را گره گویند.
خواص گره کوهنوردی:
 .6در مقابل کشش و ضربه محکم و مقاوم است.
 .2به سادگی زده و با دست به آسانی باز می شود.
 .9هنگام کار بر اثر فشار وارد بر آن باز نمی گردد و هر چه
فشار وارد شود محکم تر می گردد.
 .5کو چک ،کم ح جم و دارای کم ترین شک ست ا ست .چرا که هر شک ست
طناب باعث کاهش مقاومت آن می گردد.
گره سردست

18

ا ین گره ساده کاربرد ز یادی دارد نظیر گره زدن
انتهای طناب بعدازاتصال آن به صندلی

صعود.

Knots
Over hand

17
18

06

گره هشت تعقیب

19

ا ین گره که ازاهم یت و یژه ای برخوردارا ست و
طریقـه استاندارداتصـال بـه صـندلی صـعود اسـت
ب سادگی ای جاد

می

شودوهنگام تکم یل،

ساختار

بسیارمشخ صی دارد .حل قه ای که درنتی جه گره زدن
حا صل می شود با ید درا ندازه حل قه فرود صندلی
شماباشــد و حجــم آن کمــی ازمشــت گــره کــرده
کوچکترا ست .وقتی که پیچ یدن گره ت مام شد زا ئده
های آن راف شارداده تا شکل  8انگلی سی ()8ب خودبگیرد .انت های
ط ناب

که

باقی

می ما ند 1تا 8سانتیمترا ست (به تر ا ست در

صعودهایی که احت مال سقوط در آن و جود دارد ا ین ق سمت بل ندتر
گرف ته شده و با گره ضامن دو بل م هار شود) .ازا ین عادت که
ا ضافه ط ناب را به درون )8( 8ایجاد شده بر می گردان ند خودداری
شود زیرا می توا ند ت حت شرایط خا صی م شکل آ فرین با شد و برای
مهار انتهای طناب بهتر است از گره ضامن دوبل استفاده شود.

هشت تعقیب

گره هشت یک ال

20

Retraced Figure Of Eight
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ج هت ات صال سر ط ناب به کارابین به کار می رود .ازمزا یای آن
خاصــیت دینامیــک آن
اســـت کـــه باکشـــش
بــــارمحکم ترمــــی
شـــودوهرگونه شـــوک
ازن قاط مخت لف کار گاه
راتحمــل مــی کنــد.
بایددربرنامــه ریــزی
بـــرای اجـــرای یـــک
برنامــه جــزء اولــین
هاباشـــــــــــــد.
کارراباط نابی به طول
 11ســــانتیمتر درون
حل قه

صندلی شروع کن ید.این بدان مف هوم ا ست که وقتی که گره

زده می شود 91سانتیمتر از ط ناب باقی بماند که مو جب ا فزایش
ایمنی می گردد .کمی تمرین الزم است تا گره بنحوی زده شود که
بــــین شــــما و کارگــــاه حمایــــت حالــــت شــــل بــــودن
بوجودنیایدامااینکاراحتیاج به زمان دارد.
گره هشت سر خرگوشی

21

ا ین گره گاهی به ع نوان نوعی روش کار باط ناب ب کارمی رود که
در آن دونقطه اتکاء کارگاه حمایت رابه یک نقطه درپائین متصل
می سازد و لی ا مروزه ا ستفاده ازا سلینگ با عث شده ا ین نوع
کاربرد از رده خارج شود .کاربرداصلی آن در سیستمهایی است که
قصد وارد آوردن بار زیادی بر روی طناب را داریم همانند صعود
بــه شــیوه قرقــره و وقتیکــه چنــین اســتفاده ای ازآن مــی
شودبسیارموثراست وباعث می شودیک حلقه دوبل دربخش قرقره باالی
کــارابین مورداســتفاده قرارگیردتاقــدرت وامنیــت بیشــتری
ایجاد شود .ا ین گره جایگزین منا سبی برای گره ه شت دوال می
Figure of eight
Double figure of eight on a bight

20
21

08

با شد .ز یرا هم از شک ست منا سبی بر خوردار ا ست و هم این که
م یزان ط ناب کم تری در آن به کار می رود و ح جم گره کم تر می
باشد .همچنین از این گره در اتصال طناب فرود به کارگاه نیز
اسافاده می شود.

گره نه

22

می دا نیم هر گره مقاو مت ط ناب را کاهش می د هد

م یزان کاهش

مقاو مت در گره نه با تو جه به پیچش بی شتر حدود  211ن یوتن
کمتر از گره هشت است.
گره بولین

23

اگر چه گره بولین به ع لت ا ستفاده از گره ه شت در ات صال به
صندلی کوه نوردی ازرده خارج شده ا ست بااین و جود ه نوز جای گاه
خود را بخاطراستفاده های زیادی که ازآن بویژه در هنگام ساخت
کارگاه طبیعی و همینطور اتصال سر طناب به سینه می شود دارد.
ی کی ازمزا یای
بارا ست.

بارز ا ین

گره باز شدن را حت آن ب عداز تح مل

گاهی نیز به ع نوان

گره ای

برای ات صال

به

صندلی

کوه نوردی ا ستفاده می شود که الب ته بدلیل م شکالتی که ای جاد
شده دی گر تو صیه ن می شود .زدن گره ضامن با گره بولین کامال"
ضروری است درواقع می توان گفت گره بولین تازمانیکه گره ضامن
زده ن شود کا مل ن می با شدزیرا در شرایطی که پیچش ،شوک و ف شار
Figure of Nine knot
Bowline

93
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شدید در ط ناب ایجاد شود براح تی بازمی شود و فاج عه ب بار می
آورد.

گره خودحمایت

24

ـــه
همانطورکـ
درتصویرزیرمش
اهـــده مـــی
شودیکی ازگره
ـــــــــای
هـ
ـت
پرکاربرداسـ
و و سیله ای ضروری هم برای کوه نوردی درتاب ستان و هم زم ستان
ا ست .ا ستفاده ا صلی آن به ع نوان گره در کار گاه حما یت ا ست
جائی

که راح تی تن ظیم آن ی کی از فوا ئد

بزرگ آن

عالوه

بر

ویژگی های دیگرا ست .باکمی ت مرین می توان به آ سانی آنرابا یک
دست انجام داد .بهترین روش این است که یک کارابین پیچ باگره
خودحما یت ب کاربرده شود ،اینکار به گره ا ین فر صت را می دهد که
درو ضعیت صحیح قرارگ یرد .برای ا ین منظور ضروری ا ست که برای
هر کارابین یک گره زده شود ،عادت زدن دو یا چ ندگره خودحما یت
در یک

کارابین

کاری ا ست خطر ناک وبا یدازآن اح تراز ن مود.

همچنین باید توجه داشت که طریقه صحیح برای اتصال گره زمانی
ا ست که ب خش باردار ط ناب درپ شت کارابین درام تدادمحورقویتر
قرارگیرد.

Clove Hitch

24

41

گره حمایت (ایتالیایی)

25

گره بسیارمفیدی است چراکه
برای حمایت ،فرود و سیستم
کارباطناب

مورداستفاده

قرار می گیرد .بدیهی است
که در فعالیتهای گروهی ،این گره درجایگاه اصلی خود بعنوان
گره

حمایت

قرار

می

گیردوانعطاف

زیادی

درطرح

سیستم

و

عملکردآن ایجادمی کند .این گره ازقسمت جلوکنترل می شود.
بیشترین حالت قفل یا ترمز زمانی ایجاد می شودکه طنابها به
هم جسبیده باشند.
وقتیکه ازگره حمایت استفاده می کنید دقت زیادی بخرج دهید که
طناب بی بار تحت هیچ شرایطی روی پیچ کارابین قرارنگیرد.
اگراینکار صورت بگیردممکن است باپیچش آن دهانه کارابین باز
شود و نتیجه ای که ببار می آورد غیرقابل کنترل خواهد بود.
هنگام فرود نیز دقت بسیارزیادی دراین خصوص باید صورت پذیرد.
برای زدن گره حمایت بهتر است از کارابین بزرگ گالبی شکل
استفاده شود تا گره به راحتی در آن حرکت کند.

گره سردست دوال

26

این گره مناسب برای زدن ضامن در گره های هشت یک ال و یا هشت
تعق یب میبا شد .همچ نین می توان آ نرا در انت های ط ناب فرود به
صورت یک ال و یا اتصال دو طناب فرود به یکدیگر به کار برد.

or Italian Hitch Hitch Munter
Double Overhand – Stopper Knot

16

25
26

طرح ردس پیشرفته ربف

بخش ربف و خی

کارگروه آموزش

بهار 6931

طریقه زدن گره
چفت شونده برروی
گره حمایت
دالیـــل زیـــادی
ــه الزم
وجودداردکـ
است یک گره حمایت
قفــل شــود .یکــی
ازایـــن مـــوارد
فرودآزاد با ط ناب یا ز مانی ا ست که در یک صعودکرده ای ایم نی
ن فر دوم مدنظرا ست .به ترین و موثرترین ویژ گی ا ین گره ا ین ا ست
که زمانی که ط ناب دارای بار سنگین ا ست براح تی باز و ب سته می
شود .نحوه ایجادگره ضامن بدین ترتیب است که از دو گره تشکیل
شده است ،یک گره لغزنده و یک نیم گره که هردوبه هم محکم می
شوند .وقتی که شروع به گره زدن می کن ید طول حل قه ط ناب 11
سانتیمتر و زمانی که کار به ات مام ر سید 91سانتیمترانتهای آن
باقیما نده ا ست .الزم ا ست پس از ن صب گره انت های آن ضامن زده
شده و درون یک کارابین پیچدار مجزا قرار گیرد.
گره چفت شونده یا گره مال بند

27

روش زدن گره چفت شونده با طناب بدون بار

Mule

27

42

 L=25-30 cmحداقل

 میتوان گره چفت شونده را هنگامی كه طناب تحت فشار استدرست كرد ضمن آنكه این گره تحت فشار نیز به راحتی باز می
شود.
 -می توان یك كلید انسداد

28

یا یك گره ضامن برای جلوگیری از

كشش بی موقع روی دنباله طناب (دنباله آزاد طناب) اضافه
كرد تا مانع از باز شدن گره بشود و یا می توان حلقه بوجود
آمده را درون كارابین پیچدار مجزا
انداخت تا بعنوان ضامن عمل كند.
طریقه قفل کردن ابزارحمایت
اینکارشبیه به زدن ضامن به گره حمایت
ا ست بااین ت فاوت که گره هادر پ شت
کارابین مح کم

می

شوند تاازباز شدن

دها نه کارابین خودداری شود .ق بل از
ن یاز به زدن ا ین گره بای ستی ب خوبی
تمرین شود ،بازکردن و بستن آن همزمان
تمرین شود .وقتیکه زدن گره تمام شددونیم گره بوجودمی آید که
درشکل نشان داده شده است.
گره پروانه

29

طی چندسال اخیربه علت تمایلی که به گره سردست بوجودآمده است
ا ین گره ازن ظردور ما نده بااین وجود مابراین عق یده ه ستیم که
Cle de blocage
Alpine butterfly

19
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گره پروانه درمواقع بیشماری نظیر همطناب شدن می تواند برای
نفر وسط بهترین گزینه باشد.

گره دوسرطناب دوال

30

از ا ین گره برای ات صال دو سر
طناب کوهنوردی ،طنابچه های قفل خودکار (نظیر پروسیک) و برای
ساختن بلوک با طنابچه انفرادی استفاده می شود.
این گره همچنین به صورت یک ال نیز زده یم شود که در کوهنوردی
یکالی آن تنها مورد آموزشی دارد.
گره قالب یا پاگنجشکی

31

علت اشاره به این گره دراینجا به دلیل ضروری
بودن آن نی ست بل که برای خودداری ازا ستفاده
ازآن ا ست.

کاربردآن در شرایطی ا ست

که

گره

خودحما یت بای ستی موردا ستفاده قرارگ یرد .گره
قــالب گــره بسیارضــعیفی اســت و تاحــدودزیادی

knot Double Fisherman
Girth hitch

30
31

44

ا ستحکام ت سمه رازمانی که دور یک کار گاه پیچ یده شده کاهش می
دهد.
همچنــین بعضــی مواقــع اشــتباها" بــرای وصــل دوتســمه بــه
ی کدیگربکارمی رود جائی که کارابین پیچ بای ستی ب کاررود .ا ین
گره ف قط ز مانی با یدبکاربرده شودکه الزم ا ست ت سمه

به صندلی

مت صل شود .درا ین حا لت ت سمه ازحل قه پا و حل قه ت سمه دور ک مر
درصندلی عبورکرده وهمان مسیرحلقه فرود راطی می کند ،گره قالب
ایجاد می شودومحکم کشیده می شودتاسفت شود.
گره تسمه(نوار

32

این گره(شکل زیر) زمانی ابداع شدکه
ت سمه های دوخ ته شده درد سترس ن بود.
امروزه به ندرت کاربردداردواستفاده
به ع نوان

ا صلی آن

یک

برای

گره

موا قع ضروری ا ست .فکر خوبی ا ست که
غالبا" تعدادی تسمه سه متری درکوله
پشــتی خودداشــته باشــیدتابطورمثال
درم سیرهای زم ستانی برای بازگ شت موردا ستفاده قرارگ یرد .گره
ت سمه به ترین راه برای ایم نی ا سلینگ (ت سمه)دورکارگاه حما یت
است.
گره مربع

33

ا ین گره برای ات صال دو ط ناب
به هم به کار می رود .اگر چه
این گره آسان

زده می شود ولی

به راح تی ن یز در زدن آن مم کن ا ست ا شتباه پیش بیا ید .به ترین
روش برای بخاطر سپردن روش صحیح گره زدن ،را ست روی چپ و چپ
روی را ست ا ست

که م سیری را

که ط ناب

طی

می ک ند وقتی که

ازانتهای دست راست کارشروع می شودنشان می دهد .هر دو انتها
باید محکم کشیده شود تا گره محکم شود.

Water knot
Reef knot

15
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گره های قفل خودکار ،34پروسیک یا مشار
دوگره ای که درشکل زیرنشان داده شده است ازگره های اصلی
پروسیک

می

طرفداران
قفل

شدن

باشند.

این

خودرابخاطر
حتی

آن

گره
خاصیت

زیربارسبک

مخصوصا" زمانیکه طناب خیس است
استفاده

وسختی

شرایطی،ازدست

ازآن

درچنین

داده

است.

درهرصورت واژه عمومی"پروسیک" برای تشریح حلقه ای است که گره
ها باآن ایجادمی شوند و عمل استفاده ازاین حلقه ها برای
صعود و حمایت فرود روی طناب برای همیشه واژه پروسیک

تلقی

می شود .دو نکته درخصوص این حلقه هابایستی مدنظر قرار گیرد
بخوبی باطنابی به ابعاد  1میلیمتر گره زده شوند و باید
وقتیکه بصورت گره دوسرطناب دوال درمی آیدابعادآن حداقل 91
سانتیمتر باشد.
گره مشار (پروسیک فرانسوی)35
این گره از گره پروسیک استفاده
معمولتری دارد (پائین تصویر سمت
چپ) مزیت آن نسبت به گره کلمیست
(سمت

راست)

آزادشدن

توانائی
زیرباراست،

فرودویامواقعیکه

عملیات

آن

برای
موقع

اضطراری

انجام می شود عملکردآن مشخص می
شود .وقتیکه این گره کامل می شوددقت شودکه گره دوسرطناب
دوالدرقسمت حلقه زده نشودو حلقه هابعدازکامل شدن مرتب شوند.

Auto Block
Mashar – French Prusik

34
35

46

گره کلمیست

36

ایـــن گره(روبـــرو ســـمت راســـت)
درظاهر شبیه

گره پرو سیک فران سوی

ا ست ،ت فاوت ع مده آن درا ین ا ست که
ف قط یک حل قه ازط ناب به کارابین
وصــل مــی شــود درحالیکــه در گــره
فرانسوی هردوحلقه به کارابین متصل
می شود.
ا ین گره همچ نین باک شیدن ف شرده تر می شود و ز یر بار ب سختی
بازمی شود ،خاصیتی که تحت شرایطی عامل اساسی محسوب می گردد.
گره گاردا

37

یا کارابین ترمز

گره ترمز نیز همچون ابزارهای یکطرفه عمل مینماید نصب این
گره با توجه به اصطکاک باال چندان توصیه نمیشود ،ضمن آنکه
بدلیل فشار زیاد واره بر طناب احتمال له شدن مغزی طناب وجود
دارد .با این حال هنوز جزو گره های پرطرفدار در سیستمهای
باالکشی به شمار می آید.

Klemheist
Garda Hitch

17

36
37

طرح ردس پیشرفته ربف

بخش ربف و خی

کارگروه آموزش

لنیارد

بهار 6931

38

طنابچه ای است برای اتصال صندلی
به

صعود

خود

کارابین

و

حمایت

همزمان به یومار .این طنابچه که
صورت

به

آماده

طولهای

در

11

سانتیمتر تا  6.5متر تولید می شود
را می توان به صورت تک ال و یا به
شکل دوال (با زدن گره قالب به وسط
و

آن

درون

انداختن

هارنس)

به

نیز

با

کاربرد.

در

دوسر

لنیارد

استفاده

از

دو

کارابین

پیچدار

آنرا برای پیمایشهای ویافراتا (صعود مسیرهای آماده) و یا
با

نصب

خودحمایت

یومار

به

استفاده

یکی

از

نمود

کارابینها
(این

به

حالت

صورت
برای

یومار

و

صعودهای

هیمالیانوردی ایده آل می باشد).
همچنین میشود لنیاردها را با استفاده از تک طناب (استفاده
از تک طناب با قطر بیش از  61میلیمتری بدلیل دینامیک بودن
توانایی در مهار شک توصیه می شود – لنیاردهای آماده برای
این امر دارای شک گیر هستند) و طول  9تا  9.5متر درست
کرد.
برای این امر وسط طناب را با گره به صندلی صعود متصل
نموده ،دوسر آنرا با استفاده از گره بارل به کارابین
پیچدار و یومار متصل میکنیم( .برای لنیارد واژه ای فارسی
ایجاد نشده – شاید بتوان آنرا به عنوان طنابچه خود حمایت
خواند)

Lanyards

38

48

گره بارل
گره لغزنده ای است که به صورت
دوال در سرطناب ایجاد میشود و
با

هر

کششی

درون

کارابین

سفتتر می گردد .از بارل در سر
لنیاردها استفاه می کنند.

گام برداری با کرامپون
شیبهای کوهنوردی را می توان به  4بخش :صفر تا  91درجه91 ،
تا  45درجه 45 ،تا  11درجه و  11تا  31درجه تقسیم بندی
نمود .بر همین اساس روش های مختلفی برای گام برداری و صعود
با کرامپون در هر شیب وجود دارد:
 -1شیب صفر تا  03درجه:
در این روش بهترین فرم قرارگیری پاها به صورت موازی بوده در
حالیکه فاصله پاها از هم برابر عرض شانه ها می باشد .حال
هرچه شیب تندتر شود و به  91درجه و باالتر نزدیک گردد روش
ُک پنجه ها از هم باز شوند) كاربرد دارد.
اردكی (ن

روش اردكي
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 -2شیب  03تا  54درجه:
در چنین شیبی می توان برای درگیری تمامی دندانه های کرامپون
با سطح برف از همان روش اردکی بهره جست .حال هرچه به شیب 45
درجه نزدیکتر می شویم بدلیل سختی شکست ساق پا امکان درگیری
تمامی دندانه ها با شیب تند میسر نیست در چنین حالتی روش
فرانسوی کارائی باالیی دارد.
در این روش تمام تیغه های زیرین کرامپون با سطح بستر تماس
دارد ،به طوریکه پای رو به دره با زاویه  45درجه به سمت دره
و پای رو به کوه با زاویه  65درجه رو به کوه قرار می گیرد.
این روش بیشتر در شیب های تا  11درجه کاربرد دارد.

 -3شیب  54تا  03درجه:
در

چنین

گامبرداری

شیبهایی

بهترین

قراردادن

یک

پا

فرم
با

کوبیدن نیش و پیش و پای دیگر به
صورت افقی (پنجه ها کمی مایل به
طرفین) کارایی دارد.
این شیوه به روش ساعت  9معروف است و می
توان برای جلوگیری از خستگی پاها در مسیر
آنها را تغییر داد .همچنین در شیبهای  15تا
61

درجه

حرکت

بدون

بهره

گیری

از

کلنگ

کوهنوردی بسیار خطرناک است.
 -4شیب  03تا  03درجه:
در این روش که به روش آلمانی معروف است در هر
دو پااز نیش های جلوی کرامپون استفاده می شود.
این روش بدلیل تند بودن شیب نیاز به طناب و
میانی و همچنین بهره گیری از یک یا دو تبر
یخنوردی الزامی است.

01

در همه روشهای باال حفظ نقطه ثقل در فاصله بین دو پا یکی از
مهم ترین نکاتی است که باید به آن توجه شود .به همین دلیل
پیشنهاد میگردد در دوره های آموزشی توصیه شود کارآموزان
برای آشنایی با شیوه صحیح گامبرداری در ابتدا پاهای خود را
برابر عرض شانه ها باز کنند و به رغم مصنوعی بودن شکل حرکت
بمرور و بدون درگیری و برخورد کرامپون با پا و یا شلوار و
گتر ،راه رفتن صحیح در ذهن ایشان و بدن ایشان عادی خواهد
شد.
همان گونه که در شکل های زیر می بینید خارج شدن نقطه ثقل از
راستای پا باعث بهم خوردن تعادل می شود.

ه مان گو نه که در شکل م شاهده می کن ید در روش

فران سوی

در

صعود و تراورس تمامی نیش های سطح زیرین کرامپون کامال با سطح
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برف سفت درگ یر می با شند ( یادآوری :در ا ین روش پای سمت دره
با زاو یه  45در جه و پای سمت کوه با زاو یه  65در جه قرار می
گ یرد) .برای صعود با ا ین روش پا با ید به خوبی حول م حور مچ
انعطاف داشته باشد.
زاویه پاها در این روش تقریبا بصورت

قائم می باشد.

در این صعود نیز رعایت قرار گیری تصویر نقطه ثقل بدن در
فاصله بین پاها باید مورد توجه قرار گیرد.

02

روش صعود فرانسوی با کمک کلنگ
برای صعود با این روش
بهتــر اســت از تــوالی
کلنـــگ – پـــا کلنـــگ
اســتفاده کنــیم .کــف
کرامپون کامال عمود بر
سطح برف سفت با شد و
ـه
ـوه زاویـ
ـای کـ
ـچ پـ
مـ
مناسب  65درجه به سمت
شیب و پای دره زاو یه  45در جه به سمت دره را به خود بگ یرد.
در ا ین حا لت دو پا تقری با ن سبت به هم شكل  Lرا پ یدا می
کنند.
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ب نا به نوع شیب ن یز می
توان در شیب کم سر کل نگ
را گرفتــه و ســخمه را در
برف فرو برد و در شیبهای
بی شتر
کل نگ

هر دو د ست را
یا ت بر

بر

قرار داد و

یا با زدن ضربه و ا ستقرار
نــوک تبــر از آن اســتفاده
نمود.

04

صعود با یک تبر
حالتتتتتت
صعود ت بر
پتتا پتتا
ابتــــدا
تبـــر را
مـــــــی
کـــوبیم.
ب عد د ست
روی تی غه
را مــــی
گیــــرد.
ب عد پا و
ب عد

پای

دی گر .از
د ست آزاد
می توان برای حفظ تعادل استفاده نمود.
ا گر شیب خف ته بود می توان ب صورت ز یر با گرفتن ق سمت باالیی
تبر (قرار گرفتن دست بر روی بیلچه)از آن صعود نمود.
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بنا به سفتی سطح مسیر می توان تبر را یا از دسته در دست
گرفت و یا با قراردادن دست بر روی تیغه آن را به داخل برف
سفت فرو نمود.

برگشتن

39

با توجه به آنکه در روش فرانسوی هنگام فرود خطر برخورد پاها
با یکدیگر و قیچی شدن پاها وجود دارد بجای بازگشت با همان
سبک فرانسوی می توان آنرا به صورت فرود پلکانی تغییر داد.
گرچه بهتر است زاویه پای کوه و دره تغییری نکنند .یعنی پای
دره  45درجه به سمت دره و پای کوه به صورت  65درجه به سمت
شیب قرار گیرد.
همچنین برای

برگشت از مسیر توسط تبر در روشهای آلمانی

دقیقا می توان عکس حاالت گفته شده در صعود و البته با کمک
کلنگ و یا تبر عمل نمود.
در شیبهای کم و در بازگشت در حالی که رو به دره حرکت میکنیم
می توان با قرار دادن تمامی دندانه ها روی برف به صورت
همزمان عمل نمود .در این روش با توجه به آنکه خطر درگیری
Downclimb

39

06

پاشنه کرامپونها در هم وجود دارد بهتر است پنجه ها به هم
نزدیکتر شوند (بصورت پا شتری – زانوها به هم نزدیک و پا به
صورت  Xقرار گیرد) .الزم به ذکر است هر چه شیب تندتر شود به
زانوها فشار بیشتری وارد خواهد گردید ولی ایمنی این حالت
باالتر از قرار دادن 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.
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درگیر شدن تمامی تیغه های کرامپون ،زدن ضربه با تیغه کلنگ و باال
کشیدن دسته کلنگ برای درگیری بیشتر دندانه های تیغه در برف

حمایتها
ا ین ب خش مقد مه ای بر مهارت های حما یت روی برف ا ست .رو شهای
مت عددی دران جام موفق یت آم یزآن و جوددارد.امات مامی رو شهای
ارا ئه شده به دونک ته ا صلی ب ستگی دارد ،ارز یابی شمااز و ضعیت
توده برف وانتخاب مناسب ترین تکنیک.
در زم ستان کل یدموفقیت ح فظ عملکرد ساده و منظم ط ناب ا ست .به
جزئ یاتی نظ یر ته یه طاق چه یا سکو برای قراردادن حل قه ط ناب
ج هت ج لوگیری از سرخوردن آن

به

پائین پرت گاه تو جه دا شته

با شید .ط نابی که به پائین آو یزان می شودنه تنهااحت مال د ست و
پاگیر شدن برای نفرب عدی را بدنبال دارد بل که احت مال ز یادی
وجودداردکه به سطح برف گیر کند یا یخ ببندد.
حمایت  Stomperیاحمایت با کلنگ

08

حمایت با کلنگ چیست؟
حما یت باکل نگ یاا ستامپر روش

فوق

ال عاده ای برای پی شروی ای من برروی
زمی نی با شیب متو سط ا ست که ا یده آل
بــرای فرودونیزبسیارســریع و ســاده
برای حمایت است.
کی وکجاازآن استفاده کنیم؟
این نوع حمایت برای وضعیتهایی نظیر:
 هنگامیکه درصعود یافرودسرعت مهم باشد برای بررسی یک دره باریک بانقابی افتاده حفا ظت ازن فردوم روی جای پای ی خی نامنا سب وح تی بهعنوان یک گارگاه حمایت درانتهای یک مسیر ساده
ایده آل می باشد.
اســـــتفاده ازآن بایـــــدازباال
باشــدوهرگز نبایــد جهــت حفاظــت
ازسرطناب بکاررود .مهمترین نکته،
ایم نی خودشماا ست چرا که اگردر حال
ا ستفاده از ا ین روش می با شید به
هیچ وجه حمایت نمی شوید .به همین
دل یل حما یت

با کل نگ تن هابرای

اســتفاده روی ســطوحی توصــیه مــی
شودکه کامال" ازایم نی برخوردار ند
و بدون تاثیرنیرو های خارجی نظ یر
باد وغ یره می توان بر روی آن ها
فعالیت نمود.
تجهیزات
یک کارابین پیچ گالبی و یک کلنگ

روش
اگر سطح ز مین م سطح نی ست،

شیار

یاحفره ای راروی برف ببریدیادرآوریدبه گونه ای که متمایل به
ع قب شیب با شد.این شیار به شکلی ا یده آل با په نائی که برای
ای ستادن باهردو پاروی آن کافی با شد ای جادمی شود .ع مق ا ین
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شیار را می توان به گو نه ای درنظرگر فت که شما بابرفی که
درپ شت پاهای تان از سمت باالی شیب قرار می گ یرد ونیز برف د یواره
های جانبی حمایت خواهید شد.
ط ناب را به کارابین مت صل کن ید و دها نه آنرا به سمت باالن گه
دار ید .مط مئن شوید که ط ناب ازانت های بار یک کارابین رد شده
واز سمت ز یرین آن ب یرون آ مده با شد ،کارابین را به سمت باالی
بد نه کل نگ ب سرانید .سپس کل نگ رادرزاو یه ای عقب تر ن سبت به
م حور قائم در سکو فروببرید به ن حوی که سر کل نگ دررا ستای عرض
شیب باشد.
ازقرارگــرفتن دقیــق کلنــگ مــی تــوان باایســتادن روی شــیار
وعالمت گذاری برف باپا شنه های پا و قراردادن ت نه کل نگ در ست
درجلوی عالمت پاشنه اطمینان حاصل نمود .مطمئن شویدکه سر کلنگ
هم

سطح

برف با شدوطناب آزادا نه حر کت ک ند .هردوپارانزد یک

ی کدیگرروی سر کل نگ قرارده ید ،هر کدام ازپاهادر یک طرف ط ناب
قرارگیر ند ،ط ناب درد ست چپ گرف ته شودوازپ شت شانه چپ ع بورمی
کندوروی شانه راست درجلوبه پائین می آید(عکس این حالت برای
حمایتچیان چپ دست).
سپس ط ناب ب صورت حما یت شانه ای مدیریت می شودوا صطکاک کافی
تو سط سی ستم حما یت ای جادمی

شودتانیازبه پیچ یدن ط ناب

به

دوردستی که طناب ثابت رانگه داشته است نباشد(.ضروری است که
طناب ازجلوی شانه چپ باالنیاید زیراهرگونه تحمیل وزن به طناب
می توا ندباعث گردد ح مایتچی ازناح یه ک مر به جلوک شیده شود).
وقتیکه کوهنورد صعود کننده به کارگاه می رسدضروری است پائین
ترازسطح کلنگ قرارگیردبه گونه ای که هیچگونه فشارروبه باالیی
را به آن واردنک ندوهنگام ل غزش احت مالی به سی ستم حما یت شوک
واردن شود .الزم ا ست یک سکو یان شیمنگاه زیر سطح سکوی حما یت
برای او محیا کنیم.

مالحظات
روشــهای مناســب دیگــری بــرای کنتــرل طنــاب عــالوه بــرروش
ا ستامپروجوددارد .حما یت م ستقیم از صندلی کوه نوردی یک گزی نه
61

ا ست اگر چه ت حت شرایط انت قال وزن اح ساس خواهیدکرد که صندلی
شــمابه مــرور بــه ســمت پــائین حرکــت کــرده واز زانوهــای
شماعبورخواهدکرد ،همچنین بسختی نبض طناب دردست شماخواهدبود.
راه دیگررد کردن ط ناب م ستقیما" ازروی ت سمه های کو له پ شتی
برای تعدیل بارتحمیل شده به شانه هااست.
انتخاب ما ،حمایت شانه ای به نحوی که درباالتوضیح داده شد می
با شد ،اگر چه درا ین روش ط ناب د ست وپاگیرا ست و لی شماب سختی
فشارناشی ازوزن رابرروی شانه های خوداحساس می کنید.

نکته
ضروری ا ست که سکویی برای ج مع کردن ط ناب

محیاکردتاازاحت مال

سرخوردن آن ازدست و گیرکردن درمسیرنفردوم خودداری بعمل آید.
بسیار ضروری ا ست که انت های ط ناب مسدود شودتا ازاف تادن آن به
پائین پرت گاه خودداری شود .حل قه ات صال آن به صندلی به ترین
روش وپی شنهادمابرای اطمی نان ار خودداری ازرها شدن آن ا ست.
اگر چه یک گره بزرگ درانت های ط ناب نیزقا بل
قبــول اســت .همچنــین ازاتصــال فرددرحــال
ـد
ـردی قصـ
ـد ،اگرفـ
ـل نمائیـ
ـان حاصـ
فروداطمینـ
فرود به پائین پرت گاه رادارد ،ا ستفاده از یک
گره ساده به دورکمرکافی نیست وبایدتوجه جدی
به ا ستفاده از صندلی

صعود

برای ایم نی وی

مبذول گردد.
تذکر به مربیان
ضروری ا ست به مزایاومعا یب ا ین سی ستم حما یت ا شاره ن مائیم.
مزیت اصلی آن نسبت به سیستم پوتین – کلنگ ،توانائی جمع کردن
طناب است .معایب عمده این واقعیت است که حمایتچی به کارگاه
مت صل نی ست و مم کن ا ست درباد های شدیداح ساس ناپا یداری نما ید.
با ید بو ضوح ا عالم کرد که روش های حما یت ا ستامپروپوتین – کل نگ
مک مل یکدیگرهستندوت صمیم گ یری درا ین خ صوص که چه ز مانی ی کی
بردیگری ترجیح داده می شودبه مهارت نیازدارد.
حمایت پوتین -کلنگ
حمایت پوتین کلنگ چیست؟
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ا ین حما یت بسیار شبیه سی ستم حما یت استامپرا ست وبه ترین روش
برای فرودومحافظت فردهنگام فرود روی زمین ناهمواراست.
کی وکجاازآن استفاده می کنیم؟
ـیری
ـرروی مسـ
ـردوم درفرودبـ
ـی نفـ
ـرای ایمنـ
ـانی بـ
ـرایط طوفـ
درشـ
ناهمواروهنگـــامی کـــه ســـرعت مدنظرباشـــد .بایســـتی فقـــط
ازباالمورداســـتفاده قرارگیردوهرگزنبایســـتی بـــرای حمایـــت
ازفرد سرطناب ب کاررود .در شرایط طو فانی به روش ا ستامپرترجیح
داده می شودزیراو ضعیت بدن ح مایتچی ن سبت به ز مین درارت فاع
کم تری قرارداردوازو ضعیت پا یدارتری برخوردارا ست .ع یب ع مده،
سختی باالآوردن یک صعودکننده به م حل کار گاه ا ست و به ه مین
دلیل توصیه مااین است که ازاین سیستم فقط برای فروداستفاده
شود.
تجهیزات
یک کلنگ

روش
اگر سطح ز مین م سطح نی ست یک شکاف یاحفره روی برف ایجادکنید به
گو نه ای که ک می به سمت ع قب شیب متما یل با شد .ا ین شکاف به
ـوتین
ـرف پـ
ـک طـ
ـذیرای یـ
ـدتابراحتی پـ
ـزرگ باشـ
ـافی بـ
ـدازه کـ
انـ
باشد(نظیرشکل فوق) .پای راست خودراروی شکاف قراردهیدوکف پای
خودرادرم قال یک دها نه  5سانتیمتری ای جاد شده به سمت پائین
شیب حا ئل نمائ ید .سکوی دوم برای پای چپ می توانددرفا صله ای
کوتاه درزیرآن درصورت نیازبریده شود.
 کل نگ را درون برف

ک نار پای را ست خود ب صورت قائم

قرارده ید ،از یک سمت بدن خوددررا ستای ساق پاوبابد نه
کل نگ ک می متما یل به سمت باالی شیب حر کت کن ید .کل نگ
تاآن جائی که ام کان دارددرون برف برده شودومیان سطح
برف و سر کل نگ

به ا ندازه ارت فاع

یک

پوتین فا صله

ایجادشود .بیلچه کلنگ بایستی به سمت جلوی شما ،درعرض
شیب باشد.
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 ح مایتچی برای خود ،کار گاهی انت خاب می ک ندتا ام کان
یابد روی دست راست خودبه کلنگ تکیه دهد ،دست چپ طناب
را بین پا هامحکم می گ یرد و پائین قوزک را ست قرار می
دهد .هنگامیکه بار وارد می شود ،طناب کلنگ رابه سمت
پــوتین مــی کشدواصــطکاک کــافی ایجــادمی شــودتاوزن
کوهنوردتحمل شود.این اصطکاک می تواند با حرکت دست چپ
به جلویاعقب درصورت نیاز تغییر یابد.
 محکم کردن پای دره ( پای پائینی) در برف به عنوان یک
تکیه گاه ،بسیار مهم است.
 الزم است انتهای طناب به طریقی مسدودشودکه خطررهاشدن
آن ازدست شماوجودنداشته باشد .ایمن ترین روش این است
که قبل ازشروع فرود طناب گره زده شود .توجه کافی به
روش فر ستادن فرد به

پائین دا شته با شید ،ا گر

فرود

درطول کامل مد نظر باشد یک گره ساده به دور کمر فرود
رونده کافی نخواهد بود و استفاده ازصندلی ضروری است.

مالحظات
در برف خی لی

سفت

فرو

که ام کان

کردن کل نگ

به درون

برف

وجود ندارد ،ام کان ا ستفاده از ا ین روش می سر نی ست .د قت ز یادی
شودکه بیلچه بصورت ایمن به سمت جلو زانو قرارگرفته و بادست
سمت کوه مح کم ن گه دا شته شده با شد .ضروری ا ست که د ست کن ترل
کن نده

به

سمت

پائین ،هم سطح

برف قرارگیردتااع مال ف شاربه

حداقل برسد.

نکته
نظیراکثــر مواقــع آمــادگی خیلــی
ـئن
ـد .مطمـ
ـی کنـ
ـاده ترمـ
ازامورراسـ
شــوید کــه طنــاب درمکــان مناســبی
بطورمرتب پشت سرحمایتچی قرارگرفته
با شد ،یک شیارکم ع مق به ا ندازه
حجم طناب حفرنموده تاازسرخوردن آن به پائین خودداری شود.
تذکربه مربیان
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پوتین  -کل نگ اطمی نان یاب ید

بهار 6931

که هرگو نه

اع مال وزن به روی سی ستم پائین تراز سطح کل نگ می با شد ،ا گر
نیروی وارده به سمت باالی کلنگ باشد احتمال ز یاد عدم موفقیت
در این سبک وجوددارد .هنگام اجرای روش اطمینان یابید هرفردی
که سیستم رامی آزمایدازاین مطلب آگاه است.
همچ نین اطمی نان یاب ید در صورتیکه ازا ین سی ستم درحا لت واق عی
ا ستفاده می نمائ یدقبل از شروع اطال عات الزم را دراختیارآن هائی
که فرود می روندگذا شته اید به گو نه ای

که ترد یدی ندا شته

با شندهنگام ر سیدن به انت های م سیرچه کاری با یدانجام ده ند،
نظیرکندن یک شیار ،بازکردن گره اتصال وازاین قبیل.

صندلی سطلی
صندلی سطلی چیست؟
صندلی سطلی نه تنهایکی ازساده ترین
حما یت

ها ازنظر ساختار ا ست بل که

موثرترین روش حمایت است.
کی وکجااز آن استفاده می نمائیم؟
ا ین نوع حما یت برای اک ثر و ضعیت های حما یت در برف شامل صعود
و فرود موردا ستفاده قرار می گ یرد ،ا ستفاده ازآن درکنار یک
سی ستم کار گاه حما یت دی گر نظ یر کل نگ د فن شده در برف ،ی کی
ازقویترین کارگاههای حمایت دربرف رادردسترس قرارمی دهد.
تجهیزات
یک کلنگ
نکته
64

درعمــق یاشــکل دهــی بــه دیــواره هــای آن مضــایقه ننمائیــد،
بعداز ساخت یک صندلی سطلی ضروری ا ست یکنفرراباحما یت ط ناب
برای ت ست آن بفر ستید ،اگر صندلی خی لی کم ع مق با شد نظ یر چوب
پنبه ازداخل آن به خارج پرت خواهیدشد.
روش
ساده ترین روش ساخت یک صندلی سطلی حفر ساده یک گودال در برف
به کمک کلنگ ،دستهای دارای دستکش ویاترکیبی ازهردومی باشد.
یک نیم دایره روی برف با کلنگ که لبه صاف آن

به سمت پائین

شیب با شدعالمتگذاری کن ید ،گودال بای ستی به ا ندازه کافی بزرگ
باشدتاشماقادرباشــیدبه داخــل آن بنشــینید ،اینکــار معمــوال"
زمانی که یک کو له پ شتی به دوش دار ید و ف ضای کافی در هر طرف
بدن خوددراختیارخواه ید دا شت

صورت

می گیرد به گو نه ای

که

بازوان شمابتوانندباآزادی حرکت کنند.
جزئ یات م هم عمود بودن د یواره پ شتی وع مق کافی صندلی می با شد
به گونه ای که هنگام نشستن به داخل آن رانها بواسطه زانوان
تحت حمایت قرارگیر ند .یک سکو باید درسمت طناب بی بار ایجاد
شود تااز ل غزش و سرخوردن ط ناب هن گام حما یت ج لوگیری بع مل
آورد .هنگامی که در صندلی

سطلی نش ستید

با پا شنه

خود

برای

حمایت بیشتربه داخل ضربه وارد کنید.

مالحظات:
 .6روش م شابهی که طی سالیان مت مادی آ موزش داده می شدیک
جای گاه ز ین ا سبی بود که

شبیه ن عل ا سب طرا حی

شده

بودوعملکردآن خوب بود و لی بای ستی ب سیارمراقب بود که
توده برف والیه های داخل آن باعملیات حفاری ضعیف وسست
نشوند .درتوده برفی جدا از الیه ها ،احتمال متالشی شدن
هنگام بارگذاری وجوددارد.این امردرموردصندلی سطلی رخ
نمی دهدزیراحفره ای ساده درزمین است والیه هادرحداقل
میزان ممکن طی ساخت به هم می ریزند.
 .2اگر چه

صندلی

سطلی اسا سا"

برای ا ستفاده ،همز مان

باکار گاهی دیگرنظ یر کل نگ مدفون در برف

و یا کار گاه

( dead-manکار گاه لنگر برف) طرا حی شده ا ست ا ما می
توا ند ب صورت مجزانیزموردا ستفاده قرارگ یرد بطورم ثال

65

طرح ردس پیشرفته ربف

بخش ربف و خی

کارگروه آموزش

بهار 6931

زمانیکه اعضاء گروه روی یک مسیر ناهموار درحال فرود
یا صعوده ستند حمایت شان در صندلی سطلی صورت خوا هد
گرفت .اینکارباید درشرایط برف سفت به اجراگذاشته شود
و تنها برای محافظت ازاعضاء گروه درفرودازشیب بکارمی
رود و ع مال فرد ح مایتچی فا قد خودحما یت می با شد .در
این حالت یک حمایت غیر مستقیم نظیر کلنگ یا لنگر دفن
شده بایستی سیستم را تقویت کندزیرا بار تحمیلی برروی
حمایتچی راکاهش می دهد.
 .9اگراز صندلی سطلی برای عبوراز یک مسیرناهموارا ستفاده
می کنیدبایستی مراقب امنیت گروه خودباشید.آنهابایستی
هن گام ورود درم حل ام نی بایستندویابن شینند و گروه را
طــوری ســازماندهی نمائیدکــه هرباریــک نفــرازروی یــک
برآمدگی کوچک به باال صعود کند.

تذکرات مربی
ا ین صندلی رامی توان ع مال" بان شاندن یک ن فر در آن درحالی که
ط ناب به صندلی او مت صل ا ست موردآز مایش قرارداد .ن یازی به
حما یت ازناح یه کمرن می با شد.

صندلی

سطلی راباک شیدن ط ناب

آز مایش کن یدامامراقب با شید به ط ناب شوک وارد نکن ید چرا که
ممکن است جراحت کمررخ دهد .بافشاری

آرام کار راآغاز کنید و

ف شارراافزایش ده ید ،ام کان آن وجوددارد که دون فر درآن وا حد
ط ناب را بک شندواطمینان یابید که ح مایتچی میدا ند

چه مو قع

بگوید "توقف" اگرهرگونه ناراحتی کمر را تجربه نموده است.
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توجه :در حمایتهای روی بدن باید توجه داشت به هیچ وجه طناب
باردار را به دور دست نپیچید ،زیرا در صورت واردآمدن بار بر
روی آن ،خطر پیچاندن دست و آسیب زدن به حمایتچی وجود دارد
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ترمز بدون کمک کلنگ
(خودایستائی)
در ا ین روش با تو جه به آن که بر خالف دوره کارآموزی کرام پون
به پا داریم سعی میشود تا آخرین مرحله ترمز ،کرامپونها به
سمت باال با شند و از درگ یری آن با برف اجت ناب می ن مائیم.
ب عد از ب هم خوردن ت عادل سعی شود پا ها به سمت باال و سر به
سمت پهلو و سینه رو به شیب قرار گیرد.

68

كف د ست

ها ( که الب ته د ستكش بد ست

داریم) را در برف فرو می بریم تا عمل
تر مز ان جام پذیرد و با ف شار در درون
برف فرو رود .در ا ین روش می توان با
قالب ن مودن د ستها در ی کدیگر برف نرم
را درون سینه ج مع ن مود و با ف شار آن
به پائین از سرعتمان کم کنیم.
فاصله پاها نباید خیلی بیشتر از عرض
شانه باشد .برای ترمز بهتراست

باسن

را از سطح برف كمی باال بكشیم.
ا گر از پ شت سر سقوط كردیم اب تدا سعی شود و ضعیت ب صورت پا
پایین و سر به سمت باال در آید.
در ا ین حا لت پا ها را از په لو به سمت پایین چرخا نده و ب عد
همانند روش باال ترمز می كنیم.

در صورت سقوط برروی سینه در حالی که سر به سمت پایین با شد
با فرو بردن کف یکی از دست ها در برف وتکیه بر آن،حول محورش
چرخیده و به وضعیت اول رسیده ،سپس ترمز می کنیم.
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01

روز
دوم
کارگاههای برف
دونوع کارگاه زمستانی وجود دارد که برای ساخته شدن متکی به
موادمو جود درا طراف می با شند ،کار گاه قارچ بر فی و کار گاه
قارچ ی خی .ت فاوت ا ین دو کار گاه درا ندازه آن ها ا ست و لی شکل
آن ها ضرورتا" یک سان باقی می ما ند .آن ها متع لق به دوره های
ف نون کوه نوردی درزم ستان می با شند و به ندرت در جای دی گری
د یده شده ا ند .درهر صورت ا ین نوع کارگاه ها بخ صوص به ا ین
خاطر که هیچ لوازمی هن گام برگ شتن و فرود بر جای ن می گذار ند
بسیارمنا سب می با شند و برای فرود ب سیارعالی ه ستند .کار گاه
76
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قارچ بر فی

که غال با"

قارچی خوا نده

می

شود

برای

بهار 6931

ساختن

کارطا قت فر سایی می برد و ب ستگی به یک پارچگی برف دارد .ا ین
نوع کارگاه نقش بسیارمثبت خودرادریک فرود قهرمانانه زمانیکه
لوازم ب سیارباارزش ه ستندایفا می ک ند اگر چه اک ثرا" در یخ
سیستم کارگاه هاللی (آباالکف) جایگزین آن می کنند.
تجهیزات
یک کلنگ به انضمام طناب فرود به همراه کارابین پیچ
کارگاه قارچ برفی
اندازه کارگاه بستگی به کیفیت برف دارد ،هرچه برف فشرده تر
باشد کارگاه ظریف و کوچکتر می باشد .سخمه کلنگ را به عنوان
کانون قرار داده ،باتیغه کلنگ طرح یک نیم دایره را درآورید،
دقت کنیدکه برف موجوددربدنه کارگاه رابه هم نزنید .هنگامیکه
خط خارجی شکل گر فت دور خط رابابیل چه کل نگ بکن ید .ع مق چا له
ایجاد شده متنا سب باتوده برف خوا هد بودامانبا ید از  25تا 91
سانتیمتر کمترباشد .کارگاه آماده است ،همانگونه که ازنام آن
پ یدا ا ست به ک مک کار با بیل چه یاد ستی که مجهز به د ستکش ا ست
دراطراف حاشیه آن سکویی برای قراردادن طناب ایجادمی کنیم.

تذکرات مربیان
02

برای عالمتگذاری یک شکل هندسی جهت

یک کارگاه دربرفی باکیفیت

منا سب ،آر نج خودرا به آرا می درمرکز برف فرو برده وباتی غه کل نگ
یک نیم دایره رابه عنوان مرز خارجی کارگاه عالمتگذاری کنید.
د قت کنید که برف بای ستی تا حدممکن طی عمل یات پ خش ن شود .اغ لب
ایده مناسب آن است که نمایشی ساده ازفرود ازکارگاه ایجادشده
حتــی روی یــک شــیب مالیــم ومتوســط اجراکنیــدتامقاومت بــرف
رابیازمائید

کارگاههای افقی (کلنگ دفن شده در زیر برف)
ا ین نوع کارگاه ها ،حما یت پا یه بر روی برف ه ستند وتقری با"
از بدوآموزش ب سیاری از دوره های مهارت های زم ستانی ،تدریس می
شده اند .روشهای متنوعی برای استفاده ازیک یا دو کلنگ دریک
کار گاه حما یت م ستحکم و جوددارد ،دراینجاتمرکز مابرروی کل نگ
مدفون و کل نگ مدفون تقو یت شده خوا هدبود .سایر سی ستمها نظ یر
کارگاه  Tشکل ،کلنگ و کلنگ قائم نیز در عمل ارزش خودرااثبات
کرده ا نداما ما دریاف ته ا یم که سی ستم زیربطورکا مل مرتبط
بااکثرموقعیتهامی باشد.

کتتی

و

چتته

و قت
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ازآن استفاده کنیم؟
ا ین کار گاه

می توا ند

برای اکثرحمایت ها

چه در

فرود و چه

درصعودروی شیبهای تند و مالیم برفی مورداستفاده قرار گیرد.
تجهیزات
یک یا دو کلنگ ،یک اسلینگ  2/5متری و یک کارابین پیچدار
روش
ناحیـــه ای دســـت نخـــورده
راانتخــاب کنیــدودرحالی کــه
ســاخت کارگــاه راانجــام مــی
دهید سعی کن ید توده برف روی
ــیش
ــیب رابـ
ــائین شـ
ــش پـ
بخـ
ـم نزنیـد.
ـه هـ
ازحدموردنیازبـ
اب تدا یك شكاف در ج هت عرض
شیب حفر نموده و با بیلچه كلنگ داخل آن را خالی می كنیم و
ب عد یك شكاف

دی گر در ج هت ع مود و و سط شكاف قب لی به سمت

پائین حفر می كنیم با یك اسلینگ دور دسته كلنگ یك گره خود
حما یت می ز نیم گره را در و سط د سته كل نگ می آور یم و ت سمه
باالیی را یك دور دور كلنگ می چرخاتیم .گره را روی گرانیگاه
كل نگ آورده .كل نگ را از تی غه دا خل شكاف عر ضی فرو می ك نیم
بطوری كه تی غه ب طرف دا خل برف فرو رود و ا سلینگ در برا بر
ً با برف می
شكاف ع مودی ای جاد شده قرار گ یرد شكاف را م جددا
پوشانیم.
محل استقراربایستی دست کم  2مترپائین ترازکلنگ باشدو یک سطل
نشستن ،ایمنی بیشتری راایجادخواهدکرد.
در

صورتیکه

قصد

استفاده

از

کارگاه

برای

مدت

طوالنی

را

دارید ،پس از نصب كارگاه ،روی گودال را با برف ببندید و به
وسیله پاهایتان برف را بر روی آن كپه كنید به نحوی كه
دیواره رو به دره گودال آسیبی نبیند.

04

تقویت کارگاه افقی
برای ارت قاء قدرت نگهدا شت سی ستم ابزاردی گری که مخ صوص کار
برف باشد نظیر کلنگ ،نبشی و یا لوله برف را بصورت قائم درون
ا سلینگ ،ج لوی

یا پ شت کل نگ خواب یده در

برف

فرو بر ید و

اطمی نان حا صل نمائید که کل نگ رات کان ن می ده ید .ا بزار دوم را
درون برف تاآنجائیکه فرومی رودفشاردهید و تیغه و بیلچه کلنگ
رابصورت افقی درعرض خط فرودشیب فشاردهید.
وقتیکه کلنگ یاکلنگ ها درون برف قرارگرفت وازبرقراری کارگاه
خودرا ضی بود ید در صورتیکه ق صد تالش طوالنی مدت را دار ید برای
اجتنــاب از تــاثیر تــابش آفتــاب شــکاف رابــابرف پرکنیــد.
اینکارباف شارمحکم پا ها وباد قت زیاددرت کان ندادن کل نگ یا
دیواره پائین شکاف انجام شود.

تذکرات مربیان
 ضـــروری اســـت قـــدرت
مهارکارگــاه را توســط
چندنفر که درآن واحد به
ط نابی

که

به ا سلینگ

مت صل شده ا ست آز مایش کن ید .اغ لب کارآموزان از قدرت
نگ هداری آن تع جب می کن ند .شمابای ستی باات صال مح کم
به انت های یک ط ناب  4م تری

در ست باالی شیب کار گاه

برای اطمینان ازعدم سقوط آن بایستید.
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 وقتی که کار گاه کل نگ ه مراه
باســطل نشســتن یکجــاآموزش
داده

می شودتو ضیح دهید که

چه م یزان تن ظیم صحیح و یک
را ستا

بودن ط ناب

باردار

ازصـــعوددکننده بـــه ســـمت
حمایتچی اهمیت دارد.

تصویر باالاستقرار صحیح
زمانیکه خود حمایت در راستای مسیر
صعود قرار دارد رانشان می دهد.
(کارگاه ،حمایتچی وصعودکننده دریک
راستا قراردارنداینکارازپیچ خوردن حمایتچی زمانیکه
صعودکننده معلق می شودجلوگیری می کند).

تصویرپائین استقرارغلط
حمایتچی رازمانیکه ازنقطه خود حمایت در راستای مسیر صعود
نیست را نشان می دهد .چرخش دست اودرشرایط احتمال پاندول
رامالحظه کنید.

مالحظات

06

هنگام استفاده ازحمایت کمرکه بایستی همیشه هنگام پرداختن به
کارگاه های برف

موردا ستفاده قرارگ یرد و هن گامی که از صندلی

بانق طه ات صال جلوا ستفاده می کن ید ضروری ا ست که ط نابی که
ازکار گاه می آ ید زیره مان بازوئی با شدکه ط ناب باردار را به
صعودکننده می د هد .ب طور م ثال اگرشمارا ست د ست ه ستیدممکن ا ست
ط ناب باردار راروی د ست چپ خوددا شته با شید و ط ناب مت صل به
کار گاه نیزبای ستی درا ین سمت از بدن مر تب شود .ا گرورودو خروج
ط ناب دردو سمت مت فاوت بدن شمابا شدهنگام بارتحمیلی به سی ستم
دراثر لغزش صعودگر یک حرکت پیچشی خطرناک به شماواردمی شودکه
می تواندمنجر به ازد ست دادن کن ترل ط ناب وجرا حت ستون ف قرات
ومهره های کمربرای حمایتچی شود.

کارگاه

کلنگ Y

کارگاه  Yچیست ؟
پیوندی ازدو کلنگ است برای ایجاد یک کارگاه
کی وکجاازآن استفاده می نمائیم؟
ا ین سی ستم کار گاه مع موال" برای شرایطی که کار گاه اف قی و
کار گاه ( Tکار گاه د فن کل نگ و د فن تقو یت شده کل نگ) کاربردی
ندار ند مورد ا ستفاده قرار می گ یرد نظیر سطوحی که دارای برف
کم عمق ولی باکیفیت مناسب هستند.

زوایا و فواصل کارگاه Y
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تجهیزات
دوکلنگ کوهنوردی ،دواسلینگ به طول  621سانتیمتری یک کارابین
پیچ
روش
شــکافها نظیرسیســتم اســتاندارددفن کلنــگ ایجــادمی گردندبــه
ا ستثناء

این که درا ین حا لت ا بزار د فن

شده در عرض

شیب

ایجادزاو یه می کن ند .ا ین زاو یه ب سیاربحرانی ا ست هردوکل نگ
بای ستی درزاو یه  45در جه ن سبت به شیب باشندو سر

کل نگ ها

در باالی شیب شکافهاقراردا شته با شند .فا صله بین دو سر کل نگ
حداقل  51سانتیمتر با شدو کل آرا یش بای ستی مت قارن با شد .به
هر یک ازکل نگ ها یک ا سلینگ بل ند به روش مع مول مت صل شودو یک
گره خودحما یت درنق طه ت عادل یا گرانی گاه کل نگ قرار می گ یرد.
ا سلینگ هادر شکافهای ایجاد شده درزاو یه  31در جه ن سبت به د سته
کل نگ قرار می گیرند به گو نه ای

که هردوا سلینگ هادرزاو یه

تقری با"  31در جه باهم تال قی می یاب ندوبایک کارابین پیچ به
یکدیگرمت صل می گرد ند .یک جای گاه ،ترجی حا" یک سطل نش ستن
درفاصله حداقل  6/5متری زیراین نقطه محیامی گردد.
کارگاه لنگربرف
کارگاه لنگربرف چیست؟
لنگر برف یک صفحه فلزی صاف است
 2م تر به آن

که سیمی به طول  81سانت تا

مت صل ا ست ،کار گاه لنگر برف رو شی ب سیارموثربرای

حما یت در برف ا ست .ی کی ازفوائدا صلی آن ن سبت به سایررو شهااین
ا ست که شماازکلنگ بع نوان بخ شی ازسی ستم کار گاه ا ستفاده ن می
کنید بنابراین شماهنوزبرای ایمنی خودآنرادردست دارید.
کی وکجاازآن استفاده می نمائیم؟

08

ا ین کار گاه را می توان دربی شتر و ضعیتهای حما یت در صعودیافرود
روی شیبهای صاف ،مالیم ونسبتا" تند مورداستفاده قرارداد.

زاویه مناسب برای یک لنگربرف
تجهیزات
لنگربرف ،یک عددکارابین پیچ ،کلنگ و چکش
روش
ضروری ا ست لنگر برف درزاو یه صحیح ن سبت به شیب ( 41در جه به
سمت

باالی شیب) قرارگ یرد ،کل نگ خودرادرون برف درزاو یه 31

درجه نسبت به شیب قراردهید ،ازدوطرف لنگربرف به عنوان مربع
برای کنترل زاویه استفاده کنید .مطمئن شویدکه درعرض خط شیب
م شغول به کاره ستید ،نوک لنگر برف راروی سطح برف بافا صله ای
ا ندک از کل نگ قرارده ید .از یک سمت به ام تداد خط ن گاه کن یدو
زاو یه م یان کل نگ و شیب را به دوق سمت

که هر کدام  45در جه

خواه ندبود تق سیم کن ید .پ شت لنگر برف را حدود  13در جه به سمت
کوه هدایت کنید تا زاویه آن  53درجه شود
یک شکاف باریک باتیغه کلنگ در پشت لنگربرف ایجاد کنید .این
ـی
ـتفاده قرارمـ
ـحیح مورداسـ
ـه صـ
ـدایت آن درزاویـ
ـرای هـ
ـکاف بـ
شـ
گیردب نابراین مرا قب باشید سمت پائین شیب یاتوده برف را به هم
نزن ید .برف راازق سمت باالی شیب ا ین خط کناربزن ید تا

یک

ناودان کم ع مق ایجاد شود ،هر گو نه برف و خرده ر یز رااز درون
آن کناربزن ید .م جددا" باا ستفاده ازتی غه یک شکاف بار یک 2
م تری در پائین شیب ودرزاو یه دقی قا"  31در جه ن سبت به شکاف
برای ک شیدن سیم مت صل به لنگر برف ایجادکن ید ،لنگر برف را هم
سطح ومقا بل

شکاف اف قی

که درآورده ایدقراردهیدودرحالی که

آنرابانگهدا شتن سیم درحا لت کش شی نگهدا شته ا یدباچکش به آن
بکوبید ،اطمینان حاصل نمائید که درادامه شکاف راهنمای شمامی
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باشدودر صورت ن یازآن رادرزاو یه 41
در جه پا یان ده ید .سیم بای ستی در خط
مستقیم ازنقطه اتصال خودبه لنگربرف
به

سمت

پائین

شکاف

به

سوی م حل

استقرارکشیده شده باشد.
ط ناب صعودبایک کارابین پیچ به سیم
مت صل می شودومحل ا ستقرارکمی بیش
ازیک مترپائین ترقرارمی گیردوتوصیه
می شودیک سطل نشستن ایجادکنید.

زوایای غلط استقرارسیم لنگربرف
اگرچه استقرارزوایاصحیح می باشدولی کشیدن سیم سبب سرخوردن
صفحه می شود.

نکته
چون حمل لنگربرف بسیارمشکل می باشد ،بهترین راه اتصال آن به
حل قه های کو له پ شتی ا ست .د قت کنیدوحو صله ب خرج ده یدتامطمئن
شویدکه

سیم

به دورلنگر برف مح کم پیچ یده

شده ا ست واز یک

کارابین برای اتصال واطمینان ازباز نشدن سیم استفاده کنید.
تذکرات مربیان

81

الزم ا ست درخ صوص معیار های انت خاب کارگاه های کل نگ

مدفون

درمقا بل لنگر برف ب حث نمائ ید ،در شرایطی که بابرف عم یق موا جه
می شویدآیادفن کلنگ رضایتمندانه خواهدبود؟
متعاق با" آ یا

برف

کم عم قی موجودخواهدبود که ح مل لنگر برف

را ضروری سازد؟ ضروری ا ست به هر دونک ته د قت ک نیم و مع یار و
مق یاس ن هایی ایم نی گروه در هر نوع شرایط رام شخص ک نیم .برای
یک کارآموزح مل و ن صب یک لنگر برف کاری ا ست بسیارح ساس درا ین
صورت وی می توا ند پس از صعود چ ندین م سیر گزی نه خودراانت خاب
کند.
کارگاه T
برای این کارگاه مطابق روش باال عمل نموده و بعد از قرار
دادن کلنگ بصورت افقی داخل چاله کنده شده یک کلنگ دیگر را
بصورت زاویه دار در جلوی کلنگ فرو می کنیم (این شکل کارگاه
در برف سفت مورد استفاده قرار می گیرد) .دقت کنید حین این
کار لبه های گودال خراب نشود .برای پرهیز
از این امر می توانیم سطح عقبی گودال را
زاویه دار بکنیم.
روش
دیگر
این
است که
کلنگ
دوم را
در پشت

کلنگ

داخل

حلقه تسمه برده

و

داخل

به

می

افقی
برف

و
فرو

کنیم .این روش
در

بیشتر
برف نرمتر کاربرد دارد.
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ایمنی کارگاهها
سهولت در رها

نوع کارگاه

ایمنی

کندن قارچ

**

***

دفن تک کلنگ

***

*

دفن دو کلنگ

***

*

سازی طناب

اتصال میانی ها در برف
تذكر:

كلنگ

بصورت

عمودی

مقاومت

بسیار ضعیفی از خود نشان
می

دهد.

این

سیستم

می

تواند به عنوان میانی در
برف سفت و در صعود کرده ای
و یا خود حمایت در كارگاه
به كار رود.

82

همچنین حداكثر
مقاومت در هنگام
كشیده شدن
 911-25 daNمی
باشد.
می

توان

از

حالت

”جسم

مرده”

Strom

-

Corps

(ترجمه

به

فرانسه) یا ”ابزار دفن شده” (Dead Manترجمه انگلیسی) بویژه
در هنگام ایجاد میانی ها در برف سفت استفاده نمود ،یا در
حالت ویژه ،یك جسد مرده را با چند وسیله دیگر مانند (ساك،
تكه ای از چوب) درست كرد.

فرود
بعنوان یک کوهنورد کمتر شرایطی نظیرفرود فردراآسیب پذیر می
کند و دالیل زیادی برای احتیاج به این کاروجود دارد .رفتن به
انتهای یک مسیر ،رهائی ازیک مسیرمرکب ،فرودبرای کمک به فردی
دیگریاخیلی ساده بازگرداندن ابزارآالت ،همگی دلیل شمابرای
فروداست.
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عوامل زیادی وقتیکه فرودی می خواهدانجام شود باید مد نظر
قرارگیرد:
 انتخاب کارگاه حمایت طول طناب ارتفاع فرود راحتی در کشیدن طناب جهت خطرات احتمالی محل فرودو هرکار دیگری که می توان انجام داد تا ریسک کمتری بوجود
بیاید،ارزشمنداست و البته حمایت فرود باابزار حمایتی بسیار
مهم است.

فرود با طناب و بدون کمک ابزار در شیبهای کم
روش اسكاتلندی (مناسب تا شیب  03درجه)
در این روش احتیاجی به صندلی نیست

مطابق شكل های زیر ابتدا

رو به كارگاه می ایستیم .دو طناب را با دو دست از کنار
پلوها به پشت بدن برده از روی هم عبور داده

مجددا رو به

جلو آورده هر دو رشته را از زیر پای راست (یا چپ) عبور می
دهیم و با دست ترمز آن را نگاه می داریم.

84

فرود

دولفر

این فرود در شیب های متوسط و کوتاه می تواند مورد استفاده
قرار گیرد.
مطابق شکل طناب را دور دستها پیچانده
و بصورت مایل پهلو به شیب پایین می
رویم .برای ترمز می توان دست سمت دره
را روی سینه جمع کرد.
نکته :در این فرود

و در زمان بستن

کرامپون ،پاها به صورت پله ای حرکت می
کنند و از ضربدر شدن آنها به خاطر به
هم خوردن تعادل و نیز درگیر شدن نیش
کرامپونها باید خود داری نمود.
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فرود S

ط ناب را از ز یر پا ع بور داده بر روی
شانه م خالف می ا ندازیم و ادا مه آ نرا
از پشت در دست می گیریم و با زاویه 15
در جه به پایین می رو یم .حا لت پا ها
باید بصورت  Lباشد.

86

ابزار شکل هشت فرود
چند نکته در باره شکل هشت فرود:
امروزه در طبیعت از ابزار هشت تنها برای فرود استفاده می
شود .40برای استفاده از این ابزار نکات زیر را به یاد داشته
باشیم.
 -6از این وسیله برای حمایت استفاده نشود.
 -2بهتر است هنگام فرود از دستکش استفاده کنیم.
 -9از هشت همیشه به همراه کارابین پیچدار استفاده کنید.
 -4هنگام فرود همیشه به گونه ای دست را کنترل کنید که رو به
پائین قرار گیرد.
 -5شل شدن هشت بر روی کارابین ممکن است باعث اهرم شدن هشت و
شکستن کارابین شود.
 -1همچنن شل شدن هشت بر روی کارابین ممکن است به باز شدن
زبانه کارابین (حتی پیچدار) بیانجامد.
 -7فاصله دست ها از هشت باید به گونه ای باشد که دست به
داخل آن کشیده نشود.
 -8هنگام فرود مراقب باشید لباستان به داخل هشت نرود!
 -3هنگام فرود همواره زاویه دیدمان بر روی هشت و جهت قرار
گیری آن باشد.
نحوه انداختن طناب به داخل ابزار شکل هشت فرود

در صعودهای ورزشی در گذشته از این ابزار به عنوان ابزار حمایتی نیز استفاده می گردید ،اما در طبیعت مجاز به استفاده از آن
40برای حمایت نیستیم.
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همیشه هشت فرود را از سوراخ بزرگ آن به کارابین میاندازیم و
به کنار صندلی آویزان میکنیم و هنگامیکه
میخواهیم فرود را آغاز کنیم:


بدون در آوردن هشتفرود از کارابین ،ابتدا کارابین را

به صندلی متصل مینماییم.بعد طناب را از حلقه بزرگ هشتفرود
عبور میدهیم آنگاه هشتفرود را از حلقه کوچک به کارابین
صندلی متصل میکنیم .در این روش هشتفرود هیچگاه آزاد
نمیماند.


طناب را در یك طرف بدن قرار میدهیم



طناب را از هشتفرود رد میكنیم.



خالصی طناب را میگیریم.



در

فرود ه شت ،ش ست د ست تر مز رو

اندازه عرض شانه


به باال ست .پا ها

به

باز می شود.

فرود بر روی دو رشته طناب انجام گیرد.

کارآموز گاهی در حین فرود باید به دالیلی متوقف شود ،برای
ً قفل نمود.
این کار هشت فرود را میتوان اصطالحا
کار آموز ،در حین فرود با هشتفرود باید با روش گره پروسیک
از باال خود را حمایت نماید.
فرود با گره قفل خودکار (پروسیک – مشار( زیر ابزار
برای

خود حما یت

فرود

می

توان از

گره

مشار در زیر ابزار فرود استفاده نمود.
در ا ین صورت با ید طول طناب چه ای که گره
مشار را با آن می زنیم کوتاه بوده.
ضمنا با ید و سیله فرود را با یک ت سمه یا
اسلینگ بلند به صندلی متصل نمود.

88

کلیه کارابین هایی که برای فرود مورد استفاده قرار می گیرند
باید پیچدار باشند.
این فرود برای مسیرهایی که دید کافی برای کارگاه بعدی
نداریم و مکان کارگاه معلوم نیست توصیه نمی شود.
فرودباگره حمایت (ایتالیایی)
اگربطورم ثال ه شت فرود به پائین پرت شودویادرزم ستان اگرط ناب
ها شروع به یخ زدن بکن ند بن حوی که ن توان آنهاراازابزارحما یت
ر د کرد فرود با گره حمایت روش مفیدی است .ضروری است که یک
کارابین پیچ گال بی برای فرودی یکنوا خت بدون ج مع شدن ط ناب
مورداستفاده قرارگیرد.
اگرطنــاب دوال مورداســتفاده قرارمــی
گیرد یک گره حما یت بزرگ روی هردوط ناب
ـل
ـارابین وصـ
ـه کـ
ـود و بـ
ـاهم ایجادشـ
بـ
شوند .اگردوگره جداگانه زده شودفورا"
ج مع خواهند شد .مط مئن
بدون

بار

شما

به

شویدکه ط ناب

هیچ و جه

باپیچ

کارابین ت ماس حا صل ننما ید و با عث
باز شدن آن ن گردد .به تر ا ست در هن گام
فرود دهانه پیچدار کارابین مخالف دست
بی بار (د ست تر مز) با شد تا از باز
شدن دهانه کارابین توسط طناب اجتناب شود.
کارابینی که برای فرود با گره حمایت بکار گرفته می شود باید
حتما از نوع دهانه پهن ( HMSمناسب برای گره حمایت) باشد.

ریورسو

41

ه مواره حما یت ن فر اول بر روی بدن و با ا بزار و یژه ح مایتی
ان جام می شود و ن فر دوم در کار گاه و بر روی بدن حما یت می
شود .هر چند در صعودهای یخنوردی و در صورت موجود بودن ابزار
خاص حمایت نفر دوم از باال می توان از آن بهره جست.
ریورسو

وسیله ای است كه می توان از آن برای حمایت نفر اول

و دوم ا ستفاده ن مود .یع نی به خوبی می توا ند در هر دو ج هت
عمل کند .مضافا بر این با این ابزار براحتی می توان با طناب
REVERSO
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کار کرد .ی کی دی گر از مز یت های ا ین و سیله ام کان خود ق فل
کننده آن در هنگام حمایت از باال می باشد.

محايت سر طناب

مجايت از باال

فرود

نکته مهم دیگر دقت به قطر مناسب برای استفاده در شرایط
مختلف است .در صعود های یخچالی و یا هر جایی که احتمال خیس
شدن طناب می رود قطر طناب باید باالتر از  8.5باشد.
همچنین با كمك این ابزار حمایت همزمان دو نفر از باال در
كرده های سه نفره امكان پذیر می باشد.

01
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فرود با ریورسو

02

ترمز با كلنگ در سقوطهای ناگهانی (خود ایستایی):
ی كی از م هم ترین تكن یك هایی كه با ید در ا ین دوره فرا
بگیرید روش ترمز با كلنگ است .برای فرا گیری بهتر به موارد
زیر توجه كنید:
 ت مامی

كار آ موزان با ید از

كاله

ایمنی استفاده كنند.
 هر گز نبا ید مو قع تر مز كردن ،سخمه
كلنگ با برف تماس پیدا كند.
 كلنگ با بدن زاویه  15درجه دارد و
سخمه پائین قرار می گ یرد ( بدن
كامالً روی كلنگ قرار می گیرد).
 بند حمایت كلنگ هیچ وقت از دور مچ
دست رها نمی شود.
 ب عد از زدن تی غه

به

سطح

برف و

ان جام ع مل تر مز با ید د ستی كه نزد یک سخمه کل نگ ا ست
را باال آورده تا هم سخمه با برف درگ یر ن شود و هم
اینکه دندانه های تیغه بیشتر در برف درگیر شوند.
 تی غه كل نگ نبا ید ب طرف دا خل بدن كوه نورد گرف ته شود
(باید بطرف بیرون یا بطرف پائین گرفته شود).


چرخش در جه تی ان جام می شود كه تی غه كل نگ در د ست
قرار دارد.

 ش ست باید كامالً در زیر بیلچه قفل شود ،كلنگ نباید در
دست چرخش داشته باشد.
 پا ها و کرامپون ها در

برف درگ یر ن شود و

باال ن گه

داشته شود.
 صورت باید رو به پایین و سخمه كلنگ را نگاه كند.
 ب عد از ان جام ع مل تر مز ،اب تدا پن جه های کرام پون را
در برف کوب یده سپس به حا لت نی مه نش سته در آ مده و
کل نگ را از ق سمت سر بل ند می ک نیم به صورتیکه سخمه
از برف خارج ن شود .وق تی بد نه کل نگ به صورت ع مود در
آمد سخمه را با فشار بیشتر در برف فرو کرده با قرار
39
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دادن دو د ست بر روی تی غه و بیل چه کل نگ برخا سته و
فا صله خود را با کل نگ کم می ک نیم تا به حداکثر
ت عادل بر سیم(حالت ا ستقرار) و سپس به حر کت ادا مه می
دهیم.

حالت اول (سقوط بر روی سینه ،سر به سمت کوه):
پس از به هم خوردن تعادل بر روی شکم روی برف قرار می گیرید
به طوریکه سر شما به سمت باال است .کلنگ به حالت آماده برای
تر مز با رعا یت زاو یه در د ستانتان قرار می گ یرد ،تی غه کل نگ
را در برف بكوب ید طوری که بیل چه ک می ما یل به سمت کوه با شد
(با ید سعی شود کل نگ را با زاو یه  15در جه ز یر بدن خود ن گه
دار ید تا بتوان ید وزن بدن را روی آن اع مال کن ید) و در ا ین
حالت است که تیغه تا حد ممکن در برف قرار می گیرد و با دست

04

دیگر سخمه را باال کشیده و بعد از توقف با حالت استقرار بلند
شوید.
حالت دوم (سقوط به پشت سر به سمت کوه):
پس از به هم خوردن
ت عادل

به پ شت روی

برف قرار می گیر ید،
کلنگ به صورت آماده
ـرار
ـینه او قـ
روی سـ
می ده ید و به سمتی
که تی غه کل نگ قرار
دارد چرخیده و کلنگ
را م طابق حا لت ق بل
در برف می کوب ید و
بدن را به حالت اول
قرار می ده ید .سپس
ب عد از ا ستقرار از
مسیر خارج خواهید شد.

حالت سوم (سقوط به سینه ،سر به سمت دره):
در ا ین حا لت كل نگ را باال ببر ید تا از ز یر آن ام كان د یدن
شیب را پ یدا كن ید .در ا ین ز مان كل نگ فا صله منا سب ج هت
كوب یدن تی غه را دارد؛ تی غه کل نگ را در برف کوب یده و هم چون
پرگار به مرکز سخمه دور این نقطه اتکا چرخیده تا سر به سمت
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کوه و
قرار

پای

شما در ج هت

می گ یرد،

بهار 6931

شیب

سپس م طابق

حالت اول ترمز مینمائید.

حالت چهارم (سقوط به پشت ،سر به سمت دره):
به پشت روی برف در حال سقوط هستید به طوریکه سرتان به سمت
شیب ا ست .در ا ین حا لت برای تر مز اب تدا تی غه کل نگ را در
ک نار بدن خود به دا خل برف بکوب ید ،کل نگ به صورت عر ضی روی
بدن قرار می گیرد و شما با چرخش ،بدن را از زیر کلنگ خارج
خواهید كرد.
در حین چرخش پا ها را پایین آورده و باالت نه به سمت کوه قرار
می گ یرد .در ا ین حا لت با تو جه به ن کات گف ته شده در مرح له
اول ترمز كنید.

صعود با دو تبر

06

اگر شیب بین  45تا  55بود می توان تبرها
را بصورت آنچه در تصویر روبرو آمده در
دست گرفت و صعود نمود.
توجه داشته باشید تبر ها در طرفین بدن
قرار بگیرند و تیغه به خوبی در برف سفت
فرو برود.

و با بیشتر شدن شیب می توان یکی از تبر
ها را با گرفتن دسته آن و وارد نمودن
وزن به تسمه و دیگری را با حلقه کردن
دست بدور تیغه استفاده نمود .در این
حالت از زانو برای حفظ تعادل نیر می
توان بهره جست.

در صعود همیشه بازوان باید کشیده
باشد.

ضمنا توجه داشته باشید وزن

دستان باید کامال بر روی تسمه های نگاه
دارنده منتقل شود و از فشردن زیاد
دسته ،خود داری شود.
عکس روبرو که به حالت

 Xمعروف است

یکی از روش های استقرار است.
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حالت اولیه و مناسب استقرار
همانند سنگنوردی در برف سفت عمود نیز بدن نباید خیلی از سطح
برف دور باشد .نوک کرامپون هم نباید با زاویه در داخل برف
سفت فرو رفته باشد .پاشنه کفش نیز نباید نه خیلی به سمت باال
باشد و نه خیلی پایین .همیشه سعی شود دستها در حالت

کشیده

قرار گیرند و وزن بر روی تسمه های حمایت تبر بیفتد .در
حقیقت چنگ زدن بیش از اندازه به دسته تبر تنها باعث خستگی
غضالت دست می شود.باال تنه در صورت امکان رو به عقب قرار گیرد
تا دید بهتر و امکان مانور بهتری داشته باشیم.
مکان کوبیدن نوک تبر را به گونه ای انتخاب کنیم که بعد از
کوبیدن ،سخمه تبر در روبروی پیشانی قرار گیرد .می توان با
نزدیک کردن زانو ها در مواقع ضروری تعادل را حفظ و یا
استراحت نمود.
بهترین حالت استقرار همیشه

وقتی بدست می آید که بازوان

کامال کشیده باشد.

08

برای ضربه زدن نباید تبر را خیلی پشت سر برد.این کار باعث
عدم کارایی ضربه می شود.

غلط

زاویه مناسب فرو رفتن نیش های جلو کرامپون بشکل زیر می
باشد.
برای بیرون آوردن تبر می توان از روش زیر استفاده نمود.

33
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توالی صعود در برف سفت (که همانند صعود یخ با شیب تند می
باشد)

011

2

6

4

9

1

5
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در صعود برف سفت همانند سنگنوردی می توان از کلیه لبه ها و
امکاناتی که ابزار در اختیار ما قرار می دهند استفاده نمود.
بنا بر این اجرای حرکات قطری – ضربدری – بهره گیری از چرخش
های بدن با تو جه به موقع یت و شیب م سیر می توا ند به به بود
تکنیک های صعود کمک کند.

012

تصاویر زیر تکنیک های گوناگونی را که می تواند
حین صعود و یا تراورس مورد استفاده قرار گیرد.
نشان می دهد.
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هم طنابی در یخچال (صعود همزمان)
در ب سیار موا قع و در م سیرهای یخ چالی شیب م سیر به گو نه ای
ا ست که ن فرات می توان ند همز مان با ی کدیگر حر کت کن ند .ا ین
حرکت بصورت مایل بوده و نفرات همگی با هم در حمایت و کنترل
رهبرگروه حرکت می کنند .در این حالت نفرات شامل یک سرگروه و
یک یا دو نفر همراه می باشد (بهترین حالت هم طنابی حضور سه
ن فر در تیم می با شد و در صورت حر کت تیم دو ن فره و و قوع
حادثه سقوط یکی از نفرات در شکاف باال کشیدن وی توسط نفر دوم
بسیار دشوار است).
در م سیر های م سطح

که شکاف ی خی و جود ندارد ت عداد ن فرات

چندان مهم نیست.
در مسیرهای مسطح که دارای شکاف است نفرات باید تا حد امکان
شکاف ها را دور بزنند(دو یا سه نفر).

در مسیر های کم شیب بهترین حالت صعود
ب صورت ما یل

می با شد ز یرا در

صورت

سقوط ن فرات ام کان بر خورد با ن فرات
پایین نمی رود.
در م سیر هایی که شکاف یخ چالی ز یاد
است باید فاصله نفرات از یکدیگر حدود
(62

تا  )65م تر با شد .در ا ین حا لت

ط ناب ک می آزاد ا ست و هر ن فر با یک

016

طنابچه یک گره قفل خودکار (اتوبلوک) به جلوی صندلیش می زند.
این گره باعث می شود تا در صورت سقوط نفرات تیم و وارد آمدن
بار وزن آن ها بر روی ط ناب ،بار اب تدایی از طر یق گره پرو سیک
به صندلی وارد آید و نفر پس از مهار سقوط بتواند طناب اصلی
را از صندلی خود بدون مشکل آزاد نماید.
اگر کرده دو نفره باشد می توان روی طناب چند گره

با فاصله

 6.5م تر از ی کدیگر زد .ا ین گره ها در صورت سقوط ن فرات در
شکاف در لبه شکاف گیر کرده و مانع سقوط نفر می شوند.
ا ین کار هن گامی تو صیه می شود که ن فرات ط ناب دی گری به مراه
داشته باشند تا از آن برای عملیات باالکشی استفاده کنند.
ن فرات اول ( سرگروه) می با ید همی شه حداقل حدود سه م تر از
ابتدا طناب را روی بدن و یا داخل کوله پشتی قرار دهند تا در
شرایط ضروری از آن در ای جاد کار گاه ا ستفاده کن ند( .ا ین ع مل
را نفر آخر نیز می باید انجام دهد).
اگر کرده سه نفره باشد .نفر وسط می تواند با زدن یک گره آن
را به کارابین پیچدار صندلیش بیندازد و
یا

م ستقیما ط ناب را بر روی صندلی گره

بز ند ا ما در هر حال

برای کا ستن ف شار

در فا صله  21تا  91سانتیمتری یک گره
(ترجی حا گره پروا نه) می ز ند .ا ین گره
مو جب

می

شود

تا در

صورت وارد آ مدن

ف شارهای ناگ هانی ،ت عادل ن فر و سط به هم
نخورد.
در صورتیکه م سیر فا قد شکاف با شد ه مه
تیم در یک خط حرکت می کند.
در صورتیکه م سیر كم خ طر با شد ( شیب کم
و احت مال و جود شکاف ی خی در آن نبا شد)
ن فر سر گروه با گرفتن و سط ط ناب هر دو
ن فر را کن ترل و حما یت می ک ند .در ا ین
حا لت هیچ گو نه خال صیی نبا ید در ط ناب
وجود داشته باشد.

617

از
اجتناب
برای
بهم خوردن تعادل
گره
توان
می
با
را
پروانه
دنباله بلند (حدود
سانتیمتر)
41
ایجاد نمود ،سپس
با
آنرا
دنباله
گره ای دیگر به
ثندلی متصل کرد.
(مطابق شکل)
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برای

نفرات

حمایت

الزم

به

بهار 6931

زدن

کارگاه نیست .بلکه نفر سر گروه
می تواند پس از جمع کردن اضافه
طناب فقط  2.5تا  9متر را در
دست داشته باشد و به نسبت طناب
را

و

کم

سرازیری

یا

اگر
جلو

مبتدی

در

انجام

حمایت

زیاد
خطر
و
در

کم
سر
پشت

کند.

در

بود

نفر

گروه

ضمن

حرکت

می

کند .اگر مسیر خطر ناک بود سر
گروه خودش جلو می رود.
در سر باالئی ها سر گروه جلو و نفر مبتدی پشت سر حرکت می
کند.
اگر تعداد شکاف ها زیاد بود بهتر است رهبر تیم فاصله اش را
با سایرین به حدود  65متر افزایش دهد تا در صورت بروز سانحه
زمان کافی برای کنترل نفراتش داشته باشد.
اگر تعداد شکاف ها کم بود می توان فاصله را تا  8متر کاهش
داد.
استفاده از صندلی به جای سینه صندلی در صعود های یخچالی به
این علت توصیه می شود که اگر نفر جلو داخل شکاف بیفتد اگر
در صورتی که سایر نفرات تیم دارای سینه صندلی باشند فشار
حاصل از سقوط باعث بهم خوردن تعادل آنان می شود.

018
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حمل طناب در صعود همزمان
می توان مطابق شکل های زیر اضافه طناب را دور بدن حلقه نمود
و سپس به صندلی مت صل ن مود .در صورت بروز سقوط هر یک از
نفرات در این حالت ادامه طناب براحتی در دسترس است.

001

3
در

تراوس

ن فره،

سر

های

سبک ،در

گروه در

تیم

سه

باال و ن فرات

مب تدی در پایین قرار گرف ته و در
یک خط حرکت می کنند.
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حرکت در مسیر های راحت و بی خطر

دو نفر هنگام عبور در مسیرهای دارای شکاف

اضافه طناب دور بدن و یا داخل کوله پشتی قرار می گیرد

002

سه

نفر هنگام عبور از مسیر دارای شکاف

669

طرح ردس پیشرفته ربف

بخش ربف و خی

کارگروه آموزش

بهار 6931

عبور از تله ها و شکاف های برفی
در م سیر هایی که احت مال و جود
ت له

های بر فی

یخ چالی در آن

یا

شکاف

های

می رود .ن فرات

حتما باید در طناب و با حمایت
حر کت کن ند .ا گر در ق سمتی از
م سیر م شکوک به و جود ت له بر فی
شدید با ید یک ن فر همان ند شکل
با فرو کردن کل نگ در م سیر به
آز مایش ا ستحکام م سیر ب پردازد
و نفــر (نفــرات دیگــر) آمــاده
برای حمایت باشند.
یعنی یا به حالت ایستاده کلنگ
را در د ست گرف ته و آ ماده تر مز
کردن با شند و

یا

با ب صورت

نش سته به حما یت ن فر بپرداز ند .ن فر ج لو با ید با احت یاط از
م ستحکم ترین ب خش های م سیر راه را پ یدا نما ید .در بع ضی از
جا ها ح تی با ید برای ع بور از شکاف ب صورت چ هار د ست و پا حر کت
کرد.

004

گاهی اوقات الزم می شود نفر اول حتی

از روی شکاف ها بپرند.

در این حالت بهتر است کلنگ بصورت آماده در دست باشد.
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کلنگ قابل
بازگشت
در فصـــــل بهـــــار
کوه نوردان ز یادی ضمن
صــعود از مســیر هــای
کوه ستانی

ناگزیر از

فــرود بــر روی پهنــه
های بر فی می شوند.
ساده ترین روش فرود
در ایــن پهنــه هــای
برفی کندن یک کارگاه
قارچ برفی و فرود بر
روی آن است اما گاهی نیاز به کارگاه مستحکم تری بر روی برف
هستیم .ضمن آنکه می خواهیم بعد از انجام فرود ابزاری نیز به
جای نگذاریم.
روش دفن دو کلنگ
برای این کار می توان از روش دفن دو کلنگ مطابق شکل استفاده
نمود.
یک کلنگ را افقی داخل شیار می خوابانیم .کلنگ دیگر را عمود
پشت سر آن قرار می دهیم .تسمه حمایت دو کلنگ را به هم متصل
می کنیم .به انتهای کلنگ عمود با استفاده از یک طنابچه 5
میل به طول حداقا  6.5متر گرهی می زنیم (و یا طنابچه را از
سخمه عبور داده و گره می زنیم) سپس طنابچه را از روی کلنگ
افقی عبور داده ،آنرا با گره ای که روی طناب اصلی تعبیه
کرده ایم وصل می کنیم .طناب اصلی را دور کلنگ عمودی قرار می
دهیم .الزم است گره روی طناب اصلی را تا حدامکان به کلنگها
نزدیک کنیم تا در زمان فرود کارگاه از جا در نیاید) با
رعایت نکات الزم فرود می رویم .سپس با کشیدن طناب از جهت گره

006

هر دو کلنگ خارج می شود و به پایین می آیند (برای تشخیص
بهتر طنابی که قصد کشیدن آنرا داریم ،بهتر است هنگام فرود
با

یک

اسلینگ

بلند

و

کارابین

آنرا

به

صندلیمان

نمائیم).

روش دفن یک کلنگ قابل
بازگشت به صورت افقی
سیستم اول:
 ضروری ا ست ح فره ای باعمق مناسب برای عبور طناب
بازگ شت ح فر كرده به طوری
كه كشش طناب در هنگام فرود كلنگ را از جا در نیاورد.
 بســتن طنابچــه بــه طنــاببازگ شت با ید بو سیله یك گره
ان جام گ یرد نه بو سیله گره
اتوبلوك (خطر لغزش)
می توان ز یر طناب چه ای که
از سر کلنگ گرفته شده وسیله
ای مان ند ( كاله ،رو سری ،ساك
پال ستیكی) گذا شت تا از پاره
شــدن طنابچــه بوســیله یــخ
جلوگیری و یا مانع از فرو رفتن آن در یخ شود.
سیستم دوم:
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سر انت هائی ط ناب را بو سیله

گره

خودحما یت به و سط د سته كل نگ مت صل ك نیم .ع مل فرود بر روی
دنباله طنابی که از وسط دسته کلنگ گرفته شده انجام می شود.
 می توانیم انتهای دیگر طناب را به سر كلنگ متصل كنیم.مطمئنا بر روی دنباله طنابی که از سر کلنگ گرفته شده عمل
كشیدن برای برگشت كلنگ صورت می پذیرد .همان پیش بینی هائی
كه در سیستم قبلی بكار می رفت در اینجا نیز انجام می شود تا
حركت طناب به خوبی انجام پذیرد.

نكته:
 در هر دو روش ع نوان شده باال ،عرض شیار ای جاد شدهج هت د فن كل نگ می بای ست بیش از از ا ندازه سر كل نگ
باشد تا هنگام كشیدن كلنگ تیغه در برف گیر نكند.
ارتفاع دیواره جلویی کارگاه نباید بیشتر از طول کلنگ باشد
در غیر اینصورت و همزمان با کشیده شدن طناب نک تیغه در برف
فرو رفته و احتمال گیر کردن و آزاد نشدن کلنگ زیاد است

سیستمهای باالکشی
سیستم باالکشی که در فرانسوی به آن موفالژ42؛ در آلمانی فالشن
زوگ

43

و در انگلیسی پولی

44

به آن گفته می شود ،سیستمی است

متشکل از قرقره و طناب و گره های قفل خودکار (اتوبالک) که با
تبعیت از قانون قرقره ها به یک امداد گر این امکان را می
دهد که با حداقل نیرو و تالشی کمتر در برابر افزایش بیشتری
در طول طناب کشیده شده ،مصدوم را باال می کشد.
در تئوری :سیستم نیروی امدادگر را تقسیم می کند.
Mouflage
Flaschenzug
pulley systems

42
43
44

008

در عمل :دو چیز مانع کارآمدی سیستم می شود و

محدودیت ایجاد

می کند.
-6ابزار زیادی مورد نیاز است.
-2اصطکاک مشکل ساز است.

عبور از گره
گاه ممکن است هنگام پائین فرستادن مصدوم یا فرد مبتدی از
یخچال با گره حمایت و یا ابزار با کمبود طناب مواجه شوید و
نیاز به اضافه نمودن طناب دیگری پیدا کنید .در این حالت پس
از گره زدن طناب دوم به طناب فرودتان ،نیاز به عبور گره
اتصال طناب از گره حمایت کارابین و یا ابزار حمایتی دارید.
این امر حتی ممکن است در شرایطی رخ دهد که میانه طناب فرود
زده دار شده باشد و مجبور به زدن گره ای برای جلوگیری از
خطر پاره شدن محل زدگی طناب شوید و یا به هر دلیلی در
طنابتان گره ای ایجاد شود که عبور آن از گره حمایت و یا
ابزار حمایت دشوار باشد.
بدین منظور
 -6ابتدا طناب فرود را با کمک گره چفت شونده قفل می
نمائید.
 -2با استفاده از یک طنابچه  6میلیمتری که دارای طول
حداقل  9.5متر باشد بر روی طناب اصلی یک گره قفل خودکار
سرطناب (پروسیک با سر طناب) می زنیم ،در سر دیگر طناب با
یک کارابین پیچدار گره حمایت زده و پس از فیکس کردن طناب
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باز هم آنرا با یک چفت شونده مهار می کنیم .گره ایجاد
شده باید تا حد امکان به کارابین نزدیک شود.
 -9پس از رد کردن گره میان طناب و یا گره دو سر طناب که
توسط آن طناب جدید را به سیستم افزوده ایم در سمت دیگر
طناب یک گره حمایت زده مجددا آن را با چفت شونده مهار می
نمائیم.
-1حال از ابتدای کار مجددا اقدام به باز نمودن چفت شونده
ها می کنیم .ابتدا چفت شونده طناب اول را باز کرده ،گره
حمایت آنرا از کارگاه خارج می کنیم بدین شکل بار بر روی
طنابچه قفل خودکار (پروسیک) منتقل می شود .سپس چفت شونده
طنابچه را باز میکنیم و بار را به طناب دوم منتقل می
کنیم (بار را به پشت گره دوسرطناب منتقل می کنیم).
بدین ترتیب گره از سیستم خارج خواهد شد و می توانیم به
پائین دادن فرد مصدوم و یا مبتدی ادامه دهیم.
یادآورید:
 در تمامی مراحل کار خودحمایت حمایتچی الزامی است. بهتر است برای ایمنی کار تمامی گره های چفت شوندهبا

گره ضامن دوبل ایمن شوند و به داخل کارابین

پیچدار بیافتند.

021

روز
چهارم
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باالکشی از شکاف
با وجود تمامی احتیاط ها باز احتمال سقوط در شکاف است.
تصاویر زیر لوازمی را که نفرات باید هنگام عبور از اینگونه
مناطق بهمراه داشته باشند را نشان می هد.

022

همانگو نه که در مبا حث ق بل ذ کر شد ن فرات به تر ا ست چ ند م تر
طناب اضافه را (حداقل  9متر) داخل کوله پشتی خود بگذارند تا
در صورت بروز ات فاق از آن ا ستفاده کن ند .و لی در صورت دا شتن
تسمه و لوازم مورد نیاز می توان از این کار صرفنظر کرد.
هماگونه که در شکل می بینید انتهای طناب نفرات با یک گره به
کوله پشتی آنها متصل شده است و اگر نفر در شکاف سقوط کرد می
تواند سریعا کوله پشتی را از پشت سر خود باز کند و به حالت
آویزان به بدن در آورد.

نفر وسط طناب
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سه حالت عمومی برای بیرون کشیدن نفر از
شکاف وجود دارد:
 1ن فر قادر به فعال یت ا ست

صعود می مونی با یو مار و یا

پروسیک
فرد سقوط کننده به شرط توانایی و به همراه داشتن طنابچه می
توا ند با زدن گره پرو سیک ب صورت می مونی از ط ناب باال بیا ید.
برای اینکار احتیاج به دو طنابچه با اندازه هایی که متناسب
با قد شخص باشد احتیاج است ( مطابق شکل).
همانگو نه که ذ کر شد به تر ا ست ا ین طناب چه ها از ق بل بر روی
طناب گره بخورد و از قبل

آماده باشد.

024

 .2نفر قادر به فعالیت است (روش قرقره)
ا گر ن فر سقوط کن نده توا نایی حر کت دا شت می توان ب عد از زدن
کارگاه همانند شکل ،وسط یک طناب را که به کارگاه متصل است و
کارابین پی چداری

بر روی آن ا ست،

برای او

به دا خل

شکاف

فرستاد و بعد او نیز در روند باالکشی می تواند کمک نماید.
طبیع تا به ه مراه دا شتن لوازم مخ صوص نظ یر ( )Ropeman-Tblocو
یو مار و قر قره می توا ند در فرای ند باالک شی ب سیار مث مر ث مر
باشد.
باالکشی در شکاف یخی
(سیستم قرقره نیز نامیده می شود)
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توجه:
برای

پیاده

سازی

این

مدل

داشتن

طناب

به

انداز

کافی

الزامیست.
در این مصدوم می تواند خود را با یك پروسیك یا ابرازهای
اتوبالک دیگر و یا نیروی دست خود باال بكشد(.نیروی )F1
بازده این مدل از مدل سیستم قرقره ساده کمی بیشتر است.
هیچ پروسیكی برای جابجایی امدادگر الزم نیست
امکان چند برابر کردن نیرو و بازده مدل با اضافه کردن بازو
و قرقره اضافی وجود دارد.

026

 .9هن گامی که نفر به تن هایی

قادر به باال آ مدن از شکاف

نیست( .تیم سه نفره)
در لحظه سقوط دو نفر دیگر باید بالفاصله به حالت ترمز بر روی
زمین دراز بکشند تا ضربه سقوط را دفع کنند.
بعد از متوقف شدن فرد سقوط کننده یک نفر به حالت ترمز باقی
ما نده دی گری خود را از ط ناب جدا می ک ند (و لی با یک گره
پروسیک خود را در ادامه حمایت طناب قرار می دهد).
سپس

با ا ستفاده از لوازم ه مراه و در فا صله حداقل سه م تری

از شکاف) کارگاه می زند.
به ک مک ا بزار و یژه نظ یر ت سمه و یو مار و یا گره پرو سیک وزن
نفر را به روی کارگاه منتقل می کند.
ب عد در صورت ام کان به شکاف نزد یک شده و یک کل نگ را از ز یر
ط نابی که به دا خل شکاف رف ته می گذرا ند (ا ین کل نگ برای
ج لوگیری از برش برف به صورت اف قی قرار می گ یرد و به تر ا ست
کلنگ حتما حمایت شود).
سپس با ی کی از روش های موفالژ – فال شن زوک ن فر را به باال می
کشند.

روشهای باال كشی
مم كن ا ست هن گام حما یت ،صعود كن نده ای كه از پایین در حال
صعود به سوی شما ست ،د چار م شکل شود و از ادا مه صعود باز
بما ند .در این صورت ا گر ت صمیم به باال ك شیدن او گرفت ید می
توان ید ی كی از روشهای ز یر را به كار گیر ید تا نفر با حداقل
نیرو باال كشیده شود.
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فال شن زوگ یك قر قره ،قدیمی ترین و ساده ترین روش باال ك شی
مجروح است.
برای اجرای این روش:
با استفاده از گره چفت شونده طناب را ثابت كنید.


تذكر :به تذكرات ذكر شده در مبحث اضافه كردن طناب توجه

كنید.
 )1با استفاده از سر یك طنابچه  5می لی متری گره پروسیكی روی
طناب باردار سوار كنید.
 تذكر :طول طنابچه باید حداقل  2/5متر باشد.
)2

كارابین

پیچ داری

به ی كی از تك یه گاه های

با ا ستحكام

كارگاه وصل كنید.
 )3با انت های ط ناب پنج می لی م تری ،یك گره حما یت زده ،آن را
داخل كارابین مذكور بیانداز ید وخالصی طناب را بگیر ید .سپس
روی گره حمایت ،یك گره چفت شونده بزن ید (كارابین ضامن گره
چفت شونده را فراموش نكنید).
 )4گره چفت شونده طناب اصلی را باز كن ید و با استفاده از گره
حما یت موجود ،طناب را به آرامی شل كن ید تا بار به طناب 5
میلی متری منتقل شود.
 )5طناب را از كارابین خارج كنید.
 )6با ا ستفاده از گره گاردا می توان هم چون ابزاره یی مان ند
یو مار ،تی بوک و  ...حر كت ط ناب را یكطر فه ( به سمت باال)
كنید.
نحوه اجرای گره گاردا:

Flaschenzug simple
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 -6-7دو عدد كارابین ساده و كامالً هم شكل

و هم

ا ندازه  Oرا از یك ج هت دا خل ت سمه كار گاه
بیاندازید.
-2-7

با ا ستفاده از ط ناب ا صلی ،م طابق

شكل،

گره گاردا را روی كارابین ها سوار كنید.


تذكر :برای در ست كردن گره گاردا از
كارابین

های

پیچ دار ا ستفاده نكن ید

زیرا برجستگی پیچ ها مانع به هم چسبیدن
دو كارابین شده و ط ناب بین كارابین ها
قفل نمی شود.


تذکر :گره چ فت شونده طناب چه را باز

می کنیم تا بار بر روی طناب اصلی منتقل
گردد .سپس طنابچه را آزاد می نمائیم.
)7

به و سیله

یك ب لوك  5می لی م تری

گره

پروسیكی روی طناب بار دار سوار كرده و تا می توان ید آن را
پایین برید.
 )3كارابینی داخل حلقه بلوك پروسیك بیاندازید.
 )61طناب بی بار را از كارابین مذكور عبور دهید.
 )66دنباله طناب را باال بكشید تا مجروح باال كشیده شود.
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 )62گره پروسیك پس از چند مرتبه باال كشیدن طناب ،باال خواهد
آمد بنابراین دوباره آن را پایین ببرید و كار را ادامه
دهید.

فالشنزوک تک قرقره

توجه :
 برای كشش ،تالش زیادی الزم است. ابزارهای كمی مورد نیاز است. ام كان چ ند برا بر كردن ن یرو با ا ضافه كردن قر قرههای اضافی وجود دارد.

001

فالشنزوک با دو قرقره

برای استفاده از این روش باالكشی الزم است محل نصب کارگاه از
محل شكاف به حدی كافی دور باشد ،زیرا جهت کشش به سمت شکاف
می باشد و خطر سقوط امدادگر در شکاف وجود دارد.

روش موفالژ
ً بدون احت ساب گر مای حا صل از
« موفالژ» وزن م جروح را تقری با
اصطکاک به نصف تقل یل می دهد و نسبت به سایر روشهای باال كشی
نیروی کمتری صرف می كند.
مراحل انجام عملیات موفالژ:
 3 مرح له اب تدایی موفالژ همان ند  3مرح له اب تدایی فال شن زوگ
می باشد.
 )61همان ند مرح له  3که بر روی ط ناب باردار یک پرو سیک ن صب
کرده ا یم و کارابین را از آن ع بور داده ا یم ا ین بار بر روی
طناب بدون بار پروسیک دیگری نصب می کنیم.
 )66طناب چه ای به طول  2/5م تر انت خاب ن موده و دو سر آن را
گره هشت یک ال و به هر یک کارابینی می زنیم.
 )62ی کی از گره های ه شت طناب چه را به دا خل کارابین پرو سیک
روی ط ناب

بدون

بار

می ا ندازیم و ط ناب

کارابین سر دیگر طنابچه عبور می دهیم.
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 )69و سط طناب چه را از کارابین پرو سیک روی ط ناب باردار ع بور
می دهیم.
 )61دنباله طناب را باال بكشید تا مجروح باال كشیده شود.

تصویر سمت راست :موفالژ
تصویر سمت چپ :موفالژ با یک تغیر جهت کشش

میزان كاهش وزن مجروح در روشهای مختلف باال كشی:


موفالژ وزن مجروح را  11درصد كاهش می دهد.



فال شن زوگ یك قر قره ای وزن م جروح را  15در صد كاهش می
دهد.
نكته هایی در مورد روشهای باال كشی:



كلیه روشهای باال كشی از قانون قرقره ها تبعیت می كنند.

002



ا گر هن گام ع بور ط ناب از كارابین ها ،از قر قره ا ستفاده
شود .به علت حذف

اصطكاك طناب با كارابین ،انرژی تلف شده

حدود  5تا  61درصد كاهش می یابد.

توجه :
این سیستم به شرط داشتن طنابچه هایی به طول حداقل  2.5متر و
قطر  1میلیمتر قابل اجراست.
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صعودکرده ای درزمستان و تابستان
صعودکرده ای چیست ؟
کرده در زبان فرانسوی به معنای طناب است و صعود کرده ای هم
ط نابی مع نا می د هد .صعودکرده ای مرا حل مدیریت ط ناب ا ست که
این امکان رابرای صعودکنندگان فراهم می آورد تا بطور متناوب
سرطناب رابین خودتعویض کنندو یایک صعودکننده در تمام مسیر و
فواصل بین کارگاهها ،سرطناب باشد.
ا ین ب خش رو شهای مختل فی از صعودکرده ای درتاب ستان وزم ستان
رات شریح

می ک ند،

عالوه

برآن بر خی ا شکاالت ع مده ای را که

صعودکنندگان تجر به کرده ا ند ب طور وا ضح موردبرر سی قرار می
د هد ،ع لی الخ صوص ا شکاالتی که از صعود کرده ای تاب ستانه به
صعودکرده ای زمستانه منتقل می شود .وقتیکه یک مسیرانتخاب می
شودباید ت مام جن به های آن موردبرر سی قرارگیرد تاهیچ دلی لی
برای نامناسب بودن آن باقی نماند.
برنامه ریزی برای صعود
 شرایط جوی :تاثیرآن بر شما و همراهان شما
 پیش بینی بهمن :خطرات بالقوه محل انتخابی
 انتخاب مسیر :بررسی طول مسیرومدت زمان صعودآن
 تداوم انعطاف :آیامسیرانتخابی چنین شرایطی دارد؟
 تجهیزات :شخصی و تیمی
 طنابهای صعود :تکنیکهای تک طناب ودو طناب
 انتخاب سیستم طناب :چندنفرصعودخواهندکرد ،مدیریت طناب


هم طناب ها :تجر به آن ها ،آیا شماآموزش ده نده ه ستید یا
راهنما؟

ب عد از این که به د قت برنا مه ر یزی صعودراانجام دادیدمرح له
بعدبررســی داشــتن مهارتهــای مناســب ،تکنیــک هــاوتجهیزات
صعودازمسیراست.
مدیریت محل استقرار:
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یکی ازدالیل اساسی که اغلب سبب کاهش سرعت صعودتیم می شودضعف
مدیریت م حل ا ستقرار ا ست ،صعودکنندگان اغ لب مج بور به شبمانی
می شوند زیرا سرعت حرکت آنها بسیار پائین است.
محل استقرار چیست ؟
جایگاهی است برروی یک صخره و یا پهنه برفی ،جائی که شمابرای
ای ستادن یانش ستن باات صال ومح کم

کردن خود به

یک کار گاه

آنراانتخاب می کنید.
مدیریت محل استقرار چیست؟
مدیریت م حل ا ستقرار ی کی ازجن به های م هم صعودا ست .وقتی که
صعودکرده ای ان جام می ده ید ب سیار ح یاتی ا ست که سازماندهی
ط ناب دا شته با شید و ن فرات بدر ستی مستقر شده با شند .این کار
این امکان رافراهم می سازد که حمایت ایمن برای صعودکنندگان
بوجود بیاید و سرگروه صعودی روان داشته باشد.
مدیریت محل استقرار شامل:
 مکان استقرار
 تجهیزات موردنیاز
 برقراری کارگاه/کارگاههای مناسب
 اتصال خود به کارگاه
 استقرار خود برای حمایت
 محیانمودن محل استقرار برای نفرات بعدی
 جهت ابزارحمایت
 مکانی برای قرار دادن طناب یدکی
 جمله های قراردادی صعود
 هن گام ر سیدن

به م حل ا ستقرار مو ضع

گرفتن و بازکردن

ابزارحمایت نفرات بعدی
تجهیزات
د قت درانت خاب ابزارحما یت ب سیارمهم ا ست .وقتی که ازط ناب 8/5
یــا 3/5میلیمتــری اســتفاده مــی شــودازابزارحمایت مناســب آن
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ا ستفاده شود تا ن یازی به امت حان چ گونگی ل غزش ابزار برروی
طناب هنگام اتصال نداشته باشید.
مالحظات
 -6اغلــب  ،صــعودکنندگان دونفرهســتندکه بــاهم صــعودمی
کن ندوحمایت آنهابطورم ستقل ان جام می شود .درا ین راب طه
انت خاب دق یق ابزارحما یت حائزاهم یت ا ست زیران حوه دا خل
کشــــــــیدن طنــــــــاب اضــــــــافه راتعیــــــــین
می کند.اگرهردونفرقادرند که برروی یک ط ناب ی کی باالی
دیگـــری صعودکننددرصـــرفه جـــوئی وقـــت تاثیربســـزائی
بوجودخواهدآمد.
 -2برروی بع ضی ازمسیرها صعودکنندگان ف ضای کافی برای صعود
پهلو به پهلوی یکدیگررادارندکه باعث می شود از سقوط یخ
و یا سنگ برروی سایرین ج لوگیری بع مل آ ید .متناو با"
نفــرات بعــدی ممکــن اســت نیازداشــته باشــندکه هریــک
درمسیرجداگانه صعودکنندتاخطرسقوط یخ و سنگ برروی دیگری
را کاهش د هد .درصعودزم ستانه م حل ا ستقرار با ید درم کانی
منا سب وا من برپا شودوجائی با شدکه بوا سطه حر کت ن فراول
یاسایرنفرات چیزی برروی سرسایرین سقوط نکند.
 -9برای حرکتی روان درصعودکرده ای باید به تکنیکهای مربوط
به کن ترل و ضعیت تو جه دا شته با شید .یک مسیر شیب دارم کان
خوبی برای تمرین این تکنیک برای فردمبتدی نمی باشد.

صعود برفچال
در این روز شاگردان به همراه مربی خود یک مسیر برفچال را به
صعورت كرده ای صعود کرده و سپس در صورت امکان

مرحله ای

فرود می آیند.
نکاتی که باید مورد توجه قرار بگیرد:
 -1به همراه بردن ابزار کافی و مناسب مسیر.
 -2رعایت فواصل ابزار حمایت میانی.
 -3ارتباط گیری درست بین نفرات و استفاده از کلمات
قراردادی.
 -4بر پایی کارگاه مناسب.
 -5رعایت فاصله و جهت صعود نسبت به کارگاه
 -6رعایت اصل خود حمایت در تمامی مراحل صعود و فرود.
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 -7رعایت ریزش سنگ و یخ

بهار 6931

و حفظ فاصله با سایر شاگردان.

 -8استفاده الزامی از کاله کاسک.
 -9رعایت فاکتور سرعت در صعود با در نظر گرفتن ایمنی و
زمان مفید برای صعود.

مهمترین منابع و مأخذ
.1

&

Pete Hill

Mountain Skills Training Handbook

The

Stuart Johnston
 Isbn 0715310917تاریخ چاپ 2111
 .2یادداشت های شخصی آقای رضا زارعی از کالس های

Mountaine

 Leaderو  Sever Routeدر مدرسه ملی کوهنوردی شامونی
فرانسه
 .3جزوه کارآموزی؛ كارگروه کوهنوردی؛ اردیبهشت
.4

Jeff Lowe

Ice World

چاپ

.78
Isbn 0-

6331

89886446-1
Mountaineering The Freedom Of Hills .5
I 840370017

edition

th

6

Isbn

 .6سایت اینترنتی Climbing؛
 .7سایت اینترنتی Beal

http://www.climbing.com
http://www.beal-planet.com

 .8سایت اینترنتی Petzl؛
http://www.petzl.com
 .9فصلنامه کوه شمارههای  6985-6986بخش نکاتفنی
special .10

man oeuvres

endorsements

Nœud

Department

de la formation
Alpinism .11

( ،November 1998 ،ENSAاستفاده از تصاویر).

 .12کاربرد طناب در کوهنوردی؛ گروهکوهنوردانآرش ،چاپ اول،
دیماه ( ،6953استفاده از تصاویر)

008

 .13طرحدرس کالسسنگنوردی ،نوشته محسن نوری.6976
 .14گره ها و طناب ها برای کوهنوردان
مترجم شاهین محمدی یگانه چاپ اول

نوشته :دان رالیک
تابستان 6982

Isbn

964-06-3345-3
 .15تصاویر محصوالت و فنی کاتالوگ پتزل دارای حق مولف می
باشند© PETZL
 .16سایت اینترنتی علی پارسایی
http://www.parsaei.com/techtip/index.asp
 .17کتاب

راهنمای

آموزش

فنون

کوهنوردی

نوشته:

پیت

هیل

واستوارت جانستون -پیش گفتار -نیگل ویلیامز -ترجمه:
خانم پریساحسین زاده
 .18پایان نامه مربیگری درجه  9برف و یخ محمد حسین عسگری
با موضوع سیستم های باالکشی (تحلیل و محاسبه نیروها)
 .19پایان نامه مربیگری درجه  9برف و یخ آقای حمید طربی با
عنوان کوهپیمایی و کوهنوردی – مبحث باطوم

کار ما خالی از اشکال نیست منتظر دیدن و شنیدن

نظرات

انتقادی و سازنده شما در جهت هر چه تکمیل تر نمودن این
مجموعه

هستیم.

با آرزوی توفیق روزافزون
فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی
جمهوری اسالمی ایران
کارگروه آموزش
بخش برف و یخ
بهار  6931خورشیدی
www.msfi.ir
info@msfi.ir
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