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مربیان که ما را یاری نمودندهمه 

 تدوین گرد آوری و ترجمه:

 

 یپارسائ یعل

 

 ناشر:

 یکوهنوردی و صعودها فدراسیون

 ایران اسالمی جمهوری  یورزش

 آموزشكارگروه 

 یخورشید 6931 بهار تاریخ نشر:

 چهارم ویرایش:

ر نحو ممكن ممنوع ن جزوه به هیر در مفاد اییتوجه هرگونه تغ

 ق منبع آزاد استیباشد. استفاده از مطالب با ذكر دق یم

  

 با سپاس فراوان از:
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 نام خداوند جان و خرد هبمقدمه

 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.

 

باعث   یمناسب در کوهنورد یک ها و روش هایدرست  تکن یریفراگ

سطح ک قا  ــنورد یفیارت ها در  یم یکوهــــ ظام یگردد وتن ک ن

ت سلسله مراتب آموزش متناسب با سطح تجربه یهدفمند و با رعا

 نه را داشت.یت بهیفیتوان انتظار بهبود و ک یشاگردان م

که سلسله مراتب   یبا وجه به  وجود خال در روند آموزش کوهنورد

صورت موز آن  ب عد مرب یکار آ گر یگریو ب باز ن ضرورت  و  یبود 

ک از دوره ها یگاه هر ین جاییدا نمودن راهکار مناسب و تبیپ

 شد. یحس م  یجامعه کوهنورد  یامروز یاز هایمطابق ن

ن بعد از دوره یبا توجه به این موارد در چارت آموزشی  و همچن

موز نام پ یدوره ا  یکار آ حت  پیت که در شد ینیش بیشرفته   ه 

هاین دوره کلیا موزش  ها یکیتکن یه آ صعود  مه  ن یخاص الز  یف

م موزش داده  عد از ا یگریشود و دوره مرب یآ قرار یب ن دوره 

 دارد .

نون و  یری ف با فراگ ین دوره  ندگان در ا شرکت کن یدواریم  ام

جارب  ند ت خود بتوان یان  توان مرب یری از  هره گ عات و ب اطال

 انش فنی خود کسب کند.باال بردن دارزشمندی در جهت 

 فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی 

 جمهوری اسالمی ایران

www.msfi.ir 

info@msfi.ir 

 

                                                                                            توفیق روزافزون  یبا آرزو

 آموزشكارگروه 

 برف و یخبخش 

 خورشیدی 6931 تابستان

 

 

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

 

 توجه

 چند نکته در باره نگهداری ابزار

 

 روز اول

 ابزار شناسی

 كلنگ

 تبر یخ  

 حمل کلنگ کوهنوردی

 ونكرامپ

 باتوم

 کاله کاسک

 لنگر و نبشی برف

 یومار

 گره ها

 گام برداری با کرامپون

 روش صعود فرانسوی

 صعود با یک تبر

 برگشتن

 حمایتها

 کلنگ -حمایت پوتین

 صندلی سطلی

 ترمز بدون کمک کلنگ

 

 روز دوم

 کارگاههای برف

 کارگاه قارچ برفی

 کارگاههای افقی

 Yکارگاه  کلنگ  
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 کارگاه لنگربرف

 Tه کارگا

 ایمنی کارگاهها

 فرود

 فرود با طناب و بدون کمک ابزار در شیبهای کم

 ابزار هشت فرودآشنایی 

 (زیر ابزارمشار) –پروسیک فرود با گره قفل خودکار 

 گره حمایت )ایتالیایی( فرودبا

 ریورسو

 ر سقوطهای ناگهانی )خود ایستایی(ترمز با كلنگ د

 صعود با دو تبر

 روز سوم

 چال )صعود همزمان(هم طنابی در یخ

 حمل طناب در صعود همزمان

 عبور از تله ها و شکاف های برفی

 کلنگ قابل بازگشت

 روش دفن دو کلنگ

 روش دفن یک کلنگ به صورت افقی

 عبور از گره

 روز چهارم

 یباالکش یستمهایس

 از شکاف یباالکش

 یباال كش یروشها

 فالشن زوگ قرقره روش

 موفالژ روش

 ن و تابستانصعودکرده ای درزمستا

 صعود برفچال

 مهمترین منابع و مأخذ
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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 

آموزشهای فنی را  انی ذکر شده که دارای مجوز آموزشی بوده و صالحیت و توانایی کافی برای انجاممربی

دارا می باشند.  لذا توصیه می شود با ممارست و تمرین و یادگیری فنون زیر نظر یک مربی مجرب اقدام 

ایی از هیچ شخصی یک به اجرای این فنون نمائید. بدیهی است تنها خواندن این مطالب نمی تواند به تنه

 کوهنورد فنی بسازد. 

خالی از ایراد طرح درسها تمامی تالشهای کارگروه آموزش فدراسیون کوهنوردی بر آن است تا مجموعه 

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

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

 جز آنچه در این مجموعه آورده شده وجود داشته باشد. 

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

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

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.

 فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشیموزش کارگروه آ
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 چند نکته در باره نگهداری ابزار

مراه وسیله را کامال مطالعه حتما قبل از استفاده بروشور ه

 .کنید

هر وسیله ای که در کوهنوردی فنی استفاده می شود بخصوص 

ابزار محافظت شخصی
1

است. که این مدت زمان  عمر مشخصیدارای  

نی تولید کننده در بروشور همراه ابزار مشخص می توسط کمپا

این عمر مفید  ،شود. امروزه کمپانی های معتبر تولید ابزار

 تعیین نموده اند. ده سالرا برای لوازم خود حداکثر 

 آن از محافظت ،برای استفاده کامل از دوره عمر کاری ابزار

حتی زمان این  محافظت شامل زمان استفاده و  .است ضروری

 و حمل حین در چه کار حین در چه .نگاه داری وسیله می شود

 .نقل

 سطوح سایش یا و دادن  فشار توجه داشته باشید باید از

 .کنید خودداری  تیز های لبه برابر در ابزار

از بلندی قابل توجهی پرت شده  در صورتی که لوازم خود از

 باشند به هیچ عنوان استفاده ضربه شدیدی دیده اند یا

  .کنیدن

 بر برخورد از مشاهده قابل اثر هیچگونه که صورتیکه در حتی

 توانایی کاهش و شکل تغییر است ممکن نشود دیده آن بدنه روی

 باعث که باشد آمده آن ها بوجود داخلی های قسمت در کار

 .شود و ایمنی می استحکام کاهش

 که محصولی ریختن دور در . هرگزایمنیبرابر است با  بازبینی

 تردید دارد وجود آن در فرسودگی یا و خرابی از ثاریآ

 کاربردی ضعف و استحکام کاهش باعث خرابی این زیرا .نکنید

 بازبینی برای مرحله سه روال یک  ایمنی برای .شود می آن

 .کنیم می پیشنهاد

 حین در .است الزم ابزار وضعیت بررسی استفاده از بعد و قبل

 سایر با آن اتصال نحوه و زاراب وضعیت مدام بطور باید کار

 بازبین یک توسط باید کامل بازرسی. شود کنترل ،سیستمء اجزا

                                                           
1
 (PPE) personal protective equipment 
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 ایمنی ماه برای سه هر وسطمتبطور  بگیرد( انجام تخصصم

 هروسیله برای بهتر است  ،بررسی روال سازی بهینه و بیشتر

 دوره بیاد داشته باشید   .کنید بازرسی( تهیه  )یادداشت یک

 که محیطی و ابزار کاربرد تناوب و شدت به ستگیابزار ب عمر

 یتعموق در .دارد گیرند می قرار استفاده مورد آن در ابزار

 دیدگی آسیب استفاده اولین همان در است ممکن استثنایی های

 در برسد اتمام به وسیله عمر که  بیفتد اتفاق فرسایشی یا

  مانند: محیطی  عوامل شود. مطمئنا خراب کامال وسیله نتیجه

 غیره و شیمیایی مواد – رطوبت – برف – یخ – سنگ خرده – نمک

 این شود می توصیه  .دارند کاهنده اثر وسیله عمر روی بر

گیرند.  قرار ریزبینانه بررسی مورد کامال سه ماه  هر محصوالت

 آن از استفاده دیگر ماه 3  برای نداد نشان چیزی بررسی اگر

 .است تایید مورد ها
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روز 

 اول
 ابزار شناسی
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انواع کلنگ های کوهنوردی
2

    

 

كلنگ
3
 

هنگام  یل كوهنوردین وسایاز مهم تر یكی

 در برف است.راهپیمایی و یا صعود 

 

سیم  سته تق سه د به  توان  ها را می کلنگ

 بندی نمود:

 کوهپیماییلنگ ک .6

ــ .2 ــای آلپ ــعودهای ) اینکلنگه ــرای ص ب

 ترکیبی(

 یخنوردیتبرهای  .9

 

 عبارتند از: کلنگهامختلف  یقسمت ها

 غه یت

 لچه یب

 (بدنه )دسته

 سخمه 

 (تی)حمال یبند حما

م ها  نگ  ند دارا یكل ند حما یتوان ت یب

هاین ند  شند. ب بر رویل یحما یز با  یا 

ك تسمه به آن یا با یه شده یكلنگ تعب

 شود. یگره زده م

 

 

 

بنا به نوع اندازه كلنگ ها 

ــاربر ــا یك ــتآن متف . وت اس

                                                           
2
 Mountaineering  Axe 

3
 Alipine  Stock-Alpine Axe 



 

66 

متر( استفاده  یسانت 15-55كوتاه ) یشتر از كلنگ هایمروزه با

 کاربری دارد.  کوهپیمایی برای بیشترشود. و کلنگ های بلند  یم

قسمت سخمه آن بصورت برخی از کلنگ ها بسیار سبک وزن هستند و 

کاربرد  نرم. این کلنگ ها در مسیرهایی با برف مورب می باشد

 دارند. 

 

ه شده یتیغه کلنگ گاه ممکن است سوراخ هایی تعببر روی 

باشد. کاربری این سوراخ ها برای 

اتصال تسمه و یا طنابچه می باشدبر 

روی تیغه برخی از کلنگ ها سوراخ  

کاربری این و های ریزی تعبیه شده 

سوراخ ها برای جلوگیری از گسترش 

ترک های مویی  است که ممکن است بر 

کلنگ ایجاد  اثر ضربه بر روی تیغه

 شود.

برای اتصال بند حمایت به کلنگ یا 

می توان از بندهای اختصاصی کلنگ 

با کلنگ عرضه می همراه استفاده نمود که توسط تولید کننده 

شود یا می توان با استفاده از یک تسمه آن را به کلنگ متصل 

 نمود.

 



 بخش ربف و خی                                             طرح ردس پیشرفته ربف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 6931 بهار                                             آموزش کارگروه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 

 02 

خیتبر 
4

 

پر  سیرهای  صعود از م سیله در  ین و چالی  شیبا خی و یخ  وی

 کاربرد دارد.همچنین برفچالهای دارای شیب زیاد 

 و دارای قسمت های  زیر می باشد:

 بدنه اصلی -6

 تیفه -2

 بیلچه و یا چکش -9

 سخمه -4

 بند حمایت-5

 

 :تقسیم بندی تبر های یخ

 دسته صاف -1

 دسته انحنا دار -2

غه  ند دارای تی می توان یخ  های  یر  ت

 ثابت و یا قابل تعویض باشد.

های  مدل  عویض در  کان ت عویض ام بل ت قا

غه   قط تی یا ف کش  و  چه و چ غه و بیل تی

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

شتن  صب و بردا بل ن یا قا خورد  گره ب بر  روی ت

 باشد.

برای صعود بهترین حالت استفاده از دو تبر یخ 

که یکی از آنها دارای بیلچه و یکی دارای چکش 

 .است می باشد

 

تیغه
5

 

بر  مایش   برای پی صاف   غه  با تی عادی  های  تبر

 روی یخچال ها و برف بکار می روند.

تبرهای دسته صاف    با تیغه زاویه دار  و کمی 

 برف های سفت و هم  نرم مناسبند. رو به پایین هم  برای

                                                           
4
 Ice Axe 

5
 Picks 
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تبرهای تیغه موز شکل و دسته خم برای صعود از آبشار های یخی 

 ری دارند.و مسیرهای عمودی کارب

 

 و چکش بیلچه

امکان کندن سطح برف و یخ را به کوهنورد می دهد. بیلچه ای که 

ین  شد. ا صاف با صورت  شود ب می  صیه  مه تو شتر از ه مروزه بی ا

سیار  ندن ب برای ک که  ستند  یزی ه های ت به  ها دارای ل چه  بیل

 مفیدند.

( و هم الخ کردن برای کوبیدن ابزار )بنا به نیازاز چکش نیز 

 بی استفاده می شود.یمسیرهای ترک در

  

                    

 بیلچه و چکش
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دسته
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.

 

ضی از ا مروزه در نبع نه ا خاص بد یا واع  بی و  های ترکی صعود 

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 

ه صال کارابین و ایجاد یک تکیه گاتسوراخ برای ا

 موقت وجود دارد. 

 

 

 

صالتتسمه ا
8
 

خو گره ب بر  بر روی ت یا  ند  می توا سمه  سط رت یا تو د 

ضی از  شود. بع یه  بر تعب بر روی ت سارنده  نه  کارخا

انواع تسمه ها امکان این را به کوهنورد می دهند که 

 حین صعود آن را باز کرده و مجددا ببندد.

 

     

 

                                                           
6
 Shaft 

7
 Spike 

8
 Attachment - Clipper  
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 کلنگ/تبریخ

دچه احتماال"هیچ قطعه ای ازتجهیزات کوهنوردی درتمامی اشکال خو

ابزاری  نمی باشد. کلنگ درتابستان وچه درزمستان ضروری تراز

جلوگیری  کلید وازآن مهمتر است که باآن پیشروی صورت می گیرد

شیب داراست ، جائیکه بدون کمک آن  لغزش یاسقوط درزمینهای از

یا سیب  ما" آ هدداد.  حت نگمرگ رخ خوا نه  کل ستی خردمندا شمابای

 انتخاب شود.

 طول کلنگ

رادردست کلنگ ته معیارمناسب طول کلنگ این بوده که سر درگذش

می گرفت دراین حالت  کنارتان قرار در دستهای شما داشته و

اززمین فاصله انگشت  4یا سانتیمتر  61انتهای کلنگ باید 

 ای رده خارج شده داشته باشد. این روش گزینش پرمخاطره واز

 ه این صورترا باست بااین حال متأسفانه آنهائی که کلنگی 

باعصبانیت ازآن  زمانی که برای اولین بار خریداری می کنند

 به استفاده ازآن باشند( قادر )درواقع اگر استفاده می کنند

دیگرآن روزهاگذشته است که ازکلنگ  شد. متوجه معایب آن خواهند

بودن این  و مفید به عنوان عصای پیاده روی استفاده می شد

 .قرارداشت ابزار دردرجه دوم اهمیت

ند شده ا مادی کوتاهتر سالهای مت هاطی  نگ  ضر و کل حال حا  در در

اند. انتخاب به سلیقه شخص  دهسانتیمترباقی مان 15 تا 55طول 

. درنظرگرفته شده استکلنگ  ،اندازه گیری ازنوک سخمه تاسراست

میــان کلنــگ پیــاده روی  ،تفــاوتی ازلحــال طــول ایــن روزهــا

 ندارد، تنهاتفاوت بارز دی وجودتبرهای کوهنور و)کوهپیمایی( 

سمت  در سه ق نه و مقای ست سرقوس بد سمت  ،آنها صوص ق لی الخ ع

ندتراز  های بل نگ  غه. کل به  15تی بوده  سیاربدقلق  سانتیمترب

شوند می  مل  قد، سختی ح قت و فا می  د ضربه زدن  گام  عادل هن ت

روی سطح  لذا پابه سختی باآنهاایجادمی شودی کندن جا باشند و

ند، شیب دار جادمی کن ندکی ای یت ا کردن و و حما شتن  ترمز نگهدا

 فردرامشکل می سازند.

  به آسانی انجام می دهد. یک کلنگ کوتاه تمامی وظایف فوق را
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 بیلچه

 تیغهسخمه

 

 ترانتخاب می شود؟ چراکلنگ کوتاه

 الزم است که دقیقا" توضیح داده شودکه چگونه یک کلنگ کوتاهتر

این امربدون اثبات روی برف  ی کند.عمل م ترمزکردن موثرتر در

یر ساده ز مایش  ست اماآز می دشوارا مک  ک به درک آن ک می تواند

 کند.

 تازیر بازوی راست خودرا و قائم بایستید، دستتان رامشت کنید

روی  بخواهید یکنفر سن خوددرسمت راست خم کنید، سپس از سطح با

شارواردکند پائین ف شمابه  شما در و بازوی  حین  مین  مت م ه قاو

خاطر شارواردکنید، ب به باالف شید کنیدو شته با سی  دا چه احسا که 

خودخم  سن  فاع با باالی ارت ست  ست خودرادر بازوی را سپس  ید،  دار

ید. یدوآزمایش راتکرارکن ید کن ساس کن ستی اح مایش دوم بای  درآز

چراکه تمامی عضالت  مقاومت کنید می توانید که به شکلی موثرتر

ند قانی قادر بازوی فو مدیگرب در مر کار اه نداین ا ید کن  کل

 .ترمزوخودایستایی موثراست

سر ست  یک د نگ  با ست کل ید، د رابگیر

بایـــد کـــامال" روی ســـخمه  دیگـــر

رابپوشـاند.اگرکلنگ خیلـی بلنداسـت 

شکل  چپ) سخمه  (سمت  که روی  ستی  د

شاند می پو بی  را مل  با" بطورکا تقری

که  ست  شکل ا یت م بی نها ست و تاثیرا

ت کنترل کلنگ هنگام هرگونه لغزش تح

شکل باکلنگی کوتاهتر) شد.  ست با هردوسمت را ند (  ست قادر   با د

 می شود. چندین برابر بازدهی وضعیت ترمز و یکدیگرکارکنند

 



 

67 

 

 

 کلنگ/تبریخ مناسب برای کاربری عمومی

ن یک کل که  یادی وجوددارد یل ز کرده دال سب  کاربری منا گ رادارای 

ست هاامروزه اا نگ  ساخ، اکثرکل موادترکیبی  شوندکه  تهز می 

بسیارمحکم می باشند. کلنگهای چوبی اگرچه هنگام تماس گرم می 

قدرت  که  مل آیدچرا عت بع ستفاده ازآنهاممان شنداماباید ازا با

ومقاومت آنهااغلب موردسئوال است . کلنگی که برای راهپیمایی 

مومی در کاربری ع ید  و یرد نبا می گ ستفاده قرار نوردی موردا کوه

حیبیش از حد خل  شود سبک طرا به دا فوذ  برای ن سفت  برفزیرا

می  ستفاده  پا ا جای  ندن  برای ک چه  که از بیل صا" وقتی خصو

 شود،باعث ایجاددردسرمی گردد.

 کالسیکفنی

 

ه شدن همچنین سخمه نباید خیلی تیزباشدزیرابراحتی منجربه پار

گردد. می  مت  سهای گرانقی برف  لبا قالب در ثل  ید م سخمه با

ندازه آن نبا مانی گیرکنداماا شدچراکه ز سته تربا نه برج ید ازت

قرار برف  نگ درون  شد. که کل کردن آن خواهد عث گیر  می گیردبا

سرکلنگ باید یکپارچه ویک تکه باکمی انحنا ساخته شده باشد. 

های  کاربردن تکنیک گرفتن وب شدهنگام ترمز صاف با لی  سرآن خی اگر

سیارناپایدارخواهدبود. نوردی ب نین  کوه گرهمچ نایی ا  دارای انح

شددر مز  بسیارتندبا ست حین تر می گیردازد برف قرار که در مانی  ز

 رهاخواهدشد.

سب ندازه منا ید درا چه با شقی ،بیل حدی قا یه ای  شکل و تا درزاو

باشد. وجودیک سوراخ درطول  در امتداد تیغهباشدکه انحنای آن 

صال  سربرای ات نه تا ستبد ضروری ا من  قه ای  ای به حل نگ   .کل

یاده روی و هدف پ یداری کوه با گی خر مومی کلن که ننوردی ع کنید

شد کوس با نائی مع غه آن دارای انح هایی  چرا تی نین کلنگ که چ

 برای کوهنوردی فنی طراحی شده اند.
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تی  ساس راح ید اح نگ با گرفتن کل ست  با بد یت مهمترازهرچیز درنها

بوجودبیایددرغیراینصورت اشتیاق کمی برای آماده کردن آن جهت 

 استفاده بوجودخواهدآمد.

 

 حلقه هاومهارکننده های کلنگ/تبریخ

دارد. گفته می  وجود روشهای متنوعی برای اتصال کلنگ به خود 

بند حمایت کلنگ  مهاراستفاده کرد، هرنوع تسمه یا شودنباید از

 همیشه باید در دست باشد.

دن یابه کلنگ رابه ب بند حمایتمی توان بایک طنابچه یاتسمه 

له پشتی متصل کرد. اغلب این وسیله کو باالیدوردست یا به تسمه 

توسط کوهنوردانی که صعودزمستانه روی سطوح شیب دارفنی انجام 

می دهندبکارمی رود. مزیتی که برای کوهنورد دارد این است که 

صعودزیگزاگی گام  ست هن ستها آزادا ین روش  شیب د صلی ا یان ا ، ز

سقوط گام  که هن ست  ین ا ب ،ا سمه  که ت یادی وجوددارد مال ز ه احت

شود و یده  نگ پیچ شود دورکل عث  نگ  با ست رهاکل  شده واز د

 .ترمزکردن دراین حالت غیرممکن شود

به  ند  ساده وهدفم قه  یک حل صال  شده ات صیه  ترین روش تو ساده 

شت  گره ه یک  یر  نگ نظ سر کل به  یک السوراخ موجوددر که  ست  ا

شدهسا صل  باگره  لینگ مت شد قالبو شده با بت  نگ ثا ین  روی کل وا

)شکل نزدیک به بیلچه تمام می شود تاکه گره  رامی دهد اطمینان

 زیر(.

طول آن باید به دقت اندازه گیری شده باشدتا دستی که همراه 

ــخمه  ــه وس ــم گرفت ــه را محک ــدانتهای بدن ــت بتوان ــتکش اس دس

می  این است که براحتی باز قالبرابپوشاند. فایده اتصال باگره 

 شودودرصورت نیازجایگزین سریع اسلینگ 

گره  برروی  قال  ضرورت ت بدون  شود  می 

 های یخ زده.

 

 

 

 



 

63 

 

نراروی  شیم وآ شته با ست دا نگ/تبریخ درد ست کل مانی الزم ا چه ز

 کوله پشتی نگذاریم؟

نگ  یک کل یرون آوردن  برای ب صحیح  سب و مان منا ز

صت  لین فر شه دراو ستیاتبریخ همی که  ،ا بل ازاین ق

دن موردنیازباشد. این زمان ممکن است هنگام ترک کر

تراز  پائین  می  طه ای ک یل یادرنق نگ اتومب پارکی

مسیرپیمایش باشد.ایستادن دروسط یک منطقه پوشیده 

که  عادل هنگامی خاطرحفظ ت به  خوردن  برف وتلوتلو از

راآماده  کلنگ سعی داریدکوله پشتی خودرادرآورده و

زمان  ی کلی ،ی. به عنوان یک راهنماکنیدتاحدودی خیلی دیراست

شمابه اولین  قبل ازاینکه پاهایکلنگ داشتن توقف وآماده نگه

ند برف برخوردک به توده  برف  توده  یک  به  که  بل ازاین تی ق ، ح

غذ چک  شقاب کو ندازه ب ند،ا صاف برخوردک سطح  یک  می  اخوری روی 

 باشد، همیشه آماده ودوراندیش باشید.

 

 کلنگ کوهنوردیحمل 

مل  عددی درح شهای مت نوردیرو نگ کوه نه ای کل به گو که  وجوددارد

 میتوان آنرابه شکل موثری بکاربرد.

 هایی که درپشت کلنگ ، (6ابتداحمل آن روی کوله پشتی)شکل

توانندبرای دیگران خطرباالیی  می کوله پشتی حمل می شوند

رابه دنبال داشته باشندخصوصا" زمانیکه بایک گروه درحال 

کلنــگ پیمــایش هســتید. بهتــرین وضــعیت بــرای قــراردادن 

به  ندن آن  نری لغزا های ف سمه  پائین درون ت

اســت کــه درهردوطــرف بیشــترکوله پشــتی هــای 

باید به کلنگ پیشرفته امروزی یافت می شوند. 

قب  به ع غه آن رو که تی تب گردد نه ای مر گو

باشد.دراین حالت احتمال کمی برای پاره کردن 

یازبیرون آوردن آن  صورت ن یزی وجودداردودر چ

 راحت می باشد.

 

  مل نگروش دوم ح شتی  ،کل له پ بدن وکو یان  قراردادن آن م

کس  ست )ع یان (. 2ا سخمه را م ته و  سر آن گرف نگ را از  کل

دو بند کوله و کمر فرو برید، در حالی که تیغه بر روی  
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باید به راحتی درباالی تمسه های شانه قرارگرفته کلنگ  سر

. این روش اجازه می روی ستون فقرات شما باشدشدوبدنه با

هد بر د سخمه فورا" آ ت ست  ست قادرا یک د شد،  ماده با

یده آل  لذاروش ا سرتبررانگه دارد. ستی دیگر رافشاردهدود

شی  که از روی بخ ثال هنگامی برای م ست  یک تبرا مل  برای ح

وقتیکه بطور متناوب ازروی  یا مسطح اززمین عبورمی کنید

 مناطق پوشیده ازبرف می گذرید.

  یک مل  سوم ح نگ  روش  یرااین کل ست ز سیارمهم ا مالاب  حت

وجودداردکــه وســیله بــرای اســتفاده فــوری جهــت گــرفتن 

ازقسمت سرحمل می کلنگ ترمزمورداستفاده قرارخواهدگرفت . 

ــی  ــرار   م ــت آن ق ــه درپش ــه جلووتیغ ــودوبیلچه آن روب ش

شکل  چه 9گیرد.) طراف بیل شاره ا شت ا ست وانگ شت ش ( انگ

بدنه  ،رادرنقطه ای نزدیک به بدنه می پوشانندوانگشت وسط

به  نده را شت باقیما سازد، دو انگ می  یل  پائین متما سمت 

نزدیک بدنه نگه می دارند. نحوه  تیغه را

ـــــامال"  ـــــد ک ـــــتن بای ـــــه داش نگ

ــرروی  ــت ب ــردگی دس ــگ آزادباشدزیرافش کلن

ــوثرازآن  ــه نحوم ــه ب ــازه نخواهددادک اج

 اســتفاده بعمــل آیــد. تنهابانگــه داشــتن 

دراین حالت صحیح ترمز بوجودمی آید. کلنگ 

باگ مایش  نگ رفتن پی ید کل فوق با شرح  به 

 آنقدرتمرین شودتاملکه ذهن شود.

 نکته :

رامی توان برای نصب روی این کلنگ محافظ پالستیکی سخمه ونوک 

ید.  ظت کن گران محاف بل دی یزآن درمقا سمتهابخریدتاازنوک ت ق

استفاده ازاین لوازم فکرخوبی هنگام ترددباوسایل نقلیه عمومی 

خی کشورهامی باشد. درهرحال به محض است ودرواقع شرط الزم دربر

  را آنها باایمنی وخیال راحت می توانید اینکه رهسپارکوه شدید

 دهید. قرار درکوله پشتی خود و بردارید



 

26 

ــد  ــگ نبای ــدزیراتمایل کلن ــافظ آنهانگهداری ــه بامح هارادرخان

توانند باعث خوردگی قطعات  می و نگهدارند دارندرطوبت رادرخود

 شوند.کلنگ 

 

نكرامپو
9

 

 

 یر كفش بسته میكه به ز  ییتیغه  ها یو دارا یفلز یله ایوس

بر رو كت  سب حر  یشودو منا

 باشد.  یخ میبرف و 

ها نه  عداد دندا نا   یت آن ب

صعود و كاربر نوع  ن یب یبه 

. ر اســـتیـــمتغ 62تـــا  61

مروزه ب ها ا پون  شتر یكرام

ــ ــورت ف ــكس دار تهیبص ه و ی

میتول فیشوند و ا ید  كس ین 

صلیوظ ما یفه ا جام  فش را ان به ك پون  صال كرام هد یت یک  د و 

تسمه وظیفه نگاه داری کرامپون در صورت باز شدن فیکس را بر 

 عهده دارد.

سمه اینوع د مدل ت پون  تر  یم یگر كرام مروزه كم كه ا شد  با

 شود یاستفاده م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Crampon 
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  انواع کرامپون

 

کرامپونها نیز همانند کلنگها به سه دسته تقسیم بندی 

 شوند:می

سبک و دارای دندانه های کم.  –هپیمایی کوهپیمایی یا را .6

 به صورت نیم تخت و تمام تخت تولید میشوند.

 مناسب برای صعودهای ترکیبی –آلپاین  .2

 یخنوردی .9

قد  مایی فا های راهپی پون  مامدکرام ستند و ت لو ه نیش ج ی و 

 .تتیغه های آن رو به سمت زمین اس

نیش  دتعداه کاربری زاویه و بنا بترکیبی کرامپون های صعود 

پون ها می توانند یک تکه م. این کراهای جلوی آن متفاوت است

رک و یــا از دو قســمت متحــ

برای  جم) مل و  کاهش ح در ح

 ( تشکیل شوند.نقل

 

عد  شکل ب که در  نه  همانگو

می بینید کرامپون هایی با 

چهار نیش و زاویه نیش های 

خی  شار ی برای آب تر  سته  ب

 مناسب ترند.



 

29 

 

 

 

 

          

امــروزه بســیاری از یخنــوردان بــرای صــعود هــای ترکیبــی و 

ت خی  شارهای ی تک آب های  پون  ند از کرام می ده نبش رجیح 

 استفاده کنند.

 

 

کرامپون از هر نوعی که باشد باید 

تی  که وق شود  ندازه  نه ای ا به گو

هیم  می د قرار  بر روی آن  فش را  ک

به  کامال  فش  یا ک فیکس  ستن  بدون ب

 ش بچسبد و از کفش جدا نشود.کف

 

 

 



 بخش ربف و خی                                             طرح ردس پیشرفته ربف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 6931 بهار                                             آموزش کارگروه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 

 24 

 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 

ساندن به دیگر ابزار تیز تبر یخ قرار می گیرد و از صدمه ر

 جلو گیری می کند.

 

ضد برف
10
 

به زیر از این وسیله پالستیکی برای جلوگیری از چسبیدن برف 

 کرامپون استفاده می کنند.

       

 

 

 

                                                           
10

 Anti snow 



 

25 

باتوم
11
 

و كمك در  ییمایراهپ یله است برایوس

 یشتر مدل تلسكوپی. امروزه بیبرف كوب

توان اندازه  یآن كاربرد دارد كه م

م یا با توجه به قد نفر تنظآن ر

 نمود.

ومهای دارای شوک گیر برای بات

جلوگیری از انتقال ضربه به اندامها 

 دارای طرفداران بسیاری هستند. 

 یها به حفاظت از زانوها کمک م باطوم

کنند، عبور از رودخانه ها را آسانتر 

کنند  یشما را حفظ م یکنند، انرژ یم

 ی مسرعت شما را باال یو به طور کل

 یکه به درست یاما تنها زمان -برند

 شوند! میتنظ

 د،یها را کوتاه نگه دار باطوم

صاف  نیزم یکه بررو یزمان نیبنابرا

 دیشما با یدست ها دیباش ستادهیا

 ریدر ز یکیقالب الست کی یدارا ی. برخرندیناف قرار گ نییپا

دار  بیش یها ییدر تراورس ها و سرباال نیدسته هستند بنابرا

ن نگه ییآن پا میبه تنظ ازیرا بدون نها  باطوم دیتوان یم

آنها استفاده  یها تیاز محدود شیها ب باطوم. از دیدار

تا حداکثر  دیکن میتنظ یو قطعات را به صورت مساو دینکن

 .    دیقدرت بدست آ

 دی( مورد تردshock-absorbing) ریضربه گ یفنرها یایمزا

دهد.  یم شیرا افزا ها باطوم نهیهستند: وزن، طول و هز

 بریف ای 7175 ومینیآلوم اژیساخته شده از آل ها باطوم

در  د،یقرار دهها  باطوم یرا رو گل هاتر هستند.  یکربن قو

ضربه  فلق کیروند.  ینرم فرو م برفصورت در  نیا ریغ

( screw system) یچیپ ستمیس ی( به جاflick lock) یناگهان

 یرا براها  باطوماه تر کردن تر است و کوت نانیقابل اطم

 ریامکان پذ یمتناسب شدن راحت تر اندازه آن درون کوله پشت

 کند. یم

                                                           
11

 Poll 
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هرچه تعداد  -وجود دارند یدو، سه و چهار قطعه ا یها باطوم

شود کوتاه  یکه جمع م یباشد، هنگام شتریب ها باطومقطعات 

معنا است که  نیبه ا شتریتر خواهند بود، اما قطعات ب

را  ها باطوم)و وزن(  متیوجود دارد و ق یشتریب یهااتصال 

 د،یخشک کن ردناز جمع ک شیرا پها  باطومدهد.  یم شیافزا

 چیمفصل ها ممکن است ه -دینکن یاما لوله ها را روغن کار

  وقت دوباره قفل نشوند!

: آنها فشار را به هستند یینقاط ضعف ها یداراها  باطوم

شما را  یدهند، دست ها یل مشما انتقا یزانوها و شانه ها

دهند و  یم شیرا افزا یکل یدارند، صرف انرژ یپر نگه م

حفظ تعادل توسط تازه  یریادگیوجود دارد که از  یشواهد

ها  یرو ادهیکند. از آنها به ندرت در پ یم یریکاران جلوگ

شود  یکه حرکت سخت م یم، اما زمانیکن یساده استفاده م

قابل اجتناب  ریغ -ازیریسر هژیبه و -استفاده از آنها

  هستند.

 

 کاله کاسک

هرگز بدون کاله کاسک اقدام به 

کاربرف و یخ نکنید، علت اینکار 

 گممانعت از برخورد اشیا بزرتنها 

بلکه در یا سقوط سنگ از باال نیست 

و یخ و برف شما با ریزش قطعات یخ 

 نیز مواجه هستید. سقوط 

ن کاله کاسک یخ نوردی به مرور زما

کاسک کاله استهالک پیدا می کند. 

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 

از  بهتر استبا ضربات کوچکی مواجه می شود. به همین دلیل 

تا  کنیدالستیکی ضخیم استفاده کاسک نوع کالسیک با پوسته پ



 

27 

بهره م از کاله کاسک جنس فوم با الیه ای نازک یاینکه بخواه

 ببرید. 

سر شما و  سنگ و یخ بهبرای جلوگیری از برخورد واریزه های 

درنهایت جلوگیری از خونریزی احتمالی الزم است کاسکی را 

. انتخاب کنید که روی پیشانیتان را کامال پوشانده و حفظ کند

تائیدیه   در ضمن توجه داشتید باشید که کاله انتخابیتان دارای

UIAA   یاCE    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 

ضخیم زیر کاسک کاری را با کالهی  سر تنظیم شود. اغلب یک روز

. بنابر نکنیدو بدون هیچ کالهی کار را تمام  نیدخود آغاز ک

 .راحت کاسک بسیار مهم و ضروری استاین تنظیم 

لنگر و نبشی برف
12

 

 ولی در صعود .رواج نداردزیاد در ایران  وسیله ایناگرچه 

.  با فرو کردن این چالی بسیار پر کاربرد استبرفهای 

له در داخل برف می توان از آن بعنوان حمایت میانی سود وسی

جست یا در کارگاه استفاده کرد. این ابزار در مدل 

شکل تولید می شود. مدل   V –شکل  – Tهای لوله ای 

ایی بر روی بدنه هستند هدارای سورخ    Vو  Tهای 

که بنا به عمقی که این ابزار در یخ فرو می رود می 

 ه گرفت.توان از آنها بهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Snowtube 
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لنگر برف
13
 

از این وسیله نیز بعنوان نقطه 

 .حمایت و یا کارگاه استفاده می شود

 

 

شوک گیر
14

 

نوردی  موال در یخ که مع به این جه  ما با تو شود ا ستفاده می ا

میتوان در صعود کرده ای در برف نیز آنرا به کار برد. هر 

که  جا  های ک یت  صل حما فوا

یانی ا هم م شندز  یاد با  ز

بزار  ین ا ستفاده از ا به )ا

ست  که شک سیرهایی  صوص در م خ

ست یاد ا ناب ز ند (ط سقوط  می توا صله از  شوک حا جذب  عث  با

با وارد شدن نیرو بر روی این ابزار دوخت های بتدریج  .شود

 شروع به باز شدن و در نتیجه جذب دینامیک انرژی می شوند.

                                                           
13

 Deadman 
14

 Absorbs 



 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قرقره

باالکشی نفر از درون شکاف  هنگامر از این ابزا

 . استفاده می شودبرای کاهش اصطحکاک یخچالی 

 

  

 

    وماری

ل طور ك سی یبه  مار و كان یا لهیو صعود یكیم هت  ست ج ع و یسر یا

ناب. ا طول ط مئن از  سیمط كاربرد یله داراین و لف  یموارد  مخت

 ات: یاست از عمل

 رولیت (1

 صعود (2

 حمل مجروح (3

 ها یباال كش (4

 ط بوجودیو شرا یت فردیمختلف كه متناسب با خالق یاو كاربرده

 توان از آن استفاده كرد.  یآمده، م
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 شوند:  یم میتقس یپ ظاهریاز نظر ت یكل هومارها به دو دستی

                                                    EXPEDITION  های دارای دستگیرهوماری -1

باشد  یم یكیوكش الستبا ر گیرهدست یومار داراین یا (1

ل یتشــك (left)و چــپ  (right)لنگــه راســت  2و از 

 اند. شده

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

تحمل  (2200kg) تاخود را  یوزن و فشار در امتداد طول اغلب (3

 كند.  یم

قطر و نوع طناب مجاز جهت 

ومار طبق ی هلیصعود بوس

جهت استفاده  UIAA استاندارد

و  Statiqueوی طنابهای بر ر

قطر مجاز   با Dynamique نوع

8-13 mm  

 باشند.  یم

 

 9 یالــ 6 یها طبــق شــماره (4

صح حوه  گرفتن ین قرار  ظه یح  ناب را مالح خل ط مار در دا و

 د. ینمائ

 

 نكته: خطـــر



 

96 

:A ش شته با جه دا شید همیتو بر  مود  كامالً ع ناب  نه یشه ط ار دها

 رد. یومار قرار گی

:B ناب ست ط خاردار  از شك فك  نه  لوگیدر دها مار ج مل  یریو بع

 د. یآور

:C  د. یز نمائیومار جدًا پرهیضامن  یا دست كاریاز باز كردن و 

 یومارهای فاقد دستگیره  -2

BASIC 

باشد و اصطالحًا در كف  یومار بدون دسته مین یا

ــرار م ــت ق ــگ یدس ــول یرد. دارای ــت ط  یمقاوم

(2200kg) یبیو به وزن تقر (144g) د. باش یم 

كاربرد ا سیموارد  ات یشتر در عملیله بین و

مل مجروح مداد و ح كاربرد دارد و هم ا طور یها  ن

 . یانفراد یت و صعودهایدر خود حما
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99 

 توجه: 

 د. ینمائ یریومار جلوگیاز ضربه زدن به  (1

 یبعد از چند وقت حتمًا مفاصل متحرك را با روغن چرخ روغنكار (2

 د. ینمائ

ن و قبل و بعد یشه و در حیرا همومار یفك متحرك و خاردار  (3

مه بازد گل و الید نمائیبرنا فوذ  ه یآن را تخل ید و از ن

 د. یكن

ومار بر اساس یتوسط  یمونیات صعود به شكل میعمل یبه طور كل

توالی مال یو ترت یك  ب و اع

بر رو ظه  هر لح بدن در   یوزن 

گه از ی ستوار یك لن ها ا ومار

بر ا عده  ست. قا كه یا ست  ن ا

ك ی یم وزن بدن بر روتما یوقت

ست ی كن ا قرار دارد مم مار   2و

 حالت وجود داشته باشد:

 ومار پای (1

 یومار صندلی (2

 

حالت نده  یدر  صعود كن كه وزن 

شود یبر  قل  پا منت مار  نیو  یع

 ییپدال پا یصعود كننده بر رو

ومار متصل به یشود كه  یبلند م

بر رو ناب درگ یآن  ست. یط ر ا

فر از رویدر ا لت وزن ن  ین حا

صندلینگ یسلا مار  شته  یو بردا

ست آزاد د یم با د گر یشود و 

صندلی مار  باال  یو سمت  به  را 

ــر م ــا پا یس ــد ت ــده ــول ی ان ط

سل ستن ینگ، در نهایا با نش ت 

ن یــدر ا یصــندل ینفــر بــر رو

و میتوان آنرا باال  گردد یومار متصل به پدال پا آزاد میحالت 

 د داشت. طول طناب ادامه خواه یتا انتها ین توالیاآورد. 

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

 توجه: 
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سط  مًا تو سلیحت ندتر یك ا مینگ بل صندلو به  پا را  صل  یار  مت

 د. ینمائ

من روپ
15
 

ین  مار. ا جم یو کم ح سبک وزن و  بزار جایگزین  با داا رای تقری

. یکی از نکات می باشدتمامی قابلیت های یومار 

این ابزار امکان رها نمودن طناب از قابل توجه 

 وقتی که وزن کامال بر روی آن وجود دارد است.

 

 

 

کتی بال
16
 

می توان از آن بعنوان  روپمنابزاری است بسیار سبک وهمانند 

جایگزینی برای یومار در صعود های میمونی و باالکشی استفاده 

 نمود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

65 Ropeman 

66 T-bloc 

 



 

95 
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 هاگره 

گره ها
17

 

گفتگواست. بهترین ومناسب  بحث و ه درخوربندرت موضوعی نظیرگر

به چه طریقی گره  و ترین روش استفاده ازگره کدام است؟ درکجا

گیرد. تعدادگره های ضروری  احسن مورداستفاده قرار بنحو باید

نوردی  برای کوه ستان  ستان وزم صل تاب ستفاده درهردوف برای ا

نیم که متمرکزمی ک گره هاییروی  . دراینجا موضوع رااست محدود

ما موزش  طه آ کاربرد و قراردارد درحی شد.  دارای  می با یادی  ز

 مــوثر بطــور شــرایطی اســت کــه آنهــا موضــوع مهــم آگــاهی از

 می گیرند. مورداستفاده قرار

 

 :یگره کوهنورد فیعرت

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

 

 :یگره کوهنورد خواص

 به محکم و مقاوم است.. در مقابل کشش و ضر6

 شود. یباز م یزده و با دست به آسان ی. به سادگ2

چه هر و  گردد ی. هنگام کار بر اثر فشار وارد بر آن باز نم9

 .گردد یمحکم تر م وارد شودفشار 

. چرا که هر شکست شکست است نیکمتر ی، کم حجم و دارا. کوچک5

 گردد. یطناب باعث کاهش مقاومت آن م

 

گره سردست
18

 

نظیرگره زدن  زیادی دارد این گره ساده کاربرد

 .صعود  های طناب بعدازاتصال آن به صندلیانت

 

 

                                                           
17

 Knots 
18

 Over hand 
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گره هشت تعقیب
19

 

ست و یژه ای برخوردارا یت و که ازاهم گره  ین   ا

اسـت  صـعودطریقـه استاندارداتصـال بـه صـندلی 

یل شودوهنگام تکم می  جاد  سادگی ای   ساختار ،ب

که درن قه ای صی دارد. حل گره زدن بسیارمشخ جه  تی

شود می  صل  ید حا صندلی  با قه فرود ندازه حل درا

ــد ــرده  و شماباش ــره ک ــت گ ــی ازمش ــم آن کم حج

کوچکتراست. وقتیکه پیچیدن گره تمام شد زائده 

شکل  شارداده تا سی ) 8های آن راف های 8انگلی خودبگیرد. انت (ب

ند می ما باقی  که  ناب  ست 8تا1ط ست در  سانتیمترا تر ا )به

مال که احت ندتر  صعودهایی  سمت بل ین ق جود دارد ا سقوط در آن و

شود( هار  بل م ضامن دو گره  با  شده و  ته  که گرف عادت  ین  . ازا

به درون  ناب را ضافه ط ند8) 8ا می گردان شده بر خودداری  (ایجاد

ند شود می توا شد زیرا فرین با شکل آ صی م شرایط خا حت  برای و  ت

 د. مهار انتهای طناب بهتر است از گره ضامن دوبل استفاده شو

 

 هشت تعقیب

 

 

 

گره هشت یک ال
20
 

                                                           
19

 Retraced Figure Of Eight 
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. ازمزایای آن جهت اتصال سر طناب به کارابین به کار می رود

خاصــیت دینامیــک آن 

ـــش  ـــه باکش ـــت ک اس

بــــارمحکم ترمــــی 

شـــودوهرگونه شـــوک 

ازنقاط مختلف کارگاه 

راتحمــل مــی کنــد. 

ــزی  ــه ری بایددربرنام

ـــک  ـــرای ی ـــرای اج ب

ــین  ــزء اول ــه ج برنام

هاباشـــــــــــــد. 

ه طول کارراباطنابی ب

ســــانتیمتر درون  11

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

شود می  فزایش  از سانتیمتر 91زده  جب ا که مو باقی بماند ناب  ط

که  گره بنحوی زده شود ایمنی می گردد. کمی تمرین الزم است تا

کارگــــاه حمایــــت حالــــت شــــل بــــودن  و بــــین شــــما

 زمان دارد.بوجودنیایدامااینکاراحتیاج به 

 

گوشیهشت سر خرگره 
21
 

باطناب بکارمی رود که  این گره گاهی به عنوان نوعی روش کار

دونقطه اتکاء کارگاه حمایت رابه یک نقطه درپائین متصل در آن 

سازد شده  می  عث  سلینگ با ستفاده ازا مروزه ا لی ا نوع و ین  ا

است که ی ی. کاربرداصلی آن در سیستمهاکاربرد از رده خارج شود

قصد وارد آوردن بار زیادی بر روی طناب را داریم همانند صعود 

ــره ــیوه قرق ــه ش ــی  ب ــتفاده ای ازآن م ــین اس ــه چن و وقتیک

شودبسیارموثراست وباعث می شودیک حلقه دوبل دربخش قرقره باالی 

کــارابین مورداســتفاده قرارگیردتاقــدرت وامنیــت بیشــتری 

شود. گره ه ایجاد برای  سبی  جایگزین منا گره  ین  می ا شت دوال 

                                                                                                                                                                      
20

 Figure of eight 
21 Double figure of eight on a bight 



 

93 

که  هم این ست و  خوردار ا سبی بر ست منا هم از شک یرا  شد. ز با

می  تر  گره کم جم  می رود و ح کار  به  تری در آن  ناب کم یزان ط م

همچنین از این گره در اتصال طناب فرود به کارگاه نیز باشد. 

 اسافاده می شود. 

 

گره نه
22

 

 

 

 

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

نه  گره  مت در  شتر مقاو پیچش بی به  جه  یوتن  211حدود با تو ن

 . متر از گره هشت استک

 

گره بولین
23

 

چه  بولین اگر شت به گره  گره ه ستفاده از لت ا به ع صال  در ات

جایگاه  هنوز ازرده خارج شده است بااین وجودصندلی کوهنوردی 

بویژه در هنگام ساخت ه ازآن بخاطراستفاده های زیادی ک را خود

دارد.  می شودکارگاه طبیعی و همینطور اتصال سر طناب به سینه 

بارز یای  کی ازمزا گره ی ین  عداز ا حت آن ب شدن را مل ت باز ح

ست صندلی بارا به  صال  برای ات گره ای  نوان  به ع گاهی نیز  .

نوردی  میکوه ستفاده  جاد  ا که ای شکالتی  بدلیل م ته  که الب شود 

گره بولین کامال"  با ضامن زدن گرهشود.  صیه نمیشده دیگر تو

ضامن ضروری است درواقع می توان گفت گره بولین تازمانیکه گره 

، شوک و فشار شرایطی که پیچش در کامل نمی باشدزیرا زده نشود

                                                           
22

 Figure of Nine knot 
23 Bowline 
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شود در شدید ناب ایجاد شود ط بازمی  تی  بار و براح عه ب می  فاج

 آورد.

 

 

گره خودحمایت
24
 

همانطورکــــه 

رزیرمشدرتصوی

ـــی  ـــده م اه

شودیکی ازگره 

هــــــــــای 

پرکاربرداســت 

ستان  هم زم ستان و نوردی درتاب برای کوه هم  ضروری  سیله ای  و و

گره  نوان  به ع صلی آن  ستفاده ا ست. ا ست در ا یت ا گاه حما کار

کی از ظیم آن ی تی تن که راح ئد جائی  بر فوا عالوه    بزرگ آن 

سانی آنراب به آ توان  مرین می باکمی ت ست.  های دیگرا یک ویژگی ا

دست انجام داد. بهترین روش این است که یک کارابین پیچ باگره 

خودحمایت بکاربرده شود، اینکاربه گره این فرصت رامی دهدکه 

یرد. صحیح قرارگ ضعیت  برای  درو که  ست  ضروری ا ین منظور برای ا

چندگره خودحمایت  یا هرکارابین یک گره زده شود، عادت زدن دو

ن ست خطر کاری ا کارابین  یک  ترازدر یدازآن اح مود.  اک وبا ن

توجه داشت که طریقه صحیح برای اتصال گره زمانی  همچنین باید

باردار خش  که ب ست  تدادمحورقویتر  ا کارابین درام شت  ناب درپ ط

 قرارگیرد.

 

                                                           
24

 Clove Hitch 



 

16 

 

)ایتالیایی( گره حمایت
25

 

بسیارمفیدی است چراکه گره 

سیستم  و ، فرودبرای حمایت

 ستفادهکارباطناب موردا

بدیهی است رد. می گی قرار

بعنوان  این گره درجایگاه اصلی خود ،فعالیتهای گروهی که در

 می گیردوانعطاف زیادی درطرح سیستم و گره حمایت قرار

. شود عملکردآن ایجادمی کند. این گره ازقسمت جلوکنترل می

به  می شودکه طنابها زمانی ایجاد ترمز بیشترین حالت قفل یا

 .هم جسبیده باشند

که  دقت زیادی بخرج دهید گره حمایت استفاده می کنیدوقتیکه از

تحت هیچ شرایطی روی پیچ کارابین قرارنگیرد.  بی بارطناب 

 کارابین باز دهانهصورت بگیردممکن است باپیچش آن  اگراینکار

بود.  غیرقابل کنترل خواهد می آورد نتیجه ای که ببار و شود

 باید صورت پذیرد. دقت بسیارزیادی دراین خصوص نیز هنگام فرود

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 

تعقیب میباشد. همچنین میتوان آنرا در انتهای طناب فرود به 

  و یا اتصال دو طناب فرود به یکدیگر به کار برد. صورت یک ال

      

 

 

                                                           
25 or Italian Hitch  Hitch Munter 
26 Double Overhand – Stopper Knot 
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طریقه زدن گره 

چفت شونده برروی 

 گره حمایت

دالیـــل زیـــادی 

وجودداردکـــه الزم 

است یک گره حمایت 

ــی  ــود. یک ــل ش قف

ـــوارد  ـــن م ازای

زمانی است که دریک صعودکرده ای ایمنی  طناب یا با فرودآزاد

وثرترین ویژگی این گره این است . بهترین ومدوم مدنظراست نفر

بسته می  و که زمانیکه طناب دارای بارسنگین است براحتی باز

دو گره تشکیل  شود. نحوه ایجادگره ضامن بدین ترتیب است که از

یک نیم گره که هردوبه هم محکم می  یک گره لغزنده و ،شده است

ید می کن گره زدن  به  شروع  که  ناب  شوند. وقتی قه ط  11طول حل

که و انتیمترس سید زمانی مام ر به ات سانتیمترانتهای آن  91کار

ست نده ا ضامن زده  الزم .باقیما های آن  گره انت صب  پس از ن ست  ا

 شده و درون یک کارابین پیچدار مجزا قرار گیرد. 

ا گره مال بندیگره چفت شونده 
27
  

 

 روش زدن گره چفت شونده با طناب بدون بار

                                                           
27

  Mule 



 

19 

L=25-30 cm حداقل 

 

 

كه طناب تحت فشار است  یگره چفت شونده را هنگام توانیم -

 یباز م یز به راحتین گره تحت فشار نیدرست كرد ضمن آنكه ا

 شود.

د انسدادیك كلیتوان  یم -
28
از  یریجلوگ یك گره ضامن برایا ی 

دنباله طناب )دنباله آزاد طناب( اضافه  یموقع رو یكشش ب

ان حلقه بوجود تو یم و یا كرد تا مانع از باز شدن گره بشود

چدار مجزا ین پیآمده را درون كاراب

 انداخت تا بعنوان ضامن عمل كند.

 

 طریقه قفل کردن ابزارحمایت

اینکارشبیه به زدن ضامن به گره حمایت 

هادر گره  که  فاوت  بااین ت ست  شت  ا پ

شوند می  کم  شدن  کارابین مح تاازباز

بل از شود. ق خودداری  کارابین  نه   دها

یاز ین  ن خوبی به زدن ا ستی ب گره بای

بستن آن همزمان  تمرین شود، بازکردن و

ه ک تمرین شود. وقتیکه زدن گره تمام شددونیم گره بوجودمی آید

 .درشکل نشان داده شده است

 

گره پروانه
29
 

طی چندسال اخیربه علت تمایلی که به گره سردست بوجودآمده است 

تیم که مانده بااین وجودمابراین عقیده هس این گره ازنظردور

                                                           
28 Cle de blocage 
29 Alpine butterfly 
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همطناب شدن می تواند برای گره پروانه درمواقع بیشماری نظیر 

 نفر وسط بهترین گزینه باشد. 

 

 

گره دوسرطناب دوال
30

 

سر  صال دو  برای ات گره  ین  از ا

طناب کوهنوردی، طنابچه های قفل خودکار )نظیر پروسیک( و برای 

 ساختن بلوک با طنابچه انفرادی استفاده می شود. 

همچنین به صورت یک ال نیز زده یم شود که در کوهنوردی این گره 

 یکالی آن تنها مورد آموزشی دارد. 

 

پاگنجشکیقالب یا گره 
31

 

علت اشاره به این گره دراینجا به دلیل ضروری 

ستفاده  خودداری ازا برای  که  ست بل بودن آن نی

گره  که  ست  شرایطی ا کاربردآن در ست.  ازآن ا

یت بای ستفاخودحما گره ستی موردا یرد.  ده قرارگ

ــالب ــت و ق ــعیفی اس ــره بسیارض ــدودزیادی  گ تاح

                                                           
30 knot  Double Fisherman 
31 Girth hitch 



 

15 

می  کاهش  شده  یده  گاه پیچ یک کار که دور سمه رازمانی ستحکام ت ا

 دهد.

ــه  ــمه ب ــل دوتس ــرای وص ــتباها" ب ــع اش ــی مواق ــین بعض همچن

ین  کاررود. ا ستی ب پیچ بای کارابین  که  جائی  کدیگربکارمی رود ی

ست تسمه  به صندلی گره فقط زمانی بایدبکاربرده شودکه الزم ا

 کمر تسمه دور و حلقه پا د. دراین حالت تسمه ازحلقهمتصل شو

قالب گره  ،کند وهمان مسیرحلقه فرود راطی می درصندلی عبورکرده

  ایجاد می شودومحکم کشیده می شودتاسفت شود.

 

گره تسمه)نوار
32
  

این گره)شکل زیر( زمانی ابداع شدکه 

ود. تسمه های دوخته شده دردسترس نب

امروزه به ندرت کاربردداردواستفاده 

ن به ع صلی آن  برای ا گره  یک  وان 

ست ضروری ا قع  که موا ست  خوبی ا . فکر

غالبا" تعدادی تسمه سه متری درکوله 

ــیدتابطورمثال  ــته باش ــتی خودداش پش

گره  یرد.  ستفاده قرارگ شت موردا برای بازگ ستانی  سیرهای زم درم

نی ا برای ایم ترین راه  سمه به ست یت سلینگ )ت مه(دورکارگاه حما

 .است

 

گره مربع
33
  

ناب  صال دو ط برای ات گره  ین  ا

می رود.  کار  به  هم  چه به  اگر

ولی  این گره آسان  زده می شود

زدن آن ممکن است اشتباه پیش بیاید. بهترین  در به راحتی نیز

چپ  چپ و  ست روی  گره زدن، را صحیح  سپردن روش  برای بخاطر روش 

سیری را که م ست  ست ا ند روی را می ک طی  ناب  که  که ط وقتی

 انتها دو ازانتهای دست راست کارشروع می شودنشان می دهد. هر

 گره محکم شود. تا محکم کشیده شود باید

 

 

                                                           
32 Water knot 
33 Reef knot 
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قفل خودکارگره های 
34
 یا مشارپروسیک  ،

دوگره ای که درشکل زیرنشان داده شده است ازگره های اصلی 

پروسیک می باشند. این گره 

ر خاصیت طرفداران خودرابخاط

شدن آن حتی زیربارسبک  قفل

مخصوصا" زمانیکه طناب خیس است 

آن درچنین وسختی استفاده از

. شرایطی،ازدست داده است

درهرصورت واژه عمومی"پروسیک" برای تشریح حلقه ای است که گره 

برای  عمل استفاده ازاین حلقه ها می شوند وایجاد باآن ها

میشه واژه پروسیک  تلقی روی طناب برای هو حمایت فرود صعود 

 گیرد قرار نکته درخصوص این حلقه هابایستی مدنظر می شود. دو

باید  و گره زده شوند میلیمتر 1 بخوبی باطنابی به ابعاد

 91 حداقل می آیدابعادآنوقتیکه بصورت گره دوسرطناب دوال در

 سانتیمتر باشد.

 

پروسیک فرانسویمشار )گره 
35
)  

استفاده گره پروسیک  این گره از

 تصویر سمتپائین ) معمولتری دارد

 چپ( مزیت آن نسبت به گره کلمیست

انائی آن برای تو )سمت راست(

، موقع آزادشدن زیرباراست

فرودویامواقعیکه عملیات اضطراری 

انجام می شود عملکردآن مشخص می 

شود. وقتیکه این گره کامل می شوددقت شودکه گره دوسرطناب 

  نشودو حلقه هابعدازکامل شدن مرتب شوند.دوالدرقسمت حلقه زده 

 

 

 

                                                           
34 Auto Block 
35 Mashar – French Prusik 



 

17 

 

کلمیستگره 
36
 

ـــن گره) ـــرو ای ـــت( روب ـــمت راس س

سوی  سیک فران گره پرو شبیه  درظاهر

، تفاوت عمده آن دراین است که است

کارابین  به  ناب  قه ازط یک حل قط  ف

ــود ــی ش ــل م ــره  وص ــه در گ درحالیک

فرانسوی هردوحلقه به کارابین متصل 

 می شود.

نین ب گره همچ ین  شودا می  شرده تر شیدن ف یر و اک سختی  بار ز ب

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

 

گارداگره 
37
 ترمز یا کارابین  

نصب این چون ابزارهای یکطرفه عمل مینماید گره ترمز نیز هم

اصطکاک باال چندان توصیه نمیشود، ضمن آنکه با توجه به گره 

بر طناب احتمال له شدن مغزی طناب وجود  بدلیل فشار زیاد واره

دارد. با این حال هنوز جزو گره های پرطرفدار در سیستمهای 

  باالکشی به شمار می آید.

 

 

 

 

                                                           
36 Klemheist 
37  Garda Hitch 

http://www.chockstone.org/TechTips/Garda1l.JPG
http://www.chockstone.org/TechTips/Garda1l.JPG
http://www.chockstone.org/TechTips/Garda3l.JPG
http://www.chockstone.org/TechTips/Garda4l.JPG
http://www.chockstone.org/TechTips/Garda4l.JPG
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لنیارد
 38

 

طنابچه ای است برای اتصال صندلی 

ایت و حمصعود به کارابین خود 

همزمان به یومار. این طنابچه که 

 11به صورت آماده در طولهای 

شود  ولید میمتر ت 6.5تا  یمترسانت

ال و یا به  را می توان به صورت تک

شکل دوال )با زدن گره قالب به وسط 

آن و انداختن درون هارنس( به 

کاربرد. در دوسر لنیارد نیز با 

استفاده از دو کارابین پیچدار 

آنرا برای پیمایشهای ویافراتا )صعود مسیرهای آماده( و یا 

صورت یومار و با نصب یومار به یکی از کارابینها به 

خودحمایت استفاده نمود )این حالت برای صعودهای 

 هیمالیانوردی ایده آل می باشد(. 

طناب )استفاده  همچنین میشود لنیاردها را با استفاده از تک

بدلیل دینامیک بودن  یمتریمیل 61از تک طناب با قطر بیش از 

 های آماده برایدلنیار – شود توانایی در مهار شک توصیه می

متر درست  9.5تا  9( و طول این امر دارای شک گیر هستند

 کرد.

برای این امر وسط طناب را با گره به صندلی صعود متصل 

نموده، دوسر آنرا با استفاده از گره بارل به کارابین 

)برای لنیارد واژه ای فارسی پیچدار و یومار متصل میکنیم. 

خود حمایت بچه طناشاید بتوان آنرا به عنوان  –ایجاد نشده 

 خواند(

 

 

 

 

                                                           
38 Lanyards 



 

13 

 

 

  گره بارل 

گره لغزنده ای است که به صورت 

یشود و دوال در سرطناب ایجاد م

با هر کششی درون کارابین 

گردد. از بارل در سر  فتتر میس

 ها استفاه می کنند.دلنیار

 

 

 

 

 با کرامپونگام برداری 

 91درجه،  91بخش: صفر تا  4کوهنوردی را می توان به  یشیبها

درجه تقسیم بندی  31تا  11درجه و  11تا  45درجه،  45تا 

نمود. بر همین اساس روش های مختلفی برای گام برداری و صعود 

 با کرامپون در هر شیب وجود دارد:

  درجه: 03شیب صفر تا  -1

در این روش بهترین فرم قرارگیری پاها به صورت موازی بوده در 

شانه ها می باشد. حال  حالیکه فاصله پاها از هم برابر عرض

درجه و باالتر نزدیک گردد روش  91هرچه شیب تندتر شود و به 

 )ُنک پنجه ها از هم باز شوند( كاربرد دارد. یاردك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش اردكي
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 درجه:  54تا  03شیب  -2

در چنین شیبی می توان برای درگیری تمامی دندانه های کرامپون 

 45حال هرچه به شیب  با سطح برف از همان روش اردکی بهره جست.

درجه نزدیکتر می شویم بدلیل سختی شکست ساق پا امکان درگیری 

تمامی دندانه ها با شیب تند میسر نیست در چنین حالتی روش 

 کارائی باالیی دارد. فرانسوی

تماس  بسترن روش تمام تیغه های زیرین کرامپون با سطح یدر ا

درجه به سمت دره  45دارد، به طوریکه پای رو به دره با زاویه 

درجه رو به کوه قرار می گیرد.  65و پای رو به کوه با زاویه 

  درجه کاربرد دارد. 11این روش بیشتر در شیب های تا 

 

 

 درجه: 03تا  54شیب  -3

در چنین شیبهایی بهترین فرم 

گامبرداری قراردادن یک پا با 

کوبیدن نیش و پیش و پای دیگر به 

 به مایل ها کمی )پنجه فقیصورت ا

 طرفین( کارایی دارد. 

معروف است و می  9روش ساعت این شیوه به 

توان برای جلوگیری از خستگی پاها در مسیر 

تا  15آنها را تغییر داد. همچنین در شیبهای 

درجه حرکت بدون بهره گیری از کلنگ  61

 کوهنوردی بسیار خطرناک است. 

 

 درجه: 03تا  03شیب  -4

آلمانی معروف است در هر در این روش که به روش 

کرامپون استفاده می شود.  یاز نیش های جلودو پا

این روش بدلیل تند بودن شیب نیاز به طناب و 

بر تری از یک یا دو میانی و همچنین بهره گی

 یخنوردی الزامی است. 



 

56 

ن دو پا یکی از یدر همه روشهای باال حفظ نقطه ثقل در فاصله ب

به آن توجه شود. به همین دلیل  مهم ترین نکاتی است که باید

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 

یشان و بدن ایشان عادی خواهد ر، راه رفتن صحیح در ذهن اگت

 شد.

همان گونه که در شکل های زیر می بینید خارج شدن نقطه ثقل از 

 راستای پا باعث بهم خوردن تعادل می شود.

 

 

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

ن کامال با سطح صعود و تراورس تمامی نیش های سطح زیرین کرامپو
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برف سفت درگیر می باشند )یادآوری: در این روش پای سمت دره 

درجه قرار می  65درجه و پای سمت کوه با زاویه  45با زاویه 

گیرد(. برای صعود با این روش پا باید به خوبی حول محور مچ 

 انعطاف داشته باشد.

 زاویه پاها در این روش تقریبا بصورت  قائم می باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر نقطه ثقل بدن در یدر این صعود نیز رعایت قرار گیری تصو

 ن پاها باید مورد توجه قرار گیرد.یفاصله ب
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 با کمک کلنگ فرانسویروش صعود 

برای صعود با این روش 

بهتــر اســت از تــوالی 

پـــا کلنـــگ  –کلنـــگ 

ــف  ــیم. ک ــتفاده کن اس

کرامپون کامال عمود بر 

شد و سط سفت با برف  ح 

مــچ پــای کــوه زاویــه 

درجه به سمت  65مناسب 

درجه به سمت دره را به خود بگیرد.  45شیب و پای دره زاویه 

شكل  هم  به  سبت  با ن پا تقری لت دو  ین حا می  Lدر ا یدا  را پ

 کنند.
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می  یز  شیب ن نوع  به  نا  ب

نگ  سر کل کم  شیب  توان در 

 را گرفتــه و ســخمه را در

برد فرو  شیبهای  برف  و در 

شتر  بر بی ست را  هر دو د

قرار داد بر  یا ت نگ  و  کل

یا با زدن ضربه و استقرار 

نــوک تبــر از آن اســتفاده 

 نمود.                                 



 

55 

  صعود با یک تبر

حالتتتتتت 

بر  صعود ت

 پتتا پتتا 

ــــدا  ابت

ـــر را  تب

ـــــــی  م

ـــوبیم.  ک

ست  عد د ب

غه  روی تی

ــــی  را م

ــــرد.  گی

پا و  عد  ب

پای  عد  ب

گر . از دی

ست آزاد  د

 می توان برای حفظ تعادل استفاده نمود.

سمت باالیی  اگر شیب خفته بود می توان بصورت زیر با گرفتن ق

 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 

را به داخل برف گرفت و یا با قراردادن دست بر روی تیغه آن 

 سفت فرو نمود.

 

 

 

نتبرگش
39
 

هنگام فرود خطر برخورد پاها  فرانسویدر روش با توجه به آنکه 

همان بازگشت با با یکدیگر و قیچی شدن پاها وجود دارد بجای 

می توان آنرا به صورت فرود پلکانی تغییر داد.  فرانسویسبک 

نند. یعنی پای گرچه بهتر است زاویه پای کوه و دره تغییری نک

درجه به سمت  65و پای کوه به صورت به سمت دره درجه  45دره 

 شیب قرار گیرد.

همچنین برای  برگشت از مسیر توسط تبر در روشهای آلمانی 

قیقا می توان عکس حاالت گفته شده در صعود و البته با کمک د

 کلنگ و یا تبر عمل نمود.

به دره حرکت میکنیم  در شیبهای کم و در بازگشت در حالی که رو

می توان با قرار دادن تمامی دندانه ها روی برف به صورت 

همزمان عمل نمود. در این روش با توجه به آنکه خطر درگیری 

                                                           
39 Downclimb 



 

57 

پاشنه کرامپونها در هم وجود دارد بهتر است پنجه ها به هم 

پا به زانوها به هم نزدیک و  –بصورت پا شتری نزدیکتر شوند )

(. الزم به ذکر است هر چه شیب تندتر شود به قرار گیرد Xصورت 

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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های کرامپون، زدن ضربه با تیغه کلنگ و باال  تیغهدرگیر شدن تمامی 

 شتر دندانه های تیغه در برفیگ برای درگیری بنکشیدن دسته کل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 حمایتها

ب مه ای  خش مقد ین ب برف را یت روی  های حما ست مهارت شهای ا . رو

جوددارد یزآن و یت آم جام موفق عددی دران مامی رو.مت شهای امات

وضعیت  ارائه شده به دونکته اصلی بستگی دارد، ارزیابی شمااز

 توده برف وانتخاب مناسب ترین تکنیک.

یدموفقی در ستان کل ستزم ناب ا منظم ط ساده و فظ عملکرد به ت ح  .

یر یاتی نظ یا جزئ چه  یه طاق ناب  سکو ته قه ط قراردادن حل برای 

ش جه دا گاه تو پائین پرت به  سرخوردن آن  لوگیری از هت ج ته ج

 شودنه تنهااحتمال دست وید. طنابی که به پائین آویزان میباش

بدنبال دارد عدی را برای نفرب شدن  یادی  پاگیر مال ز که احت بل

 یخ ببندد. یا کند وجودداردکه به سطح برف گیر

 کلنگ یاحمایت با Stomperحمایت 



 

53 

 چیست؟ کلنگ حمایت با

یت با نگحما ستامپر کل فوق  یاا روش 

ش برای پی عاده ای  برروی ال من  روی ای

زمینی باشیب متوسط است که ایده آل 

ــرای فرودونیز ــریع وب ــاده  بسیارس س

 .است حمایتبرای 

 کی وکجاازآن استفاده کنیم؟

 این نوع حمایت برای وضعیتهایی نظیر: 

 یافرودسرعت مهم باشد امیکه درصعودهنگ -

 سی یک دره باریک بانقابی افتادهبرای برر -

ی یخی نامناسب وحتی به حفاظت ازنفردوم روی جای پا -

 ساده گاه حمایت درانتهای یک مسیرعنوان یک گار

 ایده آل می باشد.

ـــــدازباال ـــــتفاده ازآن بای  اس

ــدوهرگز ــت  باش ــت حفاظ ــد جه نبای

 ،بکاررود. مهمترین نکته طنابازسر

حال  که اگردر ست چرا نی خودشماا ایم

به  روش می باشیداین  استفاده از

ین هیچ وجه حمایت نمی شوید. به هم

یل  نگ دل با کل یت  هابرای حما تن

ــی  ــیه م ــطوحی توص ــتفاده روی س اس

نی  کامال" ازایم ند شودکه  برخوردار

یرو خارجی نظ های   بدون تاثیرنیرو

یره  باد ها وغ بر روی آن توان  می 

 .فعالیت نمود

 تجهیزات

 کلنگیک  یک کارابین پیچ گالبی و

 

 

 روش

شیار  ست،  سطح نی مین م سطح ز اگر

ف ببریدیادرآوریدبه گونه ای که متمایل به یاحفره ای راروی بر

پهنائی که برای  عقب شیب باشد.این شیار به شکلی ایده آل با

ستادن باهرد شودای جادمی  شد ای کافی با پاروی آن  ین و مق ا . ع
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که  بابرفی  شما  که  فت  نه ای درنظرگر به گو توان  می  شیار را

واره درپشت پاهایتان ازسمت باالی شیب قرارمی گیرد ونیزبرف دی

 شد. های جانبی حمایت خواهید

ید صل کن کارابین مت به  ناب را گه  و ط سمت باالن به  نه آنرا دها

شوید مئن  ید. مط شده  دار کارابین رد یک  های بار ناب ازانت که ط

شدوا مده با یرون آ یرین آن ب سمت ز باالی ز سمت  به  کارابین را  ،

سرانی نگ ب نه کل نگ  سپسد. بد یه ای عقبکل به  تررادرزاو سبت  ن

درراستای عرض  کلنگ ر قائم درسکو فروببریدبه نحوی که سرمحو

 شیب باشد.

ــق  ــرفتن دقی ــگازقرارگ ــیار  کلن ــتادن روی ش ــوان باایس ــی ت م

نه  قراردادن ت پا و های  شنه  برف باپا گذاری  نگوعالمت ست  کل در

 کلنگ مطمئن شویدکه سرعالمت پاشنه اطمینان حاصل نمود. درجلوی 

نه ح شدوطناب آزادا برف با سطح  یک هم  ند. هردوپارانزد کت ک ر

سر کدیگرروی  نگ ی ناب  کل طرف ط یک  کدام ازپاهادر ید، هر قرارده

قرارگیرند، طناب دردست چپ گرفته شودوازپشت شانه چپ عبورمی 

کندوروی شانه راست درجلوبه پائین می آید)عکس این حالت برای 

 حمایتچیان چپ دست(.

صط می شودوا مدیریت  شانه ای  یت  صورت حما ناب ب کافی سپس ط کاک 

به  ناب  یدن ط شودتانیازبه پیچ جادمی  یت ای ستم حما سط سی تو

دوردستی که طناب ثابت رانگه داشته است نباشد.)ضروری است که 

طناب ازجلوی شانه چپ باالنیاید زیراهرگونه تحمیل وزن به طناب 

(. تچی ازناحیه کمر به جلوکشیده شودمی تواندباعث گردد حمای

به کارگاه می رسدضروری است پائین ده صعود کنن وقتیکه کوهنورد

قرارگیردبه گونه ای که هیچگونه فشارروبه باالیی  کلنگترازسطح 

شوک  یت  ستم حما به سی مالی  غزش احت ندوهنگام ل به آن واردنک را

سکو یک  ست  شود. الزم ا یت  واردن سکوی حما سطح  شیمنگاه زیر یان

 کنیم. محیا برای او

 

 مالحظات

ــرای  ــری ب ــب دیگ ــهای مناس ــرروش روش ــالوه ب ــاب ع ــرل طن کنت

نه  یک گزی نوردی  صندلی کوه ستقیم از یت م ستامپروجوددارد. حما ا
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صندلی  که  ساس خواهیدکرد قال وزن اح شرایط انت حت  چه ت ست اگر ا

ــای  ــرده واز زانوه ــت ک ــائین حرک ــمت پ ــه س ــرور ب ــمابه م ش

 شماعبورخواهدکرد، همچنین بسختی نبض طناب دردست شماخواهدبود.

نا کردن ط شتی راه دیگررد له پ های کو سمه  ستقیما" ازروی ت ب م

 .عدیل بارتحمیل شده به شانه هااستبرای ت

حمایت شانه ای به نحوی که درباالتوضیح داده شد می ، انتخاب ما

سختی  لی شماب ست و ست وپاگیرا ناب د ین روش ط چه درا شد، اگر با

 فشارناشی ازوزن رابرروی شانه های خوداحساس می کنید. 

 

 نکته

جمع کردن طناب  محیاکردتاازاحتمال سکویی برای ه ضروری است ک

 سرخوردن آن ازدست و گیرکردن درمسیرنفردوم خودداری بعمل آید.

به  تادن آن  شودتا ازاف ناب مسدود های ط که انت ست  ضروری ا بسیار

صندلی بهترین  اتصال آن بهپائین پرتگاه خودداری شود. حلقه 

شنهادمابرای اط خودداری ازرروش وپی نان ار ستمی شدن آن ا . ها

بزرگ گره  یک  چه  بل  اگر ناب نیزقا های ط درانت

ــت ــول اس ــال قب ــال فرددرح ــین ازاتص . همچن

 فروداطمینــان حاصــل نمائیــد، اگرفــردی قصــد

فرودبه پائین پرتگاه رادارد، استفاده ازیک 

گره ساده به دورکمرکافی نیست وبایدتوجه جدی 

صندلی  ستفاده از نی وی  صعودبه ا برای ایم

 .مبذول گردد

 

 به مربیان تذکر

مائیم.  شاره ن یت ا ستم حما ین سی یب ا به مزایاومعا ست  ضروری ا

توانائی جمع کردن  ،کلنگ –مزیت اصلی آن نسبت به سیستم پوتین 

. معایب عمده این واقعیت است که حمایتچی به کارگاه طناب است

متصل نیست و ممکن است دربادهای شدیداحساس ناپایداری نماید. 

 کلنگ –اعالم کردکه روش های حمایت استامپروپوتین باید بوضوح 

کی  مانی ی چه ز که  صوص  ین خ یری درا صمیم گ مل یکدیگرهستندوت مک

 بردیگری ترجیح داده می شودبه مهارت نیازدارد.

 

 کلنگ -حمایت پوتین

 چیست؟ کلنگحمایت پوتین 
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ترین روش  ست وبه یت استامپرا ستم حما شبیه سی یت بسیار ین حما ا

 .دهنگام فرود روی زمین ناهمواراستافظت فربرای فرودومح

 کی وکجاازآن استفاده می کنیم؟

درشــرایط طوفــانی بــرای ایمنــی نفــردوم درفرودبــرروی مســیری 

ـــط  ـــتی فق ـــد. بایس ـــرعت مدنظرباش ـــه س ـــامی ک ناهمواروهنگ

ـــت  ـــرای حمای ـــتی ب ـــتفاده قرارگیردوهرگزنبایس ازباالمورداس

به رو فانی  شرایط طو کاررود. در سرطناب ب ستامپرترجیح ازفرد ش ا

فاع  مین درارت به ز سبت  مایتچی ن بدن ح ضعیت  می شودزیراو داده 

ست. یدارتری برخوردارا ضعیت پا تری قرارداردوازو مده کم یب ع  ،ع

مین  به ه ست و گاه ا حل کار به م صعودکننده  یک  باالآوردن  سختی 

دلیل توصیه مااین است که ازاین سیستم فقط برای فروداستفاده 

 شود.

 تجهیزات

 نگکلیک 

 

 

 روش

اگرسطح زمین مسطح نیست یک شکاف یاحفره روی برف ایجادکنیدبه 

گونه ای که کمی به سمت عقب شیب متمایل باشد. این شکاف به 

انــدازه کــافی بــزرگ باشــدتابراحتی پــذیرای یــک طــرف پــوتین 

باشد)نظیرشکل فوق(. پای راست خودراروی شکاف قراردهیدوکف پای 

یمتری ایجاد شده به سمت پائین سانت 5خودرادرمقال یک دهانه 

شیب حائل نمائید. سکوی دوم برای پای چپ می توانددرفاصله ای 

 کوتاه درزیرآن درصورت نیازبریده شود.

 نگ خود را کل ست  پای را نار  برف  ک قائم  درون  صورت  ب

نه  ساق پاوبابد ستای  بدن خوددررا یک سمت  ید، از قرارده

نگ کت  کل شیب حر باالی  سمت  به  یل  می متما ید. ک نگکن  کل

سطح  شودومیان  برف برده  کان دارددرون  که ام جائی  تاآن

سربرف  نگ و صله  کل پوتین فا یک  فاع  ندازه ارت به ا

درعرض ، شما یجلوبایستی به سمت  کلنگایجادشود. بیلچه 

 شیب باشد.



 

69 

 خود برای  مایتچی  کان ، ح ندتا ام می ک خاب  گاهی انت کار

چپ طناب  تکیه دهد، دست کلنگروی دست راست خودبه  یابد

یرد می گ هامحکم  بین پا می  و را ست قرار قوزک را پائین 

رابه سمت  کلنگمی شود، طناب  وارد دهد. هنگامیکه بار

ــودتاوزن  ــادمی ش ــافی ایج ــطکاک ک ــی کشدواص ــوتین م پ

حرکت دست چپ  با کوهنوردتحمل شود.این اصطکاک می تواند

 یابد. تغییر به جلویاعقب درصورت نیاز

 ( در برف به عنوان یک محکم کردن پای دره )پای پائینی

 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 

گر شید، ا شته با پائین دا به  ستادن فرد فرود  روش فر

یک گره ساده به دور کمر فرود  باشد نظر رطول کامل مدد

 .است ضروریازصندلی استفاده  و بود کافی نخواهدرونده 

 

 مالحظات

کردن  فرو  کان  که ام سفت  لی  برف خی نگدر  برفبه درون  کل

. دقت زیادی میسر نیستوجودندارد، امکان استفاده از این روش 

بادست  قرارگرفته و زانوبه سمت جلو ودکه بیلچه بصورت ایمن ش

ضروری است که دست کنترل  سمت کوه محکم نگه داشته شده باشد.

پائین سمت  به  نده  شاربه  ،کن مال ف برف قرارگیردتااع سطح  هم

 حداقل برسد.

 

 نکته

ــر ــاد نظیراکث ــع آم ــی مواق گی خیل

مطمــئن ازامورراســاده ترمــی کنــد. 

ــوید ــه  ش ــاب ک ــبی طن ــان مناس درمک

رفته بطورمرتب پشت سرحمایتچی قرارگ

ندازه  به ا مق  شیارکم ع یک  شد،  با

 حجم طناب حفرنموده تاازسرخوردن آن به پائین خودداری شود.

 

 تذکربه مربیان
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پوتین مایش روش  گام ن نگ - هن ید کل نان یاب نه  اطمی که هرگو

سطح  پائین تراز ستم  به روی سی مال وزن  نگاع گر کل شد، ا  می با

یاد عدم موفقیت احتمال ز باشد کلنگبه سمت باالی  نیروی وارده

هرفردی  اطمینان یابید روشهنگام اجرای این سبک وجوددارد.  در

 .رامی آزمایدازاین مطلب آگاه است که سیستم

عی  لت واق ستم درحا ین سی صورتیکه ازا ید در نان یاب نین اطمی همچ

دراختیارآنهائی  استفاده می نمائیدقبل ازشروع اطالعات الزم را

به  شته اید می روندگذا شته که فرود یدی ندا که ترد نه ای  گو

ند یدانجام ده کاری با سیرچه  های م به انت سیدن  شندهنگام ر ، با

 نظیرکندن یک شیار، بازکردن گره اتصال وازاین قبیل.

 

 

 

 

 

 صندلی سطلی

 صندلی سطلی چیست؟

صندلی سطلی نه تنهایکی ازساده ترین 

ساختار  ها ازنظر یت  که حما ست بل ا

 .موثرترین روش حمایت است

 

 آن استفاده می نمائیم؟ جاازکی وک

این نوع حمایت برای اکثر وضعیت های حمایت دربرف شامل صعود 

یک  ستفاده ازآن درکنار یرد، ا می گ ستفاده قرار فرود موردا و

گاه  ستم کار یرسی گر نظ یت دی نگ حما برف کل شده در فن  کی د ، ی

 ازقویترین کارگاههای حمایت دربرف رادردسترس قرارمی دهد.

 

 تجهیزات

 لنگکیک 

 

 نکته
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درعمــق یاشــکل دهــی بــه دیــواره هــای آن مضــایقه ننمائیــد، 

ناب  یت ط ست یکنفرراباحما ضروری ا سطلی  صندلی  یک  ساخت  بعداز

چوب  نظیر برای تست آن بفرستید، اگرصندلی خیلی کم عمق باشد

 ازداخل آن به خارج پرت خواهیدشد.پنبه 

 

 روش

گودال دربرف ساده ترین روش ساخت یک صندلی سطلی حفرساده یک 

 ، دستهای دارای دستکش ویاترکیبی ازهردومی باشد.کلنگبه کمک 

که لبه صاف آن  به سمت پائین  کلنگ یک نیم دایره روی برف با

شیب باشدعالمتگذاری کنید، گودال بایستی به اندازه کافی بزرگ 

ــار ــینید، اینک ــل آن بنش ــیدبه داخ ــوال"  باشدتاشماقادرباش معم

طرف  هر فضای کافی در و ی به دوش داریدنیکه یک کوله پشتزما

ید که  بدن خوددراختیارخواه نه ای  به گو می گیرد صورت  شت  دا

 بازوان شمابتوانندباآزادی حرکت کنند.

وعمق کافی صندلی می باشد  دیواره پشتیجزئیات مهم عمودبودن 

بواسطه زانوان  به گونه ای که هنگام نشستن به داخل آن رانها

بی بار ایجاد طناب  باید درسمت ند. یک سکوتحت حمایت قرارگیر

مل  تااز شود لوگیری بع یت ج گام حما ناب هن سرخوردن ط غزش و ل

صندلی  آورد. که در ستیدسطلی هنگامی شنه با نش برای  خود پا

  کنید. حمایت بیشتربه داخل ضربه وارد

 

 :مالحظات

شدیک  .6 موزش داده می مادی آ سالیان مت طی  که  شابهی  روش م

سبی ین ا گاه ز شده  جای حی  سب طرا عل ا شبیه ن که  بود

که  سیارمراقب بود ستی ب لی بای بود و خوب  بودوعملکردآن 

توده برف والیه های داخل آن باعملیات حفاری ضعیف وسست 

احتمال متالشی شدن  ،الیه ها از جدانشوند. درتوده برفی 

هنگام بارگذاری وجوددارد.این امردرموردصندلی سطلی رخ 

ده درزمین است والیه هادرحداقل نمی دهدزیراحفره ای سا

 میزان ممکن طی ساخت به هم می ریزند.

ستفاده .2 برای ا سا"  سطلی اسا صندلی  چه  مان  ،اگر همز

یر گاهی دیگرنظ نگ باکار برف  و کل گاه   یا مدفون در کار

dead-man ما ست ا شده ا حی  برف( طرا گاه لنگر می  )کار

ند یرد توا ستفاده قرارگ صورت مجزانیزموردا ثال  ب بطورم
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 درحال فرود ناهموار زمانیکه اعضاء گروه روی یک مسیر

ستند یا هد  صعوده صورت خوا سطلی  صندلی  شان در  حمایت

 . اینکارباید درشرایط برف سفت به اجراگذاشته شودگرفت

تنها برای محافظت ازاعضاء گروه درفرودازشیب بکارمی  و

شد رود می با یت  قد خودحما مایتچی فا فرد ح مال  در . و ع

نظیر کلنگ یا لنگر دفن مستقیم  یک حمایت غیر این حالت

تحمیلی برروی  بار تقویت کندزیرا بایستی سیستم راشده 

 . راکاهش می دهدحمایتچی 

ستفاده  .9 یک مسیرناهموارا برای عبوراز سطلی  صندلی  اگراز

می کنیدبایستی مراقب امنیت گروه خودباشید.آنهابایستی 

 را د و گروهل امنی بایستندویابنشیننهنگام ورود درمح

ســازماندهی نمائیدکــه هرباریــک نفــرازروی یــک طــوری 

 کند. صعود برآمدگی کوچک به باال

 

 

 تذکرات مربی

فر یک ن شاندن  مال" بان توان ع صندلی رامی ین  که   در ا آن درحالی

به  یازی  قرارداد. ن مایش  ست موردآز صل ا صندلی او مت به  ناب  ط

سطلی راباک صندلی  شد.  می با یه کمرن یت ازناح ناب حما شیدن ط

شید یدامامراقب با مایش کن شوک وارد آز ناب  ید به ط که  نکن چرا

  و کنید راآغاز آرام کار بافشاری  ممکن است جراحت کمررخ دهد.

فر که دون کان آن وجوددارد ید، ام شارراافزایش ده حد ف  درآن وا

ناب را شند ط کهبک مایتچی می واطمینان یابید ندح قع  دا چه مو

 .است تجربه نموده را راحتی کمرتوقف" اگرهرگونه نابگوید "
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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 

 خطر پیچاندن دست و آسیب زدن به حمایتچی وجود دارد  ،روی آن
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 ترمز بدون کمک کلنگ

  )خودایستائی( 

ر این روش با توجه به آنکه بر خالف دوره کارآموزی کرامپون د

به پا داریم سعی میشود تا آخرین مرحله ترمز، کرامپونها به 

مائیم.  می ن ناب  برف اجت با  یری آن  شند و از درگ باال با سمت 

و سر به باال بعد از بهم خوردن تعادل سعی شود پاها به سمت 

  رد.و سینه رو به شیب قرار گی پهلوسمت 

 

 

 

 

 

 



 

63 

 

ها ست  ست  كف د ستكش بد ته د که الب (

در برف فرو می بریم تا عمل داریم( را 

ترمز انجام پذیرد و با فشار در درون 

فرو رود. با  برف  توان  ین روش می در ا

نرم  برف  کدیگر  ستها در ی مودن د قالب ن

را درون سینه جمع نمود و با فشار آن 

 به پائین از سرعتمان کم کنیم.

اها نباید خیلی بیشتر از عرض فاصله پ

باسن  است برای ترمز بهتر شانه باشد.

 بكشیم.را از سطح برف كمی باال 

پا ا صورت  ضعیت ب شود و سعی  تدا  كردیم اب سقوط  سر  شت  گر از پ

 پایین و سر به سمت باال در آید.

عد  نده و ب پایین چرخا سمت  به  لو  ها را از په لت پا ین حا در ا

 كنیم.  همانند روش باال ترمز می

 

 

 

 

 

در صورت سقوط برروی سینه در حالی که سر به سمت پایین باشد 

با فرو بردن کف یکی از دست ها در برف وتکیه بر آن،حول محورش 

 یت اول رسیده، سپس ترمز می کنیم.چرخیده و به وضع
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76 

روز 

 دوم

 

 

 

 

 برفکارگاههای 

دن متکی به برای ساخته شوجود دارد که دونوع کارگاه زمستانی 

جود شند موادمو می با طراف  گاه درا فی و کار قارچ بر گاه  ، کار

ولی شکل  آنها استدراندازه این دو کارگاه تفاوت  قارچ یخی.

متعلق به دوره های  آنها ضرورتا" یکسان باقی می ماند. آنها

شند می با ستان  نوردی درزم نون کوه گری  و ف جای دی ندرت در به 

ی صورت ا ند. درهر شده ا یده  هاد نوع کارگاه ین  ن  به ا صوص  بخ

جا فرود بر شتن و گام برگ لوازمی هن هیچ  که  ندی خاطر می گذار  ن

شند می با سب  فرود و بسیارمنا گاه  برای  ستند. کار سیارعالی ه ب
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فی شود قارچ بر می  نده  قارچی خوا با"  ساختن  که غال برای 

دارد. این برف  رچگیبستگی به یکپا و کارطاقت فرسایی می برد

قهرمانانه زمانیکه  نقش بسیارمثبت خودرادریک فرودنوع کارگاه 

ستندایفا سیارباارزش ه ثرا"  لوازم ب چه اک ند اگر یخ می ک در 

 جایگزین آن می کنند. (آباالکفکارگاه هاللی )سیستم 

 

 تجهیزات

 به همراه کارابین پیچ طناب فرودبه انضمام  کلنگیک 

 

 قارچ برفیکارگاه 

هرچه برف فشرده تر رف دارد، اندازه کارگاه بستگی به کیفیت ب

سخمه کلنگ را به عنوان  .باشد کارگاه ظریف و کوچکتر می باشد

درآورید،  را نیم دایرهباتیغه کلنگ طرح یک کانون قرار داده، 

دقت کنیدکه برف موجوددربدنه کارگاه رابه هم نزنید. هنگامیکه 

عمق چاله  دور خط رابابیلچه کلنگ بکنید. شکل گرفتخط خارجی 

 91تا  25بودامانباید از  ایجادشده متناسب باتوده برف خواهد

، همانگونه که ازنام آن یمتر کمترباشد. کارگاه آماده استسانت

بیلچه یادستی که مجهزبه دستکش است  با پیدا است به کمک کار

 برای قراردادن طناب ایجادمی کنیم. سکوییدراطراف حاشیه آن 

 

 

 تذکرات مربیان



 

79 

یک کارگاه دربرفی باکیفیت  ی عالمتگذاری یک شکل هندسی جهت برا

 کلنگ، آرنج خودرابه آرامی درمرکزبرف فروبرده وباتیغه مناسب

خارجی کارگاه عالمتگذاری کنید.  یک نیم دایره رابه عنوان مرز

اغلب  دقت کنیدکه برف بایستی تاحدممکن طی عملیات پخش نشود.

اده ازفرود ازکارگاه ایجادشده ایده مناسب آن است که نمایشی س

ــط ا ــم ومتوس ــیب مالی ــک ش ــی روی ی ــرف حت ــدتامقاومت ب جراکنی

 رابیازمائید

 

 

 

 

 برف( زیر دفن شده در کلنگکارگاههای افقی )

ها، نوع کارگاه ین  با"  ا ستند وتقری برف ه بر روی  یه  یت پا حما

تدریس می  ،دوره های مهارتهای زمستانی ازبدوآموزش بسیاری از

دریک  کلنگ دو روشهای متنوعی برای استفاده ازیک یا شده اند.

مابرروی  جوددارد، دراینجاتمرکز ستحکم و یت م گاه حما نگکار  کل

نظیر  سیستمها مدفون تقویت شده خواهدبود. سایر کلنگ مدفون و

عمل ارزش خودرااثبات  در قائم نیز کلنگو  کلنگشکل،  Tکارگاه 

نداما ستم ز ما کرده ا که سی یم  ته ا مرتبط میربطورکادریاف ل 

 بااکثرموقعیتهامی باشد.

 

 

 

کتتی  و

قت  و چتته 
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 ازآن استفاده کنیم؟

ند می توا گاه  ین کار ها ا چه  فرود چه در برای اکثرحمایت و

 گیرد. مالیم برفی مورداستفاده قرار و تنددرصعودروی شیبهای 

 تجهیزات

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

 روش

ـــه  ـــورده ناحی ـــت نخ ای دس

ــه  ــدودرحالی ک ــاب کنی راانتخ

ــی  ــام م ــاه راانج ــاخت کارگ س

ید سعی کن برف روی  دهید توده 

بخـــش پـــائین شـــیب رابـــیش 

د. ازحدموردنیازبــه هــم نزنیــ

عرض  هت  شكاف در ج یك  تدا  اب

و بیلچه كلنگ داخل آن را خالی می كنیم با حفر نموده و شیب 

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

خود پائین حفر می كنیم با یك اسلینگ دور دسته كلنگ یك گره 

یت  یمحما می آور نگ  سته كل سط د گره را در و نیم  سمه  می ز و ت

گره را روی گرانیگاه  یك دور دور كلنگ می چرخاتیم.باالیی را 

فرو می كنیم  كلنگ آورده. كلنگ را از تیغه داخل شكاف عرضی

خل طرف دا غه ب كه تی بر  بطوری سلینگ در برا فرو رود و ا برف 

شكاف عمودی ایجاد شده قرار گیرد شكاف را مجددًا با برف می 

 پوشانیم.

یک سطل  مترپائین ترازکلنگ باشدو 2محل استقراربایستی دست کم 

 ایمنی بیشتری راایجادخواهدکرد. ،نشستن

 

در صورتیکه قصد استفاده از کارگاه برای مدت طوالنی را 

ببندید و به با برف گودال را روی  ،نصب كارگاه پس ازدارید، 

وسیله پاهایتان برف را بر روی آن كپه كنید به نحوی كه 

 دیواره رو به دره گودال آسیبی نبیند. 

 



 

75 

 تقویت کارگاه افقی

صوص  که مخ گری  ستم ابزاردی شت سی قدرت نگهدا قاء  کار برای ارت

قائم درون  بصورتنظیر کلنگ، نبشی و یا لوله برف را  باشدبرف 

سلینگ لوی ،ا شت ج ید و  یا پ فرو بر برف  یده در  نگ خواب کل

دوم را  راتکان نمی دهید. ابزار کلنگاطمینان حاصل نمائیدکه 

تیغه و بیلچه کلنگ  و درون برف تاآنجائیکه فرومی رودفشاردهید

 رابصورت افقی درعرض خط فرودشیب فشاردهید.

وازبرقراری کارگاه  وقتیکه کلنگ یاکلنگ ها درون برف قرارگرفت

برای در صورتیکه قصد تالش طوالنی مدت را دارید  خودراضی بودید

ــاب  ــابش آفت ــاثیر ت ــاب از ت ــد. اجتن ــابرف پرکنی ــکاف راب ش

یا  نگ  ندادن کل کان  قت زیاددرت ها وباد شارمحکم پا اینکارباف

 پائین شکاف انجام شود. دیواره

 

 مربیانات تذکر

  ـــدرت ـــت ق ـــروری اس ض

ــاه را تو ــط مهارکارگ س

به  که درآن واحد چندنفر

سلینگ  به ا که  نابی  ط

قدرت  کارآموزان از لب  ید. اغ مایش کن ست آز شده ا صل  مت

کم   صال مح ستی باات ند. شمابای می کن جب  هداری آن تع نگ

ناب  یک ط های  گاه  4به انت شیب کار باالی  ست  تری  در م

 برای اطمینان ازعدم سقوط آن بایستید.
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  مراه نگ ه گاه کل که کار وقتی

ــطل ن ــاآموزش باس ــتن یکج شس

که  ضیح دهید می شودتو داده 

یک  چه میزان تنظیم صحیح و

ستا ناب  را باردار بودن ط

ازصـــعوددکننده بـــه ســـمت 

 حمایتچی اهمیت دارد. 

 

 

 

 

 

 

 

  صحیح تصویر باالاستقرار

خود حمایت در راستای مسیر زمانیکه 

 .رانشان می دهدقرار دارد  صعود

کارگاه، حمایتچی وصعودکننده دریک )

قراردارنداینکارازپیچ خوردن حمایتچی زمانیکه  راستا

 .(صعودکننده معلق می شودجلوگیری می کند

 

 

  تصویرپائین استقرارغلط

خود حمایت در راستای مسیر صعود حمایتچی رازمانیکه ازنقطه 

چرخش دست اودرشرایط احتمال پاندول  نشان می دهد.نیست را 

 رامالحظه کنید.

 

 

 

 مالحظات



 

77 

فاده ازحمایت کمرکه بایستی همیشه هنگام پرداختن به هنگام است

های  یرد برف کارگاه ستفاده قرارگ صندلی  و موردا که از گامی  هن

که  نابی  که ط ست  ضروری ا ید  می کن ستفاده  صال جلوا طه ات بانق

ناب  شدکه ط بازوئی با مان  ید زیره می آ گاه  به  باردارازکار را

هستیدممکن است  مثال اگرشماراست دست صعودکننده می دهد. بطور

ناب  به   باردارط صل  ناب مت شید و ط شته با چپ خوددا ست  راروی د

گرورودوخروج  کارگاه نیزبایستی دراین سمت ازبدن مرتب شود. ا

ستم  به سی بارتحمیلی  شدهنگام  بدن شمابا فاوت  سمت مت ناب دردو ط

لغزش صعودگر یک حرکت پیچشی خطرناک به شماواردمی شودکه  دراثر

به قرات  می تواندمنجر ستون ف حت  ناب وجرا ترل ط ست دادن کن ازد

 ومهره های کمربرای حمایتچی شود.

 

 

 

 

 Y کلنگ کارگاه  

 یست ؟چ Yکارگاه 

 یک کارگاه است برای ایجاد کلنگ پیوندی ازدو

 کی وکجاازآن استفاده می نمائیم؟

ین  گاها ستم کار برای  سی موال"  کهمع قی و  شرایطی  گاه اف کار

کاربردی  (تقویت شده کلنگکلنگ و دفن ه دفن ا)کارگ Tکارگاه 

نظیرسطوحی که دارای برف مورد استفاده قرار می گیرد ندارند 

 کم عمق ولی باکیفیت مناسب هستند.

 

 Yفواصل کارگاه  و یاازو
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 تجهیزات

سانتیمتری یک کارابین  621به طول ، دواسلینگ دوکلنگ کوهنوردی

 پیچ

 

 روش

ــتاندارددفن  ــتم اس ــکافها نظیرسیس ــگکش ــه  لن ــادمی گردندب ایج

شیب  عرض  شده در فن  بزار د لت ا ین حا که درا ستثناء  این ا

نگ  ست هردوکل سیاربحرانی ا یه ب ین زاو ند. ا می کن یه  ایجادزاو

یه  ستی درزاو ها  45بای نگ  سر  کل شیب باشندو به  سبت  جه ن در

بین دو صله  شند. فا شته با شیب شکافهاقراردا باالی  نگ سر  در کل

متقارن باشد. به کل آرایش بایستی  وباشد سانتیمتر 51حداقل 

به روش معمول متصل شودو یک  بلندنگ ییک اسلهریک ازکلنگ ها 

گرانیگاه کلنگ قرارمی گیرد.  گره خودحمایت درنقطه تعادل یا

درجه نسبت به دسته  31اسلینگ هادرشکافهای ایجادشده درزاویه 

یه  سلینگ هادرزاو که هردوا نه ای  به گو می گیرند نگ قرار کل

با" ت به  31قری پیچ  کارابین  ندوبایک  می یاب قی  باهم تال جه  در

گاه یک جای ند.  می گرد صل  ستن  ،یکدیگرمت سطل نش یک  حا"  ترجی

 متری زیراین نقطه محیامی گردد. 5/6درفاصله حداقل 

 

 کارگاه لنگربرف

 کارگاه لنگربرف چیست؟

سانت تا  81به طول  ییک صفحه فلزی صاف است  که سیملنگر برف 

ی بسیارموثربرای ، کارگاه لنگربرف روشبه آن  متصل استمتر  2

. یکی ازفوائداصلی آن نسبت به سایرروشهااین حمایت دربرف است

نمی  استفادهکارگاه لنگ بعنوان بخشی ازسیستم است که شماازک

 بنابراین شماهنوزبرای ایمنی خودآنرادردست دارید. کنید

 

 کی وکجاازآن استفاده می نمائیم؟



 

73 

وضعیتهای حمایت درصعودیافرود  اه رامی توان دربیشتراین کارگ

 مورداستفاده قرارداد. تندروی شیبهای صاف، مالیم ونسبتا" 

 

 زاویه مناسب برای یک لنگربرف

 تجهیزات

 و چکش کلنگ، لنگربرف، یک عددکارابین پیچ

 روش

شیب ) به  سبت  صحیح ن یه  برف درزاو ست لنگر به  41ضروری ا جه  در

شیب(  باالی  یرد، سمت   نگقرارگ یه  کل برف درزاو  31خودرادرون 

درجه نسبت به شیب قراردهید، ازدوطرف لنگربرف به عنوان مربع 

برای کنترل زاویه استفاده کنید. مطمئن شویدکه درعرض خط شیب 

صله ای  برف بافا سطح  برف راروی  نوک لنگر ستید،  به کاره شغول  م

 گاه کنیدوقراردهید. ازیک سمت به امتداد خط ن کلنگ اندک از

یان  یه م نگزاو کدام  کل که هر سمت  به دوق شیب را جه  45و در

درجه به سمت  13حدود پشت لنگربرف راخواهندبود تقسیم کنید. 

  درجه شود 53زاویه آن  کوه هدایت کنید تا

. این ایجاد کنید لنگربرف در پشت کلنگیک شکاف باریک باتیغه 

ه قرارمــی شــکاف بــرای هــدایت آن درزاویــه صــحیح مورداســتفاد

گیردبنابراین مراقب باشیدسمت پائین شیب یاتوده برف رابه هم 

ید خط کناربزن ین  شیب ا باالی  سمت  برف راازق ید.  یک  تا نزن

درون  رااز ریز وخرده برفگونه  ناودان کم عمق ایجادشود، هر

یک  شکاف بار یک  غه  ستفاده ازتی جددا" باا ید. م  2آن کناربزن

یه د شیب ودرزاو پائین  تری در قا" م شکاف  31قی به  سبت  جه ن در

هم  برف را ید، لنگر برف ایجادکن به لنگر صل  سیم مت شیدن  برای ک

که  که درآورده ایدقراردهیدودرحالی قی  شکاف اف بل  سطح ومقا

به آن  یدباچکش  شته ا شی نگهدا لت کش سیم درحا شتن  آنرابانگهدا

بکوبید، اطمینان حاصل نمائید که درادامه شکاف راهنمای شمامی 
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ص یه باشدودر یازآن رادرزاو  41ورت ن

درجه پایان دهید. سیم بایستی درخط 

مستقیم ازنقطه اتصال خودبه لنگربرف 

حل  سوی م به  شکاف  پائین  سمت  به 

 استقرارکشیده شده باشد.

طناب صعودبایک کارابین پیچ به سیم 

بیش  ستقرارکمی  شودومحل ا می  صل  مت

ازیک مترپائین ترقرارمی گیردوتوصیه 

 ستن ایجادکنید.می شودیک سطل نش

 

 

 

 

 

                                                     لنگربرفسیم زوایای غلط استقرار

سبب سرخوردن  اگرچه استقرارزوایاصحیح می باشدولی کشیدن سیم

  .صفحه می شود

 

 

 

 

 نکته

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

. دقت کنیدوحوصله بخرج دهیدتامطمئن استتی حلقه های کوله پش

یک  ست واز شده ا یده  کم پیچ برف مح به دورلنگر سیم  شویدکه 

 شدن سیم استفاده کنید.ن کارابین برای اتصال واطمینان ازباز

 

 تذکرات مربیان



 

86 

های  صوص معیار ست درخ خاب کارگالزم ا هایانت نگ  اه مدفون کل

بابرف عمیق مواجه  درمقابل لنگربرف بحث نمائید، درشرایطی که

 رضایتمندانه خواهدبود؟ کلنگمی شویدآیادفن 

برف  مل لنگر که ح قی موجودخواهدبود کم عم برف  یا  با" آ متعاق

 و معیار دونکته دقت کنیم و راضروری سازد؟ ضروری است به هر

هرنوع شرایط رامشخص کنیم. برای  مقیاس نهایی ایمنی گروه در

اری است بسیارحساس دراین یک لنگربرف کو نصب یک کارآموزحمل 

گزینه خودراانتخاب  چندین مسیر پس ازصعود صورت وی می تواند

 کند.

 Tکارگاه 

برای این کارگاه مطابق روش باال عمل نموده و بعد از قرار 

دادن کلنگ بصورت افقی داخل چاله کنده شده یک کلنگ دیگر را 

ارگاه )این شکل ک بصورت زاویه دار در جلوی کلنگ فرو می کنیم

. دقت کنید حین این در برف سفت مورد استفاده قرار می گیرد(

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 

کلنگ افقی و  در پشت 

برده  حلقه تسمه داخل 

داخل برف فرو  و به 

. این روش کنیم می 

در جاهایی با  بیشتر 

 برف نرمتر کاربرد دارد.
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 ایمنی کارگاهها

 

سهولت در رها  ایمنی نوع کارگاه

 سازی طناب

 *** ** کندن قارچ

 * *** دفن تک کلنگ

 * *** دفن دو کلنگ

 ها در برف یانیاتصال م

 تذكر:

 

 

  

كلنگ بصورت عمودی مقاومت  

بسیار ضعیفی از خود نشان 

دهد. این سیستم می می 

به عنوان میانی در تواند 

برف سفت و در صعود کرده ای 

خود حمایت در كارگاه  و یا

 .به كار رود

  



 

89 

 

 

 

   

ن حداكثر یهمچن   

مقاومت در هنگام 

 ده شدنیكش

daN 25-911 یم 

 باشد. 

)ترجمه به  Corps - Strom” جسم مرده”توان از حالت  یم

ژه ی( بویسی)ترجمه انگلDead Man” شده ابزار دفن”ا یفرانسه( 

ا در یاستفاده نمود، برف سفت ها در  یانیجاد میدر هنگام ا

)ساك،  گر مانندیله دیك جسد مرده را با چند وسیژه، یحالت و

 تكه ای از چوب( درست كرد.

 

 

 

 

 

 

 

 فرود

می  شرایطی نظیرفرود فردراآسیب پذیر کمتر بعنوان یک کوهنورد

دی برای احتیاج به این کاروجود دارد. رفتن به و دالیل زیا کند

انتهای یک مسیر، رهائی ازیک مسیرمرکب، فرودبرای کمک به فردی 

همگی دلیل شمابرای  ،اخیلی ساده بازگرداندن ابزارآالتدیگری

 فروداست.
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 نظر مد باید شود یادی وقتیکه فرودی می خواهدانجامعوامل ز

 قرارگیرد: 

 انتخاب کارگاه حمایت -

 طناب طول -

 دتفاع فروار -

 طناب راحتی در کشیدن -

 جهت -

  فرود حتمالی محلاخطرات  -

 ریسک کمتری بوجود تا که می توان انجام داد دیگری هرکار و

 بسیار حمایتی باابزار فرود حمایتالبته  بیاید،ارزشمنداست و

 مهم است.

 بهای کمیفرود با طناب و بدون کمک ابزار در ش

 درجه( 03ب ی)مناسب تا ش یروش اسكاتلند

یر ابتدا  ز یبق شكل هااست  مطین یبه صندل یاجین روش احتیدر ا

از کنار ست ددو طناب را با دو  .رو به كارگاه می ایستیم

هم عبور داده  مجددا رو به  یبه پشت بدن برده از روپلوها 

 یا چپ( عبور میراست ) یر پایجلو آورده هر دو رشته را از ز

 م.یدار یرا نگاه مم و با دست ترمز آن یده

 

 

 

 

 



 

85 

 

 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 

 کرد. عرا روی سینه جم

مان بستن و در زنکته: در این فرود 

پاها به صورت پله ای حرکت می کرامپون، 

کنند و از ضربدر شدن آنها به خاطر به 

هم خوردن تعادل و نیز درگیر شدن نیش 

 کرامپونها باید خود داری نمود. 



 بخش ربف و خی                                             طرح ردس پیشرفته ربف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 6931 بهار                                             آموزش کارگروه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 

 86 

 Sفرود 

 

پا ع یر  ناب را از ز بر روی بط ور داده 

نرا  مه آ ندازیم و ادا می ا خالف  شانه م

 15زاویه از پشت در دست می گیریم و با 

ها  لت پا یم. حا می رو پایین  به  جه  در

 باشد. Lباید بصورت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

87 

 

 

 هشت فرودشکل ابزار 

 هشت فرود:شکل چند نکته در باره 

تنها برای فرود استفاده می هشت ابزار از  در طبیعتامروزه 

شود
40

نکات زیر را به یاد داشته  این ابزار. برای استفاده از 

 باشیم.

 از این وسیله برای حمایت استفاده نشود. -6

 ه کنیم.دااز دستکش استف فروداست هنگام  بهتر -2

 از هشت همیشه به همراه کارابین پیچدار استفاده کنید. -9

همیشه به گونه ای دست را کنترل کنید که رو به  فرودهنگام  -4

 قرار گیرد. پائین

اهرم شدن هشت و  است باعثشل شدن هشت بر روی کارابین ممکن  -5

 کارابین شود. شکستن

است به باز شدن  همچنن شل شدن هشت بر روی کارابین ممکن -1

 ( بیانجامد.زبانه کارابین )حتی پیچدار

فاصله دست ها از هشت باید به گونه ای باشد که دست به  -7

 داخل آن کشیده نشود.

 به داخل هشت نرود! تانلباس دباشی راقبفرود مهنگام  -8

وی هشت و جهت قرار همواره زاویه دیدمان بر ر فرودهنگام  -3

 گیری آن باشد.

 هشت فرودابزار شکل نحوه انداختن طناب به داخل 

 

 

                                                           

مایتی نیز استفاده می گردید، اما در طبیعت مجاز به استفاده از آن در صعودهای ورزشی در گذشته از این ابزار به عنوان ابزار ح

 .برای حمایت نیستیم
40
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اندازیم و  ن مییفرود را از سوراخ بزرگ آن به کاراب  همیشه هشت  

 که  کنیم و هنگامی به کنار صندلی آویزان می

 خواهیم فرود را آغاز کنیم: می

 فرود از کارابین، ابتدا کارابین را   وردن هشت  بدون در آ

فرود   بزرگ هشت   هنماییم.بعد طناب را از حلق به صندلی متصل می

کوچک به کارابین  هفرود را از حلق  گاه هشت  آن دهیم عبور می

گاه آزاد  فرود هیچ  کنیم. در این روش هشت   صندلی متصل می

 ماند. نمی

  م یده یك طرف بدن قرار میطناب را در 

   م.یكن یفرود رد م طناب را از هشت 

 م.یریگ یطناب را م یخالص 

 شت فرود ه ست.سش ،در  به باال مز رو  ست تر به  ت د ها  پا

 اندازه عرض شانه  باز می شود.

 .فرود بر روی دو رشته طناب انجام گیرد 

 

کارآموز گاهی در حین فرود باید به دالیلی متوقف شود، برای 

 وان اصطالحًا قفل نمود.ت این کار هشت  فرود را می

پروسیک  هفرود باید با روش گر  کار آموز، در حین فرود با هشت  

 از باال خود را حمایت نماید.

 

 زیر ابزار )مشار –فرود با گره قفل خودکار )پروسیک 

 

گره  توان از  می  فرود  یت  خود حما برای 

 مشار در زیر ابزار فرود استفاده نمود.

ابچه ای که گره در این صورت باید طول طن

 مشار را با آن می زنیم کوتاه بوده.

ضمنا باید وسیله فرود را با یک تسمه یا 

 اسلینگ بلند به صندلی متصل نمود.



 

83 

کلیه کارابین هایی که برای فرود مورد استفاده قرار می گیرند 

 باید پیچدار باشند.

 

 ی که دید کافی برای کارگاه بعدیاین فرود برای مسیرهای

 ارگاه معلوم نیست توصیه نمی شود.و مکان کنداریم 

 

 )ایتالیایی( فرودباگره حمایت

به پائین پرت شودویادرزمستان اگرطناب  هشت فروداگربطورمثال 

بنحوی که نتوان آنهاراازابزارحمایت  هاشروع به یخ زدن بکنند

. ضروری است که یک روش مفیدی استفرود با گره حمایت  کرد د ر

ب پیچ گال ناب کارابین  شدن ط مع  بدون ج خت  فرودی یکنوا برای  ی 

 مورداستفاده قرارگیرد.

ــاب دوال ــی  اگرطن ــتفاده قرارم مورداس

گیردیک گره حمایت بزرگ روی هردوطناب 

بــه کــارابین وصــل  و بــاهم ایجادشــود

شوند. اگردوگره جداگانه زده شودفورا" 

ناب  شویدکه ط مئن  شد. مط مع خواهند ج

بار باپی شما بدون  جه  هیچ و چ به 

ید صل ننما ماس حا عث  و کارابین ت با

بهتر است در هنگام بازشدن آن نگردد. 

فرود دهانه پیچدار کارابین مخالف دست 

باز  تا از  شد  مز( با ست تر بار )د بی 

 شدن دهانه کارابین توسط طناب اجتناب شود. 

بکار گرفته می شود باید  برای فرود با گره حمایتکارابینی که 

 )مناسب برای گره حمایت( باشد. HMSهن حتما از نوع دهانه پ

ریورسو
41
 

یژه ح بزار و با ا بدن و  بر روی  فر اول  یت ن مواره حما مایتی ه

فر دوم  شود و ن می  جام  ب دران گاه و  یت رکار بدن حما می  روی 

صورت موجود بودن ابزار صعودهای یخنوردی و در شود. هر چند در 

 جست. خاص حمایت نفر دوم از باال می توان از آن بهره

توان از آن برای حمایت نفر اول  یوسیله ای است كه م  ریورسو

مودو دو ستفاده ن می توم ا خوبی  به  نی  هت ا. یع هر دو ج ند در 

عمل کند. مضافا بر این با این ابزار براحتی می توان با طناب 

                                                           
41 REVERSO 
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خو کان  سیله ام ین و های ا یت  گر از مز کی دی کرد. ی فل  دکار  ق

 باال می باشد. کننده آن در هنگام حمایت از

 

 

نکته مهم دیگر دقت به قطر مناسب برای استفاده در شرایط 

مختلف است. در صعود های یخچالی و یا هر جایی که احتمال خیس 

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

ت همزمان دو نفر از باال در ین ابزار حماین با كمك ایهمچن

 باشد.  یر میان پذسه نفره امك یكرده ها

 

 

 محايت سر طناب

 مجايت از باال

 فرود



 

36 
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 فرود با ریورسو

 

 

 



 

39 

 

 :)خود ایستایی( ترمز با كلنگ در سقوطهای ناگهانی
فرا    ین دوره  ید در ا كه با هایی  یك  ترین تكن هم  كی از م ی

بگیرید روش ترمز با كلنگ است. برای فرا گیری بهتر به موارد 

 زیر توجه كنید:

 

 كال ید از  موزان با كار آ مامی  ه ت

 ایمنی استفاده كنند.

  هرگز نباید موقع ترمز كردن، سخمه

 كلنگ با برف تماس پیدا كند.

  درجه دارد و  15كلنگ با بدن زاویه

بدن  یرد )  می گ قرار  پائین  سخمه 

 كامالً روی كلنگ قرار می گیرد(.

  بند حمایت كلنگ هیچ وقت از دور مچ

 دست رها نمی شود.

  برف و سطح  به  غه  عد از زدن تی ب

نزدیک سخمه کلنگ است جام عمل ترمز باید دستی كه ان

شودهم تا  باال آورده را یر ن برف درگ با  هم  سخمه  و 

 .اینکه دندانه های تیغه بیشتر در برف درگیر شوند

  شود ته  نورد گرف بدن كوه خل  طرف دا ید ب نگ نبا غه كل تی

 )باید بطرف بیرون یا بطرف پائین گرفته شود(.

 شو می  جام  تی ان ست چرخش در جه نگ در د غه كل كه تی د 

 قرار دارد.

 ت باید كامالً در زیر بیلچه قفل شود، كلنگ نباید در سش

 دست چرخش داشته باشد.

  ها ها پا گه و کرامپون باال ن شود و  یر ن برف درگ در 

 داشته شود.

 .صورت باید رو به پایین و سخمه كلنگ را نگاه كند 

  را  کرامپونبعد از انجام عمل ترمز، ابتدا پنجه های

مده و  سته در آ مه نش لت نی به حا سپس  یده  برف کوب در 

سخمه  صورتیکه  به  نیم  می ک ند  سر بل سمت  نگ را از ق کل

از برف خارج نشود. وقتی بدنه کلنگ به صورت عمود در 

آمد سخمه را با فشار بیشتر در برف فرو کرده با قرار 
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 04 

سته و  نگ برخا چه کل غه و بیل بر روی تی ست  دادن دو د

خود را صله  حداکثر  فا به  تا  نیم  می ک کم  نگ  با کل

تعادل برسیم)حالت استقرار( و سپس به حرکت ادامه می 

 دهیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ، سر به سمت کوه(بر روی سینه)سقوط  حالت اول

پس از به هم خوردن تعادل بر روی شکم روی برف قرار می گیرید 

آماده برای به طوریکه سر شما به سمت باال است. کلنگ به حالت 

ترمز با رعایت زاویه در دستانتان قرار می گیرد، تیغه کلنگ 

شد  کوه با سمت  به  یل  می ما چه ک که بیل ید طوری برف بكوب را در 

درجه زیر بدن خود نگه  15)باید سعی شود کلنگ را با زاویه 

ین  ید( و در ا مال کن بدن را روی آن اع ید وزن  تا بتوان ید  دار

ممکن در برف قرار می گیرد و با دست حالت است که تیغه تا حد 



 

35 

دیگر سخمه را باال کشیده و بعد از توقف با حالت استقرار بلند 

 شوید.

  :سر به سمت کوه( به پشت)سقوط  حالت دوم

خوردن  هم  به  پس از 

عادل شت روی   ت به پ

، یدبرف قرار می گیر

کلنگ به صورت آماده 

روی ســینه او قــرار 

سمتی  به  ید و  می ده

غه  قرار که تی نگ  کل

دارد چرخیده و کلنگ 

بل  لت ق طابق حا را م

ید و  می کوب برف  در 

بدن را به حالت اول 

سپس  ید.  می ده قرار 

عد از ا ستقرار از ب

 مسیر خارج خواهید شد. 

 

                                                             

 : )سقوط به سینه، سر به سمت دره( حالت سوم

ین حادر   تا ا ید  باال ببر نگ را  یدن الت كل كان د یر آن ام ز ز

هت  سب ج صله منا نگ فا مان كل ین ز ید. در ا یدا كن شیب را پ

كوبیدن تیغه را دارد؛ تیغه کلنگ را در برف کوبیده و همچون 

پرگار به مرکز سخمه دور این نقطه اتکا چرخیده تا سر به سمت 
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 06 

شیب  هت  شما در ج پای  کوه و 

طا سپس م یرد،  می گ بق قرار 

 ید.ئحالت اول ترمز مینما

 

 

 
 
 
 
 

 :)سقوط به پشت، سر به سمت دره( حالت چهارم

به طوریکه سرتان به سمت  در حال سقوط هستیدبه پشت روی برف 

ستشیب  نگ را در ا غه کل تدا تی مز اب برای تر لت  ین حا . در ا

وبید، کلنگ به صورت عرضی روی کنار بدن خود به داخل برف بک

و شما با چرخش، بدن را از زیر کلنگ خارج  قرار می گیرد بدن

 خواهید كرد.

درحین چرخش پاها را پایین آورده و باالتنه به سمت کوه قرار 

می گیرد. در این حالت با توجه به نکات گفته شده در مرحله 

 اول ترمز كنید.

 

 صعود با دو تبر



 

37 

تبرها  بود می توان 55تا  45اگر شیب بین 

در  ر روبرو آمدهیآنچه در تصو بصورت را

 دست گرفت و صعود نمود.

توجه داشته باشید تبر ها در طرفین بدن 

قرار بگیرند و تیغه به خوبی در برف سفت 

 فرو برود.

 

 

 

 

 

با بیشتر شدن شیب می توان یکی از تبر و 

آن و وارد نمودن با گرفتن دسته ها را 

دیگری را با حلقه کردن و  وزن به تسمه

تفاده نمود. در این تیغه اسدست بدور 

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 

 خود داری شود. ،دسته

عروف است م  Xکه به حالت  عکس روبرو

 یکی از روش های استقرار است.
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 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حالت اولیه و مناسب استقرار 

همانند سنگنوردی در برف سفت عمود نیز بدن نباید خیلی از سطح 

. نوک کرامپون هم نباید با زاویه در داخل برف دور باشد برف

 ه سمت باال. پاشنه کفش نیز نباید نه خیلی بفرو رفته باشد سفت

. همیشه سعی شود دستها در حالت  کشیده  باشد و نه خیلی پایین

. در بر بیفتدقرار گیرند و وزن بر روی تسمه های حمایت ت

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 

 .هتری داشته باشیمامکان مانور ب تا دید بهتر و

مکان کوبیدن نوک تبر را به گونه ای انتخاب کنیم که بعد از  

می توان با  .تبر در روبروی پیشانی قرار گیرد کوبیدن، سخمه

فظ و یا نزدیک کردن زانو ها در مواقع ضروری تعادل را ح

 .  استراحت نمود

بهترین حالت استقرار همیشه  وقتی بدست می آید که بازوان 

 ال کشیده باشد.کام



 

33 

سر برد.این کار باعث  ی ضربه زدن نباید تبر را خیلی پشتبرا

 ضربه می شود. عدم کارایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بشکل زیر می اویه مناسب فرو رفتن نیش های جلو کرامپون ز

 باشد.

 می توان از روش زیر استفاده نمود. بیرون آوردن تبر برای

 غلط
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 011 

 

 

 

 

نند صعود یخ با شیب تند می هماتوالی صعود در برف سفت )که 

 باشد(

  



 

616 

6 2 

  

9 4 

 

  

5 1 
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 012 

 

 

 

 

 

 

 

در صعود برف سفت همانند سنگنوردی می توان از کلیه لبه ها و 

. ار ما قرار می دهند استفاده نمودامکاناتی که ابزار در اختی

بهره گیری از چرخش  –ضربدری  –بنا بر این اجرای حرکات قطری 

ی بدن با توجه به موقعیت و شیب مسیر می تواند به بهبود ها

 تکنیک های صعود کمک کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

619 

 

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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 014 

 

 

  



 

615 

روز 

 سوم
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 016 

 (صعود همزمانهم طنابی در یخچال )

نه ای  به گو سیر  شیب م چالی  سیرهای یخ قع و در م سیار موا در ب

ست  ین ا ند. ا کت کن کدیگر حر با ی مان  ند همز می توان فرات  که ن

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 

)بهترین حالت هم طنابی حضور سه  می باشد یک یا دو نفر همراه

قوع  فره و و تیم دو ن کت  صورت حر شد و در  می با تیم  فر در  ن

حادثه سقوط یکی از نفرات در شکاف باال کشیدن وی توسط نفر دوم 

 بسیار دشوار است(.

فرات  عداد ن ندارد ت جود  خی و شکاف ی که  سطح   های م سیر  در م

 مهم نیست.چندان 

دارای شکاف است نفرات باید تا حد امکان  در مسیرهای مسطح که

 (.ا سه نفری)دو شکاف ها را دور بزنند

 

 

در مسیر های کم شیب بهترین حالت صعود 

صورت  یرا در  شد ز می با یل  صورت ما ب

فرات  با ن خورد  کان بر فرات ام سقوط ن

 پایین نمی رود.

یاد  چالی ز شکاف یخ که  هایی  سیر  در م

گر حدود است باید فاصله نفرات از یکدی

لت 65تا  62) ین حا شد. در ا تر با ( م

یک  با  فر  هر ن ست و  می آزاد ا ناب ک ط



 

617 

به جلوی صندلیش می زند. خودکار )اتوبلوک(قفل طنابچه یک گره 

و وارد آمدن این گره باعث می شود تا در صورت سقوط نفرات تیم 

بار وزن آنها بر روی طناب، بار ابتدایی از طریق گره پروسیک 

ارد آید و نفر پس از مهار سقوط بتواند طناب اصلی به صندلی و

 را از صندلی خود بدون مشکل آزاد نماید.

چند گره  با فاصله  ه دو نفره باشد می توان روی طناباگر کرد

فرات در  6.5 سقوط ن صورت  ها در  گره  ین  کدیگر زد. ا تر از ی م

 شکاف در لبه شکاف گیر کرده و مانع سقوط نفر می شوند.

کار  ین  مراه ا گری به ناب دی فرات ط که ن شود  می  صیه  گامی تو هن

 داشته باشند تا از آن برای عملیات باالکشی استفاده کنند.

سرگروه فرات اول ) یدمی  (ن شه  با تر از حداقل همی سه م حدود 

داخل کوله پشتی قرار دهند تا در روی بدن و یا ابتدا طناب را 

کنند. )این عمل کارگاه استفاده ایجاد شرایط ضروری از آن در 

 انجام دهد(. بایدمی نیز را نفر آخر 

اگر کرده سه نفره باشد. نفر وسط می تواند با زدن یک گره آن 

را به کارابین پیچدار صندلیش بیندازد و 

یا  مستقیما طناب را بر روی صندلی گره 

شار  ستن ف برای کا حال   هر  ما در  ند ا بز

صله  گره  91تا  21در فا یک  سانتیمتری 

نه()ت گره پروا حا  ند.  رجی گره می ز ین  ا

ص تا در  شود  می  جب  مدن مو ورت وارد آ

، تعادل نفر وسط به هم فشارهای ناگهانی

 نخورد. 

ش شکاف با قد  سیر فا صورتیکه م مه در  د ه

 تیم در یک خط حرکت می کند.

شیب کم در صورتیکه مسیر كم خطر باشد )

شد( و  خی در آن نبا شکاف ی جود  مال و احت

ه با گرفتن وسط طناب هر دو نفر سر گرو

در این  نفر را کنترل و حمایت می کند.

ناب  ید در ط صیی نبا نه خال هیچ گو لت  حا

 وجود داشته باشد. 

رای اجتناب از ب

بهم خوردن تعادل 

می توان گره 

پروانه را با 

دنباله بلند )حدود 

سانتیمتر(  41

ایجاد نمود، سپس 

دنباله آنرا با 

گره ای دیگر به 

ثندلی متصل کرد. 

 )مطابق شکل(
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 018 

برای حمایت نفرات الزم به زدن 

کارگاه نیست. بلکه نفر سر گروه 

می تواند پس از جمع کردن اضافه 

متر را در  9تا  2.5طناب فقط 

ت طناب دست داشته باشد و به نسب

در  .را کم و یا زیاد کند

سرازیری اگر خطر کم بود نفر 

مبتدی در جلو و سر گروه ضمن 

انجام حمایت در پشت 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.

ست رهبر تیم فاصله اش را اگر تعداد شکاف ها زیاد بود بهتر ا

متر افزایش دهد تا در صورت بروز سانحه  65با سایرین به حدود 

 زمان کافی برای کنترل نفراتش داشته باشد.

متر کاهش  8اگر تعداد شکاف ها کم بود می توان فاصله را تا 

 داد.

استفاده از صندلی به جای سینه صندلی در صعود های یخچالی به 

شود که اگر نفر جلو داخل شکاف بیفتد اگر  این علت توصیه می

فشار  در صورتی که سایر نفرات تیم دارای سینه صندلی باشند

 می شود. آنانحاصل از سقوط باعث بهم خوردن تعادل 

 



 

613 
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 001 

 حمل طناب در صعود همزمان

می توان مطابق شکل های زیر اضافه طناب را دور بدن حلقه نمود 

مود. در صل ن صندلی مت به  سپس  یک از  و  هر  سقوط  بروز  صورت 

 نفرات در این حالت ادامه طناب براحتی در دسترس است. 

 



 

666 

 

 

 

3 

 

ها تراوس  سه  ،سبک یدر  تیم  در 

فره فرات  ،ن باال و ن گروه در  سر 

ته و در  قرار گرف پایین  تدی در  مب

 یک خط حرکت می کنند.
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 002 

 

 خطر بی حرکت در مسیر های راحت و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نفر هنگام عبور در مسیرهای دارای شکاف دو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

669 

سه 

 فنفر هنگام عبور از مسیر دارای شکا
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 004 

 عبور از تله ها و شکاف های برفی

جود  مال و که احت هایی  سیر  در م

های  شکاف  یا  فی  های بر له  ت

فرات می رود. ن چالی در آن   یخ

حتما باید در طناب و با حمایت 

سمتی از  گر در ق ند. ا کت کن حر

مسیر مشکوک به وجود تله برفی 

شدید باید یک نفر همانند شکل 

با فرو کردن کلنگ در مسیر به 

پردازد  سیر ب ستحکام م مایش ا آز

و نفــر )نفــرات دیگــر( آمــاده 

 برای حمایت باشند.

یعنی یا به حالت ایستاده کلنگ 

ده ترمز و آما را در دست گرفته

شند صورت  کردن با با ب یا  و 

یاط از  با احت ید  لو با فر ج ند. ن فر بپرداز یت ن به حما سته  نش

ضی از  ید. در بع یدا نما سیر راه را پ های م خش  ترین ب ستحکم  م

اف بصورت چهار دست وپا حرکت جاها حتی باید برای عبور از شک

 کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

665 

 

 

ی  از روی شکاف ها بپرند. گاهی اوقات الزم می شود نفر اول حت

 .کلنگ بصورت آماده در دست باشداست در این حالت بهتر 
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 006 

کلنگ قابل 

 بازگشت

ـــــار  ـــــل به در فص

کوهنوردان زیادی ضمن 

صــعود از مســیر هــای 

ناگزیر از  ستانی  کوه

فــرود بــر روی پهنــه 

شوند های  می  فی   .بر

فرود  ترین روش  ساده 

ــن په ــای در ای ــه ه ن

برفی کندن یک کارگاه 

بر  برفی و فرود  قارچ

اهی نیاز به کارگاه مستحکم تری بر روی برف گروی آن است اما 

بعد از انجام فرود ابزاری نیز به  هستیم. ضمن آنکه می خواهیم 

 جای نگذاریم.

 روش دفن دو کلنگ

استفاده  برای این کار می توان از روش دفن دو کلنگ مطابق شکل 

   .نمود

یک کلنگ را افقی داخل شیار می خوابانیم. کلنگ دیگر را عمود 

متصل  هم دو کلنگ را بهحمایت پشت سر آن قرار می دهیم. تسمه 

 5می کنیم. به انتهای کلنگ عمود با استفاده از یک طنابچه 

و یا طنابچه را از )گرهی می زنیم متر  6.5میل به طول حداقا 

کلنگ روی ابچه را از نسپس ط (یمسخمه عبور داده و گره می زن

گره ای که روی طناب اصلی تعبیه  اآنرا ب داده، افقی عبور

طناب اصلی را دور کلنگ عمودی قرار می  وصل می کنیم.کرده ایم 

الزم است گره روی طناب اصلی را تا حدامکان به کلنگها دهیم. 

نزدیک کنیم تا در زمان فرود کارگاه از جا در نیاید( با 

سپس با کشیدن طناب از جهت گره ت نکات الزم فرود می رویم. رعای
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)برای تشخیص  هر دو کلنگ خارج می شود و به پایین می آیند

بهتر طنابی که قصد کشیدن آنرا داریم، بهتر است هنگام فرود 

با یک اسلینگ بلند و کارابین آنرا به صندلیمان متصل 

 .نمائیم(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

قابل  روش دفن یک کلنگ

 زگشت به صورت افقیبا

 ستم اول:یس

فره ا یضرور - ست ح با  یا

ی عبور طناب عمق مناسب برا

 یكرده به طور بازگشت حفر

 اورد.یكه كشش طناب در هنگام فرود كلنگ را از جا در ن

ــاب  - ــه طن ــه ب ــتن طنابچ بس

شت با سیبازگ گره یله ید بو ك 

جام گ سیان نه بو گره یرد  له 

 اتوبلوك )خطر لغزش(

چه  ریتوان ز یم که طناب ای 

له یوس از سر کلنگ گرفته شده

سر یا كاله، رو ند ) ساك یمان  ،

ست پاره یكیپال تا از  شت  ( گذا

ــ ــه بوس ــدن طنابچ ــله یش خ ی

 خ شود.یا مانع از فرو رفتن آن در یو  یریجلوگ

 ستم دوم:یس
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هائ یكیم یتوان یم - سر انت س یاز دو  ناب را بو گره  یلهط

صل كیحماخود نگ مت سته كل سط د به و بر روینت  فرود  مل   یم. ع

 شود. یانجام می که از وسط دسته کلنگ گرفته شده دنباله طناب

م. یگر طناب را به سر كلنگ متصل كنید یم انتهایتوان یم -

عمل ی که از سر کلنگ گرفته شده دنباله طناب یبر رو امطمئن

 یهائ ینیش بیرد. همان پیپذ یكلنگ صورت م رگشتب یدن برایكش

شود تا  یز انجام مینجا نیرفت در ا یبكار م یبلستم قیكه در س

 رد.یانجام پذ یحركت طناب به خوب

 

 نكته: 

جاد شده یار ایدر هر دو روش عنوان شده باال، عرض ش -

ش از از اندازه سر كلنگ یست بیبا یجهت دفن كلنگ م

 ر نكند. یغه در برف گیدن كلنگ تیباشد تا هنگام كش

اید بیشتر از طول کلنگ باشد  ارتفاع دیواره جلویی کارگاه نب

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 

 

 باالکشی هایسیستم

کشی که در فرانسوی به آن موفالژسیستم باال
42

فالشن در آلمانی ؛ 

زوگ
43

پولیو در انگلیسی  
44

ستمی است ، سیدشو به آن گفته می 

که با  (اتوبالکقفل خودکار )و گره های متشکل از قرقره و طناب 

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.

 دگر را تقسیم می کند.در تئوری: سیستم نیروی امدا

                                                           
42 Mouflage 
43 Flaschenzug 
44 pulley systems 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pulley#Belt_and_pulley_systems
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تم می شود و  محدودیت ایجاد سدر عمل: دو چیز مانع کارآمدی سی

 می کند.

 ابزار زیادی مورد نیاز است.-6

 اصطکاک مشکل ساز است.-2

 

 

 

 

 

 

 عبور از گره

از  مصدوم یا فرد مبتدی فرستادنگاه ممکن است هنگام پائین 

مواجه شوید و یخچال با گره حمایت و یا ابزار با کمبود طناب 

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 

مجبور به زدن گره ای برای جلوگیری از  زده دار شده باشد و

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

ابتدا طناب فرود را با کمک گره چفت شونده قفل می  -6

 نمائید. 

میلیمتری که دارای طول  6طنابچه  با استفاده از یک -2

متر باشد بر روی طناب اصلی یک گره قفل خودکار   9.5حداقل 

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 

 د تا حد امکان به کارابین نزدیک شود. شده بای

پس از رد کردن گره میان طناب و یا گره دو سر طناب که  -9

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.

شونده حال از ابتدای کار مجددا اقدام به باز نمودن چفت -1

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 

 قل می کنیم(. کنیم )بار را به پشت گره دوسرطناب منت

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 شونده  -

کارابین با  گره ضامن دوبل ایمن شوند و به داخل 

 پیچدار بیافتند.



 

626 

 

روز 

 چهارم
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 باالکشی از شکاف

با وجود تمامی احتیاط ها باز احتمال سقوط در شکاف است. 

اینگونه تصاویر زیر لوازمی را که نفرات باید هنگام عبور از 

 مناطق بهمراه داشته باشند را نشان می هد.



 

629 

 

 

 

تر ا فرات به شد ن کر  بل ذ حث ق که در مبا نه  تر همانگو ند م ست چ

داخل کوله پشتی خود بگذارند تا متر(  9)حداقل طناب اضافه را 

در صورت بروز اتفاق از آن استفاده کنند. ولی در صورت داشتن 

 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 

شکاف سقوط کرد می  ل شده است و اگر نفر درکوله پشتی آنها متص

به حالت  تواند سریعا کوله پشتی را از پشت سر خود باز کند و

 آویزان به بدن در آورد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نفر اول و آخر طناب

 طناب وسطنفر 
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سه حالت عمومی برای بیرون کشیدن نفر از 

 شکاف وجود دارد:

با   1 مونی  صعود می ست   یت ا به فعال قادر  فر  یا ن مار و  یو

 روسیکپ

یی و به همراه داشتن طنابچه می فرد سقوط کننده به شرط توانا

تواند با زدن گره پروسیک بصورت میمونی از طناب باال بیاید. 

برای اینکار احتیاج به دو طنابچه با اندازه هایی که متناسب 

 با قد شخص باشد احتیاج است ) مطابق شکل(.

ها از قبل بر روی همانگونه که ذکر شد بهتر است این طنابچه 

 طناب گره بخورد و از قبل  آماده باشد.
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 (روش قرقره) نفر قادر به فعالیت است .2

اگر نفر سقوط کننده توانایی حرکت داشت می توان بعد از زدن 

را که به کارگاه متصل است و یک طناب وسط  ،کارگاه همانند شکل

چداری کارابین  ستپی شکاف  برای، بر روی آن ا خل  به دا او 

 می تواند کمک نماید. یفرستاد و بعد او نیز در روند باالکش

( و Ropeman-Tblocلوازم مخصوص نظیر ) نطبیعتا به همراه داشت

مر  مر ث سیار مث شی ب ند باالک ند در فرای می توا قره  مار و قر یو

 باشد.

 باالکشی در شکاف یخی

 )سیستم قرقره نیز نامیده می شود(
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 :توجه

پیاده سازی این مدل داشتن طناب به انداز کافی  برای

 الزامیست.

ا ابرازهای یك یك پروسیتواند خود را با می م ن مصدویادر 

 (F1باال بكشد.)نیروی و یا نیروی دست خود گر یاتوبالک د

 بازده این مدل از مدل سیستم قرقره ساده کمی بیشتر است.

 تسیامدادگر الزم ن ییجابجا یبرا یكیچ پروسیه

امکان چند برابر کردن نیرو و بازده مدل با اضافه کردن بازو 

 و قرقره اضافی وجود دارد.
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ب .9 قادر  هایی   به تن که نفر گامی  شکاف  ههن مدن از  باال آ

 . )تیم سه نفره(نیست

در لحظه سقوط دو نفر دیگر باید بالفاصله به حالت ترمز بر روی 

 قوط را دفع کنند.زمین دراز بکشند تا ضربه س

بعد از متوقف شدن فرد سقوط کننده یک نفر به حالت ترمز باقی 

نده دی ند )ما می ک جدا  ناب  خود را از ط گره گری  یک  با  لی  و

 پروسیک خود را در ادامه حمایت طناب قرار می دهد(.

و در فاصله حداقل سه متری سپس  با استفاده از لوازم همراه 

 کارگاه می زند.از شکاف( 

یا گره پروسیک وزن نظیر تسمه و یومار و ه کمک ابزار ویژه ب

 نفر را به روی کارگاه منتقل می کند.

بعد در صورت امکان به شکاف نزدیک شده و یک کلنگ را از زیر 

ک نابی  ندط می گذرا ته  شکاف رف خل  به دا برای ) ه  نگ  ین کل ا

بهتر است جلوگیری از برش برف به صورت افقی قرار می گیرد و 

 نگ حتما حمایت شود(.کل

شن زوک نفر را به باال می فال –سپس با یکی از روش های موفالژ 

 کشند.

 یروشهای باال كش

گام حما ست هن كن ا نده ا ،تیمم پا یصعود كن حال ییكه از  ن در 

سو به  ست،  یصعود  شودشما شکل  چار م باز  د صعود  مه  و از ادا

ند. در ا صمیبما گر ت صورت ا شین باال ك به  میفتدن او گریم   ید 

با حداقل  نفرد تا یریر را به كار گیز یاز روشها یكید یتوان

 ده شود. یرو باال كشین
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روش فالشن زوگ تك قرقره
45
  

شن زوگ  قدیفال قره،  تریتر یمیك قر ساده  شین و  باال ك  ین روش 

 مجروح است. 

 برای اجرای این روش:

 د. یبا استفاده از گره چفت شونده طناب را ثابت كن

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

 د.یكن

 یرو یكیگره پروس یمتر یلیم 5ك طنابچه یبا استفاده از سر  (1

 د. یطناب باردار سوار كن

 متر باشد.  5/2د حداقل یتذكر: طول طنابچه با 

پیكاراب (2 هایاز تك یكیبه  یچ دارین  ستحكام  یه گاه با ا

 د.یكارگاه وصل كن

ت زده، آن را یك گره حمای، یمتر یلینج مطناب پ یبا انتها (3

د. سپس یریطناب را بگ ید وخالصیاندازین مذكور بیداخل كاراب

ن ضامن گره ید )كارابیك گره چفت شونده بزنیت، یگره حما یرو

 د(.یچفت شونده را فراموش نكن

د و با استفاده از گره یرا باز كن یگره چفت شونده طناب اصل (4

 5د تا بار به طناب یشل كن یه آرامت موجود، طناب را بیحما

 منتقل شود. یمتر یلیم

 د. ین خارج كنیطناب را از كاراب (5

گاردا  (6 گره  ستفاده از  ند با ا یی مان چون ابزاره توان هم می 

بوک و ...  مار، تی ناب را یو كت ط باال( یحر سمت  به  فه ) كطر

 د. یكن

 گره گاردا: یاجرا هنحو

                                                           
45 Flaschenzug simple 
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و هم  هم شكلن سیدو عدد كاراب -7-6  اده و كامالً 

كارگاه  تسمهك جهت داخل یرا از  O اندازه

 د. یاندازیب

شكل،  صل -7-2 ناب ا ستفاده از ط طابق یبا ا ، م

 د. ین ها سوار كنیكاراب یگره گاردا را رو

 برا گاردا از  یتذكر:  گره  كردن  ست  در

هایكاراب ستفاده نكنیپ ین  د یچ دار ا

دن یچسب چ ها مانع به همیپ یجستگ را بریز

ن ها ین كارابین شده و طناب بیدو كاراب

 شود.  یقفل نم

  باز چه را  شونده طناب فت  گره چ تذکر: 

می کنیم تا بار بر روی طناب اصلی منتقل 

 گردد. سپس طنابچه را آزاد می نمائیم.

س (7 لوك یله یبه و تر یلیم 5ك ب گره  یم

د آن را یتوان یطناب بار دار سوار كرده و تا م یرو یكیپروس

 د. ین برییپا

 د.یاندازیك بیداخل حلقه بلوك پروس ینی( كاراب3

 د.ین مذكور عبور دهیاز كارابرا  باربی ( طناب 61

 ده شود.ید تا مجروح باال كشیطناب را باال بكش ه( دنبال66



 بخش ربف و خی                                             طرح ردس پیشرفته ربف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 6931 بهار                                             آموزش کارگروه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 

 001 

دن طناب، باال خواهد یك پس از چند مرتبه باال كشی( گره پروس62

و كار را ادامه  دین ببریین دوباره آن را پایآمد بنابرا

 د. یده

 

 فالشنزوک تک قرقره

 توجه :

 .الزم است یادی، تالش زكشش یبرا -

 از است.یمورد ن یكم یابزارها -

ه رو با اضافه كردن قرقریامكان چند برابر كردن ن -

 .وجود دارد یاضاف یها
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 فالشنزوک با دو قرقره

از الزم است محل نصب کارگاه  ین روش باالكشیاستفاده از ا یبرا

، زیرا جهت کشش به سمت شکاف دور باشد یكاف یمحل شكاف به حد

 می باشد و خطر سقوط امدادگر در شکاف وجود دارد. 

 

 روش موفالژ

جروح را تقر« موفالژ» مابًا یوزن م ساب گر صل از بدون احت ی حا

 یباال كش یر روشهایدهد و نسبت به سا یل میبه نصف تقلاصطکاک 

 كند. ینیروی کمتری صرف م

 ات موفالژ: یمراحل انجام عمل

 3  شن زوگ  3مرحله ابتدایی موفالژ همانند مرحله ابتدایی فال

 می باشد.

له 61 ند مرح صب  3( همان سیک ن یک پرو باردار  ناب  بر روی ط که 

کرده ایم و کارابین را از آن عبور داده ایم این بار بر روی 

 طناب بدون بار پروسیک دیگری نصب می کنیم.

چه 66 طول ( طناب به  سر آن را  5/2ای  موده و دو  خاب ن تر انت م

 گره هشت یک ال و به هر یک کارابینی می زنیم.

( یکی از گره های هشت طنابچه را به داخل کارابین پروسیک 62

بار را از  بدون  ناب  ندازیم و ط می ا بار  بدون  ناب  روی ط

 کارابین سر دیگر طنابچه عبور می دهیم.
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ابین پروسیک روی طناب باردار عبور ( وسط طنابچه را از کار69

 می دهیم.

 ده شود.ید تا مجروح باال كشیطناب را باال بكش ه( دنبال61

 

 

 تصویر سمت راست: موفالژ 

 کشش تصویر سمت چپ: موفالژ با یک تغیر جهت

 

 : یمختلف باال كش یزان كاهش وزن مجروح در روشهایم

  دهد.  یدرصد كاهش م 11موفالژ وزن مجروح را 

  شن زوگ قره ایفال جروح را  یك قر م 15وزن م كاهش  صد   یدر

 دهد.

 :یباال كش یدر مورد روشها یینكته ها

 كنند.  یت میاز قانون قرقره ها تبع یباال كش یه روشهایكل 
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 ناب از كاراب بور ط گام ع گر هن ستفاده یا قره ا ها، از قر ن

تلف شده  ین، انرژیشود. به علت حذف  اصطكاك طناب با كاراب

 ابد.ی یدرصد كاهش م 61تا  5 حدود

 

 توجه :

و  متر 2.5حداقل به طول  ییاین سیستم به شرط داشتن طنابچه ها

 یمتر قابل اجراست.لیم 1قطر 
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 تابستان صعودکرده ای درزمستان و

 صعودکرده ای چیست ؟

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

مراحل مدیریت طناب است که صعودکرده ای طنابی معنا می دهد. 

متناوب  بطور تا این امکان رابرای صعودکنندگان فراهم می آورد

 و تمام مسیردر یایک صعودکننده  سرطناب رابین خودتعویض کنندو

 فواصل بین کارگاهها، سرطناب باشد.

صعودکرده ا فی از شهای مختل خش رو ین ب ستان ا ستان وزم ی درتاب

ند می ک شریح  که ، رات مده ای را شکاالت ع خی ا برآن بر عالوه 

کرده ا به  طور ندصعودکنندگان تجر می  ب سی قرار ضح موردبرر وا

هد به د ستانه  کرده ای تاب صعود  که از  شکاالتی  صوص ا لی الخ ، ع

صعودکرده ای زمستانه منتقل می شود. وقتیکه یک مسیرانتخاب می 

مام جن لی شودباید ت تاهیچ دلی سی قرارگیرد های آن موردبرر به 

 برای نامناسب بودن آن باقی نماند.

 

 برنامه ریزی برای صعود

 همراهان شما و شما : تاثیرآن برشرایط جوی 

 خطرات بالقوه محل انتخابیپیش بینی بهمن : 

 انتخاب مسیر: بررسی طول مسیرومدت زمان صعودآن 

 ایطی دارد؟تداوم انعطاف: آیامسیرانتخابی چنین شر 

 شخصی و تیمیتجهیزات : 

 طنابهای صعود: تکنیکهای تک طناب ودو طناب 

 چندنفرصعودخواهندکرد، مدیریت طنابانتخاب سیستم طناب : 

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

 راهنما؟

عد ل از ب صعودراانجام دادیدمرح یزی  مه ر قت برنا به د که  ه این

ــتن مهار ــی داش ــببعدبررس ــای مناس ــاوتجهیزات  ،ته ــک ه تکنی

 .صعودازمسیراست

 مدیریت محل استقرار:



 بخش ربف و خی                                             طرح ردس پیشرفته ربف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 6931 بهار                                             آموزش کارگروه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 

 006 

ی شودضعف یکی ازدالیل اساسی که اغلب سبب کاهش سرعت صعودتیم م

 مجبور به شبمانی، صعودکنندگان اغلب مدیریت محل استقرار است

 پائین است. بسیار سرعت حرکت آنها زیرا می شوند

 محل استقرار چیست ؟

جائی که شمابرای و یا پهنه برفی،برروی یک صخره جایگاهی است  

گاه  یک کار به  کردن خود کم  صال ومح ستن باات ستادن یانش ای

 آنراانتخاب می کنید.

 ؟مدیریت محل استقرار چیست

های  به  کی ازجن ستقرار ی حل ا ستمدیریت م هم صعودا که م . وقتی

ید می ده جام  سیار صعودکرده ای ان سازماندهی  ب که  ست  یاتی ا ح

ناب د شیدط شته با کار و ا شند. این شده با ستی مستقر فرات بدر  ن

که حمایت ایمن برای صعودکنندگان  این امکان رافراهم می سازد

 سرگروه صعودی روان داشته باشد.  و بیاید بوجود

 :مدیریت محل استقرار شامل

 مکان استقرار 

 تجهیزات موردنیاز 

 کارگاههای مناسببرقراری کارگاه/ 

 به کارگاه اتصال خود 

 برای حمایت خود استقرار 

 برای نفرات بعدی محیانمودن محل استقرار 

 جهت ابزارحمایت 

 دادن طناب یدکی مکانی برای قرار 

 جمله های قراردادی صعود 

 ستقرار حل ا به م سیدن  گام ر بازکردن  هن گرفتن و ضع  مو

 ابزارحمایت نفرات بعدی

 

 تجهیزات

قت د ستد سیارمهم ا یت ب خاب ابزارحما که ازرانت ناب . وقتی  5/8ط

ــا ــب آن  5/3ی ــودازابزارحمایت مناس ــی ش ــتفاده م ــری اس میلیمت
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شود ستفاده  غ تا ا گونگی ل حان چ به امت یازی  بررویزن  ش ابزار

 طناب هنگام اتصال نداشته باشید.

 مالحظات

اغلــب ، صــعودکنندگان دونفرهســتندکه بــاهم صــعودمی  -6

طه  ین راب شود. درا می  جام  ستقل ان ندوحمایت آنهابطورم کن

خاب د خل انت حوه دا ست زیران یت ا یت حائزاهم یق ابزارحما ق

 کشــــــــیدن طنــــــــاب اضــــــــافه راتعیــــــــین 

باالی  کی  ناب ی یک ط برروی  که  می کند.اگرهردونفرقادرند

ـــزائی  ـــت تاثیربس ـــوئی وق ـــرفه ج ـــری صعودکننددرص دیگ

 بوجودخواهدآمد.

صعود -2 برای  کافی  ضای  صعودکنندگان ف ضی ازمسیرها  برروی بع

یخ سقوط  از باعث می شود به پهلوی یکدیگررادارندکه پهلو

یا  با" و  ید. متناو مل آ لوگیری بع سایرین ج برروی  سنگ 

ــک  ــندکه هری ــته باش ــت نیازداش ــن اس ــدی ممک ــرات بع نف

سنگ برروی دیگری  یخ ودرمسیرجداگانه صعودکنندتاخطرسقوط 

کانی  ید درم ستقرار با حل ا ستانه م هد. درصعودزم کاهش د را

سط شدکه بوا شودوجائی با من برپا سب وا فراول منا کت ن ه حر

 یاسایرنفرات چیزی برروی سرسایرین سقوط نکند.

برای حرکتی روان درصعودکرده ای باید به تکنیکهای مربوط  -9

به کنترل وضعیت توجه داشته باشید. یک مسیرشیب دارمکان 

 خوبی برای تمرین این تکنیک برای فردمبتدی نمی باشد.

 

 صعود برفچال

ی خود یک مسیر برفچال را به در این روز شاگردان به همراه مرب

ت امکان  مرحله ای صعود کرده و سپس در صور یصعورت كرده ا

 فرود می آیند.

 نکاتی که باید مورد توجه قرار بگیرد:

 به همراه بردن ابزار کافی و مناسب مسیر. -1

 .رعایت فواصل ابزار حمایت میانی -2

ارتباط گیری درست بین نفرات و استفاده از کلمات  -3

 قراردادی.

 بر پایی کارگاه مناسب. -4

 رعایت فاصله و جهت صعود نسبت به کارگاه -5

 رعایت اصل خود حمایت در تمامی مراحل صعود و فرود. -6
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 رعایت ریزش سنگ و یخ  و حفظ فاصله با سایر شاگردان. -7

 .استفاده الزامی از کاله کاسک -8

و  رعایت فاکتور سرعت در صعود با در نظر گرفتن ایمنی -9

 .دزمان مفید برای صعو

 

 

 

 

 

 مهمترین منابع و مأخذ

1. The  Mountain Skills Training Handbook  Pete Hill  & 

Stuart Johnston 

Isbn 0715310917     2111تاریخ چاپ 

 Mountaineاز کالس های یادداشت های شخصی آقای رضا زارعی  .2

Leader  وSever Route  در مدرسه ملی کوهنوردی شامونی

 فرانسه

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

4. Ice World   Jeff Lowe      6331چاپ   Isbn 0-

89886446-1 

5. Mountaineering The Freedom Of Hills    6
th
 edition   

Isbn         I 840370017 

  //:www.climbing.comhttp      ؛Climbing ینترنتیت ایسا .6

    //:Beal      planet.com-www.bealhttpسایت اینترنتی  .7

            ؛Petzl ینترنتیت ایسا .8

www.petzl.comhttp:// 

 فنی  بخش نکات 6985-6986های  کوه شماره هفصلنام .9

10. Nœud  endorsements  man oeuvres  special Department 

 de la formation  

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

آرش، چاپ اول،  کوهنوردان ؛ گروهیکاربرد طناب در کوهنورد .12

 ر(ی)استفاده از تصاو ،6953ماه  دی

http://www.climbing.com/
http://www.beal-planet.com/
http://www.petzl.com/
http://www.petzl.com/
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 .6976محسن نوری هسنگنوردی، نوشت درس کالس طرح .13

: دان رالیک و طناب ها برای کوهنوردان  نوشتهگره ها  .14

 Isbn 6982مترجم شاهین محمدی یگانه چاپ اول  تابستان 

964-06-3345-3 

تصاویر محصوالت و فنی کاتالوگ پتزل دارای حق مولف می  .15

 © PETZL باشند

 تی علی پارسایی سایت اینترن .16

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

کتاب راهنمای آموزش فنون کوهنوردی نوشته: پیت هیل  .17

ترجمه:  -نیگل ویلیامز -پیش گفتار -واستوارت جانستون

 خانم پریساحسین زاده

 محمد حسین عسگری برف و یخ 9پایان نامه مربیگری درجه  .18

 )تحلیل و محاسبه نیروها( سیستم های باالکشیبا موضوع 

برف و یخ آقای حمید طربی با  9پایان نامه مربیگری درجه  .19

 مبحث باطوم – عنوان کوهپیمایی و کوهنوردی

 

 

اشکال نیست منتظر دیدن و شنیدن  نظرات کار ما خالی از    

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

 مجموعه  هستیم.

 

 توفیق روزافزون یبا آرزو

 فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی 

 جمهوری اسالمی ایران 

 کارگروه آموزش

 بخش برف و یخ

 یدیخورش 6931 بهار

 

www.msfi.ir 

info@msfi.ir 
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