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 مقدمه:

و  رددگیم یوهنوردک یفکیباعث ارتقا سطح  یوهنوردکمناسب در  یهاروشو  هاکیتکندرست  یریفراگ

نتظار بهبود ا توانیماسب با سطح تجربه شاگردان سلسله مراتب آموزش متن تینظام هدفمند و با رعا کیتنها در

 را داشت. نهیبه تیفکیو 

 یرگیو بعد مرب یآموزارکرت ه سلسله مراتب آن به صوک یوهنوردکدر روند آموزش  خألتوجه به وجود  با

 یزروام یازهایمطابق ن هادورهاز  کیهر  گاهین جاییدا نمودن راهکار مناسب و تبیو پ یبازنگر بود، ضرورت

 .شودیم حس یوهنوردکجامعه 

 یفن نجات یتحت عنوان مبان یادورهشرفته، ین بعد از دوره پیو همچن یموارد در چارت آموزش نیتوجه به ا با

 نیاز ا بعد یگریو دوره مرب شودیمآموزش داده  هاکیتکن و هاروش بعضی ازدوره  نیه در اکشده  ینیب شیپ

 قرار دارد. دوره

توانند ان خود بیاز توان مرب یریفنون و اطالعات و بهرگ یریدوره با فراگ نینندگان در اک تکشر میدواریام

 ند.کسب کخود  یدر جهت باال بردن دانش فن یارزشمند تجارب

با تشکر از اساتید بزرگ این عرصه و تمام دست اندرکارانی که در گردآوری این طرح درس ما را یاری 

 نمودند.

 

 افزونق روزیتوف یآرزو با

 یورزش یو صعودها یوهنوردک ونیفدراس

 و جستجو ونجات یمنیا ارگروهک
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 به نام خدا

 ست؟یجستجو و نجات چ

 یابیو مشکالت آن ارز مسائل و در مورد کنندیمکمتر به مبحث نجات فکر  یکوهنورد یهابرنامهدر  شهیهم

نقدر داشته است. معمواًل آ وجود ربازیو از دکه تازه بوجود آمده باشد  ستین ی. جستجو و نجات مبحثندینمایم

 یجراا نیشود و اگر در ح ینمبوده و متاسفانه به بخش نجات آن فکر تیآن حائز اهم یکه خود برنامه و اجرا

 یچه امکانات و میدار یامکانات کرد؟ چه دیافتند که چه کار با یآن وقت به فکر م فتدیب یبرنامه اتفاق خاص

ام اگر هم انج ای شودینم خصوص انجام نیدر ا یابیارز چی؟ معموالً همیازمندین یفن زاتیو به چه تجه میندار

جستجو و  یصتخص یکهایو تکن یبوده که اکثر نفرات از دانش فن یو ناقص فیضع یابیارز اریشده باشد بس

نجات  و جستجوی که در خصوص آموزش تخصص میینکته توجه نما نیبه ا دینجات کم اطالع هستند. ما با

 اریبس یهانهیزم شیبه پ ازیباشد و ن یشده و کامالً تخصص یکار سازمانده کی دیکار با نیو ا میکنیمصحبت 

 شودینمتکرار  هابرنامه یافتد و مثل اجرا یحادثه اتفاق م یکوهنورد یهابرنامهدارد. معمواًل به ندرت در  یقو

جستجو و  یهاکیتکن در خصوص آموزش ستیبایم. دیماخصوص را کسب ن نیدر ا یکه فرد بتواند تجربه کاف

و با  ژهیو بصورت ویو سنار نیرا اختصاص داد و موارد آن را بصورت تمر یاژهیوآن زمان  ینجات و اجرا

 انجام داد. قیدق یزیبرنامه ر

 جستجو و نجات: یدر اجرا مؤثر عوامل

 .7 و تکرار نیتمر .6 یکیتوان تکن. 5 یتوان جسم. 4ی توان فکر. 3 یدانش تخصص. 2 یانسان یروین .1

 کنترل و نظارت. 9 به روزکردن اطالعات. 8 ویسنار طرح

 :جستجو و نجات یمراحل و سطح بند

 .یابزار هسیو مقا یابزار لیو تحل هیتجز ،با استانداردها ییآشنا، یتخصص یو ابزار شناس یخود امداد .1

 یطراح) یفرد یی( توانایعلم، یکیتکن، یمجسم، یفکر ییباال بردن توانا، یانفراد یهانجات .2

 (...و  ویرسک میت کار، نجات یهاتیک

 زیآنال ،یریپذ تیمسئول، یکار گروه، ینجات تخصص یفن زاتیکامل با تجه ییآشنا ،یمیت یهانجات .3

 ...و  هاتیخالق، کیبسته و تار یکار در فضا، خطر یابیارز، نجات
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 ماتیمقد یاز دوره نجات فنیزات مورد نیتجه

 

 متر 30حداقل ک یمه استاتیطناب ن .1

 طناب محافظ .2

 یک متری عدد 2 دینامیک تک طناب لنیارد .3

 متر 2یر باالنس طنابچه .4

 میلیمتر 8یا  7 کیپروس طنابچه .5

 (120- 80- 60) نگیاسل .6

 (ست 1دو سر کارابین پیچ ) درا کئیوک .7

 اسکک الهک .8

 یا هارنس های ورزشی هارنس نجات .9

 عدد 8( OVALشکل )بیضی  چیپ نیارابک .10

 دو عدد (HMS) چیپکارابین  .11

 (...و ورسویرابزار فرود دوطنابه یک عدد ) .12

 (و ... یگر یگر، استاپ، گیراتوالک یک عدد ) فرود یابزارها .13

 اختیاری({) نیپنت}ابکپار عدد 2 به همراه ومارتورس(، ی) نهیسبه همراه هارنس  رولک .14

 (، داک، بیسیک و ...نمراپ، بلوک یتابزارهای یکطرفه یک عدد به دلخواه ) .15

 (...، رسکیو وکسیفعدد ) 2 قرقره .16

 بار سهکی .17

 ارک دستکش .18

 پوشاک مناسب .19
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 فنی تجهیزات
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 کیمه استاتیطناب ن .1

 (Kern= هسته+  Mantle. )پوسته= باشندیم Kernmantelکرنمنتل  نوعمورد استفاده از  یهاطناب

 .باشدیممناسب نجات  Aکه نوع  هستند A, Bاستاتیک دارای دو نوع  یهاطناب

 یپل ،سترا یپل همچون: ویا ترکیبی از الیاف افیال ریسااز  توانندیماما هستند  لونیعمدتًا از نا هاطناب

 .باشند زینکوالر  ااسپکترا، ی، آرامید، تکنورا، دیآم

 

 

 

 محافظ طناب .2

 سایش ومقابل از طناب درمحافظ طناب همان گونه که از نامش مشخص است، کارش محافظت 

 .باشدیمتیز  یهالبه

 یهاطنابهت و انواع مفصل دار یا غلطک دار جثابت  یهاطنابمحافظ طناب جهت  یاپارچهانواع 

 .باشدیمشامل باالکشی و پایین دهی ، هانجاتمتحرک همچون 

 

 ROLL MODULEمفصل دار با غلتک       SET CATERPILLARمفصل دار      یاپارچه
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 اردیلن .3

ز ا یا گاها و طنابچه هایی که در دسترس و هاتسمهر قدیم از انواع لنیاردها د

، دیگردیمبود تهیه و استفاده  ی که از رده خارج شدهمستعمل یهاطناب

به علت استاتیک بودن و عدم جذب نیروی حاصل از و طنابچه ها  هاتسمه

به واسطه از رده خارج شدن و  هممستعمل  یهاطناب به کاربر و سقوط

یاردها لن ستیبایم، لذا شوندیمرد  داً یاکالنی بودن عمر خود و خستگی طو

 متفاوت سقوط و یهاتیموقعبه علت قرار گرفتن کاربر در حین کار در 

 د.داشته باشن جذب نیروی حاصل از سقوط توانایی مناسب جهت این کار را

 .اشندبیمه ثابت و قابل تنظیم دو دست شاملاز لحاظ اندازه لنیارد ها  

یا ماده، ابصورت و مدلهای قابل تنظیم  گردندیمویا بوسیله گره ایجاد  اندشدهثابت یا دوخته  یهامدل

 .شوندیمبوسیله ابزارهایی همچون راپ من قابل تنظیم 

  
ه کمتر  4 یال 3/  5به طول تک طناب  کینامیرشته طناب د کیاستفاده از با  توانیمجهت تهیه لنیارد 

بارل ) با استفاده از گره ،آن آزادو دو سر گرددیمهارنس متصل  یب به حلقه اصلیسر دست تعق گره اب

BAREL)  گرددیمن متصل یارابکبه. 
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 ریباالنس طنابچه .4

ه با ک ینجات مصدوم یه براکاست  ییاز ابزارها یکیر، یباالنس یطنابچه 

 نی. از اشودیم طناب بوده است، استفاده یرو ،در حال صعود وماریرول و ک

 .شودیمرول استفاده ک یمصدوم از رو آزادسازی یله برایوس

وسط طناب  تهیه شدهاب کرهمانند پاه کمتر  1.5 یبیبه طول تقر یطنابچه ا

اده جهت ه هنگام استفک کندیم عبور نیارابک کیقرقره متصل به  کیز از ین

 کل.، مطابق با شمیکنیم، متصل باشدیم طناب یه بر روک وماریباالنس به 

 اصطکاکی یهاگره طنابچه .5

را این شود، زیینمگره اصطکاکی توصیه  ٔ  طنابچه عنوانبههای متری موجود در بازار استفاده از طنابچه 

 شدهشکخمکرر یا با قرار گرفتن در معرض آب  استفادهها دارای تحمل دمایی پایینی بوده و در اثر طنابچه

ر ر بخورند، یا بر اثباعث شده که بر روی طناب سُ مسئلهکه این  دهندز دست مییری خود را اپذانعطافو 

مال نهایت احت و دریجه شروع به سوختن کرده نت دراصطکاک و گرم شدن در هنگام فرود ضعیف شده و 

 هایکاربران، طنابچه و درخواستی فنّاوربا توجه به رشد  پاره شدن و خطر سقوط را نیز به همراه دارد.

مانند الیاف متفاوتی  جنسصورت تخصصی و جهت مصارف گوناگون از به اصطکاکی یهاگره

(Aramid/Spectra/Kevlar/Technora/Polyester/Spun Nomex/Vectran ) تولید

 .دنشومی

 :اصطکاکی یهاگرههای خصوصیات طنابچه

 ، قطر مناسب، سایز مناسبو حرارتیر، مقاومت در برابر سایش پذانعطاف

 

 (:VT Prusikتی پروسیک )وی ٔ  طنابچه

 توان به موارد زیر اشاره کرد:این محصول می العادهاز خصوصیات فوق

 پوسته از جنس Technora  نوعی الیاف مصنوعی با مقاومت حرارتی و(

 و هسته جنس نایلون مقاوم استحکام باال(

  گرادیسانتدرجه  500درجه فارنهایت، 932مقاومت حرارتی: )کامالً نسوز 

 .(مدتیطوالن گرادیسانتدرجه  200و ی الحظه
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 انعطافالعاده نرم و قابل فوق 

 عنوان ابزار فرود با استفاده از گره امکان استفاده در شرایط ویژه به(Valdotain Tresse) نیوالدوت 

 تِرِس

 فرود بر روی طناب باردار خیس و خشک 

 های ت بر روی طناب حرکت کرده و مانند دیگر طنابچهدر صورت اعمال فشار زیاد، تنها با اشاره انگش

 .نامتقارن(شود. )با استفاده از گره والدوتین یا پروسیک پروسیک قفل نمی

 های پروسیک نیاز کند و مانند دیگر طنابچهمتر کار میمیلی 12تا  8های با قطر راحتی بر روی طناببه

 تر نیست.سایز بزرگ دوبه استفاده 

 28رشته:  دونیوتن و در هنگام اتصال هر  لویک 16صورت تک رشته: ی ابتدا تا انتها بهمقاومت کشش 

 کیلو نیوتن

  :مترمیلی هشتقطر طنابچه 

درون  یتخودحما کعنوان ینباید به عنوانچیهبهتوجه: این وسیله قابلیت شوک پذیری نداشته و  

بر روی  (یک)ر شوک یا ایجاد فاکتور سقوط زیرا احتمال پاره شدن بر اث کارگاه از آن استفاده شود،

 .استآن بسیار زیاد 

 نگیاسل .6

از  و شکل( یا)لوله یوبیتتخت( و فلت )در دو نوع  مختلف که یهااندازهدوخته شده در  یهاتسمه

ک سب به توانیم داینیما یهاتسمهاز خواص  .باشدیمدر دو نوع نایلون و داینیما متداول لحاظ جنس 

 اشاره کرد.عدم جذب آب  ت در برابر سایش و، مقاومبودن ترتحکممس، بودنتر
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 چیپ نیکارابدرا دو سر کیوئک .7

 60ما داینی اسلینگ یا از یک تسمهاز کوییک های کوتاه  توانیمجهت اتصال مصدوم به نجات گر 

 .نمودبا دو کارابین پیچ استفاده سانتی 

 
 

 (Helmet) یمنیا الهک .8

ت جه رهیگ یمناسب، دارا هیتهو یو اندازه سر، دارا میسبک، راحت، قابل تنظ دیبا یمنیا یهاکاله

کوهنوردی دارای  یمنیا یهاکاله استاندارد باشد. یبادوام، فاقد لبه و دارا ،یشانینصب چراغ پ

 هستند. EN12492استاندارد 
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 نجات هارنس .9

عوارض معلق ماندن بر روی  جهت راحتی وکاهش ،هارنس های نجات و پدهای پا وکمرِ  هاتسمه

ای دارو سینه کرول( و هارنس صعود )قابلیت نصب ابزار هارنس های نجات،  .باشندیم ترپهنطناب 

 .باشندیم EN813استاندارد 

 
 (Carabinerها )نیارابک .10

 . دنشومی در اشکال مختلفی تولیدا فوالد یوم ینیآلومآلیاژ اغلب از 

 کیHMS (Half Mastwurf Sicherung (German: Munter Hitch Belay) ) نیکاراب

 یهاهگرسوار کردن  مناسبه کع بوده یوس یادهانهبا  شکلیگالب وبزرگ  ،ن قفل شوندهیارابک

اد یا صورت اعدمقاومتشان به میزاننند و کن تن وزن را تحمل یچند توانندیمها نیارابک. استحمایت 

 کیه با کبوده ( KN) وتنین لویکن اعداد عمومًا بر اساس یست. اا شدهحک هاآنبدنه  ینمودار بر رو

 .ستا لوگرمیک 100وتن برابر ین لویکهر حدوداً ح ساده یتوض
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 :فرود یابزارها .11

  .نندکیمابزارهایی هستند که جهت کنترل فرود و بر اساس شکست طناب و ایجاد اصطکاک عمل 

 ...مایت و یا صعود استفاده نمودابزار حبه عنوان  توانیماز اغلب ابزارهای فرود 

اخل دطناب  قرار دادنطریقه  و توصیه شده توسط سازندههای فرود باید به قطر طناب درتمامی ابزار

 شوندینمکه در هنگام قرار دادن طناب درون آنها از هارنس جدا همچنین ابزارهایی  .توجه گردد ابزار

 .باشندیم ترمحبوب، زار را نداشته باشنددست دادن اب و احتمال سقوط ابزار و از

 .شوندیمها به دو دسته اصلی اتوالک و غیر اتوالک تقسیم بندی ابزاراین 

 

 
 

 (...وشاخک دار  یهاهشتهشت،  ،ورسوی)ر غیر اتوالکفرود ابزارهای 

ر ود کندیمسقوط  شخصابزارهایی هستند که در صورتیکه کاربر دست ترمز خود را رها کند، 

 د.گردکم یا زیاد که در حین فرود اصطکاک ابزار شاخک دار این امکان وجود دارد یبزارهاا

اصطکاکی به سیستم حمایتی در حین فرود، ایمن  یهاگرهافزودن با  توانیمغیر اتوالک را  یابزارها

 نمود.
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 (و ... یریگ یریاستاپ، گ گ،یفرود اتوالک )ر یابزارها

ابزار خود به خود قفل شده و از کاربر دست ترمز خود را رها کند،  کهیصورت هستند که در ییابزارها

از این ابزارها در صورتیکه کاربر وحشت کرده و یا اهرم  ییهامدل .کندیمجلوگیری سقوط شخص 

 ترتهشرفیپ یهامدل. در باشدیمسقوط کاربر  ، احتمالبدهد را تحت شرایطی بیش از حد فشارترمز 

 یا عدم کنترل در حین فرود، ابزار قفلبه محض سرعت باالتر د وحشت قرار داده شده تا ض یهاستمیس

 .کندیمجلوگیری فرد و از سقوط شده 

 :خود جهت نجات را شناخته یابزارها یهاتیمحدود

 احتمال شکسته شدن فرود یک نفر طراحی شده است و  وگیری گیری جهت حمایت  ابزار

از دست دادن ابزار احتمال و همچنین  بارهای سنگین وجود دارد ار در هنگام کنترلاهرم ابز

 وجود دارد. هنگام نصب بر روی طناب

 و همواره  ابزار استاپ در صورت فشردن اهرم و عدم کنترل، احتمال ُسر خوردن و سقوط دارد

 .ابزار را قفل کامل نمود ستیبایم

 ابزار ریگ دارای استاندارد EN 341: 2011 class A ه عنوان یک ابزار فرود نجاتو ب 

Rescue descender .معرفی شده است 

 

 
 



 کارآموزی نجات فنی       

 
14 

 

 صعود یابزارها .12

 .شودیمابزارصعود، ابزاری است یک طرفه که جهت صعود و باالکشی بر روی طناب از آن استفاده 

گوناگونی وجود دارند و اغلب به منظور راحتی بیشتر،  یهااندازهصعود مکانیکی در شکل و  یابزارها

 دارای جای دست هستند.

 
 )تورس( نهیهارنس س .13

 .دهدیمتسمه قابل رگالژی که ابزار کرول را جهت کارایی و راندمان صعود، بر روی بدن قرار 

 
 

 ابکپار .14

همچون یومار و بیسیک نیاز به پارکابی هست که به ابزار ، جهت صعود و استفاده از ابزارهای صعود

 ر روی آن بتوان به صعود ادامه داد.صعود متصل شده و با ایستادن ب
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 نیپنت .15

که راندمان و حرکت بر روی  باشدیمابزاری کمکی جهت صعود بر روی طناب پنتین یا یومار پا، 

 .بخشدیمطناب را بهبود 

 

  
 

 (و ...راپمن داک، بلوک،  ی)ت کطرفهی یابزارها .16

فاده است و باالکشی بر روی طناب صعودکه جهت  همانند ابزارهای صعود هستند، های یکطرفهابزار

شکل و یا با اهرم شدن بر روی  یاکنگرهخاردار یا  یهافککطرفه دارای انواع ی یابزارها .شودیم

به  توانیمنیز همانند پروسیک نامتقارن اصطکاکی  یهاگره از .رندیگیمطناب کار مورد استفاده قرار 

 بهره برد.عنوان ابزارهای یکطرفه 
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 بار سهکی .17

 
 برش طناب چاقو .18

 

 
 ارک دستکش .19
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 هاقرقره .20

 

 (Single pulleysتک ) یهاقرقره
ر بها )تیفیکو  هاوزنبا صفحات جانبی متحرک، دارای انواع سایزها،  کوچک و کم حجم ساده یهاقرقره

 .هستند هاقرقرهندی شده از بهترین ب بلبرینگی و خود روغن کار آب یهاقرقره اساس راندمان وکارایی(.
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 (Prusik Pulley) کیپروس یهاقرقره

که از ورود  اندشدههستندکه صفحات جانبی آن طوری طراحی  یاساده یهاقرقرهقرقره های پروسیک همان 

نشن ها، به فیکس کردن طناب در ت یهاستمیسباالکشی و یا  یهاستمیساصطکاکی به کار برده شده در  یهاگره

 جلوگیری کند. هاقرقرهداخل 

   

 

 

 

 (Double pulleyدوتایی ) یهاقرقره

رشته طناب  بار بر روی دوی پیشرفته یا قرارگیری مصدوم/باالکش یهاستمیس که دردوتایی یا دوبل  یهاقرقره

 .رندیگیممورد استفاده قرار 
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 (FIXE pulley) کسیف یهاقرقره

 ، بنابراین قرار دادن وباشندیمجانبی فیکس  یهاصفحههستند که دارای  ییهاقرقرهقرقره های فیکس، 

که  یالبهبه علت دو  ستیبایمو قابلیت اتصال سریع به طناب را دارند و  ترراحتدرآوردن طناب درون آنها 

به راحتی با یک  هاقرقره نیا استفاده نمود. H (HMS) ایX (Oval Shape )فاصله دارد، از کارابین های تیپ 

 .باشندیمیک طرفه را دارا  یهاقرقرهیومار یا بیسیک یا تیبالک قابلیت تبدیل به 

  

 (Progress capture pulleysیک طرفه ) یهاقرقره

تک یا دوقلو هستند که به واسطه تعبیه بادامک دندانه داری همانند بادامک  یهاقرقرهترکشن، همان  یهاقرقره

وان بادامک را در حالت بازقفل نمود تا ابزار به عن توانیمیومار، قرقره را تبدیل به یک قرقره یکطرفه نموده و یا 

 قرقره ساده عمل کند.
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 (Transport pulleysانتقال )حمل و  یهاقرقره
حمل و نقل جهت انتقال عرضی و دارای صفحات جانبی ثابت بوده که دو قرقره پشت سر هم را در بر  یهاقرقره

 گرفته است. طراحی شده جهت استفاده بر روی طناب و بکسل.

 

 (Pulley-carabiners) نیکارابقرقره 

جدیدی از ترکیب کارابین  یهامدلکارابین های دارای قرقره، 

و قرقره هستند که خطاهایی مانند افتادن قرقره در هنگام اتصال به 

کارابین از ارتفاع را حذف کرده و همچنین در هنگام باالکشی، 

که طناب را  ییهاجهتمضاعف که در تغیر  یهااصطکاک

  را حذف کرده. میدهیمدرون کارابین قرار 
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 شو:قرقره با صفحات باز 

قرار دادن سهولت در ره هایی با صفحات باز شو جهت قرق

 از دستخوردن قرقره جلوگیری از خطر سُر و طناب در ابزار

 مصدوم یا نفراتبرخورد به  و قرقره سقوطدر پی آن و 

  دیگر
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 :زاتیتجه نگیچک وز یتجه

 شیسفت باشند. آزما یلیخ ایشل  دیمر و پا نباک یهاتسمهده شود. یپوش یبه درست دیهارنس با .1

 ن تسمهیبا زحمت ب یمکدست  کیانگشت  4ه کشکل است  نیهارنس به ا یهاتسمه یسفت زانیم

 و بدن وارد شود. اه

 به صورت منظم و مرتب به هارنس متصل باشند. دیزات بایتمام ابزارها و تجه .2

 ح به هارنس وصل شود.یبه شکل منظم و صح لنیاردها .3

 چک شوند. هاگرهو صحت  هاگرهدر صورتیکه لنیاردها گره دارند، قبضه  .4

 ته شده باشند.کلیه اتصاالت از قبیل مایلون ها و رینگ اُپن به صورت کامل بس .5

 ، چک شودکه پیچ آن بسته شده باشد.شودیمهارنس با کارابین بسته  یهاحلقه در صورتیکه .6

 د.ینکمتصل  لنیارد یبازو کیاب را به صورت مشترک به کر او پ وماری .7

 پارکابدرون  ستادهیا ه پا را در حالتک یورته در صکباشد  یااندازهبه  دیاب باکر اارتفاع پ .8

 د.ینکرد. به شکل دقت یقرار گ (رولک) نهیس وماریباالتر از  یمکمتصل به آن  وماری م،یقرارداد

 آن بسته شده باشد. یاچانهکاله بر روی سر فیکس شده و بند  .9

 جهت اتصال کرول به هارنس، از کارابین مایلون استفاده گردد. .10
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 گره

 .گویند( Knotرا گره ) خاص باشدهر پیچیدگی در طناب که ایجاد آن تصادفی نبوده و دارای کاربردی 

 :هاگرهخواص 

 شش و ضربه محکم و مقاوم است.کدر مقابل  .1

 .شودیمباز  یزده و به آسان یبه سادگ  .2

 .گرددینمتحت فشار گره باز  .3

 .(لغزنده یهاگرهبغیر از شود )یم ترمحکمآن وارد شود  یهر قدر فشار بر رو .4

مقاومت  اهشک ه هر شکست طناب باعثکرا ت است، چشکس نیمترک یم حجم و داراکوچک، ک .5

 (کنندیم فیدرصد قدرت طناب را تضع 40تا  25معموالً  هاگره) .گرددیمآن 

 گره حفظ شود. یشکل ظاهر  .6

 

 



 کارآموزی نجات فنی       

 
24 

 

 از:یمورد ن یهاگرهانواع  

 Overhand Knot سردستگره  .1

 
 

 Stopper Knot استاپر .2

 
 

 barrel Knot بارل .3
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 Figure 8 ال کی هشت .4

 

 
 

 

 Nine knotه نه گر .5

 

 

 Figure 8 Follow hrough بیتعق هشت .6
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 Bowline نیبول .7

 

 
 

 
 

 بولین دوبل .8
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  Hafmastwurf تیحما .9

 

 

 Double Figure 8 loop خرگوشهشت سر  .10

 

 Alpine Butterfly Loop پروانه .11
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 Mastwurf تیخود حما .12

 
 

 

 Double Fisherman دو سر طناب دو ال .13
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 دو سر طناب دارحلقه هشتگره  .14

 

 
 کیپروس .15

 

 French) یفرانسو، پروسیک (Mashar Tresseترس ) مشار .16

Prusik ،)( اتوبالکAuto Block) 
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 (Valdotain Tresseترس )والدوتین  .17

 

 (Machard)( یا مشارد Klemheist) ستیکلمه .18

 

 شیشوابگره  ای( Asymmetrical Prusikنامتقارن )پروسیک  .19

(Schwabisch) 
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 :اهکارگاه

 یستمیکه س یاست به طور ی( نقطه کارگاهیشتریتعداد ب)چند نقطه اتصال دو  یهاکارگاه جادیا یهدف اصل

از  توانیمرا داشته باشد. عالوه بر آن،  یمنیا بیبا در نظر گرفتن ضر یتحمل بار مشخص ییشود که توانا جادیا

 چند نقطه استفاده کرد. ایدو  نیب یمشخص یکارگاه در جا یقرار دادن نقطه اصل یکار برا نیا

مناسبی  یهاکارگاه ،شوندیمتشکیل خرگوش سر 8گره  ایو  و گره پروانه 8گره  باکه  Y Hang یهاکارگاه

 .باشندیم

 

 

 

 

 هیبه هم متصل کرده و  متری 2توسط یک طنابچه  را ستندیبه هم متصل ن که ییهاکارگاه توانیم همچنین

 .یمنکارگاه متصل به هم برپا ک
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 ارگاهها:کمقاومت  و هیزاو

که بر  یوفشار هیبار زاو 100kg یکارگاه وارد خواهد شد. برا یبر بازوها یشتریبار ب ه،یشدن زاو ترضیعر با

 .گرددیم ( محاسبهلوگرمیبر حسب ک) شودیماز نقاط وارد  کدامهر

 درصد 50صفر درجه  هیزاو

 درصد 70درجه  90 هیزاو

 (خطرناک هیزاودرصد ) 100درجه  120 هیزاو

 درصد 120درجه  130 هیزاو

 درصد 150درجه  140 هیزاو

 درصد 200درجه  150 هیزاو

 درصد 300درجه  160 هیزاو

 .باشدیم شتریبار ب از ،شودیمکارگاه وارد  یکه بر بازوها ییرویدرجه به باال ن 120 هیزاو از
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 و مانورها هاکیتکن
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 Ascend))صعود  یود با ابزارهاصع

 

 .میکنیژ و تمام اتصاالت را چک مررگال یهاهارنس، قسمت دنیپس از پوش .1

در جلو و حدود ناف )که  رد،یقسمت ضامن فک آن در سمت راست قرار بگ کهینحورا به کرول .2

به  لونیامن کارابی کی لهیوسو مماس با بدن، به یخوردگچی(، بدون پدیآیمرکز ثقل بدن به شمار م

 .میکنیهارنس متصل م حلقه اصلی

که سگک رگالژ تورس در سمت  یطور ،کردهوصل کرول  به به صورت صحیحتورس را  لیحما بند .3

 .ردیقرار گ شانه چپ

 .ردیقرار بگ هنیبه س دهیکه کرول کامالً محکم و چسب دیکن کسیف یااندازهرا به تورسدر هنگام صعود  .4

 ...میکنیمو بوسیله کرول و یومار بر روی طناب صعود  میریگیمزیر کارگاه قرار  .5
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 :توجه

 عنوان در حالت صعود، فک یومار و یا کرول نباید باز شود.هیچبه 

 

 

  باشد بسته پیچ آن ومتصل  وماریبه  تیخودحماهمواره توجه داشته باشید که 
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 فرود با ابزار صعود

فرود آمد  یامرحلهبصورت  وماریتوسط کرول و  توانیم م،یاشکه مجبور به فرود در فواصل کوتاه ب یدر مواقع

 نمود. از این تکنیک استفاده توانیمبارتحت طناب  یدر مواقع امداد بر رو ایو 

 

 !طور کامل باز نمودهای کرول و یومار را بهعنوان نباید فکهیچدر حین انجام این روش به: توجه
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 Changeoversتعویض ابزار 

 عود به فرودتبدیل ص

به حلقه  کرول نصب وزیر برای تبدیل ابزار صعود به فرود، طناب را داخل ابزار فرود اتوالک به صورت صحیح،

 .میکنیمگره ایمنی آن را ایجاد  اصلی هارنس متصل نموده و

 

 

 

 

 .میکنیمرا هم باز  یومار ،روی ابزار فرودزاد و پس از استقرار به آبوسیله پارکاب بلند شده و ابتدا کرول را 

اده کرد و آن را ستفابزار فرود ا یا زیر باال دراصطکاکی  یهاگرهباید از در صورتیکه ابزار فرود اتوالک نیست، 

 .با یک کارابین پیچ مجزا به حلقه اصلی هارنس متصل نماییم
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  توجه:

شتباه درون ابزار قرار دهد و احتمال ابزارهایی همانند گیری گیری و ... که احتمال دارد کاربر طناب را به ا

ایجاد ابزار  زیرودر بر روی طناب جهت ایمنی بیشتر یک گره سر دست ص بوجود بیاید، بهتر است سقوط شخ

 و پس از انتقال وزن گره را باز نماید. کرده
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 تبدیل فرود به صعود

 کنیم.ابتدا ابزار فرود را قفل می .1

به طناب وصل کرده و روی پا رکاب  سانتی متری ابزار فرود، 30در فاصله  در باالی ابزار فرود یومار .2

 .میکنیمو کرول را بین ابزار فرود و یومار متصل  شویمآن بلند می

 نماییم.ابزار فرود بازکرده و اقدام به صعود می پس از اطمینان از اتصال کامل، .3
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 (passing knots) عبور از گره

 

 عبور از گره در صعود:

عبور  آن از دیخواهیمو  دیکنیمطناب برخورد  یگره بر رو کیکه به  دیدر حال صعود هست وماریبا کرول و 

شد که آسیب دیدگی قسمتی از طناب با، حال این گره ممکن است بر اثر اتصال دو طناب به یکدیگر و یا دیکن

 صورت موقت از طناب خارج کرده باشند. قسمت آسیب دیده را به ،توسط یک گره پروانه

و قبل از انتقال یومار به باالی گره، باید یک نقطه ایمن در زیر  کنیممتری گره توقف میدر پنج سانتی .1

 کرول ایجاد نماییم.

لقه اصلی به حبا گره پروانه و یا خود حمایت، نقطه ایمنی را ایجاد کرده که بوسیله یک کارابین آن را  .2

 جهت به حداقل رساندن نیروی ضربه سقوط احتمالی() میکنیم هارنس متصل

 انویهث یومار و کرول را به باالی گره انتقال داده و گره میتوانیمپس از اطمینان از اتصال نقطه سوم،  .3

 ایجاد شده را باز نماییم.
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 عبور از گره در فرود:

 .دیکنیمطناب برخورد  یروگره بر  کیکه به  دیهست فروددر حال  ابزار فرودبا 

برای انتقال ابزار فرودمان به زیر گره باید بوسیله یومار وکرول یک نقطه ایمن در باالی ابزار فرود ایجاد کرده تا 

 بتوانیم ابزار فرود را باز نموده و به زیر گره انتقال دهیم.

س کرول تا گره را به حداقل رسانده تا پاتوالک( و ایجاد گره سر دست، فاصله فرود )نکته: پس از انتقال ابزار 

 از باز کردن کرول از روی طناب یومار ما در دسترس باشد.
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 Rope-to-rope transfers طناب به طناب

طناب خود را با طناب مجاور عوض  دیکه با دیرسیم ییحاال به جا د،یصعود هست ایدر حال فرود  دیفرض کن

 ای کیممکن است با طناب شما نزد دیطناب جد ٔ  فاصله. دیادامه ده را اتیعمل دیطناب جد یو بر رو دیکن

 مثالًد. در دسترس باش دیبا دینکته را در نظر داشت که طناب جد نیا دیبا تکنیک نیانجام ا یباشد. برا دور

 .میکن دایپ یدسترس دیطناب خودمان به طناب جد دنیتا با کش به هم متصل باشد هاطناب یانتها

 تعویض ابزار کرده و در ستیبایماب به طناب در صورتیکه در حال صعود بودید، در تکنیک طن .1

 .میکنیمو ابزار خود را قفل  حالت فرود قرار بگیریم

 در صورتیکه فاصله دارد، طناب زیرگرفته ودر صورتیکه به راحتی در دسترس باشدرا طناب مجاور  .2

ومار( کرول و یصعود ) یابزارها رسی پیدا کنید وتا به طناب مجاور دست ابزار خود را آنقدر جمع کنید

 .میکنیمرا بر روی آن نصب 

 تا وزن ما بر روی آن منتقل گردد. میکنیمکمی بر روی طناب مجاور صعود  .3

 .اور منتقل گرددکه وزن ما کامل بر روی طناب مج میرویمآنقدر فرود قفل ابزار فرود را باز کرده و  .4

 .میکنیمباز  ابزار فرود را از طناب اول .5

 .میرویمو یا با تعویض ابزار، فرود  میدهیمبه صعود خود ادامه حال  .6
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 (Re-Anchor) کارگاه مجدد

ریزشی، فرار  یرهایمسفرار از ری انکر، کارگاه مجددی هست که جهت اهدافی همچون حذف نقاط سایش، 

 .اشدبیمبر روی هر کارگاه مجزا از جریان آب، کوتاه کردن طول فرود و فعالیت مستقل نفرات به صورت 

 در صعود: کارگاه مجدداز  عبور

ناب باال رود و ط یتا انتها وماریاگر  راینگردد ز کیبه گره نزد وماریتوجه کرد که  دیبا کارگاهبه  دنیاز رس بعد

را حفظ  هبه گره ماند متریرا از طناب خارج کرد. حداقل فاصله دو سانت وماری توانینم گریبه گره بچسبد د

اب صعود بلند شده و طن وماری یرو بر .میکنیمابزار فرود را به طناب زیر کرول متصل کرده وآن را قفل  .میینما

را به ادامه طناب بعد از کارگاه که از باال آمده متصل کرده و طناب  کرول .میینمایرا از داخل کرول خارج م

عود ص یکرده و کمنصب دیطناب مرحله جد یکرول و بر رو یرا به باال وماری .میکشیم یکرول را کم ریز

 .میدهیرا باز نموده و به صعود ادامه م ابزار فرودحالت  نی. در امیکنیم

 از کارگاه مجدد در فرود: عبور

 کنید.ارگاه کنزدیک  ،با طناب متصل به کارگاهپس از رسیدن به کارگاه ابزار فرود خود را قفل کرده و خود را 

سپس قفل  و ن را فیکس کنیدآ دیتوانیمکه و تا جایی قرار دهید یر کارگاه رو گرفته و درون کرول خودطناب ز

را از  زارهااب حال زاد شود.آو ابزار فرود  قرار بگیریدکارگاه مجدد به زیر تا فرود رویدابزار فرود را باز کرده و 

 هید.د حالت صعود به فرود تعویض کنید و ادامه فرود خود را انجام
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 (Deviation) شنییوید

 ،شینقاط سا ازداده و ر ییا انحرافی تکنیکی است که مسیر اصلی فرود و صعود بر روی طناب را تغی شنییوید

دور ودیگر عوامل خطر سازی که ممکن است در مسیر فرود و صعود باشد، سنگ  زشیمحل ر ایآبشار 

 گذر نیکاراب کیاز  یسادگطناب بهشوند، بلکه یل نموص ییجاگره به باها طناب  شنییویددر . سازدیم

 .گرددی( به نقطه مورد نظرمان متصل مSling) نگیاسل ایطناب  تکهکی و با کندیم

 هیاب با زاوجهت طن رییتغجهت داده است.  رییدارد که طناب تغ یاهیبه زاو یبستگ نگیاسل یفشار وارد بر رو

ر وارد ب یرویدرجه معمول است؛ ن 15

/ چهارم وزن است. کیبا  یمساو نگیاسل

درجه به نصف  30 هیزاو یمقدار برا نیا

 هیاوقات، زاو ی. هرچند گاهابدییم شیافزا

 است. شتریب شنییویدر محل د

 یروین رسد،یدرجه م 60به  هیزاو کهیهنگام

 ییوریمعادل همان ن شنییوید نگیوارد بر اسل

 ینعی شودیوارد م یاست که بر کارگاه اصل

 نیندرت از ا. ما بهکندیبا وزن مطابقت م

 گاههینقطه تک نی. در امیگذریم هیزاو

اه کارگ کیحداقل به قدرت  دیبا شنییوید

 باشد. یمعمول

 :یدینکات کل

 که در صورت دیقرار ده ینوعرا به شنییوید 

 .رخ ندهد یآن یکنده شدن آن خطر

است  ادیاتفاق ز نیامکان رخ دادن ا یزمان

 نیپس در چن د،باش ادیز شنییوید هیزاوکه 

فاده است انکریاز ر شنییوید یجابه یطیشرا

 .میکنیم
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 : شنییویصعود از د

 یورت افقآن به ص نگیاسل ایتا طناب  دیآن را به سمت باال ببر یآرامصعود کرده و به شنییوید نیتا کاراب 

 ود.شما ش یتاب خوردگ ای شنییویشدن از د تا مانع خارج میکنیرا به کارگاه متصل م تیخودحما گردد.

آن را  نیه و کارابکرد وزنیتا آن را ب دیبکش شنییویرا گرفته، خود را به سمت کارگاه د شنییویکارگاه د تسمه

خود  تیحالت خودحما نیا در .دیابزار صعود منتقل کن ریابزار صعود باز نموده و به طناب ز یاز طناب در باال

 طناب د،یسازیرا آزاد م تیخودحما کهینگامه .دیرا باز کن

و  دیورها ش یآرامتا به دیداررا نگه شنییوید نیکاراب نیریز

صعود  و به دیکن دایپ نانیاطم ات،یاز تحت کنترل بودن عمل

 .دیصعود را از طناب جدا نساز یابزارها هرگز .دیدهیادامه م

 :شنییویاز د فرود

 یرمس یشده بر رو جادیاه اچشمان ما مقابل کارگ کهیهنگام

فته را گر طناب .میکنیمابزار فرود خود را قفل کامل  د،یرس

ه انتهای طناب بکه گره حجیم  میکنیمو انقدر طناب را جمع 

 تا به کارگاه نزدیک شویم. کارابین گیر کرده

از امر مانع  نیا م،یکنیبه کارگاه متصل مرا  تیخودحما

 .شودیتاب خوردن م آونگ و

را گرفته، خود را به سمت کارگاه  شنییویکارگاه د سمهت

 ریآن را از طناب در ز نیکرده و کاراب وزنیتا آن را ب دیبکش

 .دیابزار فرود منتقل کن یابزار فرود بازکرده و به طناب باال

 .میکنیرا جدا م تیخودحما

به  آغاز یو با آهستگ یابزار فرود را بازنموده و به نرم قفل

 .میکنیفرود م

از طناب جدا  یابزار چیه شنییویهنگام عبور از د در

 .شودینم
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 صعود تحالدر مصدوم نجات

یارد خود را به . لنمیکنیمو بر روی ابزار اتوالک تعویض ابزار  میکنیمتا نزدیکی مصدوم صعود پس از ارزیابی 

کوییک دو سر پیچ را به واده انتقال د خود را به باالی مصدومیومار . میکنیممتصل حلقه هارنس مصدوم 

ه طنابچه باالنسیر را بمصدوم را باز کرده و  وماری .میکنیمهارنس مصدوم و کارابین ابزار فرود خود متصل 

ز روی اوزن خود را با ایستادن بر روی پارکاب طنابچه باالنسیر  .میکنیمخود و هارنس مصدوم متصل  یومار

ر همین دو با دست دیگر کرول او را آزاد کنید.  مصدوم را به سمت باال د،طناب برداشته و با یکی از دستان خو

از تا فاصله کمتر بشود و به راحتی بتوانید ابزارهای اضافه را بخود را بیشتر جمع کنید اتوالک  حین ابزار فرود

 کنید و با ایجاد کارابین شکست به فرود خود ادامه دهید.

 ازهو اج دیکن یخوددار نیزم یاز قراردادن مصدوم بر رو یبرسد ول نیه زمشما ب یکه پاها دییفرود آ یتا حد

و اقدامات الزم جهت کم از ابزار فرود خود جدا شده بماند.  یطناب باق یوزن مصدوم همچنان بر رو دیده

  .(هاتسمهماساژ پاها و جابه جایی ) دیکنم هارنس را اجرا وکردن سندر
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 گره اصطکاکیو ابزار غیر اتوالک ا فرود ب تمصدوم در حال نجات

 قادر به رگید و کرده است ریگ اصطکاکیچه بطنا یو بر رو فرود غیر اتوالکفرود با ابزار  تدر حالمصدوم 

 .ستین فرود

. یومار میکنیم. لنیارد خود را به حلقه هارنس مصدوم متصل میکنیمتا نزدیکی مصدوم صعود پس از ارزیابی 

زار فرود و اب میدهیمم انتقال انتقال داده، سپس کرول را نیز به باالی ابزار فرود مصدو دومخود را به باالی مص

قفل نموده، یومار را به  )جهت اصطکاک بیشتر( مصدوم طناب از داخل حلقه هارنس عبور دادنمصدوم را با 

در غیر  ،ا آزاد شودت میکشیمگره اصطکاکی را با دست به سمت پایین ، باالی گره اصطکاکی انتقال داده

کرده و مصدوم را بر روی ابزار فرود قفل شده انتقال زاد آبا تکنیک باالنس گره اصطکاکی را  صورتاین

 .میدهیم

 کوییک دو سر پیچ به کارابین ابزار فرود مصدوم وهارنس، سپس با اتصال میرویم پایینبا کرول و یومار کمی 

 و تبا ایجاد کارابین شکس .میکنیمزاد ، یومار را نیز آمینینشیمک کرول را آزاد کرده و بر روی کوییخود، 

طناب  یخالص یستیحالت با نیدر ا ،ردهابزار فرود ک یاقدام به باز کردن گره رو آن انداختن طناب آزاد داخل

فرود  ارپس از باز کردن قفل ابز .میو دست ترمز را به سمت باال نگه دار میجمع کن شکست نیرا از پشت کاراب

 .مییآیمفرود  اصطکاکیبا گرفتن گره  ،مصدوم

 ازهو اج دیکن یخوددار نیزم یاز قراردادن مصدوم بر رو یبرسد ول نیشما به زم یکه پاها دییفرود آ یتا حد

و اقدامات الزم جهت کم کردن خود جدا شده  کوییکاز بماند.  یطناب باق یوزن مصدوم همچنان بر رو دیده

 (.هاتسمهماساژ پاها و جابه جایی ) دیکناجرا م هارنس را سندرو
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 Aid- Climbing یمصنوع صعود

یا افقی  از یک مسیر عمودی توانیمتکنیکی است که بوسیله این تکنیک  یصعود کمک ای یمصنوع صعود

 و یک لنیارد کوتاه عبور کرد. عدد پارکاب 2 بهبوسیله اتصال لنیاردها 

کارابین اضافه برای قرار دادن  3یا صفحه پالک دارد بهتر است  کوچک یهاقهحلدر صورتیکه مسیر دارای 

  عبور جابجا کنیم.داشته باشیم تا لنیارهای خود را براحتی بتوانیم در  هاپالکدرون صفحه 

ل هستند را ها متص لنیاردکه به  هارکاب اپ سپس کرده،اول و دوم متصل  پالکرا به صفحه  اضافی یها نیکاراب

به را ت صل اسمت هارنسبه خود را که  لنیارد کوتاهو  ایستاده هارکاب اپ یرو .میکنیممتصل ها  نیکارابه ب

 الک بعدیپسوم را به صفحه  نیکاراب .دیوصل هستند، متصل کن هاآنبه  هارکاب اکه پ ییها نیکاراباز یکی

ه کارابین قرار دارند را بیک صفحه پالک  درلنیارد کوتاه مشترک  که با یرکاب اپلنیارد و  حال .دیمتصل کن

چ کارابین ها پی ستیبایمبه همین ترتیب تا انتهای مسیر ادامه داده و همواره  . این تکنیک رامیدهیمانتقال سوم 

 بسته و به دو نقطه مجزا متصل باشیم.
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 (Fall Factorسقوط ) تورکفا

و ابزارهای  کنندهسقوطه بعد از سقوط به شخص کت اس آسیبیزان یکه بیانگر م استتور سقوط یک نسبت کفا

ضربه  یوریعنوان تابعی از ند بهیه باکمهم بوده  یریگتور سقوط در واقع یک اندازهکشود. فایمدرگیر وارد 

د. آیمی به دست نگهدارندهم طول سقوط بر طول طناب یامل از آن داشت. نحوه محاسبه آن از تقسک یآگاه

. اغلب، استاب طن یلکبرابر طول  دو اندازهبهه برابر با سقوط جسم ک دو استتور کط فاتور سقوکن فایبدتر

االتر از ی بهاسقوطافتد اما احتمال ایجاد فاکتور یمزات اتفاق یاستفاده از تجه ( در25/0-5/0)ی هاسقوطتور کفا

 دیدو متری دار یتخودحما)تصویر دوم از سمت راست(، یک  عکسبهمثال با توجه  یهم وجود دارد. برا دو

ارگاه تر از کیینپاارگاه متصل شده است و شما یک متر کگر به یطرف به هارنس شما و از طرف ده از یکک

را  5/0وط تور سقکن حالت شما فقط فایکنید. در ایمز خورده و یک متر سقوط یاید. شما از لبه فرود لیستادها

ه ک آمدهتدسبه( متر م طول سقوط )یک متر( بر طول طناب سقوط )دوییله تقسوسبهن عدد یید. ااکردهتجربه 

صویر ارگاه باشد )تک یشما بر رو ید، اما پایارگاه متصل باشکیت به خودحمااست. اگر شما با همان  5/0برابر با 

قوط د سیایش بکه طناب ک ییگر تا جایرده و سپس دو متر دکاول از سمت چپ(، شما ابتدا دو متر سقوط 

متری  دو وتاهکدر طول  یید. حتاشده دوتور سقوط کبد دچار فا واقعاً ط ین مثال، شما در یک شرایکنید. در ایم

های جدی یبآس ه باعثک، بلشودمیاربر کدن یب دیباعث آس تنهانهاد باشد، یز یافک اندازهبهتور سقوط کاگر فا

ه ک یه زمانن خاطر است کیتور سقوط وجود دارد به اکفا یه براک ینییگردد. حد پایمز یبه کارگاه و تجهیزات ن

ارگاه وجود کن شما و یب تیخودحمان خالصی در یمترکد که یکنید، مطمئن شویمارگاه متصل کشما خود را به 

 80 یه بارک یکیاستر استاتیپلزاتتان اجتناب شود. طناب یا تجهیی سخت وارده بر بدن شما هاضربهدارد تا از 

 آن، به زیت تیگران لبه یرو 27/0 معادل یسقوط تورکفا آن وجود دارد، در صورت وارد شدن یرو یلوگرمی برک

ن یه شود. اکت دوی راحتبهتواند یم

شده و یک یشآزماموضوع 

 د اضافهینک یسع قت است.یحق

ستم خود یطناب را در همه حال از س

 د!ینکدور 
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 ینجات فن یهادوره یابیار ارزیمع

 کوچک یخطاها

 را یگراند و خود امنیت توانندیم هنوز و اندنشده بزرگی خطای مرتکب کاربران که شودیمگفته  ییخطا به

 .باشدیمسه خطای کوچک برابر یک خطای بزرگ . اندداده قرار ریتأث تحت را ایمنی اما نموده حفظ

 :ندشویم معرفی کلی صورت به که باشندیم کوچکی خطاهای نمونه زیر موارد 

 آونگ و شوک کوچک .1

 فعال در کار یها نیکاراب چیباز بودن پ .2

 ... در انجام کارلنیاردها وو هاطناب یخوردگ چیپ .3

 مانور یشدن زمان اجرا یطوالن .4

 کاله یاچانهباز بودن بند  .5

 ازیترمز و شکست طناب در موارد مورد ن نیعدم استفاده از کاراب .6

 کیپروس یت یو ای وماریافتادن کرول،  ریگ .7

 مشخص شده فرود یطناب و پشت ابزارها یگره در انتها جادیعدم ا .8

 آموزش داده نشده یهاکیتکناستفاده از  .9

 هاگرهو محکم نبودن  لنیاردها منیاتصال نا ا .10

 استفاده نادرست از ابزارها .11

 سقوط ابزار از ارتفاع .12

 طناب شیاز سا یریعدم جلوگ .13

 راستانداردیو غ منینا ا یهاگرهاستفاده از  .14

 طناب ابزار فرود در صورت قفل نبودن ابزار یگرفتن انتهاعدم  .15

 واتصال نامناسب هارنس دنیپوش .16

 شده نییدر خصوص موارد تع مدرسینعدم توجه به تذکرات  .17
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 بزرگ یخطاها

 قرار خطر معرض در را دیگران و خود ایمنی و سالمت شخص بطوریکه، بودهخطرناک  اریبسکه  ییخطاهابه 

 .شودیمته خطاهای بزرگ گف دهد،

 :باشدیمبزرگ  یاز خطا ییهادهیچک ریموارد ز

 مانور ینداشتن کاله کاسک در هنگام اجرا .1

 ریدر اجرا مانور و عدم اتمام مس ییعدم توانا .2

 مانور یزمان اجرا ازحد شیشدن ب یطوالن .3

 شود. یدگید بیآونگ بزرگ و خطرناک که ممکن است باعث آس .4

 خطرناک یلیاتصاالت خ .5

 به ابزارها یجدو  دیشد بیآس .6

 و خطرناک منینا ا تیو قرار گرفتن در وضع نیباز بودن دهانه کاراب .7

 باشد منیهارنس ناا یاتصاالت اصل .8

 عدم کنترل طناب فرود در هنگام نجات .9

 و خطرناک منیکارگاه نا ا جادیا .10

 و خطر پاره شدن احتمالی طناب ازیعدم اتصال محافظ طناب در زمان مورد ن .11

 به کارگاه در موارد خطرناک ایو  (در مواقع عبور از گره) وماریبه  لنیاردعدم اتصال  .12

 راستانداردیاستفاده از لوازم فرسوده و غ .13

 در هنگام مانور یانفراد یاصل زاتیبه همراه نداشتن تجه .14

 به باال و آونگ بزرگ کیتور کسقوط فا .15

 ابزارهابرعکس نصب کردن  .16

 طناب در هنگام نجات یترمز و نگرفتن انتها نیارابکعدم استفاده از  .17

معلق  ی، کار ثابت در فضاهاگرهمعلق، عبور از  ینجات، عبور از تراورس ها }تک نقطه شدن در .18

 ی({همانند باالکش)

 که احتمال سقوط وجود دارد ییهاطیمحسکوها و  یدر باال منینقطه ا کیعدم اتصال  .19

 یاحترام یو ب نیعدم توجه به تذکرات مدرس .20
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 :استانداردها

ستفاده مورد تتجهیزا ستانداردها با مطابق ستیبایمنجات  در ا شند ا که  (EN) اروپائی معیار ، همچنین دارایبا

 همراه به نیز را( CE) نشللان باید تجهیزات همچنینرا دارا باشللد.  دارد قانونی ارزش که اسللتانداردی نیتریاصللل

 باشند. داشته

 رسیدگی و نگهداری استانداردها، مشخصات،
 آنها و تهیه ار تجهیزات محافظت شخصی به مربوط اطالعات و دستورالعملها جزئیات قوانین و مقررات طبق موظفند دگانکنن تولید

 .ضروری است کامالً اما شودیم محسوب هزینه پر روند یک این. دهند ارائه فروش هنگام را

موجود  خاص محصللوالت اطالعاتی یهابرگه و بروشللورها و هاکاتالوگ در محصللوالت به همراه ترمفصللل و ترجامع اطالعات

 .دارند را خود مجزای (CE) اقالم از کدام هر که است ذکر به الزم. هستند

 و نیازها پیش حداقل تجهیزات که دهدیم نشلللان (CEنیسلللت. ) کاال اسلللتاندارد یا و کیفیت نشلللانه معنی به (CE) گذاری عالمت 

ضیات سط ابزارها. دارند را مقت صص و گاهآ شخص یک تو ست و آزمایش مورد متخ  تا رندیگیم مدرک و گواهی گرفته، قرار ت

 کنندة شللخص مشللخص ،دیآیم (CE) نشللان از بعد (0120 مثالً)که  یاشللماره کد. کنند مربوطه را دریافت اسللتاندارد اروپائی

 .است کرده آزمایش و تست را وسیله آن که است آزمایشگاهی یا متخصص

 و غیرقانونی شد. غدغندر اروپا ( CE)بدون نشان  یالهیوستولید و فروش هر نوع ابزار و  1995از جوالی سال 

 آزادانه محصوالت در میان مرزهای کشورهای اروپایی الزام شد. ونقلحملکنترل مبادله و  منظوربه( CE)نشان 
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 (Breaking Loadشکست )بار 

که است  ییرویحداقل ن، شودیمده نیز خوان (BL()MBL()MBS) های صورتبه بار شکست که

 ابزار نو را بشکند. کی تواندیم

 



 کارآموزی نجات فنی       

 
54 

 

 (Working Load Limit)مجاز  یبارکار

 ابزار کیبه  میکه مجازاست  ییرویحداکثر ن ،شودیم( نیز خوانده W.L.L) صورتبهکه  مجاز یبارکار

B.L. این نیرو در اجسام فلزی برابر است با مییوارد نما
1

5
B.Lبرابر است با جات منسو و در 

1

10
 

 × WLL = BL(1÷ 10)منسوجات  × WLL = BL(1÷ 5) یفلز       

 

 (Safe Working Load) منیا یبارکار

S.W.L  ،بر اساس قانونیا بارکاری ایمن LOLER (Lifting Operations Lifting 

Equipment Regulations) طیه و در شرانفر بود کی وزنابزار برابر با  کی یکار منیبار ا 

 .باشدیمنفر  2نجات( ) یاضطرار

 :EN 362کارابین ها طبق استاندارد کار در ارتفاع  یبندطبقه

 .است شدهیطراحمعمول  یهااستفادهبرای  )B( نوع

 است. شدهیطراح چندمنظورهبرای اتصال  (M)نوع 

 .سیستم است قرار بگیرد و جزئی از یک شدهمشخص جهتکیاینکه بار در برای  )T( نوع

 .برای اینکه جزئی از یک سیستم باشد شدهیطراحخودکار بسته شود و  طوربهکارابینی که  )A( نوع

 .است شدهیطراحیا اتصال دائمی  مدتیطوالنبرای اتصال  )Q( نوع
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 :EN 12275 کوهنوردی کارابین ها طبق استاندارد یبندطبقه

  

 .است شدهیطراح ینوردسنگمعمول و حمایت در  یاهاستفاده ی( براBasic – هی)پا Bنوع 

 است. شدهیطراحاتصال کوییک دراو  ی( براDirectional – یجهت) Dنوع 

 است. شدهیطراح هاقرقره و مصنوعی یصعودها ی( براOval – شکلیضیب) Xنوع 

 .است شدهیطراححمایت  یهاگرهاز استفاده  ی( براHMS _حمایتی ) H نوع

 .است شدهیطراحیا اتصال دائمی  مدتیطوالنبرای اتصال  Q )ink(QuickLنوع 

 د،به قفل اتوماتیک باش نیازکه  یهاتیموقعو هیجانی  یهاپارک، ویافراتابرای )K )Klettersteig نوع 

 .است شدهیطراح
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 منابع:
 ونیفدراس یطرح درس ها

 راتایا یدرس ها طرح

     www.petzl.com 

     https://www.theuiaa.org                                                                           
     

 

 

 

 

 هشدار!

، نیاز به شدهارائهتوجه فرمایید برای درک کامل اطالعات  لطفاً

لذا مسئولیت  باشدیمعملی و تجربه کافی در این زمینه  یهاآموزش

 صورتبه ابزارآالتو  هاکیتکندریافت آموزش ناکافی، استفاده از 

 خودسرانه و عدم رعایت موارد ایمنی به عهده شخص کاربر است.

 

http://www.petzl.com/

