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 مقدمه
 

 هاکوهستان در آب و هاچشمه وجود. است یبسیار کوهستانی مناطق و فصل چهار طبیعت دارای وده وب پهناوری کشور ایرانسرزمین 

 گرددمی العبوریصعب و زیبا مناطق آمدن وجود به باعث هادشت به هاکوهستان از آب شدن سرازیر و ارتفاعات در هابرف شدن ذوب و

 همچنین و هاناشناخته و هازیبایی این. ماندمی پنهان همگان چشم از آبشارها و هاتنگ درون مسیر بودن العبورصعب به توجه با که

 رزشو شیفته که است تأثیرگذار چنانآن گذارندمی آن درون را خود پای باریک که کسانی برای کند،می ایجاد آب که شادابی و طراوت

 .گردندمی نوردی دره

 در را رشد روند ترینسریع که بود هاییورزش از یکی ۲۰۰۰ سال در که است سالهده چند ماجراجویانه ورزشی رشتهیک نوردی دره

 و بکر هایدره اکتشاف برای الزم فنی دانش که ایباتجربه کوهنوردان بین در نوردی دره بیستم، قرن اواخر در. داشت دنیا تمامی

 هادره مورد در هارسانه. شد گسترده هادره زیبایی و نوردی دره ورزش یآوازه که بود دوران همین در. یافت رواج داشتند، را نخوردهدست

 سرازیر هادره بهترین به را مشتاقان سیل که شد منتشر بارهدراین زیادی راهنمای هایکتاب و کردند رؤیاپردازی آنها درون رازهای و

 در ورزش این گرفتن قرار و( ساعت 1۲7 فیلم) Blue John Canyon در Aron Ralston حماسه از پس ورزش این رشد سیر. کرد

 .شد رشته این ازپیشبیش فراگیری به منجر هارسانه طریق از عمومی انظار

 اکتشاف هایدره. نددار وجود زیادی یشدهشناخته کمتر یا و ناشناخته هایدره همچنان رشته، این محبوبیت خروشان موج رغمعلی

 که هستند این ینشانه قزوین استان در A7 و مازندران استان در A6 آبی هایدرجه با هاییدره و کشور هایاستان اکثر در شده

 همواره ماجراجویانه ورزش این مرزهای که هستند مدعا این بر شاهدی و هستند مصمم بسیار خود کار در نوردی دره مدرن پیشرویان

 .است گسترش حال در

 خروشان هایآب و شنا غارنوردی، نوردی،سنگ کوهنوردی، قبیل از هاورزش سایر در که است هاییمهارت از ایمجموعه نوردی دره

 صورتبه که افرادی حقیقت در و شود واقع مفید و مؤثر نوردی دره نوآموزان دانش تحکیم در تواندمی هامهارت این از یک هر. دارد وجود

 گیریتصمیم و آیدمی وجود به تمرین با مهارت کسب. دهند انجام مطالب خواندن از فراتر کاری باید پردازند،می ورزش این به تخصصی

 را یآب هایجریان و خروشان مسیرهای در کردن شنا بیاموزید، عملی و علمی صورتبه تا کنید تالش. است کافی تجربه حاصل درست

 نوردی دره در خواهیدمی اگر. کنید شرکت خروشان هایآب نجات و امداد و آبی هایجریان هایدوره در. کنید شنا کراتبه و بگیرید یاد

 به هتوج با. باشید متبحر آبی هایجریان شناخت در و باشید برخوردار کافی نفساعتمادبه از آب با مواجهه در باید کنید، پیدا مهارت

 دخو هایتوانایی رشد در صحیح، هایآموزش از استفاده با هرروز تا کنید تالش ایران، عزیزمان کشور فردمنحصربه و متنوع طبیعت

 .ببرید لذت ایمن فضایی در ورزش این العادهفوق هایپتانسیل از تا بکوشید

 

 

 

 امیر جلوانی 

 ینورددرهمسئول بخش 
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 ی در ایراننورددرهتاریخچه 

ترسی به منابع آب و غذا و ... به استفاده نظامی، دس جمله ازالعبور از سالیان پیش با اهداف مختلفی های صعبورود به دره

و یا  بآها برای مسیرهای عبوری یا برداشت های غیرقابل نفوذ بر روی دیوارهدر بعضی قلعه مثالعنوانبهاست.  شدهانجاماشکال مختلف 

و قلعه دختر در میانه اشاره رخان ودشت، قلعه الموت در گازتوان به قلعه ملک بهمن در شاهانمی .کردندها استفاده میراه فرار از دره

ر العبوهای صعبهای مختلف وارد درهطی سالیان دراز افراد مختلفی با اهداف مختلف از ماجراجویی تا جستجوی گنج به شیوه درد. نمو

میرکبیر( و با ساخت سد کرج )ا زمانهم 133۲های فنی و عمودی به همراه کار فنی و دسترسی با طناب در سال شدند. ورود به درهمی

دره تکاوران در محل استقرارشان توسط گارد جاویدان ارتش  و شدهشروعاستقرار گردان چترباز و گارد جاویدان ارتش در آن مکان 

 1دهنو 65ماه از سال آب جاری دارد، اکنون نیز محل تمرین تکاوران تیپ  سهآبشار است که فقط چهار دره دارای  این گشایش شد.

در منطقه  (دارتنهاقدام به شناسایی دره اندرسم ) مرتضویو  (ن وزیری )وزیری نژادآقایا یهانام شخص نظامی به دون بار . اولیاستارتش 

به سرپرستی  دونفره تیمی 136۲سال  رماهیت درسرانجام  و شوندیممجبور به خروج از دره  مدوولی پس از فرود  نموده،مازندران  چهارباغ

 شوند.دره می این سمیع موفق به گشایش ینمرحوم رضا اقمشه و حس

گروه خانه  138۰. سال کردگرد به سرپرستی آقای عبدالمحمدی اقدام به گشایش دره رغز در استان فارس گروه داراب 1373سال 

با  هرسال های زیادی گشایش شد ودره 8۰د. دهه نمومازندران  شهیباهیسکوهنوردان تهران اقدام به گشایش دره کمجل در منطقه 

ی و کوهنوردی نورددره زیانگغمتراژدی  نیتربزرگ 1384. مرداد افتییماین رشته ورزشی گسترش بیشتری  ،گشایش مسیرهای جدید

بر اثر وقوع سیل دچار حادثه گشته  جاده چالوس« اندرسم»دره  از باشگاه خانواده و طبیعت قزوین در هنفر 11گروه  کیایران رقم خورد، 

 شدند. و مفقود فوت تعدادی و

کوهنوردی و  به میزبانی باشگاه U.S.Search And Rescue Organizationدره توسط  نجات ودوره جستجو  1388مهرماه سال 

 .شد برگزار دشتشاهاندماوند تهران به مدرسی مجید ثابت زاده در منطقه اسکی 

به  ییهاگروه. در این زمان گرفتیمصورت  فنون و تجهیزاتن و با هما ینوردسنگی بر اساس دانش نورددره ،8۰تا اواخر دهه 

 .بیشتر داشتند یهاشیگشای و نورددره فنونو سعی در بروز رسانی  ی پرداختندنورددرهدر خصوص  تریتخصص یهاتیفعال

. دستاورد این شد برگزاردر کرج  مدوی در نیشابور و در تابستان همان سال همایش نورددرهاولین همایش کشوری  1139بهار سال 

کوهنوردی اصفهان و گروه  ئتیهبه میزبانی  1391ی بود که در این راستا در پاییز سال نورددرهلزوم آموزش دانش روز  هاشیهما

 نیا برگزار شد. 3آقای ریچارد کارلسون با مدرسیدر اصفهان  ۲ی آمریکانورددرهی توسط آکادمی نورددره، دوره رسمی ادرآکوهنوردی 

 .شد برگزارروز  15مدت  در کهبود  5تکنسین نجات دره و 4ینورددرهدوره متفاوت هنر دو  شامل هاآموزش

 مشترک مانور اولین سال همان پاییز در و شد برگزار پلور در فدراسیون قرارگاه در نوردیدره کشوری همایش سومین 139۲ تابستان

 .شد برگزار دره نجات تکنسین دوره کنندگانشرکت و احمرهالل توسط دره در نجات

 .گردید اندازیراه نوردیدره بخش ایران اسالمی جمهوری ورزشی صعودهای و نوردیکوه فدراسیون در بار اولین برای 139۲ سال

 

 

                                                           
 نیروهای ویژه هوابرد .1

2. ACA 

3. Richard R. Carlson 

4. ART of Canyoneering 

5. Canyon Rescue Technician 
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 ضورح با ورزشی صعودهای و نوردیکوه فدراسیون توسط نوردی دره افزاییدانش کالس عنوان با رسمی دوره 1395 سال بهار در

                             و  EFC: Ecole Francaise de Canyon = French Canyoning School از فرانسوی مدرس 9 از متشکل تیمی

FFS: Federation Francaise de Speleologie = French Speleology Federation و                        

International Association of Amateur Canyoning (IAAC) بین از منتخب نفر 16 شرکت با و روز 16 مدت به 

 .بود فرانسه از مدرک دریافت آن ماحصل و برگزار Monitor و Initiator بخش دو در  کالس این. شد برگزار ایران نورداندره

 

 
 

 استان درV6.A7.III  با درجه سختی یودپس تنگ ایران، در حاضر حال در

 چندین پی در 1395 سال در که بوده (A7) آبی درجه باالترین یدارا قزوین

 جاده در واقع الیت تنگ آن ازپس شد و گشایش بررسی و شناسایی مرحله

 سختی درجه دارای که بوده ایران سخت دره دومین مازندران چالوس

V6.A6.IV آراد کوهنوردی گروه توسط 139۲ سال در تنگ الیت است؛ 

 تا شده باعث ،این تنگ آذرین یهاسنگ و آب باالی حجم. شد گشایش

 ی ایجاد گردد.خطرناک آبی هایجریان و گشته سخت و دیدهآب لیز، هاسنگ

 و آب زیر مناسب دید عدم باعث آب بودن آلودهکف و سفیدی همچنین

 .است گردیده هاحوضچه

  

 ماناسلو قله و متر( 8۰91ا )این دره بین قله آناپورن .است 1الکُکمجهدره در دنیا، ی نورددرهاکتشاف و پیمایش  ترینبزرگدر حال حاضر 

 /کار اکتشاف توسط تیمی فرانسوی ۲۰11در سال  متر کاهش ارتفاع دارد. ۲3۰۰ وکیلومتر طول  هفتو  شتهدر نپال قرار دا متر( 8163)

 .استبندی اروپایی درجه سیستم در( .VIV7.A7) آن سختیدرجه  پایان رسید. به ۲رودولف اشتورمنپالی به سرپرستی 

                                                           
1. Chamje Khola 

2. Rodolphe Sturm 
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 پایه تعاریف

های دائمی یا فصلی نامند. دره معموالً محل عبور رودخانهی تماس را دره میترین نقطهدار در پایینی شیببرخورد دو دامنه محل :دره

 .هستند دو این از ترکیبی یا و شکل Vشکل، U هااست. دره

 .شودمی گفته اریکب گذرگاه ژرف یا دره یک به تنگ:

 
 

توان که در فارسی می Valley ،Canyon، Gorge مانند رودمیدر زبان انگلیسی برای انواع دره لغات متفاوتی به کار 

Valley را معادل دره، Canyon  وGorge ها دارای اصلی بین دره و تنگ در این است که دره تفاوت .را معادل تنگ در نظر گرفت

شکل  Uهای شکل نیز امکان وجود تنگ V های. در داخل درهباشندمی Uها بیشتر شبیه حرف هستند و تنگ Vشکلی شبیه حرف 

باید نسبت عرض دره به عمق آن مورد بررسی قرار  دو،در واقع برای تفکیک صحیح این  .قاعده کلی نیست یکاین  البته .وجود دارد

ن است ها ممکپیمایش درهشود. گفته میدر غیر این صورت به آن دره و ه آن تنگ ب باشد یکاز  ترکوچکاین نسبت بسیار  اگرگیرد. 

هیدرولیک، درگیری با سنگ، صعود و  هایجریاننوردی، پرش، لیز خوردن، شنا، درگیری با آب و روی، کوههایی از قبیل پیادهبه مهارت

های الزم در این مهارت کندمیی نورددرهالزم است شخصی که اقدام به  .فنی و استفاده از طناب و... نیاز داشته باشد با کارهمراه  فرود

 باشد. فراگرفتهزمینه را 

 گونه بیان کرد:توان آن را اینکه می اندشدهی قائل نورددرهالبته در لغت تفاوتی بین دره پیمایی و 

.. را آب و . هایجریاندرگیری با سنگ،  ،استفاده از طنابفنی و  کارپیمایش دره که بعضی از موارد ذکرشده در باال مانند  ی:نورددره

 ، کمجل، چاکرود، تنگ زندان، رغز، سجک و ...ماندرس هایدره مانندبه همراه دارد 

الق و درگیری آن با محیط کم است اط شتهندا خاصیبه کار فنی نیاز که  هاییروی در درهبوده و بیشتر به پیاده ترعمومی دره پیمایی:

 ... مانند دره آتشگاه در شهرستان لردگان، تنگه واشی در استان تهران، دره بهشت گمشده در استان فارس و گردد،می

که محل عبور و مرور، سکونت، زراعت و ...  و ... ارمندهراز،  های بزرگی وجود دارد همانند دره چالوس،دره تر،بزرگ هایمقیاسالبته در 

 1های خروشاندر آب سواریقایقنوردی، ماهیگیری، شنا و حتی ، سنگرویپیادههمچون  هاییفعالیتا هم هکه در این مدل از دره است

 .گیردمیانجام 

                                                           
 1. Rafting 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rafting


 
 کارآموزی دره نوردی    

 

 

 

   8 

  

 هادره

 یهاو ... به دسته کندینوع بافت سنگی که دره از بین آن عبور مو جنس دره  1شناسیها از نظر نحوه تشکیل، ریختدره

 بیو تخر ییایمیرو، انحالل ش و فرو یهای جارمانند حرکت آب یعیطب یندهایاثر عملکرد فرآ درو  شوندیم بندیطبقهگوناگونی 

 .ندیآیو... به وجود م نیزم یداخل یروهاین ریتأث و یکیو حرکات تکتون لرزهزمین ها،انوسیو اق ایامواج در ،، باد، طوفانتوسط آب یکیزیف

 هاانواع دره

 یيخچال یهادره  Glacier canyons 

 یهای يخدره  Ice canyons 

 ینمک یهادره  Salt canyons 

 سنگیماسه یهادره  Sandstone canyons 

 های دريايیدره  Sea canyons 

 های آهکیدره  Limestone canyons 

 فشانیآتش یهادره  Volcanic canyons & lava canyons 

 های کنگلومرادره  Conglomerate canyons 

 

 

 
 

 

 

                                                           
1. Morphology 
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 1ی یخچالیهادره 

 جریان آب ،هاخـی نذوب شد ،بزرگ و بر اثر باال رفتن درجه حرارت یهاخچالو ی یخچالی معموالً در مناطق قطبـهای یدره 

 یند.آییخ و جریانات هوای گرم به وجود مبر روی 

  

 

 

 ۲های یخیدره 

های سنگی های یخچالی به درههای یخی برخالف درهدره          

در فصل زمستان به دلیل سرمای  هاشود که درون آناطالق می

و  جادشدهیا یخیو اشکال  هالیانواع قند ،انجماد آبو  محیط

ن ای ی ازاچشمه در استان البرز نمونههفت. دره پوشیده از یخ است

زمستان به در  هها در ایران است که به دلیل هوای صفر درجدره

 .گرددیماین نوع دره تبدیل 

 

 

 

 

                                                           
1. Glacier Canyons 

2. Ice Canyons 
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 1های نمکیدره 

 یهاهیی نمکی بر اثر نفوذ آب در گنبدها و الهادره          

ه ب زمینییا زیر جاری هایآب لهیوسبه هانمکی و انحالل الیه

 یهانمکی و سنگ نمک جزء سنگ ی. گنبدهادیآیوجود م

که به دلیل خاصیت  شوندیبندی متبخیری دسته

سنگ نمک  ،زیرین یهاهیسنگ نمک و فشار ال ۲پالستیسیته

نقطه ضعیف در الیه  کیرویی فشار آورده و از  یهاهیبه ال

سال گنبد و کارست  هزار ینزده و طی چند رونیخود ب باالیی

گنبدها از نظر  یها. یکی از جاذبهآوردینمکی را به وجود م

ها است. زیبای موجود در آن یهایبندهیها و الدیداری، رنگ

آهن به  ا به دلیل آغشتگی به ترکیباتهدر بسیاری از آن

معموالً در  .اندصورت متناوب درآمدهبه قرمز و زرد یهارنگ

، یهای نمکالیه انیهای نمکی به علت عبور آب از مدره

 آیند.به وجود می زین ییغارها

 
 

 

 3یسنگماسههای دره 

اثر فرسایش  بر زمان مروربه هااین مدل از دره          

برخورد ، های رسوبی جوانصخره، نرم یسنگهای ماسهصخره

در  4دره آنتلوپآید. باد همراه با شن و ماسه ریز به وجود می

 ها است.آریزونای آمریکا نمونه زیبایی از این دسته دره

 

 

                                                           
1. Salt Canyons 

2. Plasticity 

3. Sandstone canyons 

4. Antelope Canyon 
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 1دریاییزیر های دره 

طی امتداد پیدا نموده و  هاانوسیاقماق دریاها و تا اع اندگرفتههایی که بر روی زمین قرار و دره هاگسلها در ادامه این دره

ی( و ارودخانهجریان ها )رودخانه، هاچشمهی آبی به وجود آمده در هاانیجرو  ها را فرا گرفته است، آب روی آنیند گرم شدن زمینآفر

ر های زینقش بسزایی دارد که به نام دره هاشکل آن تشکیل در (اقیانوسی انیو جر مد)جزر و  انوسیاقها به داخل دریا و تخلیه آب آن

از  شیبنیز  آنعمق و  شدهواقعکه در اقیانوس اطلس  استهای زیر دریایی بارز این دره نمونه ۲ونیکن ریاگاد. باشندمیدریایی معروف 

 .دیآیجهان به شمار م ییایردریترین دره زکه بزرگاست  لومتریک 45۰ زیآن ن طول شده است.متر برآورد  1۰۰۰

 

  
 

 3های آهکیدره 

فرسایش  ،فرسایش شیمیاییدر اثر  یهای آهکدره          

و طی آیند به وجود می 4و عوامل تکتونیکی انحالل ،فیزیکی

و  دهندیهمچنان به رشد و توسعه خود ادامه م ندهایاین فرا

 است. آهکسنگانحالل  هادر ایجاد آنعامل  ترینمهم

 

 

                                                           
1. Submarine Canyon 

2. Agadir Canyon 

3. Limestone 

 شناسی است.های زمینساخت یا تکتونیک یکی از شاخه. زمین۲
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 1یانفشآتشهای دره 

 .ندیآیبه وجود مو گدازه یی که بر اثر جاری شدن مواد مذاب هادره

 

 

 ۲های کنگلومرادره 

دسته قرار دارند همچون دره کلشاخ در  نیدر ا یادیز یهادره رانیدر ا. اندشدهتشکیلهایی از سنگ کنگلومرا چنین دره

 و کول خرسان در دزفول و... بیرون تواشترانکوه، دره 

و  اندشدهدرستها ریزه شن ها وسنگدرشت با ماسهدانه و سنگی گرد که از به هم پیوستن قطعات شودمیهایی گفته به سنگ راکنگلوم

 نامند.می کنگلومرا را سنگ آن باشند داشته مترمیلی دو از بیش ابعادی سنگی، ذرات درصد ده اگر بوده و دارزاویه ذرات فاقد

 

 
 

                                                           
1. Volcanic Canyons & Lava Canyons 

2. Conglomerate 
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 آبشارها
 امنهد یا دره پایین به زیاد سرعت با بلندی یا فالت از رودخانه یک آب آن در که است شناسیزمین هایپدیده از یکی آبشار

 که مرتفع فالتی روی از متری 979 ارتفاع از کارائو رود. دارد قرار ونزوئال کشور در آنجل، آبشار نام به جهان آبشار ترینمرتفع .ریزدمی

 .ریزدمی پایین به شدهساخته سخت هایسنگ از

 

 تصویری از آبشار آنجل
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 تشکیل آبشارها: نحوه
فرسایش  یآسانهای دیگرند و بهتر از سنگها سختبعضی از سنگ و گذرندهای مختلفی میرودهای بزرگ از روی سنگ

ها ه سنگی شود کقسمتهای سخت وارد از سنگرود از بستری متشکل  کهییابند. هنگامراحتی فرسایش مییابند. بعضی دیگر، بهنمی

های سخت را حفر کند، اما تواند سنگترند، احتمال دارد در محل برخورد این دو نوع سنگ، آبشار تشکیل شود، یعنی آب نمینرم

 دهشیعت این محل خالکند. گاهی وسهای سخت را خالی میاصطالح زیر سنگبرد و بههای نرم را که در زیر قرار دارند از بین میسنگ

 .توانند از پشت آبشار عبور کننداست که افراد می یااندازهبه

قرارگرفته  1تری به نام شِیلهای نرمسخت روی سنگ یآهکسنگ ا و آمریکا، الیه مسطحی از چندواقع در مرز کاناد آبشار نیاگارا در محل

. ندزیریشوند و فرو ممی جدا بیگاه از لبه آبشار و آهک گاهدهد و قطعات بزرگ سنگفرسایش می ترعیاست. آب رودخانه، شیل را سر

. حاصل این پدیده، نعلی شکل شدن آبشار در منطقه متعلق دهدمی رخکه جریان آب شدیدتر است، بیشتر  یاین اتفاق، در وسطِ آبشار

 .به کانادا است

های ها و لبهسنگد دامنه جاری است، از روی قطعهدارند. آبی که در امتدا ی، آبشارهای متعدداندیرودهایی که در مناطق کوهستانی جار

آبشار، رکورددار تعداد آبشارها  5۰با بیش از  استان لرستان دهد. در کشور ایران،گذرد و آبشارهای کوچکی تشکیل میسنگی زیادی می

 .در منطقه خاورمیانه است

 

 
 گیری آبشارنحوه شکل

 

 

                                                           
 ریز است که ترکیب اصلی آن رس یا گل است.( نوعی سنگ رسوبی دانهShaleشیل ) .1 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D9%86%DB%8C%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D9%86%DB%8C%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF_%D8%A2%D9%87%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 انواع آبشار:

 :شوندمی زیر موارد شامل که هستند مختلفی انواع دارای آبشارها

 

 انواع آبشارها:

 ایآبشارهای شیرجه  Plunge 

 آبشارهای دم اسبی  Horsetail 

 آساآبشارهای غول  Cataract 

 آبشارهای پهن رود  Block 

 ایآبشارهای چند صخره  Cascade 

 آبشارهای چند شاخه  Segmented 

  یامرحلهآبشارهای چند  Tiered 

 آبشارهای تنگ راه  Punchbowl 

 آبشارهای بادبزنی  Fan 

 آبشارهای ناودانی  Chute 

  ایرهرسُسُآبشارهای  Slide 

 آبشارهای روبانی  Ribbon 

 

  

 

 1ایشیرجههای آبشار 

ی عمود صورتبهآبشارهایی که بدون تماس با سطح صخره و           

در  الًمعمو، اندیافتهکامل تکامل  طوربه. آبشارهایی که ریزندمیفرو 

 .گیرندمیاین دسته قرار 

 
                                                           
1. Plunge 
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 1آبشارهای دم اسبی 

آبشارهایی که آب با جاری شدن بر روی یک           

با  عموماًدر این آبشارها آب ، کندمیحرکت شیب تند 

 ریگیشکلدر رابطه با نحوه سطح صخره در تماس است. 

از آبشارهای  ترجوان عموماًاین نوع آبشارها، آنها 

زیرین دارای شیب  ایصخرهبوده و یا سطح  ایشیرجه

 .استتندی 

 
 

 ۲آساآبشارهای غول 

 .و بزرگ درتمندبسیار ق هایآبشار          

 
 

 3ی پهن رودآبشارها 

هم  «مستطیلی»این آبشارها که به آبشارهای           

خ های پهن و فرااز جریان رودخانه، ناشی شوندمیشناخته 

یک  معموالًی زیرین این آبشارها هستند. سطح صخره

این آبشارها،  هاینمونهدیواره عمودی است. در برخی از 

رودخانه هرچه  معموالًعرض آنها از ارتفاع بیشتر است. 

 تریهنپبوده و مستطیل  ترعریضباشد، آبشار نیز  ترعریض

 .شودمیتشکیل 
 

                                                           
1. Horsetail 

2. Cataract 

3. Block 
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 1ایآبشارهای چند صخره 

خفته جاری هستند.  هایشیببر روی  عموماً این آبشارها           

آبشار، ممکن است این آبشارها در فازهای  گیریشکل نظرازنقطه

دارای شیب شده و آب بر  اولیه تکامل باشند و یا صخره زیر آنها

از آن  ترکوچکروی آن جریان یابد. در برخی موارد اگر آبشارها 

شود، ساختاری  بندیطبقه ایچندمرحلهباشد که جزء آبشارهای 

 .گیردمیشکل  ایپله

 
 

 ۲آبشارهای چند جریانی 

در این نوع از آبشارها، آب به دو یا چندین شاخه موازی           

 هایسنگوجود  معموالً. دلیل انشعاب آب هم دشومیتقسیم 

 برآمده در بستر رودخانه است.

 
 

 3ایچند مرحله آبشارهای 

ه نیز شناخت «نردبانی»این نوع آبشارها که به آبشارهای           

هستند که هر یک  اندازههم تقریباً، دارای چندین آبشار شوندمی

 حوضچه مجزا دارند.

 

                                                           
1. Cascade 
2. Segmented 

3. Tiered/ Multi-step 



 
 کارآموزی دره نوردی    

 

 

 

  18 

  

 

 1هآبشارهای تنگ را 

 که جریان شوندمیاین نوع از آبشارها هنگامی تشکیل           

 ایحوضچهو به درون  شدههدایتبه درون کانال تنگ معلقی 

 دهانه پهن است. ایکاسهکه شبیه به  شودمیریخته 

 

 
 

 

 ۲آبشارهای بادبزنی 

خوردن آب بر  رآبشارهای این دسته از نظر سقوط و سُ

بیه ش نسبتاًماس با صخره زیرین، روی سطوح پرشیب و حفظ ت

به آبشارهای دم اسبی هستند، اما تفاوت آنها در این است که 

شکل آنها از باال به پایین شبیه به بادبزن است. این آبشارها 

 شکل هستند. ایذوزنقهنسبت به همتاهای دم اسبی خود، 
 

 

 3آبشارهای ناودانی 

 که جریان گیرندمیشکل  زمانی معموالً این نوع آبشارها           

و باعث خروج شدید و پرفشار  شدهراندهآب به درون کانال باریکی 

 .شودمیآب 

 
 

                                                           
1. Punchbowl 

2. Fan 

3. Chute 
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  1ایرهرسُسُآبشارهای 

م ک نسبتاًآبشارهایی که در آنها آب بر روی سطحی با شیب 

. برخی اوقات تنها گیرندمیدسته قرار  این در، شودمیجاری 

آبی  هایسرسرهبیشتر موارد ، اما در شوندمیرپیدها حاصل 

 .شودمیایجاد  انگیزیهیجان

 
 

 ۲آبشارهای روبانی 

دارای  .شامل آبشارهای موقتی است عموماًاین دسته           

 ختهفروریجریان باریکی هستند که از یک مسیر عمودی طوالنی 

 .شوندمیو باعث ایجاد شکل روبان مانند 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Slides 

2. Ribbon 
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 ی گفتاری، شنیداری و دیداریو کدهاها نشانه

ها به دلیل صدای آب و ریزش آبشارها، صداهای ان از هم زیاد است. محیط درهنورددرهی فاصله ی اغلبنورددرههای طی برنامه در

ا به جهت هگونه محیطداخل جنگل، انعکاس صوت و ... غالباً پر سر و صدا است. استفاده از کدها و عالئم شنیداری و دیداری در این

 گروه خود فاصله دارید به شما کمکبرقراری ارتباط مؤثر با یکدیگر موردنیاز است. یادگیری این عالئم و کدها در زمانی که از نفرات 

 های خود برقرار کنید.با درک کامل این عالئم ارتباط مؤثری باهم تیمی نمایدیم

 

 الئم گفتاریع

  جمع کن، طناب رو جمع کن فیکس / طناب بده / / !/ طناب !آزاد یا طناب آزاد / سنگ روم /یمآماده فرودم یا فرود 

 

 زمین به هوا -های اضطرارییگنالس

 .احتیاج به کمک داریم  

 .احتیاج به کمک پزشکی داریم  

 .این مسیر را دنبال کنید  

 یطمتضاد با رنگ مح یزاتمتر طول با استفاده از تجه 6متر عرض و  4با حداقل  ینزم یرونمادها بر  ینا یجادا *

 

 ینورددرهعالئم شنیداری در 

     جه!توقف، تو =یک سوت بلند
  

   طناب آزاد =سوت بلند دو
    

 کمک، شرایط اضطراری =سوت بلند سه
 
 

    

 طناب بلند است، جمع کن =سوت کوتاه دو

 سیالبی است. دویادآوری: این سوت 
  

    

 سوت کوتاه= طناب کوتاه است، طناب بده سه

  یالبی است.سه سیادآوری: این سوت 
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 عالئم دیداری

 
 

 

 چیز خوب استهمه        وجود مانع در حوضچه                                  

 

 

 
 

 سطح لغزنده است      بیائید        
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 ایست توقف کامل

 

 

  
 

 اعالم سالمت بعد از پرش یا سُر خوردن

 به داخل حوضچه با زدن مشت به باالی کاله
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 اینجا نپرید !نه

 
 

  

 اینجا بپرید !آره



 
 کارآموزی دره نوردی    

 

 

 

  24 

  

 

 

 خود را متصل کنید یتخودحما

 
 

 کنید )باز( خود را جدا یتخودحما



 
 کارآموزی دره نوردی    

 

 

 

  25 

  

  
  آزاد کنید!

ه وندفرود ر طناب بسیار کوتاه بوده و یا شخص

 !است یرکردهگ

 یک حلقه طناب نیاز دارم

 متر طناب، 20شرح عالئم: استفاده از دو انگشت خود برای  

 متر طناب و همین منوال 30سه انگشت برای  

 

 
 

 به کمک نیاز دارم .بله به کمک نیاز ندارم .خیر
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 را جمع کنید کارگاه

 

 

 
 

 ایجاد کنید کارگاه
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 طناب را ببُرید حمایت کنید
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 حوادث و خطرات

 ینورددره هاییسکر

و یا آسیب  شدهگم. وسایل و تجهیزات دهندمیی بدون خطر نیست و همانند هر ورزش کوهستانی دیگری حوادث رخ نورددره

و  هاآنهستیم. رمز ایمنی در شناخت خطرات، تشخیص  ومیرمرگو در برخی موارد شاهد  افتدمیاتفاق  دیدگییبآس، بینندمی

 و اقدامات مقتضی برای جلوگیری هتصمیمات منطقی اتخاذ کرد توانمیبرای مواجهه با آنها است. تنها در این صورت است که  ریزیبرنامه

 از بروز حوادث را انجام داد.

نمود.  دیبنتقسیمبه دو نوع محیطی و انسانی  توانمیدرک ریسک ابتدا باید تفاوت میان ریسک و خطر را درک کرد. خطرات را  ظورمنبه

که وجود دارند و شما قادر به رفع آن نیستید. خطرات انسانی خطراتی هستند  شودمیخطرات محیطی به آن دسته از خطرات اطالق 

 .دهندمیعمل شما رخ که در نتیجه عمل یا فقدان 

 این از یکهیچخطرات انسانی است.  هاینمونهخطرات محیطی است. پوشش نامناسب یکی از  هاینمونهآب سرد یکی از  برای مثال:

ب سرد از آ توانیدنمیمنجر به ریسک هایپوترمی شود. چنانچه شما  تواندمیاما تلفیق این دو  !شودنمیمنجر به ریسک  تنهاییبهدو 

ندارید، باید با اجتناب از آب سرد ریسک را کاهش  سوتوتسوت کاهش دهید. اگر ریسک آن را با پوشیدن وت توانیدمیجتناب کنید، ا

 دهید.

از پیش دارد. شما باید از پیش دمای حدودی آب را بدانید و اینکه آیا مسیری برای دور زدن آب و وارد  ریزیبرنامهنیاز به  مسئلهاین  

خود را  برنامه ایهوشمندانهریسک را کاهش داد، باید با تصمیم  تواننمی؟ اگر به این نتیجه رسیدید که خیرآب وجود دارد یا  نشدن به

 نمایید. لغو

ی یک جلسه در مورد ایمنی با گروه خود برگزار نمایید. از خود بپرسید که انتظار چه خطراتی را دارید و چطور نورددرهقبل از هر برنامه 

 اهریسکمطلع هستند که همگی برای ارزیابی  مسئلهاز این  شوید. مطمئن شوید که تمامی اعضا مواجه هاآناز  هرکدامرار است با ق

 مسئول هستند. شما مسئول ایمنی خود هستید، آن را به شانس واگذار نکنید.

 کوهستانی مشترک هایورزشمیان تمامی  در( پا ی )اصابت صاعقه، گزیدگی توسط حشرات، پیچیدن مچنورددره هایریسکبسیاری از 

 اهریسککه در ادامه آمده شامل تمامی  فهرستی. شوندمیی هستند و یا در محیط دره تشدید نورددرههستند و برخی دیگر مختص 

 .برداردنتایج هستند را در  ترینوخیم که منجر به هاییآنو  هاآن ترینمتداولاما  نیست

 ناگهانی هاییلس 

سیل یکی از خطرات محیطی است و شما قادر به جلوگیری از وقوع آن ان است. نورددره تهدیدکنندهعامل  ترینبزرگسیل ناگهانی 

نیستید. تنها انتخاب شما کنترل نیمه انسانی معادله ریسک است. به این منظور شناسایی و ارزیابی تمامی عواملی که منجر به بروز سیل 

ی هواشناس پایهدانشاست. داشتن  وهواآبآنها  ترینواضحناگهانی نقش دارند که  هایسیل. عوامل زیادی در بروز ، ضروری استشوندمی

اما دقت کنید که این  ؛مطمئن باشیدمنطقه اوضاع آب و هوایی  بینیپیشاز  هادرهی حیاتی است. قبل از ورود به نورددرهبرای هر 

 رهاسازیو یا  هابرفذوب احتمالی،  هایآبهمچنین باید فاکتورهایی از قبیل حوضه آبریز، روان نیست.  اطمینانقابل ٪1۰۰ بینیپیش

 .قرار داد موردتوجه باالدست سدهایآب 
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 شدگیغرق 

. گیرندمی کمدستآب را  عمق ، میزانبسیاری از افراد حتی پیش از فرودو  استی نورددرهدر  ومیرمرگعامل اصلی  شدگیغرق

ول از درجه معم هادره، بنابراین درجه سختی شدهدر تابستان  هادرهآبی  رآبی در فصل بهار منجر به پُ رطوالنی بارندگی و یا پُ یهادوره

 را یک الی دو هفته پیش از سفر خود چک کنید. ی منطقه. وضعیت هوارودمیبرای آنها باالتر  ذکرشده

و خطرات انسانی شامل عدم توانایی مناسب شنا، کمبود  استقوی  هایجریان طوالنی و هایحوضچهشامل  شدگیغرقخطرات محیطی 

جلیقه نجات( استفاده نمود، ) PFDاز  توانمیایجاد شناوری  منظوربه. استآبی  هایجریانشناوری، طناب ریزی اشتباه و عدم آشنایی با 

و احتمال گرفتگی عضالت  شودمیا آب سرد تشدید هم ممکن است با مشکل مواجه شوند. خستگی در تماس ب حتی شناگران ماهر

 خود شنا کنید و مراقب یکدیگر باشید. هایتیمیهم ازشنا نکنید، همواره با یکی  تنهاییبه گاههیچ. گرددمیبیشتر 

 هایپوترمی 

صرف کالری و خطرات انسانی شامل پوشش نامناسب و عدم م استخطرات محیطی هایپوترمی شامل آب سرد، هوای سرد و باد 

ز یکی ا تواندمیو درمان هایپوترمی، امکان مرگ در اثر هایپوترمی وجود دارد. هایپوترمی همچنین  تشخیصعدم. در صورت استکافی 

. در کندمیکه شرایط توانایی بدن در حفظ یک دمای ثابت را متزلزل  افتدمیزمانی اتفاق  مسئلهباشد. این  شدگیغرقدالیل اصلی 

گردش  کهدرحالی، یابدمیی پاسخ اولیه بدن به این صورت است که جریان خون به اعضای تحتانی و نواحی سطحی کاهش چنین شرایط

، جلوگیری از هایپوترمی منظوربه. استغیر ارادی بدن برای گرم کردن خود  هایروش. لرزیدن یکی از یابدمیافزایش  هاریهخون در قلب و 

ایجاد گردش خون  منظوربه. استاهمیت  حائزجسمانی، مصرف مایعات و غذای مناسب بسیار  آمادگی. از پوشش مناسب استفاده کنید

 صورت امکان، زمانی که در آب سرد هستید را کاهش دهید و زیر آفتاب خود را خشک کنید. در مناسب، به حرکت کردن ادامه دهید.

 مربوط به گرما هاییبآس 

شدید آفتاب و خطرات انسانی شامل پوشش نامناسب و  و تابشرما شامل هوای گرم و خشک مربوط به گ هاییبآسخطرات محیطی 

هر از  ،کنیدینمبنابراین حتی اگر احساس تشنگی  ،است یآبکم هشدار بدن در زمان. تشنگی در واقع استعدم مصرف مایعات کافی 

 لهمسئ. این یابدیمکه هیچ مجالی از گرما نیست، افزایش خشک و باز  یهادرهحتم مشکل گرمازدگی در  طوربهبنوشید.  چندگاه آب

 شیب نیز وجود دارد. رپُ خصوصبههمچنین در مسیرهای طوالنی و 

 پا و زانو هاییبآس 

. خطرات انسانی شامل کفش نامناسب و عدم استلغزنده و مسیر ناهموار  یهاسنگپا و زانو شامل آب،  هاییبآسخطرات محیطی 

 هایدیدگییبآسمینیسک و رباط از  هاییبآس، همچنین هاتاولو  هاخوردگییچپشکستگی استخوان،  .استپا  مراقبت مناسب از

ک کوچ دیدگییبآس. انتخاب کفش مناسب بسیار حائز اهمیت است. از پاهای خود مراقبت کنید، یک باشندیمی نورددرهمتداول در 

 ود.در اعماق یک دره تبدیل به یک فاجعه ش تواندیم

 ناشی از ریزش سنگ هاییبآس 

، خطرات انسانی شامل عدم استفاده از کاله ایمنی، استست سُ یهاسنگناشی از ریزش سنگ شامل  هاییبآسخطرات محیطی 

 سست توسط نیروی یهاسنگ، دیر یا زود شوندیمدر اثر فرسایش با هوا سست  هاسنگ. استنامناسب و فقدان ارتباط  هاییکتکن

اشید مراقب ب ایدیستادها فرودهازیر  کهیهنگامی از کاله ایمنی استفاده کنید. نورددره. همواره در حین شوندیمه پایین پرتاب جاذبه ب

اقب افتادن ، مرکشیدیمطناب فرود را پایین  کهیهنگامبه پایین بیفتند، همچنین  هاسنگفرود رونده فرد چرا که ممکن است از زیر پای 



 
 کارآموزی دره نوردی    

 

 

 

  30 

  

و مناطقی با  هایبش، هایاسک. طناب تمایل دارد هر جسم سستی که در مسیر آن قرار دارد را پایین بکشد. در شن باشید هاسنگ

 هر جسم سستی را به حداقل برسانید. و حرکتشکسته به فرد باالیی نزدیک بمانید تا شتاب  یهاسنگ

 ناشی از سقوط هاییبآس 

. خطرات انسانی شامل استلیز  یهاسنگو یا  هاپرتگاهح سخت، ناهموار، ناشی از سقوط شامل سطو هاییبآسخطرات محیطی 

ن . سقوط ممکاستنامناسب و عدم استفاده از کاله ایمنی  هاییکتکنعدم اتصال مناسب به کارگاه، حرکت عجوالنه، کفش نامناسب، 

ن شود، همچنین ممک دیدگییبآسو منجر به  صاف اتفاق بیفتد نسبتاًاست در حین صعود و یا حتی در حین راه رفتن بر روی زمین 

اصطکاک خوبی دارند اما در صورت خیس شدن  هاسنگبعضی از است در اثر از دست دادن کنترل در حین فرود، سقوط صورت گیرد. 

جهت  رگاهدر کا همواره .باشندمیی ضروری نورددرهمناسب برای  هایکفش ،شوندمی، لغزنده هاخزهو پوشیده شدن سطح آنها با 

 خود را متصل نمایید. خودحمایت جلوگیری از سقوط،

 و دایوها هاسرسرهو  هاپرشناشی از  هایآسیب 

در زیر سطح  هاسنگتختهشامل آب عمیق و یا وجود موانعی نظیر  وهایدا و هاسرسره و هاپرشاز  یناش هایآسیب خطرات محیطی

دراسیون ف هایگزارشبنا به . استو یا ناتوانی در تخمین صحیح عمق آب  احتیاطییبضعیف،  هایتکنیک. خطرات انسانی شامل استآب 

بوده  هاسرسرهاشتباه و تعداد کمتری هم مربوط به  هایپرشنجات مربوط به  هایدرخواست( نیمی از تمامی FFMEکوهنوردی فرانسه )

در طول زمان تغییر  هادرهر است. همواره به خاطر داشته باشید که باالت دیدگیآسیبمتر احتمال  4با ارتفاع بیش از  هاییپرشاست. در 

فرد به دلیل پرش با سر درون آب دچار شکستگی  آن درهمچنین تعداد حوادثی که وجود دارد.  هاحوضچهپر شدن  امکان و کنندمی

 اجتناب کنید. گردن شده، بسیار زیاد است، بنابراین از پرش با سر

 ابی ابزارناشی از خر هاییبآس 

 ، خطراتاستتیز و زبر و یا شرایط محیطی خشن  یهاسنگشامل ابزارهای معیوب،  ابزار یاز خراب یناش هاییبآسخطرات محیطی 

. ابزارهای خود را قبل، حین و پس از استفاده استنادرست  هایگیرییمتصمانسانی شامل استفاده و نگهداری نامناسب از ابزار و همچنین 

از یکی دیگر از اعضای گروه بخواهید تا از  همواره بارز خوردگی، آنها را از رده خارج کنید. یهانشانهد و در صورت مشاهده بازرسی کنی

 اتصال صحیح ابزارها به کارگاه اطمینان حاصل کند.

 مناسب هایکارگاهبین رفتن از و یا کارگاه عدم وجود ناشی از  هایآسیب 

حتی  .کندمیتفاوت  ایمالحظهقابل طوربهبه دره دیگر و از کارگاهی به کارگاه دیگر  ایدرهاز  هاهکارگاکیفیت و نحوه قرارگیری 

بررسی  امالًکباید از قبل  هاکارگاهتوسط سیل و یا ریزش سنگ آسیب ببینند. کیفیت، وضعیت و محل  توانندمیمناسب هم  هایکارگاه

که در معرض سیل قرار دارند، آمادگی  هاییدرهکم تردد و یا  هایدرهاجتناب کنید. در تک نقطه  هایکارگاهشود. در صورت امکان از 

 را داشته باشید. هاتسمهو  هاکارگاهتعویض 

 !بر روی نجات حساب نکنید 

، شویدیم ه. مشکالت تکنیکی که با آن مواجهایدیدهدکه تاکنون  کندیمو دورترین مناطقی  ینفردترمنحصربهی شما را وارد نورددره

اما به خاطر داشته باشید که بسیاری از موضوعاتی ؛ دهدیمشما را به چالش خواهد کشید و حس ماجراجویی شما را افزایش  هایییتوانا

 هاییمیتاز همبرای یک عملیات نجات، چنانچه مورد نیاز باشد، بسیار پیچیده است. اگر شما یا یکی  سازندیمی را جذاب نورددرهکه 

پزشکی و خروج مصدوم از  یهامراقبتا آسیب ببیند، اطالع دادن حادثه به بیرون دره، پیدا کردن شما، دسترسی به شما جهت ارائه شم
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دره، برای تیم جستجو و نجات دشوار خواهد بود. عملیات نجات ممکن است چندین روز به طول انجامد و هیچ تضمینی برای موفقیت 

 خود باشید. و سالمتی مسئول ایمنی نورددره و علومنمودن خود به تجهیزات وجود ندارد. باید با مجهز 

 :مالحظات 

 ی، فعالیت کنید.نورددرهتخصصی  یهاباشگاههمواره با 

ی خود در آن برنامه اطالع حاصل نورددرهخود را بیمه کنند، بنابراین از صحت بیمه  کنندگانشرکتهمواره باید تمامی  هاباشگاهاین 

 کنید.

 شلوغ اجتناب کنید. هاییمتی همراه با نورددره یهابرنامهاز شرکت در 

 یهاگروه. است ( مجازدر ایراننفر ) 1۲آسان  یهادرهنفر و  8ا ت 6دشوار  یهادره یبرا ینورددرهیک برنامه در  کنندگانشرکتتعداد 

 هستند. ان خطرسازنورددره یو هم برا زیستیطمح یهم برا ینورددرهپرتعداد 

که دارای  نورددرهی متخصص راهنما ۲ دیبا حداقل .دیکن سؤالی که دارای مدرک معتبر هستند نورددره یمورد تعداد راهنماها در

دره و  انیشما دچار حادثه شود، شما در م یوجود داشته باشد. چنانچه در طول سفر راهنما تیم ی باشند، درنورددرهمدرک راهنمای 

 کرد؟ دیخواه کارچه یطالعات فنا گونهیچهبدون 

 تجهیزات دیگر ومخصوص  ینورددره کیاستات مهیطناب ن آنها از ایآ .دیاطالعات درخواست کن باشگاهآن  ینورددره زاتیدر مورد تجه

 ؟...و  گیردمیاستاندارد چک و مورد بازبینی قرار  صورتبه؟ آیا تجهیزات آنها کنندمیاستفاده ی نورددرهاستاندارد 

 .یدهستدره را دارا سختی با توجه به درجه  با مطالعه گزارش دره، نقشه و درجه سختی دره اطمینان حاصل کنید که توانایی مورد نیاز

ود خ هاییمیتهمبرای خود و امکان بروز مشکل  ،و عدم شرکت در برنامه اوضاع جسمی و روحی مناسبی ندارید، با انصراف کهیدرصورت

 .یداهبردرا از بین 

 خواهد بود. یرگذارتأثشما درون دره  هاییتفعالتغذیه مناسب، خواب مناسب و آمادگی جسمانی پیش از برنامه، بر 

 پیش از ورود به دره تسلط پیدا کنید. هامهارتداخل دره مکان مناسبی برای یادگیری فرود نیست. بر این 

 .شوندیمدستخوش تغییرات  هرسال هادرهو  کردهرایط دره با توجه به فصل تغییر اطالعات مسیر را پیش از ورود به دره بازبینی کنید. ش

 افراد محلی در رابطه با شرایط و اطالعات فعلی دره مشورت کنید. یاو ی نورددره باتجربهبا افراد زبده و 

 هواشناسی را بررسی کنید و از الگوهای هوایی محلی مطلع شوید. هاییتسا

 را بررسی کنید.منطقه اخیر  یهابارشآن و  حوضه آبریز، وسعت

 خروج اضطراری آن مطلع شوید. یهاراهو از  کردهبررسی  دقتبهنقشه دره را 

 تفاده کنید.اساستاندارد همواره از کاله ایمنی 

 یا انتهای دره برسید. یشبمان تا قبل از تاریکی هوا به مکان مناسب ردهصبح زود برنامه خود را شروع ک

، برنامه شما چیست و کی قصد بازگشت دارید و رویدیممطلع کنید، به او بگویید که کجا  از اقوام یا دوستان خود را کسیز سفر قبل ا

 تماس آنها چیست. و شمارههمراهان شما چه کسانی هستند 

 را جهت امداد فراموش نکنید.های پزشکی( یتفور) 115 و( احمرهالل) 11۲اضطراری  یهاشماره

 .یدقرار دهدوستان نزدیک خود  یاو خانواده  در اختیارخود  یهااز همراهره چند شماره تماس هموا

 .شودینمشما را اطالع ندهد، شروع  شدنگمچنانچه عملیات نجات الزم باشد، این عملیات تا زمانی که کسی 
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اولیه و ابزارهای نجات به همراه داشته  یهاککمبرای احتماالت آماده باشید. چراغ پیشانی، لباس خشک، آب و غذای اضافی، کیت 

 باشید. اجازه ندهید که یک مشکل کوچک به دلیل عدم آمادگی شما تبدیل به یک تراژدی گردد.

از زمان داشته باشید، سپس زمانی را برای احتماالت در نظر بگیرید. همواره ممکن است مشکل رخ دهد و مقابله  اییانهگراواقعتخمین 

 است. ترسادهت در روشنایی روز با مشکال

 فرد گروه تجاوز نکنید. ینترتجربهکم هایییتواناحد از  گاهیچهخود شناخت درستی داشته باشید و  یمیتهمخود و  هایییتوانااز 

 .است ...دترین فرود وبلن جهتکفش، پوشاک، ابزارهای فلزی و طول طناب مورد نیاز  :شامل که را ارزیابی کنید برنامه ابزارهای مورد نیاز

 اولیه پیشرفته در طبیعت یهاکمک 

 خودتانبهیمتکپزشکی از خارج از دره، شما باید تا حد امکان  یهاکمکبا توجه به دور از دسترس قرار داشتن و دشواری دسترسی به 

با  کهیدرصورتاولیه و احیای قلبی  یاهکمکاولیه به دست آورید. دانستن علوم دوره عمومی  یهاکمکدر  مناسبی یهامهارتباشید و 

اما در حالتی که شما چندین ساعت و  رسدیمیک تماس تلفنی، ظرف چندین دقیقه آمبوالنس به شما برسد، خوب و منطقی به نظر 

 حتماً، بگذرانیدناکافی است. چنانچه تمایل دارید که زمان زیادی را در طبیعت  کامالً پزشکی فاصله دارید،  یهاکمکحتی چندین روز از 

 شما را نجات دهد. هاییمیتهمشما یا جان  تواندیم، گیریدیمکه یاد  ییهامهارتشرکت کنید.  تریشرفتهپ یهادورهدر 

  اولیه هایکمککیت: 

 .است یرپذامکانحوادث  ینترمحتملاست، هرچند که آمادگی برای  یرممکنغو بیماری  دیدگییبآسآمادگی برای تمامی انواع 

، یشدگغرقخود را در یک محفظه ضدآب حمل کنید. این کیت باید شامل مواردی برای درمان هایپوترمی،  ییهاول یهاکمککیت 

آماده را خریداری کنید و یا یک محفظه  هاییتک توانیدیمباشد. شما  هاخراشگردن و  هاییبآس، خوردگییچپشکستگی استخوان، 

شما، تعداد افراد گروه،  یهاآموزشو  هامهارتر کنید. محتویات کیت شما با توجه به انتخابی خود پُ ایهیتمآخالی خریده و آن را با 

 اولیه خود لحاظ کنید: یهاکمکزیر را برای کیت  هاییتمآ. گیردیمقرار  یرتأثزمان برنامه و دوری دره تحت 

 چسبی در سایزهای مختلف باند

 یاپروانه یهاچسب 

 (خوردگییچپ باند کشی )برای 

 1  چسب زینک( اینچی 1رول نوار تیپ( 

 3  4عدد پانسمان آماده  4یاx4 

 تاول و میخچه چسب 

  بیوتیکیآنتپماد 

 شکستگی و ایجاد بریس گردنی( یبندآتلبرای ) 1آتل 

 ایبوبروفن یا سایر داروهای ضد درد 

 هیستامینیآنت 

 داروهای شخصی 

 ماسک سی پی آر 

 سبک خوابیسهکا پتوی نجات، کیسه بیواک و ی 

                                                           
1 Sam splint 
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  مرطوب کردن و ضدعفونی کردن محل زخم( منظوربه) سییس 3۰سرنگ 

 دستکش جراحی 

 

 :بقا

که بقا بستگی به نگرش دارد. در صورت مواجهه با مشکل در طبیعت، ضروری است که خونسردی خود را  شودیمگفته  عموماً

 عموماً ساده را تبدیل به یک فاجعه کند.  نسبتاًیک موقعیت  تواندیمنادرست  یهاقضاوتو وحشت نکنید. وحشت و  ردهحفظ ک

)بنشینید(،  S=Sit downرا به یاد داشته باشید.  STOPپس همواره کلمه  ،ندارند سرعتبهمربوط به بقا، نیازی  هایگیرییمتصم

T=Think  ،)فکر کنید(O=Observe  ،)مشاهده کنید(P=Plan (سپس با توجه ب یزیربرنامه .)ه موقعیت خود فکر کنید و کنید

احتمالی را شناسایی  یهاحلراهمنطقی و نه احساسی اتخاذ نمایید. اطراف و منابع خود را مشاهده کنید و تا مشکالت و  هاییمتصم

 منطقی انجام دهید. یزیربرنامهکنید. سپس یک 

 3روز بدون آب و  3ساعت بدون سرپناه،  3دقیقه بدون هوا،  3: ها را در نظر داشته باشیدییتا 3برای نیازهای بقا، قانون  بندییتاولودر 

و راهنما برای  پایهیک عنوانبه. از این قانون استدقیق و قطعی  هازماناز این  هرکدامهفته بدون غذا. این به این معنی نیست که 

بدون غذا ماندید، وحشت  شبیک، بنابراین اگر اندآورده هفته و بسیار بیشتر از آن بدون غذا دوام 3خود استفاده کنید. افراد  بندییتاولو

. چنانچه خیس و سرد هستید، اولویت شما استساعت بدون سرپناه ماندن مربوط به حالتی است که شرایط محیطی نامساعد  3نکنید. 

 و گرم شدن باشد. پناهجانباید پیدا کردن 

 کیت بقا: 

ه باشید، همچنین همراه داشتن لوازم تصفیه آب در صورت لزوم نیز ضروری است. همواره باید مقادیر کافی آب به همراه داشت

همچنین باید چراغ پیشانی و چاقو به همراه داشته باشید، لوازم روشن کردن آتش و سیگنال فرستادن در مواقع اورژانسی نیز ضروری 

 زیر را برای کیت بقای خود لحاظ کنید: هایآیتم. باشندمی

 محفظه ضدآبکبریت در یک 

 در یک محفظه ضدآب آتشزنه

 دهیعالمتآینه 

 دهیعالمتسوت 

 فندک اضطراری
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 1شنا در آب آرام

ها ها را شنا کنید. برخی حوضچههای عمیق و طوالنی هستند که شما مجبورید تمام طول آنها شامل حوضچهبسیاری از دره

و استراحت یا تعویض لباس وجود ندارد، بنابراین توانایی شنای انفرادی امری حیاتی بیش از صدها متر طول دارند. اغلب جایی برای توقف 

نی های طوالتواند در حوضچهآیند بسیار رایج است و میهای عضالنی که در اثر آب سرد و فاکتورهای دیگر به وجود میاست. گرفتگی

شود حفظ کنید، دانستن فنون شنا مهم است. آب سرد تضعیف میسرعت در اثر خطرناک باشد. اگر شما بخواهید انرژی خود را که به

دارد. یک جلیقه نجات سبک هم ابزار کارآمدی برای سوت شما را از آب سرد و فرو رفتن در آب حوضچه در امان نگه میاستفاده از وت

یدن عنوان شناور، خوابپشتی بهاستفاده از کوله هاترین روشرا امتحان کنید. یکی از ساده جلوگیری از اتالف انرژی است، استفاده از آن

دهد و آن را انداز وسیعی از دره را میبه پشت )به حالت شنای کرال پشت( و پارو زدن از پشت است. این فن به شما امکان دیدن چشم

 های طبیعی آن را تمرین و امتحان کنید.اما قبل از درگیر شدن در محیط ؛کندتر میبخشلذت

تواند شما را در آب واژگون کرده و شناوری به پشت را برای از اندازه باشد می ای که دارای خاصیت شناوری بیشپشتین کولههمچنی

غیراز روی آب شود، زیرا شما بههای طوالنی توصیه نمیپشتی در مقابل و هُل دادن در آب در حوضچهدادن کوله نماید. قرارشما مشکل 

ما تواند خیلی زود شپشتی همراه جریان آب رودخانه نیز باید انرژی صرف کنید. این روش مؤثری نیست و مین کولهماندن، برای هُل داد

 پشتی به نفع خود استفاده کنید.را خسته کند. بهتر است از کوله

 

 
 

 

                                                           
1. Swimming In Calm Water 
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 1پرش در آب

 ایدب پرش موقع در همواره است. خطرناک ربسیا اما باشد، ینورددره ناپذیرجدایی جزء گاهی و تفریح یک تواندمی آب در پرش

 کوتاه مسیرهای در فقط است، ولی طناب یک با فرود از ترسریع و ترایمن اغلب گیرد، صورت صحیح طوربه اگر آب در پرش. کرد احتیاط

 اسبمن از عمق ید وبفرست پایین طناب با حوضچه، هایبلندی پستی و موانع کردن چک جهت را فردی ابتدا است بهتر. اجراست قابل

 شوید. مطلع آن

 ند.ک بررسی موانع وجود نظر از را حوضچهداخل  دورتادور شنا با یا پیاده فرود، از پس فرد یک به این معنی است که حوضچه کردن چک

 آسانیهب دیگری مانع هر یا سنگ یا درخت کُنده زیرا ایدداشته پرش حوضچه این در قبالً شما اگر حتی گیرد، صورت باید حتماً کار این

 .نیست مشاهدهقابل اغلب و افتدفرو می هاحوضچه داخل به

 

 ۲پرشخطرات 

به هماهنگی عصب و عضله زیادی دارد چرا که پرش از سکوی ده متری انرژی کافی برای  و کوتاه نیاز پرش از ارتفاع بلند

سرعتی که اگر در هنگام برخورد با آب فرد  کند.را فراهم می کیلومتر در ساعت را در لحظه برخورد با سطح آب 88.5سرعت رسیدن به

 دچار اشتباه شود و یا کاماًل عمود نباشد بسیار خطرناک خواهد بود!

 

 :پیش آید پرش در آبخطراتی که ممکن است در هنگام 

 :ورود بد به آب  

نیست و ممکن است چند لحظه سوزش در بدن  آید جدی و خطرناکهایی که در اثر برخورد ناشیانه با آب پیش میمعموالً آسیب

رف طیا فرد زودتر از زمان الزم بدنش را به ازحد برگردد وشود. اگر پاها هنگام ورود به آب بیشایجاد شود که در مدت کوتاهی برطرف می

 شدیدی به ستون فقرات وی طرف سطح آب بیاید ممکن است ضربهیعنی قبل از اینکه بدنش کامالً در آب فرو رود، به ،باال قوس دهد

 وارد شود.

 

 :برخورد به سکوی پرش 

شود که به علت خطای جدا شدن از آید، به ناحیه سر محدود میطورکلی صدماتی که در اثر برخورد با سکوی پرش پیش میبه

 معالجه پزشکی برآمد. را باید جدی گرفت و درصدد گاهی بسیار جدی است، درهرحال جراحت وارده بر سر آید وسکوی پرش پیش می

 

 ها:فشار وارده به گوش  

 ه متری آب بروند چون ممکن استمبتال هستند نباید به عمق بیشتر از س خوردگیسرما های گوش یاافرادی که به زکام یا ناراحتی

 یابد.گوش پاره شود. فشار آب، همراه با عمق آب افزایش می پرده صماخ دچار عفونت شده یا گوش داخلی که

 

 

                                                           
1. Jump 

2. Jumping Hazards 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B4_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B4_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87_%D8%B5%D9%85%D8%A7%D8%AE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87_%D8%B5%D9%85%D8%A7%D8%AE
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 یا اشیاء زیر آب: و کم برخورد به کف حوضچه با عمق  

ه هایی ککند، برخورد ناحیه سر یا بدن با کف یا اشیاء زیر آب در محلن پرش تهدید میترین خطری که افراد را در زمابزرگ 

رگ در موارد شدید منجر به م دیدگی نخاع و. این مسئله در بسیاری موارد موجب فلج نسبی به علت آسیباستباشند، شده نمیشناخته

 خواهد شد.

 ها:ورود آب به داخل ریه 

ازحد، احتمال باز بودن دهان یا مجاری بینی در هنگام ورود به آب و یا استرس بیش عضله و ب وبه علت ناهماهنگ بودن عص 

 ایست تنفسی وجود دارد. ها ودر پی آن داخل شدن آب به داخل ریه

 

 اند:عبارتآن را مورد بررسی قرار داد  توانمی وکند عواملی که عمق این آب را تعیین می

 :قد شیرجه رونده  

که عمق آن کمتر  طور عمودی )حتی در مورد لبه حوضچه( اجرا گرددای بهگونه شیرجهوگیری از صدمات نباید هیچبرای جل

ر آب د کند وطرف کف استخر حرکت میاز قد شیرجه رو در حالت کشیده یعنی بازوها در باالی سر قرار داشته باشد. زمانی که بدن به

این نیروی حرکتی زیادی برای رفتن بیشتر به عمق آب نیازمند شود. بنابرطرف سطح مواجه میشود، با نیروی پرتاب آب بهور میغوطه

 خواهد بود.

 

 :فاصله افت  

روندگان بدون توجه به وزن بدنشان با یک سرعت وارد آب خواهند  معینی را در نظر بگیریم، همه شیرجه اگر ارتفاع مشخص و

بدن در زمان ورود به آب  شتاب افت بستگی دارد. ازآنجاکه نیروی حرکتی برآیند حجم و شد. شتاب زمان ورود به آب فقط به فاصله

آب برای خنثی نمودن نیروی حرکتی زیاد به عمق بیشتری  است پرش از ارتفاع زیاد نیز شتاب لحظه ورود به آب را افزایش داده و

 نیازمند خواهد بود.

 

 عمق آب: زاویه ورود و 

از زاویه نزدیک به خط عمود گرفته تا زاویه )ای توان از هر زاویهپریم میرش کم ارتفاع به درون آب میزمانی که از سکوهای پ 

وظیفه شخص این است که قبل از هر اقدامی در جهت پرش به درون آب عمق آب را بررسی کند. پرش  وارد آب شد. (نزدیک به خط افق

سیدن به کف است و این کار بهترین امتحان برای سنجش عمق آب است. اگر عمق ترین روش رطور عمودی با پا به درون آب سریعبه

ای آب کم بود و امکان ورود عمودی به آب وجود نداشته باشد باید زاویه ورود به آب را متناسب با عمق آن تغییر داد. اگر شیرجه رونده

درجه وارد آب  3۰اگر با زاویه  متر( باشد و 7۰/1و هفت اینچ )درجه نسبت به سطح آب شیرجه برود عمق آب باید پنج فوت  6۰با زاویه 

 نیاز است. (سانتیمتر 6۰درجه شیرجه برود عمق دو فوت ) 15متر( نیاز است و اگر با زاویه  ۲۰/1شود به عمق چهار فوت )

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85_%D8%A2%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85_%D8%A2%D8%A8
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 ینورددرهازم و تجهیزات لو
 و ینوردد با وسایل سنگگردی استفاده مینورددره جهتوسایلی که 

ی نورددرهکه شما برای تجهیزات  یانهیو میزان هز غارنوردی شباهت زیادی دارند

اگر خود را  .به میزان جدیت شما در این ورزش بستگی دارد ،دیکنیپرداخت م

 یهالباس با دیتوانیهای خشک کنید، متابستانی در دره یهاشیمایمحدود به پ

 .کار را انجام دهیدورزشی این  متیقجفت کفش ارزان کیقدیمی و 

به همان نسبت  دیشویم تریو فن تریهای طوالنکه وارد دره یزمانتوجه کنید، 

 عموماً ، دشوارهای طوالنی و . در درهرودیباالتر م یمحسوس طوربهشما  یهانهیهز

نید. ک بیشتری خود هزینه اتنداشته و شما باید برای تجهیز اییتجهیزات ارزان کار

 هایگزینهبه  باشیددره آبی را داشته  کیکه شما قصد عبور از  یخصوص زمانبه

 ازیموردن زاتیو تجه لوازم نیازمند خواهید بود.و ... سوت وتمانند هتخصصی 

در جهت بهبود کیفیت و نحوه انجام پیمایش  یی از عوامل مهم و اساسنورددره

 است.

 شوند:دسته عمده تقسیم می دوبه  زاتیلوازم و تجه

 انفرادی )شخصی(ازم لو 

 (تیمی) لوازم گروهی 
 

 انفرادیلوازم 

 جهت رفع احتیاجات شخصی و به شکل شتریب ،شود که کاربرد مستقیمی با کل افراد گروه نداشتهبه تجهیزاتی گفته می          

 .گیرداستفاده قرار می انفرادی مورد

  :گرددیبخش تقسیم م دوبه  انفرادیلوازم 

 صیشخ تجهیزات 

 تجهیزات فنی 

 ات و...نج قهی، کفش، پوشاک، چراغ پیشانی، دستکش فرود، پتو نجات، کیسه ضد آب، جلیپشتکوله :شامل تجهیزات شخصی

 ...و، طناب انفرادی، کاله ایمنی یتخودحما، نی، کارابهای اصطکاکیی گرههارنس، ابزار فرود، طنابچه: شامل تجهیزات فنی
 

 لوازم گروهی

 .دارد گروه نفراتکه کاربرد مستقیم با کل  شودیمبه تجهیزاتی گفته           

 چکش، دسته پانچ، آچار،دریل، رول کوبی ) تیکیسه طناب، ک، طناب، تسمه کارگاهی، حلقه فرودلوازم و تجهیزات گروهی شامل: 

 ...(وهوک  ،فییلت، فومته، صفحه پالک، رول ب
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 لوازم انفرادی:

 تجهیزات شخصی 

 1پشتیکوله .1

شود. از ارتفاع به داخل حوضچه ها کشیده میشود. روی زمین یا بر صخرههای زیادی را متحمل میی، کوله شما ضربهنورددرهدر 

 این تنها برای یک دره ساده است. وابزارهای سنگین درون آن برآمده شده  وجود باشود و اغلب ور میشود، روی آب غوطهآب پرتاب می

 (.نیستی نورددرهنوع ضد آب و معمولی وجود دارند )مدل ضدآب مناسب  دوهای آبی در یطمحجهت استفاده در ها یپشتکوله

    

 

 ی:نورددرهی هاپشتیکولهویژگی 

 جهینت و در (ی تخلیههاسوراخ ایو وجود جنس توری )امکان خارج شدن سریع آب و کاهش وزن کوله پس از خروج از آب  .1

 پشتی.خشک شدن کوله ترعیسریان هوا برای هرچه شدن جر جاجابه

 .و سبکجنس مستحکم و بادوام  .2

 عدم وجود زیپ. .3

 ...(. ها ویصاف، هاشاخهجهت گیر نکردن به ) پشتیاضافه بر روی کوله هایتسمه یل جیب، بند،قباضافه از  وجود متعلقاتعدم  .4

 باشد. حجممکباریک و  هاسنگبه  و دست هاو شکاف هاتنگجهت عبور از  .5

 (.باشد یزگر)آب پشتیو پارچه کوله هافومعدم جذب آب به  .6

 حجم و ظرفیت مناسب. .7

 راحت. و تنظیم قابل لگنی کمربند و یاشانه یهاتسمه دارای .8

 اضطراری. مواقع در سریع یجداساز منظوربه یاشانه یهاتسمه پائین قسمت در سگک وجود .9

 داشتن پد کمر. .10

 .آپارات شده( یا تزریقی و هایدوخت) دوخت خوب و قوی .11

 

 

 

                                                           
1. Backpack 
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 1کفش .2

می با استفاده از آناتو هامدلدر برخی  .اندشدهیطراحیی هستند که مخصوص این رشته هاکفشی نورددرهبرای  هاکفشبهترین  

 مخصوص به هر جنسیت طراحی و تولید گردیده است. یهاکفش هاخانمبدن آقایان و 

 ی:نورددرهی هاکفشویژگی 

 کف پا در سطوح ناهموار باشد. محافظ .1

 .باشد ناهموارپا در سطوح  پنجهمحافظ  .2

 ی موجود در بستر رودخانه(هاشاخهها و جهت گیر نکردن به سنگ)تا حد امکان فاقد بند باشد.  .3

 امکان تخلیه سریع آب. .4

 عدم جذب آب و سنگین شدن. .5

 قابلیت خشک شدن سریع. .6

 .ار باشد()ساق د پشتیبانی خوب از پاشنه و قوزک پا .7

 پس از خشک شدن. کفش موادعدم آب رفتن  .8

 باشد. ریپذانعطافکافی  اندازهبه کردن شناجهت  .9

 از ورود شن و سنگریزه به داخل کفش جلوگیری کند. .10

 داشته باشد. لغزندهه اصطکاک مناسبی در سطوح خیس و ریز .11

 خشک و یا خیس است راحت باشد. کهیهنگام .12

 داشته باشد. هایدگیسائ وفرسودگی آب  برابر درمناسب  دوام ومقاومت  .13

 ی آبی و خشک داشته باشد.هاطیمح درمناسب جهت پیمایش  رهیز .14

 روی مداوم در آب مناسب باشد و پا را دچار خستگی نکند.برای پیاده وبوده  راحت سبک، .15

 پا در نیاید. فعالیت در آب از هنگام دربازی نکند،  آن دربه آب پا  ورود ازاندازه مناسب پا باشد، پس  .16

 استفاده نگردد. غیرقابلبعد از خشک شدن دفرمه و  .17

 

 

 
  

WOMEN MEN  

 

                                                           
1. Footwear 
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 1پوشاک .3

متناسب با  یهاپوشش. است فاوتفعالیت در آب نوع پوشش بدن نیز مت زمانمدتبه دمای محیط فعالیت و دمای آب و  ا توجهب

 .شوندمی یبندمیتقسی و درجه حرارت آب به انواع متفاوتی نورددرهمحل 

 ۲سوتاسکین 

گی و یا گزید یسوختگآفتابوظیفه آن محافظت بدن در برابر خراشیدگی،  نیترعمدهو  شودمیساخته  و یا نایلون 3از جنس الکرا

 د.شوندر مناطق گرمسیری و یا در فصل تابستان استفاده می عموماًتوسط برخی از آبزیان بوده و 

 4سوتوت 

سبک بوده و به همین خاطر موجب  نینئوپربرابر ضربه مقاوم هستند.  درتا حدی  و شدهساختهفنجی مانند( اس یاهیال) 5از نئوپرین

ه شوند. وظیفمتفاوت دوخته می ییهامدلو در  متریلیم هفتتا  متریلیم کیمتفاوتی از  یهاضخامتو در  شدهافزایش حالت شناوری 

درجه  ۲6تا  گرادیسانتدرجه  1۰ یهاحرارتی است و معموالً برای فعالیت در درجه بدن در برابر سرمازدگ از محافظت سوتوتاصلی 

 .گیردمیگراد مورد استفاده قرار سانتی

، سپس حرارت بدن، آب شودیممحبوس  وآن رفته بافت بدین گونه است که با ورود به آب مقداری آب به داخل  سوتوتروش کار 

 داشتننگه. این گرم کندیمعایق عمل  یهیالکیشده مانند این آب گرمو بدین ترتیب  کندیم دماهمرا گرم و با بدن  محصورشده

 .دخواهید کردائمی نبوده و باالخره احساس سرما  حضور در آب زمانمدتبودن با بدن و  جذبسوت، وت ضخامت بامتناسب 

 ِ6سوتمی درایس 

. مزیت این نوع پوشش نسبت به شودمیباالی آن ساخته  یهاضخامت بای ول است از جنس نئوپرین سوتوتاین پوشش نیز مانند 

در ابتدا،  واردشدهو آب  شدهیبندآب کامالً هاپیزورودی آب مانند دور گردن، مچ دست، مچ پا و  یهاقسمتاین است که  سوتوت

 .داردیمسرد گرم نگه  یهاآبرا در بدن  رونیابیشتری را با محیط خارج ندارد و از دمای توانائی خارج شدن و تبادل 

 7سوتدرای 

الیه مجزا ساخته  دوکه از نام این نوع پوشش پیداست آب توانائی ورود به داخل لباس را نداشته و از طرفی پوشش از  گونههمان

تقال گرما در هوا کمتر از آب کرد سرعت ان خاطرنشانیی مانند آرگون را به داخل آن هدایت نمود. باید گازهاتا بتوان هوا و یا  شودمی

های سردتر از عمومًا برای فعالیت در آب هاسوت. درایداردیمگرم نگه  کامالً عامل یاد شده در ساخت آن بدن را  دواست و بدین گونه 

. این نوع پوشش ستای آلوده هاطیمحها برای فعالیت در یخ و یا و کاربرد اصلی آن گیردمیمورد استفاده قرار  گرادیسانتدرجه  ده

گری ی دیهاپوشششوند. های دیگری مانند انواع خاصی از برزنت و یا الستیک کشسان دوخته میجنس نئوپرین و یا الیه دومعموالً از 

ی آزاد وحفاظت  شوند.تجهیزاتی هستند که از جنس نئوپرین یا مواد مشابه ساخته می ازجملهو کاله  جوراب نیز مانند کفش، دستکش،

ند توانیی که خیلی جذب و یا حتی خیلی گشاد هستند، میهالباسی هستند. نورددرهی هالباسی مهم در انتخاب نکته دور حرکت د

 گردد. نورددرهی هاتیفعالباعث محدودیت 

 

                                                           
1. Clothing 

2. Skin Suit 

3. Lycra 

4. Wet Suit  

5. Neoprene 

6. Semi Dry Suit 

7. Dry Suit 
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 1چراغ پیشانی .4

و کوتاه همراهتان  روزهیک سفرهای در چراغ پیشانی باید در تمام سفرها، حتی          

خواهید داشت و کی مجبور خواهید شد  ریتأخدانید چه میزان ما هرگز نمیباشد. ش

ط های مسیر بستگی به شرایدر تاریکی حرکت کنید. روشنایی و تاریکی دره و تنگ

سیار ب قیو عمهای باریک ی از درهبعض فصل از نظر زاویه تابش نور و شرایط جوی دارد.

مجبور به استفاده از چراغ پیشانی شوید. شما شاید در روز  کهیطوربهتاریک هستند 

چراغ پیشانی باید در بدترین شرایط برای شما کارایی داشته باشد بنابراین هنگام  کی

وزن کم، سایز کوچک،  خاصیت ضد آب باشید. و داشتندار بودن خرید مراقب ضمانت 

ب از آب بودن یا حداقل مقاومت در مقابل آ و ضدیی زیاد روشنا مصرف باتری کم،

 خصوصیات یک چراغ پیشانی خوب است.

 

 

 
 

 ۲دستکش فرود .5

ها در مقابل سوختگی ناشی از فرود با طناب از دست تنهانهدستکش           

ن برد به کارها و ها و دیوارههای ناشی از صخرهکند بلکه در مقابل خراشمحافظت می

ناپذیر است و ها اجتنابدر دره هاطناب و غیره نیز محافظ مناسبی است. این آسیب

نیازمند  مانیهادستی آبی هاطیمحمحافظت از انگشتان بسیار مهم است. در 

و  هاسنگبا  و برخوردی دگیخراش اجسام برنده، خطر محافظت در برابر سرما،

یی که در هاآن، چرمی یا نینئوپری هادستکش سوختگی ناشی از طناب هستند.

در برابر گرما و تا حدودی در مقابل اجسام برنده از  اندهشدتیتقوقسمت کف دست 

 .کنندمیمحافظت  مانیهادست

 

 
 

 3زیر انداز .6

شخصی که شب را بر  مسلماً  آید.به شمار می 4ترین تجهیزات اقامتگاهاز مهم          

خوابی قادر به بازیابی توان رساند به علت بیروی زمین سرد کوهستان به صبح می

مقدار بسیار زیادی از نیرویی را که برای پیمایش و ادامه  خود نبوده و رفتهزدستا

ی انواع بادی آن نورددره. بهترین نوع آن جهت دهدمسیر نیاز دارد را از دست می

  .نمایدمیبوده، زیرا وزن و حجم کمی داشته و عایق بسیار مناسبی ایجاد 

                                                           
1. Head lamp 

2. Rappel Gloves 

3. Sleeping Pad 

4. Camping 
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 1پتو نجات .7

 هاطیمحفقط مختص فصل زمستان و سرما نیست؛ زیرا در بعضی از شرایط و  اثر آن برمرگ از دست دادن حرارت بدن و  

 حتی از فعالیت عادی باز دارد.و تواند انرژی بدن شما را کاهش داده اواسط فصل تابستان باشیم، سرما می اگر درها حتی همانند دره

از  برای ...زیادی توقف داریم، مانند ایجاد کارگاه و زمانمدتو یا مواقعی که  استراحتشرایط اضطراری، در هنگام  از ریغ بهاز پتو نجات 

تا در نهایت بدن بتواند انرژی خود را ذخیره  ی رطوبت باید استفاده گرددو دارای خنک هاطیمحها، دست ندادن حرارت بدن در تنگ

 شود. از ورود به حالت هایپوترمی و مانعکرده 

 در ودر شرایط سرما باید به سمت بدن باشد تا حرارت را به بدن باز گرداند  رنگیانقرهبرابر سرما و گرما؛ سمت ی استفاده در طریقه

یواک بارانی(، کت، کیسه بپانچو )ی متنوعی از این جنس مانند پتو، هامدلشرایط گرما به سمت خورشید تا نور خورشید را منعکس کند. 

 است. دشدهیتول ...و 

 مزايا:

 مترسانتی 16۰×۲1۰و  15۰×۲15 بازشدهکف دست و در ابعاد  اندازهبه 

  مرغوب( یهامدل)در  استفاده مجدد تیقابل با حملقابلو  حجمکمبسیار سبک و 

  (درصد 95تا  9۰حدود بدن )حفظ دمای 

 هایپوترمی(بدن ) عمومی جلوگیری از کاهش شدید دمای 

 جلوگیری از تأثیر دمای بیرون به داخل آن 

 خت پناهگاه موقت در شرایط اضطراریسا 

 ایجاد عالمت نجات با انعکاس نور قسمت براق در شرایط اضطراری 

 بارانی( استفاده کرد.پانچو )عنوان یک توان از آن بهضد آب بوده و در باران می 

  کندیمدر هنگام وزش باد یا کوالک همانند یک کاپشن بادگیر یا شمعی عمل. 

 ی کرد.آورجمعتوان آب ردن آن به شکل هالل و قیف، میدر بارندگی با درست ک 

  تابش نور خورشید %97جلوگیری از 

با پهن کردن آن روی زمین و زاویه سازی زیر آن به سمت یک ظرف، بخارهای متصاعد شده از روی زمین را تقطیر کرده و به سمت 

 یعت دسترسی به آب باران یا چشمه ندارید تهیه کنید.ظرف هدایت نموده و آب آشامیدنی خود را زمانی که در بیابان یا طب

 معایب:

 )پاره شدن )استحکام ضعیف 

    

   
 

                                                           
1. Emergency Blanket 
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 1سوت .8

کردن  و دور ترساندن ،خطراعالم ای ی پیغام دادنو برااست  صدا دیتولبرای  ابزاری سوت

ی آبی به هاطیمح. جهت ارتباط برقرار کردن در گرددیمی افراد مزاحم استفاده و حتحیوانات 

از سوت  توانیمدر هنگام دیده نشدن، در اکثر مواقع  ایو ی محیطی دیگر و صداهاعلت وجود آب 

رک متح قسمتیی که فاقد گوی و هاسوتدر انواع مختلفی وجود دارند ولی  هاسوت استفاده کرد.

خود را  گردد زیرا در هنگام خیس شدن، کارایی اولیهیمهای آبی توصیه یطمحهستند جهت 

 دارند.

 ۲ی فوکسهاسوتشود تمام نفرات یکی داشته باشند. و توصیه می اندارزانبسیار  هاسوت

تا  9۰یی بین داص وداشته  انجمادبدنه مناسب، مقاومت در برابر سرما و  جنس کیفیت مناسب،

را  . همیشه سوت خودشودمیکیلومتری شنیده  6/1که از فاصله  کنندمیتولید  3بلیدس 1۲۰

انداختن سوت توسط طنابچه  در محلی قرار دهید که در شرایط اضطراری در دسترس شما باشد.

 !شودینمتوصیه  وجهیچهبهپشتی به دور گردن و یا قرار دادن آن در جیب بیرونی کوله

 

 

 

 4کیت بقا .9

 آید.ویژه به کار می طیدر شرای که زاتیتجهلوازم و 

 

  
 

 
 

 

 

                                                           
1. Whistle 

2. Fox 

3. Decibel Or dB 

4. Survival Kits 
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 1بکیسه ضد آ .10

 درشود که جهت محافظت وسایل ی گفته میآب ضدی هاسهیکبه           

باز و بسته  سرعتی و سادگبهو  اندشدهیطراح آب ورطوبت، باران  مقابل

یی تنهابهی ضد آب هاپشتیصورت کولهخود به هاسهیکی این گاه شوند.می

؛ گاهی نیز (دباشننمیی نورددرهمناسب برای ) شوندبر روی دوش حمل می

ی هاحجمکه باید داخل کوله قرار بگیرند و در  باشندیمای بدون بند شانه

 متنوعی وجود دارند.

  جنسدارای ) بادوامی باید خیلی نورددرهی ضد آب مورد استفاده در هاسهیک

TPU)در  ،شوندیمی سبک تهیه هیاولیی که از مواد هاسهیکباشند.  ضخیم

در وسط کیسه  را زیتنوکشوند. سعی کنید اشیاء یهمان سفر اول خراب م

 با زیتنوکبرخورد اشیاء  رایز دیبگذارآن  اطراف در را ترنرم اءیاش و دیده قرار

حد نهایی کیسه را  تا .شودمیدیواره کیسه باعث وارد آمدن صدمه به کیسه 

زم را دور فضای ال 4تا  3 حداقل ور نکنید، هوای داخل کیسه را خالی کرده پُ

برای بستن کیسه در نظر بگیرید. به علت صحیح نبستن یا کیفیت نامناسب 

امکان نفوذ آب به داخل وجود دارد، بهتر است لوازم حساس را داخل 

ت . مزیمیدهضد آب قرار  سهیک درهای نایلونی قرار داده و سپس آن را کیسه

پشتی های خشک، فراهم نمودن قابلیت شناوری برای کولهدیگر کیسه

 شماست.

 

 

 ۲دارای شکل دربهای استوانهمحفظه

 خاصیت هاسهیکی دیگری وجود دارند که نسبت به هاجعبهمحفظه یا         

مهم دیگر نیازمند حفاظت  موارد و اءیاش ،غذا ضد آب بیشتری دارند. دوربین،

در جای نامناسبی  اگر وخیلی حجیم هستند  هامحفظه نیا بیشتر هستند.

   .رساندیمبه بدنه کوله آسیب  هاآن دارلبه ای زیتنوکی هاگوشهقرار بگیرند 

 3ماسک غواصی .11

قبل از پرش گروه به درون آب، حوضچه را چک  دیخواهیمچنانچه           

کنید، این ابزار به شما کمک خواهد کرد. برتری ماسک غواصی نسبت به 

 دهد. استفاده از عینکنیز پوشش میعینک شنا در این است که بینی شما را 

های قوی آب به دلیل کوچک بودن سایز آن ممکن است باعث شنا در جریان

  شود. هاچشمآسیب رساندن به 

                                                           
1. Dry Bag 

2. Dry Kegs 

3. Diving Mask 
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 1جلیقه نجات .12

 و بوده معروف نجات جلیقه به که آب روی بر شناوری مخصوص شخصی وسیله          

 است. شدهیحطرا آن مختلف انواع آبی، یهارشته برای انواع

 به را شدن غرق فرآیند کرده و یا جلوگیری آبی یهاانیدر جر فرد شدن غرق از وسیله این

 .نماید صرف کمتری انرژی تا کمک کرده آب یبر رو او شناوری به و اندازدیم ریتأخ

 وها با ابر و اسفنج پُر شده ی از آنبرخ ی نجات انواع و میزان شناوری متفاوتی دارد.هاقهیجل

 کی .باشندیمی دیگر پُر از باد هستند و بعضی دیگر نیز ترکیبی از اسفنج و باد هامدل

مطابقت دارد. این  EN396با استاندارد  ساالنبزرگی نجات استاندارد مخصوص قهیجل

 .کیلوگرم در آب است 15بوده که به معنی تحمل  150Nجلیقه دارای حداقل شناوری 

ی نجات ساحلی شناوری بیشتری هاقهیجل کیلوگرم است(. هشتمیانگین وزن افراد در آب )

ی نورددرههای مناسب جلیقه .کنندمیتحمل  275Nمحفظه هستند و تا  دوداشته و دارای 

 معروف هستند. PFD به

 

 ۲چاقوی نجات .13

ود چاقو به همراه باید با خ کندیمی که در اطراف محیط آبی با طناب کار هرکس          

 ز،باید تی کنیممییی که حمل چاقو .چندیپیمی در هم راحتبهدر آب  هاطناب داشته باشد.

ن در صورت باز بود رایز ،شودینمدسترس و ایمن باشد. متصل کردن چاقو به خود توصیه  در

ی سدستر منظوربه حرکت کند. کنترلرقابلیغصورت ممکن است خطرناک بوده و در آب به

ه آن را بتوسط غالف مخصوص،  ،یپشتکولهحمل آن در جیب یا  یجابه حاًیترجآسان باید 

تیغه و دسته یکپارچه داشته و فاقد نوک تیز و برنده  چاقوهااین  د.نمائیصل رنس خود متها

 منحنی شکل دارند. ایتیغهبوده و 

 

 
 

 3های اولیهکیف کمک .14
مهم است و حداقل یکی از همراهان شما باید ی بسیار نورددرههای اولیه در مکک

ی دیده خوببهرا  دورافتادههای اولیه در مناطق کمک حاًیترج های اولیه،های کمکآموزش

نابراین باشند، بترین صدمات میها رایجو خراشیدگی ی مفصل پا، بریدگیخوردگچیپباشد. 

از اعضا باید  هرکدامدهد. های اولیه شما باید حداقل این صدمات را پوشش کیف کمک

به همراه داشته باشد. انواع گوناگون باند،  و کاملهای اولیه شخصی کیف کمک کحداقل ی

قبل و بعد از گزش، پتوهای  دو نوعی از گزش حشرات در ریجلوگداروهای شخصی، داروی 

 ی اولیه هستند.هاکمکپیشنهادی  لیوسانجات مخصوص و ... 

 

 

                                                           
1. PFD (Personal Flotation Device) 

2. Rescue Knife 

3. First AID Kit 
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 لوازم انفرادی:

 فنیجهیزات ت 

 1هارنس .1

 ی:نورددرههای ویژگی هارنس

 سبک و راحت 

 آبشارهاجریان ی اتصال مرکزی و کمی باالتر از هارنس به جهت عدم واژگونی فرد در زیر دارای حلقه 

 و پهندارای کمربند فوم دار  حاًیترج 

  تنهنییپاو  سوتوتی، جهت به حداقل رساندن آسیب به گاهمنینشدارای محافظ 

 شدهتیتقوای حلقه تجهیزات دار 

 عدم جذب آب و رطوبت در پدهای کمری هارنس 

 

 

   

   

   

   

 

 

 

                                                           
1. Backpack 
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 1ابزار فرود .2

ی فرود ابزارها اغلباز  .کنندمیشکست طناب و ایجاد اصطکاک عمل  بر اساسابزارهایی هستند که جهت کنترل فرود و  

ان از توکه بسته به شرایط می وجود داردده نمود. ابزارهای زیاد و متنوعی جهت فرود انیز استف صعودیا و عنوان ابزار حمایت توان بهمی

 .آنها استفاده نمود

 

 :ینورددره ابزار فرود هاییژگیو

 ایمن و قابل تنظیم 

 توانایی کاهش یا افزایش اصطکاک در حین فرود 

 آسانی استفاده 

  (یآبهای در دره خصوصاً)آزادسازی راحت طناب از ابزار 

 رشته دوو تک رشته  صورتبههم  ،ی طنابقطرهادر انواع  استفادهقابل 

 قادر به پخش )پراکندگی( گرمای ناشی از اصطکاک 

 قفل سریع و آسان 

  از هارنس و از دست دادن ابزار جدا شدن نیاز بهعدم 

 

 

                                                           
1. Rappel Device 
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 1هاپلیت 

 .شودمیگذشته و سپس به کارابین متصل  آنجا ی طناب ازحلقهاست که  نآ امتدادشیاری در  ی فلزی مسطح باورقهپلیت  

ی آب هایدرهاز ابزارها برای  گونهاین) شودمیهمانند پلیت استفاده  هشتی اوقات برای حمایت یا پایین دادن فرد از سوراخ کوچک گاه

 (.باشندنمیمناسب 

 

 ۲تیوب یا ریورسوها 

ای بر هامدلاست. در برخی از  شدهیطراحاتالف گرمای بیشتر  که با ایجاد اصطکاک بیشتر و استه پلیت مدل پیشرفت 

در طرف دیگر است در  که شکل Uو لبه صاف یا شیار  کندیمآن اصطکاک بیشتری فراهم  طرفکشکل در ی Vی باریک شیار هاطناب

 (.باشندنمیآبی  هایدرهابزارها مناسب  نهگواین) کندیماصطکاک کمتری تولید  ترمیضخی هاطناب

 

    

PRO Guide Lite ATC Guide Reverso 4 ATC-XP 

 

                                                           
1. Plates 

2. Tubular Devices or Reverso 

 

 
   

Stitch Plate GI-GI Groove Full 
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 1هفرود ساد هشت 

 ( استفاده کرد.رشته دویا  تک رشته صورتبه ،ی مختلفقطرهایی با هاطنابی مختلف )در هاشکلتوان به فرود را می هشت 

 ها:نقص

  در طناب چشیپایجاد 

 شدن زیاد در فرودهای بلند داغ جدا شدن ابزار از هارنس و عدم کاهش یا افزایش اصطکاک در حین فرود، نیاز به. 

 

 

 
   

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

 

                                                           
1. Figure Eight 
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 1دارشاخک هشت 

  طناب به ابزار عیو سراتصال آسان 

 قفل آسان 

  میزان اصطکاک در حین فرود آسانتنظیم 

 قطر در هر تک رشتهبا طناب  استفادهقابل 

  اید ب اینگونه از ابزارها جهت اتصال کارابین متصل بوده و نیاز به جدا شدن از هارنس ندارند. هبیکسری از این خانواده همیشه

 بزرگ با مقطع گرد استفاده نمود.HMS از یک کارابین پیچ 

 

 

 

                                                           
1. Figure Eights With Ears 

    

Pirana OKA CRITR Hannibal 

 

 

 

  

Micro Eight ATK NOMAD PITER 
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 1ارهای مرکبابز 

 را وسیعی یدامنهتنظیم اصطکاک در قابلیت  این ابزارها. اندآمده، پلیت و ... به وجود هشت هایاین ابزارها از ترکیب ویژگی 

 .شوندیمقفل  خودکار صورتبه رخی از آنهاحتی ب، شوندراحتی قفل میبه اکثراًدارند و 

 

 

 

 
   

SCARAB TOTEM Double Huit (SFD8) Sqwurel 

   

 

 

Hydrobot Robot DE-JUMP ATS 

 

 

                                                           
1. Multi-Purpose belay device 
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 1ابزار صعود .3
 یکیمکان صعود شود. ابزارهایطرفه که جهت صعود و باالکشی بر روی طناب از آن استفاده میابزار صعود، ابزاری است یک 

در صورت عدم وجود ابزارهای  .تندهس دست جای دارای راحتی بیشتر، منظوربهاغلب  و دارند وجود گوناگونی هایاندازه و شکل در

 ...جهت صعود و استفاده از ابزارهای باالرونده همچون یومار وهای اصطکاکی مناسب جهت صعود استفاده کرد. گره توان ازصعود می

 ایستادن بر روی آن بتوان به صعود ادامه داد. و بانیاز به پا رکابی هست که به ابزار صعود متصل شده 

 
   

 
 

Ascension Croll Basic Shunt Tiblock Ropeman 

 

 ۲رکاب پا .4

های استاتیک )داینیما( های نیمه استاتیک، تسمه یا طنابچهطنابچه از نتوایم کمی داشته و بار تحمل قابلیت هارکابپا  

 برای ساخت آنها استفاده کرد.

  
 

 3تورس .5

 .دهدیمبدن قرار  یو راندمان صعود، بر رو ییرا جهت کارا کرول که ابزار یقابل رگالژ تسمه               

کمر و شانه عبور کرده و  یکه از رو استمتصل به پشت هارنس  ییهاتسمه یدارا ،هامدلبعضی از  در

 داشتننگاه طناب،صعود از  یندر ح تسمه تورس یتمز یناول .گرددیممتصل  کرولبه  ینهس یسپس از رو

قسمت  یمحکم باشد که تعادل عمود یبه حد یدبا تورسحالت  یندر ااست، طناب  یدر راستا کرول

هنگام جدا شدن از طناب  و دررها سازد  یرضروریغ یترا از انجام فعال هادستبدن را حفظ نموده و  ییباال

 ی روی شانههاتسمه ،تورس یتمز یندوم خود قرار داد. ی، بدن را در حالت عادهاتسمهل کردن با شُ

ود باال نگاه داشته شهمواره هارنس طناب به هارنس،  یسهک یا یپشتکولهبه هنگام اتصال  دنکنیمکمک 

هت ج ییهاحلقه ی تورسهامدلاز  یبعض در .نمایدیمهارنس تمام بدن  یکبه  یلرا تبد یمنو هارنس نش

 است. شدهیهتعبابزارها  ن ویاتصال کاراب

 

                                                           
1. Ascender 

2. Foot Loop 

3.Torse 
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 1یاصطکاک یهاگره .6

ها دارای ، زیرا این طنابچهشودینمگره اصطکاکی توصیه  یطنابچه عنوانبههای متری موجود در بازار از طنابچه استفاده          

 دهندخود را از دست می یریپذانعطافو  شدهخشکمکرر یا با قرار گرفتن در معرض آب  استفادهتحمل دمایی پایینی بوده و در اثر 

جه شروع ینت درطناب سر بخورند، یا بر اثر اصطکاک و گرم شدن در هنگام فرود ضعیف شده و باعث شده که بر روی  مسئلهکه این 

 نهایت احتمال پاره شدن و خطر سقوط را نیز به همراه دارد. و دربه سوختن کرده 

الیاف  جنسصورت تخصصی و جهت مصارف گوناگون از به های پروسیککاربران، طنابچه و درخواستی فنّاوربا توجه به رشد 

 .دنشومیتولید  (Aramid/Spectra/Kevlar/Technora/Polyester/Spun Nomex/Vectran) متفاوتی مانند

 های پروسیک:خصوصیات طنابچه

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

 است. شدهتولید  (BlueWater) ریکا توسط کمپانیی آمنورددرهتی پروسیک به سفارش آکادمی یو :۲تی پروسیکوی یطنابچه

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

 پوسته از جنس Technora )و هسته جنس نایلون مقاوم )نوعی الیاف مصنوعی با مقاومت حرارتی و استحکام باال 

 انعطافالعاده نرم و قابل فوق 

  (مدتیطوالن گرادیسانتدرجه  ۲۰۰و ی الحظه گرادیسانتدرجه  5۰۰درجه فارنهایت، 93۲حرارتی:  مقاومت)کامالً نسوز. 

 3عنوان ابزار فرود با استفاده از گره والدوتین تِرِسامکان استفاده در شرایط ویژه به 

 فرود بر روی طناب باردار خیس و خشک 

 های پروسیک قفل ی طناب حرکت کرده و مانند دیگر طنابچهدر صورت اعمال فشار زیاد، تنها با اشاره انگشت بر رو

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

 دوهای پروسیک نیاز به استفاده کند و مانند دیگر طنابچهمتر کار میمیلی 1۲تا  8های با قطر راحتی بر روی طناببه 

 تر نیست.سایز بزرگ

 کیلو نیوتن ۲8رشته:  دونیوتن و در هنگام اتصال هر  لویک 16 صورت تک رشته:تا انتها به مقاومت کششی ابتدا

 مترمیلی هشت قطر طنابچه:

یرا ز درون کارگاه از آن استفاده شود، یتخودحما کعنوان ینباید به عنوانچیهبهاین وسیله قابلیت شوک پذیری نداشته و  توجه: 

 .استبر روی آن بسیار زیاد  (یک)ا ایجاد فاکتور سقوط احتمال پاره شدن بر اثر شوک ی

  
Hollow Block – STERLING VT Prusik - BlueWater 

                                                           
1. Friction Hitch 

1. VT Prusik 

3. Valdotain Tresse 



 
 کارآموزی دره نوردی    

 

 

 

  54 

  

 1اتصاالت .7

 .باشندمیفرود  یهاحلقهها و ، مایلونو اتوماتیک دارچیپ ،های سادهاتصاالت شامل کارابین

 ۲هاکارابین 

در  ویژهبهقابلیت اتصال و جدا شدن از تجهیزات  سرعتبهستند که هی فنری با دهانه فلزی ییک حلقهها کارابین 

3. کارابیندنشومی در اشکال مختلفی تولیدآلومینیوم یا فوالد آلیاژ . اغلب از ندهای ایمنی حساس را دارسیستم
HMS کارابین  یک

 ینارابچند ک در برنامه یشه. هماستحمایت های گرهسوار کردن  مناسبوسیع بوده که  یادهانهبا  شکلیگالب وبزرگ  ،قفل شونده

 صورت اعداد یا نمودار بر رویمقاومتشان به میزانچندین تن وزن را تحمل کنند و  توانندیمها ارابینک .یداضافه همراه داشته باش

 1۰۰نیوتن برابر  ر کیلوهحدوداً توضیح ساده  کیبوده که با  4نیوتن است. این اعداد عموماً بر اساس کیلو شدهحک هاآنبدنه 

 .ستا لوگرمیک

    

Straight gate HMS D Owal 

    

Screw gate 

with pulley wheel 
Semi-Circle Offset D Bent gate 

 

 

 

                                                           
1. Links 

2. Carabiner 

3. Half Mastwurf Sicherung (German: Munter Hitch Belay) 

4. KN 



 
 کارآموزی دره نوردی    

 

 

 

  55 

  

 

 

 4ی فرودحلقه 

نلس استیل، فوالد و یا تیتانیوم های آلومینیوم، استاز جنس               

از درون حلقه  ترراحتها طناب لونشوند و در مقایسه با مایساخته می

 .ستین چندمنظورهاما حلقه به خاطر نداشتن دهانه  شود؛میکشیده 

 .باشندیمی آلومینیومی هاحلقهاز  ترمحکمو  تریقوی فوالدی هاحلقه

ر و مقاوم در براب سختقطبی شده،  ،ضدزنگ صورتبه هاحلقهبعضی از این 

 باشند.خوردگی می

 

 
 

 

                                                           
1. Maillon 

 . مثلثی۲
 . بیضی3

4. Rappel Ring 

 1مایلون 

ی پیچی فلزی با دهانه اتصاالت ینکل یککوئ یا یدرپ یلونمامایلون،               

معموالً در کارگاه فرود باقی بوده و  یناز کاراب ترکوچککه  باشندیمآچارخور 

 ادهدشوند. این اتصاالت اصطکاک را هنگام کشیدن طناب کاهش گذاشته می

وده طناب ب کردن بالکوسیله  رشته، کار با طناب تک یهاتکنیکو یا برای 

 و تولیدشدهی مختلفی هامقاومتدر اشکال و . باشندیماز کارابین  ترارزانو 

. جهت اتصال شودیممیزان مقاومتشان بر روی بدنه حک نوع استاندارد در 

 .شودیمبه هارنس از مایلون استفاده  خودحمایت

  
3D 2Delta 

 

 

3Oval 
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 دم گاوی( –)لنیارد  1حمایتخود .8

 رویایمن شخص به کارگاه یا بر اتصال سریع و  منظوربه و شدهکه به هارنس متصل  ایمن کوتاهی هاییا تسمهطناب               

 شد.حمایت باید دارای یک بازوی کوتاه و یک بازوی بلند باخود .گرددیمو ابزارهای ثابت و متحرک استفاده  توسط کارابینطناب 

به باال و از نوع تک طناب استفاده  متریلیم 9ی دینامیک قطر هاطناباز  ستیبایمحمایت حتماً خود عنوانبهطناب  استفاده جهت

 داریم.نو شود. برای این منظور نیاز به سه متر طناب 

های موجود در بازار و یا ، اسلینگ. استفاده از تسمهشودیمهای سازنده تجهیزات تولید ای آن فقط توسط شرکتنوع تسمه توجه:

 !شودنمیتوصیه  وجههیچبه حمایتخود عنوانبه ۲دیزی چین

 
 

 

                                                           
1. Lanyard or Cowstail 

2. Daisy-chains 

3. Helmet 

 3کاله ایمنی .9

 کنندمیبرخورد سر با صخره یا اشیاء دیگری که سقوط  ای ویا سُر خوردن  لغزش خطر معرض دری همواره نورددرهدر                

 ،ادوامبی گیره جهت نصب چراغ پیشانی، دارا ، راحت، قابل تنظیم و اندازه سر، دارای تهویه مناسب،ی ایمنی باید سبکهاکالههستیم. 

 ی استاندارد باشد.دارا ولبه  فاقد

 ی ایمنی آبی مطابق استانداردهاکاله EN1385 .هستند 

     

NRS/Anarchy Kong/X Life Half NRS/Havoc Livery Kong/X Life NRS/Chaos 

 

 .اندشدهیطراحی برخورد کند اصخرهفرد در ساحل لیز بخورد یا با  کهیهنگامسر از ضربه در  و اطرافمحافظت پشت  ها جهتکالهاین 

 استاندارد مطابق( کار در ارتفاع و مناطق کوهستانی )استاندارد کوهنوردی ایمنی هایکاله EN12492 .هستند 
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Black Diamond/ 

Halfome 
Kong/Mouse Camp/Stunt Petzl/Elios Singinrock/Penta 

ظت شوند محافاز سر در برابر اجسامی که به پایین پرت می اندشدهیطراحی ایمنی که برای کار در ارتفاع و مناطق کوهستانی هاکاله

 را بهضرکاله وجود دارد که این فضا انرژی ی دارند که درونش فضایی میان آن و قسمت باالیی امحفظهها گونه که آن نیبد .کنندمی

تواند منجر به وقوع اثر قوسی و لنگر مانند شده و ممکن است باعث مجروح شدن گردن ی خروشان این فضا میهاآب در .کندیمجذب 

 یا پاره شدن کاله و در نتیجه بی محافظ ماندن سر گردد.

  استاندارد آبی  دودارای هر  هاکالهبرخی ازEN1385  و استاندارد کوهنوردیEN12492 .هستند 

  
Petzl/Meteor III + Kong/Scarab 

 

              

 

 

خروج  منظوربهی هوا بوده و هیتهوبرای  هاکالهی موجود در هاحفره 

ی ایمنی هاکالهحفره در برخی  وجود .اندنشدهی آب طراحی ماندهیباق

 صوص آب است.بدین معنی نیست که این کاله مخ
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 :تجهیزات گروهی

 1طناب .1

 ی:نورددرهی هاطنابویژگی 

 کشسانی کم، جهت به حداقل رساندن جهش و کش آمدگی در فرود 

 یریپذانعطاف 

 مقاومت در برابر سایش و برش 

 عدم جذب آب 

 خاصیت شناوری روی سطح آب 

 مقاومت در برابر آب 

کمتر کش آمده و آب کمتری را  استریپل. اندشدهتهیهو نایلون  استریپلز ترکیب ی ارزان معموالً انورددرهی هاطناب              

ی هابیترکو تکنورا در  ۲از مواد با مقاومت کششی باال مانند اسپکترا، داینیما ترگرانی هاطناب. کندیمنسبت به نایلون جذب 

یی با قطر هاطناب ازان نورددره شتریب. استاتیک هستند شبه صورتبه، هاطناب. این اندشدهساختهو نایلون  استریپلمختلف با 

یشنهاد پ فرود در ترآسان زیتجه وی کنترل بیشتر برا ترمیضخیی با قطر هاطناب. کنندمیمتر استفاده  6۰به طول  9.۲یا  9

 . به همین دلیل،استی متریلیم 9.۲طناب  از متر 6۰ برابر حدوداًمتر  1۰۰ی به طول متریلیم هشتطناب  ک. وزن یشودمی

اجازه  گاهچیه. کنندمی انتخاب رااز الیاف حساس کششی  شدهساختهی متریلیم هشتی هاطنابان نورددرهتعداد زیادی از 

. در صورت عدم وجود طناب حرکت کندصورت عرضی بر روی سنگ به است بارطناب شما در حالت فرود تحت  که یزمانندهید 

 جایی ردکش نیاید که وقتی شما آن را آزاد کردید به باال برگشته و  قدرآنده از طناب دینامیک مراقب باشید استاتیک و استفا

 دریافت نموده اند. را EN1891 طناب ها استاندارداین  توانید به آن برسید.قرار گیرد که شما نمی

 3تسمه .2

 های طبیعیبه منظور ایجاد کارگاه (CEو  EN565  ، UIAAدارای استاندارد)های استاندارد از تسمهاستفاده 

                                                           
1. Rope 

2. Dyneema 

3 . Tape 
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 1هاطنابچه .3
 هشتتا  ششی قطر هادر برابر سایش دارند. طنابچه ترمقاومت کم و ترفیضعکه پوسته  کیبار قطری با هاطناب               

ش طناب کش عنوانبهی اغلب متریلیم پنجهای طنابچه از گیرند.های اصطکاکی مورد استفاده قرار میمعمواًل برای گره متریلیم

 .گرددیمبرای بازیابی طناب استفاده 

 

 ۲طنابکیسه  .4

 هاسهیک نیا .شوندیمو دوطرفه تولید  طرفهکی مدل دوطناب در دره هستند که در  تیریو مدیی جهت حمل هاسهیک                

 شوند.خروج آب تولید می تیقابل بای مختلف طناب هاطولو  قطرهای مختلف جهت هاو اندازه زهایسا و درکوچک و سبک بوده 

   
 

 3محافظ طناب .5

ه رسیدن ب بیآسشود تا از ر طناب بسته مییی به دوهاچسب لهیوسبهی مقاوم در برابر سایش که طرفین آن اپارچه               

 .کندیمی طناب جلوگیری ستهپوسته و ه

 
  

 

 4کیت رول کوبی .6

برس و شیلنگ تخلیه حلقه فرود، مایلون،  بولت،رول  پالک،صفحه  کارگاهی، تسمه مته، آچار، پانچ، دسته چکش،دریل،  شامل:

 ...و  خیم هوک، ،گردوغبار

                                                           
1. Cord 

2. Rope Bag 

3. Rope Protector 

4. Bolting Bag 
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 1هارهگ
 .گویند( Knotرا گره ) طناب که ایجاد آن تصادفی نبوده و دارای کاربردی خاص باشد هر پیچیدگی در

 ها:اصطالحاتی مرتبط با گره

1. BEND: سر دست و... طناب سر دوال،  دو طناب سر دومانند  کند؛میسر طناب را به هم متصل  دوکه  ایگره 

2. HITCH: اگر آن وسیله یا ابزار برداشته  کهطوریبه شودمی هزدو...(  کارابین)طناب،  ایوسیله روی برکه  ایگره

 سنگ و ... گره، گره گاردا، خودحمایتمانند گره حمایت، گره  ؛باز شود خودخودبه گرهشود، 

3. SLIP KNOTS: های لغزندهگره 

4. STOPPER KNOTS: شکاف یا سوراخگره از  آمدنضامن یا جلوگیری از در ، های متوقف کنندهگره 

5. LOOP KNOTS: مانند کارابین  ءشی یککه در سر یا وسط طناب برای اتصال ایمن طناب به  دارحلقه ایگره

 و... هشتمانند گره  ؛شودمیزده و ... 

ر براب ده اندازهبهحداقل باید طول آن  و گویندمیآید، قبضه گره ادامه طناب که از گره بیرون می به :TALEقبضه  .6

 .باشدقطر طناب 

 در کنار هم طناب دوکردن طناب و قرار گرفتن  خم :BIGHTحلقه نیم  .7

 .شودنمیفعال استفاده  طوربهطنابی که  حجم :STANDING ENDقسمت ساکن  .8

 .گیردمیگره با آن انجام  عملیات ایجادیا بخشی از طناب که  سر :RUNNING ENDقسمت فعال   .9

 دایره کامل یک ایجاد :LOOPحلقه  .10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Knots 

 پیچش

 حلقه خم

 نیم حلقه

 سر ثابت سر آزاد
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 1گره ضامن 

های سردست هستند که بر روی قبضه واقع همان گره در .شودمییا باز نشدن گره اصلی استفاده و ل نشدن از این گره جهت شُ

 شوند.ها زده میانتهایی گره

 

    

 

 

5 4 3 2 1 

 

 

 ۲وسط طناب هشته گر 

  
   

5 4 3 2 1 

                                                           
1. Overhand Backup 

2. Directional Figure 8 
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 1گره پروانه 

ویژگی  ترینمهم .شودمیکردن زدگی طناب استفاده  و خارج تراورسی هاکارگاه دونقطه،ی هاکارگاهاز این گره جهت استفاده در 

 جهت آن است. سهاین گره در وارد کردن بار به  توان گره پروانه،

 

     

5 4 3 2 1 

 

 

 ۲گره بارل 

 کششی هرو با ارابین یا کارگاه وارد کرده درجه به ک 36۰صورت فشار را به و ی است که لغزنده بودهاگرهین ترحجمکمین و ترکوچک

 یهاکارگاه به طناب سر اتصال جهت گره این . ازشودمیها استفاده یتحماخاطر همین ویژگی از بارل در سر خود به گردد،یتر ممحکم

 .شودمی ها استفادهیتحمابسته و خود یهاحلقه ،هارنس مصنوعی، و طبیعی

 

 

     

4 3 3 2 1 

 

 

                                                           
1. Alpine Butterfly Loop 

2. Barrel 
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 1سنگ گره 

 .دنمو استفاده فرود یابر جداگانه طوربه رشته هر از توانمی بنابراین کندمی قفل را طناب رشته دو هر گره این

 ۲(دست )رو به پایینگره سنگ سر .1

 

     

5 4 3 2 1 

 

 3رو به پایین()گره سنگ هشت  .2

 

 
     

6 5 4 3 2 1 

                                                           
1. Stone Knot 

2. Downward Overhand Stone Knot 

3. Downward Figure-8 Stone Knot 
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 1(گره سنگ سر دست )رو به باال .3

 

     

5 4 3 2 1 

 

 

 ۲(باال به رو) سنگ هشت گره .4

 

      

6 5 4 3 2 1 

 

 

                                                           
1. Upward Overhand Stone Knot 

2. Upward Figure-8 Stone Knot 
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  1دو سر طناب هشتگره 

 

      

6 5 4 3 2 1 

 

  ۲دو سر طناب دارحلقه هشتگره 

 

 

    
 

5 4 3 2 1 

                                                           
1. Figure 8 Bend 

2. Flemish Bend 
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 1گره خفت دو سر طناب 

 .باشد مترسانتی 3۰ حداقل باید طناب سر دو قبضه طولگردد. می استفاده قطرهم طناب رشته دو اتصال برای

    

4 3 2 1 

 

 ۲مهگره تس 

 .شودیک تسمه به هم از این گره استفاده میسر یا گره زدن دو  تسمه به هم و کردن دوتصل برای م
 

 

 

                                                           
1. Flat Overhand Bend 

2. Water Knot 

   

3 2 1 

   

6 5 4 
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 1گره حمایت 

    

4 3 2 1 

 ۲گره لغزنده 

 .لغزنده است هایاین گره از خانواده گره

    

4 3 2 1 

 ( بندمالگره چفت شونده)3 

گردد. این گره با زدن یک گره کردن ابزارهای فرود یا گره حمایت از آن استفاده میصورت لغزنده است که جهت قفلای بهگره

 گردد.میبا قرار دادن کارابین در حلقه آن بر روی طناب باردار، کامل  و ایجادشدهضامن بر روی حلقه 

ره روند، اما این گره یک گها برای این منظور به کار میدیگری از گره توجه شود که این گره باید چسبیده به گره حمایت زده شود. تعداد

 اعتماد است که آزاد کردن آن بعد از وارد آمدن بار بر روی طناب نسبتاً آسان است.آزاد شونده قابل

     

5 4 3 2 1 

                                                           
1. Munter Hitch 

2. Slip Knot 

3. Mule 
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 1ای اصطکاکیهگره 

داشتن بار در نقاط معین از نگه های حیاتی در کوهنوردی و امداد هستند که برای صعود و فرود وهای اصطکاکی از گرهگره 

محض اینکه وزن روی آن وارد شود در همان نقطه تواند آزادانه در طول طناب حرکت کند اما بهروند. این گره مییک مسیر به کار می

نکته بسیار مهم این است که همیشه قبل از قرار گرفتن بار بر  کند.بار را در همان نقطه از طناب متوقف می گیر کرده و محکم به طناب

 درستی انجامکردن را بهقفل روی گره اصطکاکی آن را آزمایش کنید تا اطمینان حاصل کنید در مواقع لزوم عمل حرکت روی طناب و

ممکن است جهت ایجاد  ها باشند،تر از قدیمیهای جدید ممکن است لغزندهکمی باهم تفاوت دارند، طنابها که طنابدهد. از آنجاییمی

کته های اصطکاکی نها در همه گرهکند. تعداد پیچشخوبی عمل میهای بیشتری نیاز باشد تا مطمئن شوید که بهگره به تعداد پیچش

متر در صورت استفاده از طنابچه، معموالً دو میلی) ی مورد استفاده بستگی داردچهطناب و تا حدودی به قطر طناب بسیار مهمی بوده و

 کهرصورتیدتوانید شما می های کمتر است.شود(. اختالف قطر بیشتر مستلزم تعداد پیچشاختالف قطر برای دو طناب در نظر گرفته می

های های مختلفی را برای تنظیم گره در نظر بگیرید. به گرهداد پیچشتر است، تعکه بارتان سنگینیا هنگامی است طنابتان خیس یا گلی

ست فشار وارد شود. )محکم گرفتن گره در کف د( از قسمت باالیی یا پایینی آن )بسته به جهت حرکت وسیله انگشتاناصطکاکی باید به

 هایطنابچه از روی طناب سُر بخورد(. استفاده و دهنکرعملشود که گره ی گره، باعث میمشت کردن ناخواسته زدگیو یا در حالت وحشت

 د،دهنمی دست از را خود انعطاف و شدهخشکآب،  معرض در یا قرار گرفتن و استفاده بار چند از پس اینکه علت به بازار در موجود متری

و  کرده سوختن به شروع شده و فضعی فرود در شدن گرم و اصطکاک اثر بر اینکه یا و بخورد سر طناب روی بر یا که شودمی باعث

صورت تخصصی و جهت های پروسیک بهدرخواست کاربران، طنابچه با توجه به رشد فنّاوری و را نیز افزایش دهد. سقوط خطر احتمال

 شود.می تولید (Aramid / Spectra/Kevlar / Technora/Polyester /Spun Nomex Vectran) مانندهایی مصارف گوناگون از جنس

 های پروسیک:خصوصیات طنابچه

 پذیرانعطاف 

 حرارتی باال مقاومت سایشی و 

 قطر مناسب 

 سایز مناسب 

 

 ۲کارابین ترمز()گاردا  گره .1

 آوردیم به وجود را سیستمی نماید ویمطرفه عمل این گره همچون ابزارهای یک

اال ب کند. استفاده از این گره با توجه به اصطکاک حرکت جهتیک در فقط طناب که

یل فشار زیاد وارده بر طناب، احتمال له شدن به دلشود، ضمن آنکه ینمچندان توصیه 

های یستمسهای پرطرفدار در هنوز جزء گره حالینباای طناب وجود دارد. هسته

ز ا کارابین مشابه هم دارد و بهتر است دوگره گاردا نیاز به  آید.باالکشی به شمار می

 فاده گردد.شکل استیضیبکارابین 

 
   

3 2 1 

                                                           
1. Friction Hitches 

2. Garda Hitch 
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 1گره اتو بالک یا پروسیک فرانسوی .2

ه گره ک دقت شود .استاز گره پروسیک و کلمیست  ترراحت نسبتاً بار یرآزاد شدن ز برای آن یو توانائمزیت این گره نصب سریع 

کامل شدن مرتب  از بعد هانشود و حلقه زده حلقهدر قسمت های به دور طناب اصلی قرار نگیرد و همچنین یچشدر پ دوسر طناب دوال

 شوند.
 

   

3 2 1 

 

 

 ۲پروسیک نامتقارن .3

کارایی داشته و بیشتر به جهت روان حرکت نمودن گره  جهتیکبوده و فقط در  جهتِاین گره یک برخالف گره پروسیک متقارن،

 .شودیمدر صعودها استفاده 

 

    

4 3 2 1 

 

 

                                                           
1. French Prusik or Auto block 

2. Prusik - Asymmetrical Swabich (Schwabisch) 
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 1گره والدوتین ترس .4

ی کرد. این گره یک گره اصطکاک استفاده ثابت طناب از رفتن پایین و باال برای آن از توانمی که است اصطکاکی گره یک یتوی

حمایت بر خود از این گره جهت صعود، های اصطکاکی، آزاد شدن گره تحت بار است.آزاد شونده است که مزیت آن نسبت به بقیه گره

 شامل کاربردها. کرد آزاد را آن بار تحت توانمی شود، زده درستیبه گره کهوقتی. شودمی فادهاست عبور از گره روی طناب فرود،

 طناب روی از مصدوم رهاسازی طورهمین و شودمی آزاد بار تحت که ایگره عنوانبه فرود، هنگام در گره از عبور فرود، در حمایتخود

 است. باردار

 است. متغیر طناب حالت و وضعیت مدل، و نوع قطر، بسته به نیاز مورد عبورهای و هاچشپی تعداد بهینه، عملکرد برای توجه:

 ایینپ در که قفل خودکار. شودمی فرود ابزار باالی تیوی کردن سوار به توصیه شود،می استفاده فرود در حمایتخود برای وقتی :اخطار

 باشد،ن درست فرود ابزار و خودکار قفل بین یفاصله اگر است ممکن یا و دکن گیر فرود ابزار در است ممکن است شده سوار فرود ابزار

 نکند! قفل اصالً  نیاز، مورد زمان در

 طریقه ایجاد:

 کنید ایجاد فرود طناب کامل دور پیچش چهار یا سه. 

 گیرد قرار یکدیگر راستای درمساوی  طوربه هاآن انتهای تا بیاورید پایین را هاآن هایدم. 

 دهید بار از زیر( عبوربار از رو یکصورت ضربدری )یکبه میزبان طناب جلوی و عقب از را اهرشته. 

 کنید متصل کارابین به را هاسوراخ یا هامادگی. 

 

 

 

     

5 4 3 2 1 

 

 

                                                           
1. Valdotain Tresse 
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 1سقوط فاکتور

ر وارد و ابزارهای درگی کنندهسقوطکه بیانگر میزان جراحتی است که بعد از سقوط به شخص  استفاکتور سقوط یک نسبت  

عنوان تابعی از نیروی ضربه آگاهی کامل از آن داشت. نحوه محاسبه گیری مهم بوده که باید به. فاکتور سقوط در واقع یک اندازهشودیم

سم ج ، که برابر با سقوطدو استآید. بدترین فاکتور سقوط فاکتور می به دست کنندهسقوطآن از تقسیم طول سقوط بر طول طناب 

افتد اما احتمال ایجاد یماستفاده از تجهیزات اتفاق  ( در۲5/۰-5/۰)ی هاسقوط. اغلب، فاکتور استبرابر طول کلی طناب  دو اندازهبه

دو  یتخودحما)تصویر دوم از سمت راست(، یک  عکسبهبرای مثال با توجه  ی وجود دارد.نورددرههم در  دوی باالتر از هاسقوطفاکتور 

. شما یدایستادهااز کارگاه  تریینپاطرف به هارنس شما و از طرف دیگر به کارگاه متصل شده است و شما یک متر رید که از یکمتری دا

یله تقسیم وسبهید. این عدد اکردهرا تجربه  5/۰کنید. در این حالت شما فقط فاکتور سقوط یماز لبه فرود لیز خورده و یک متر سقوط 

به کارگاه متصل  یتخودحمااست. اگر شما با همان  5/۰که برابر با  آمدهدستبه( متر بر طول طناب سقوط )دو طول سقوط )یک متر(

باشید، اما پای شما بر روی کارگاه باشد )تصویر اول از سمت چپ(، شما ابتدا دو متر سقوط کرده و سپس دو متر دیگر تا جایی که طناب 

اگر  متری دوید. حتی در طول کوتاه اشده دوبد دچار فاکتور سقوط  واقعاً ، شما در یک شرایط کنید. در این مثالکش بیاید سقوط می

یز های جدی به کارگاه و تجهیزات نیبآس، بلکه باعث شودمیباعث آسیب دیدن کاربر  تنهانهکافی زیاد باشد،  اندازهبهفاکتور سقوط 

ن کنید، مطمئیمبه این خاطر است که زمانی که شما خود را به کارگاه متصل  حد پایینی که برای فاکتور سقوط وجود دارد گردد.یم

ی سخت وارده بر بدن شما یا تجهیزاتتان اجتناب هاضربهحمایت بین شما و کارگاه وجود دارد تا از شوید که کمترین خالصی در خود

 لبه روی ۲7/۰ معادل سقوطی فاکتور در صورت وارد شدن یلوگرمی بر روی آن وجود دارد،ک 8۰استر استاتیکی که باری یپلشود. طناب 

شده و یک حقیقت است. سعی کنید اضافه طناب را در همه حال یشآزماتکه شود. این موضوع  دوی راحتبهتواند یم آن، به تیز گرانیت

 از سیستم خود دور کنید!
 

 
 

                                                           
1. Fall Factor 
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 1هاحمایت

 برسد. حداقل به احتمالی، سقوط اثر در وی به آسیب وارده میزان نفر، برای مناسب امنیت ایجاد با آن طی که گفته عملی به 

 ۲حمایتچی 

 گویند.می یحمایتچ دهد،می انجام ویژه ابزار بدون یا با را حمایت عمل که فردی به

 

 3یبدن تیحما 

ی میتهمبه  و کمکی که جهت حمایت نورددرهروشی ایمن در 

و بر هم خوردن  ی احتمالیهابیآس ،از سقوطی ریو جلوگخود 

ی هاگذرگاهدر مواقع عبور از  د.گردیمتعادل استفاده 

 که هاشدندست به سنگ  ایو  تراورس ،لغزنده العبور،صعب

و طنابی برای است در نزدیکی زمین در تالش و تکاپو  نورددره

 باید مورد استفاده قرار گیرد. شودینمحمایت استفاده 

 
 

 طریقه حمایت 
رود او را برای ف یتچیحماافتاد،  نورددره، چنانچه است باشآمادهبا دستانی باز به سمت باال ایستاده و یا در حال  یتچیحمافرد  

باید ن یتچیحما. استبه زمین  صعودکنندهی این نوع حمایت جلوگیری از برخورد مستقیم سر و کمر هیاولکند. هدف هدایت می ترامن

 فرد سقوط کرده کند. درگرفتنسعی 

ی کشیده به سمت باال و انگشتان به هادستعرض شانه باز،  اندازهبهصورت ایستاده با پاهای کمی خمیده و وضعیت حمایتچی باید به

زدن به  کافی است، با شدت ضربه صعودکنندهی فرد هاکپلهم چسبیده باشد و با شصت به انگشتان شکست بدهد. یک شارژ ضعیف به 

لغزش  پای خودش فرود بیاید. دوو نتواند روی  شدهخارجاز حالت عمودی  صعودکنندهتعادل فرد  شودمیباعث  صعودکنندهپشت کمر 

ی باالیی فرد تنهمینی فشار مختصری به لهیوسبهتواند اغلب می ی عمودیهااز صخرهی با شیب کمتر هاسنگیا سُرخوردن روی 

 متوقف شود. جهت صخره برخالف صعودکننده

 4حمایت کردن 

که دستمان را  کنیممیاستفاده از طناب برای جلوگیری از سقوط است. از حمایت زمانی استفاده  فنحمایت کردن یک               

 ندیگویمان است. نورددرهدر  شدهفراموشبرای صعود احتیاج داریم و ریسک سقوط جدی وجود دارد. متأسفانه حمایت کردن یک هنر 

 خوبی نیست! نوردهم ک حمایت کامل و مفید آگاه نباشد،ی که از چگونگی ینوردهم

                                                           
1. Belays 

2. Belayer 

3. Body Belay 

4. Belaying 
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 حلقه کردن و مدیریت طناب

  1طناب کیسهاستفاده از مدیریت طناب با 

ریزی و استفاده از کیسه طناب باعث ایجاد سرعت عمل و سهولت در امر طناب

در هم و همچنین باعث ایجاد نظم و  هاطنابجلوگیری از گره خوردن و پیچیده شدن 

 گردد.لوت بودن کارگاه میخ

 

 

 :نحوه اجرا 

ی داخل کیسه گره بزنید به شکلی که گره حلقهانتهای طناب را به پایین یا باالی 

طناب را از کارابینی که از  باز نشود تا کیسه طناب از دست نرود. خودیخودبه

 و ی طناب بریزیدسهیکاست رد کنید و طناب را داخل  زانیآوی کاله ایمنی تسمه

جمع کرده و درون  کدستی کوچک درون یهاحلقهصورت توانید طناب را بهمی ای

 کیسه قرار دهید.

 

 

صورت مرتب درون کیسه طناب قرار شود تا طناب به دقت ی جمع کنید تا طناب فشرده بماند،خوببهمتر کیسه را  هرچند باًیتقر

 الیی گره بزنید و در کیسه را ببندید.ی باحلقه به ی به انتهای دیگر رسیدید،وقت بگیرد.

روش دیگر طناب دوبل است که طناب را دوال کرده           

 شدهمشخصوسط طناب توسط عالمت  کهیدرصورت ایو 

ناب ط سهیکتهآن را به  نیکاراب و توسط زدهگرهباشد، آن را 

طناب را به کیسه طناب گره  ماًیمستق ایو متصل کرده 

 و دوصورت دوال درون کیسه قرار داده ا بهر طناب ،میزنیم

 ایو  زدهگرهصورت مجزا به سر کیسه طناب سر طناب را به

 .میدهیمتوسط کارابین اتصال 

 

 

                                                           
1. Rope Management wth a Rope Bag 
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 :نحوه استفاده  

توان حمل کرد یا از می کیسه طناب را یا در کوله          

صورت نداشتن کیسه طناب  و درنمود  زانیآوهارنس 

 کیسه عنوانبهی پشتکولهی خالی سر توان از فضامی

 طناب استفاده کرد.

 
 

توسط  طناب یسهک پس از رسیدن به کارگاه،          

ر دو س)استفاده از کارابین پیچ در  نوردیدرای درهکوئیک

 شود.به کارگاه متصل می درا(کوئیک

 

 
           

 فرن طول فرود طناب را پایین داده، نفرات فرود رفته، اندازهبه رود و طناب ریزی،به نوع ف بسته ،کنیممیسر طناب را از حلقه فرود رد 

 خطر احتمالیدر فرودهایی که  رود.یمآخر سیستم طناب ریزی را آزاد کرده، کیسه طناب را به هارنس خود متصل کرده و فرود 

رتاب کیسه طناب را به پایین پ از اتصال طناب به کارگاه، پس توانیوجود ندارد، برای رسیدن رشته طناب به پایین آبشار م یشدگغرق

 ی دیگر است.هاروشاز  کارآمدترو  ترمنیای طناب بسیار سهیکی لهیوسبههای آبی اداره کردن طناب برای دره کرد.
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 پرتاب طناب
 کنیم.را حلقه کرده و پرتاب می طناب از اتصال طناب به کارگاه، پس جهت پرتاب طناب،

ی سمت کارگاه را پرتاب کرده و سپس حلقه اول توان طناب را به دو حلقه تقسیم کرد،طناب خیس و یا سنگین باشد می کهیرصورتد

 حلقه دوم را.

 پرتاب حلقه

 تریطوالنی هامسافتی طناب را به دستههای کوچکی درست کرده و به دور آن یک گره لغزنده زده تا بتوان روش حلقه نیدر ا

 پرتاب کرد. رکردنیگ بدون

 قرار گیرند: مدنظربرای پرتاب طناب، نکات زیر باید 

  شودینمیم متر انتهایی طناب در فرودهای خشک که انتهای طناب و فرود دیده نگره زدن. 

  یی که احتمال وجود انسان در زیر آن هست مانند فرودهای آخرفرودهاطناب قبل از پرتاب کردن آن در  کلمهفریاد زدن 

 باد وزش جهتعایت ر 
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 1سایش کنترل

ی از یرو جلوگطناب  عدم آسیب دیدن به منظور یا لبه با دیواره طناب ازحدیشکنترل تماس ب از بین بردن، محدود کردن، یا: هدف

یر و باید مراقب مس هکیدرحال ،است جایب یهاتکان و پرش فرود و جلوگیری از یکنترل سایش نیازمند کنترل نحوهبریده شدن آن. 

 .حل مشکل خواهد بودنصب کارگاه در نقطه مناسب راه یطورکلبه. طناب نیز بود گاهیهمکان تک

 

 متفاوتی برای کنترل سایش طناب وجود دارد: یهاتکنیک

 کنترل کردن ناحیه سایش .1

 جا کردن نقاط سایشجابه .2

 دو الیه کردن طناب .3

 حذف کردن نقاط سایش .4

 ه سایشکنترل کردن ناحی .1

اولین ی قرار دارند. مدر مسیر آبشار نقاط سایش مه          

 :تواندیظ ممحافظ است. این محافشامل قرار دادن یک  تکنیک

 محافظ طناب 

 کیسه بار 

 موکت باشدتکه یکنتی یا زبر یپارچه. 

 

 

  شودصب مین طرفهیکطنابچه یا گیره یا ابزار محافظ روی کارگاه یا روی طناب فرود به کمک یک. 

د توانیم ی دره یا مسئول کارگاهگاهی اوقات نیز راهنما       

)زیر طناب(  سطح با ناحیه سایشدادن پای خود هم با قرار

 .محافظت کند از طناب

 
                                                           
1. Abrasion Control 
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  فرودحین سایش در 

 

اگر امکان داشته باشد محافظ روی طناب فرود قرار داده           

کننده توسط محافظت قسمت ،آخرین نفر فرودبعد از . شودمی

گاهی اوقات امکان  شود.به سمت شخص کشیده می بازیابیطناب 

شود؛ اما انجام گیره ثابت دارد که محافظ روی طناب با استفاده از 

 نیازمند داشتن مهارت کافی است. تکنیکاین 

 

 

 

 جا کردن نقاط سایشجابه .2
 توان نقاط سایش را برطرف کرد.ی راهنما میهاطنابو یا  یبیلیرو  وییشنیدی هاکارگاهبا ایجاد            

 

 

 دو الیه کردن طناب .3

پرتراکم و شدید باشند باید از طناب  هایشزمانی که سا            

 برد.بهره  دوال

 
 

 حذف کردن نقاط سایش .4

ر د میزان ساییدگی بسیار شدید است. ،یهالیهآهکی یا ال یهای شکننده، صخرهیفشانآتش هاییطدقت کنید که در مح            

چنین شرایطی فقط باید از مسیر منحرف شد و از تماس یا سایش خودداری کرد. استفاده از یک طناب پشتیبان و هماهنگی تمام 

 .افراد گروه برای عبور از مسیر الزم است
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 1پشتیبانی از فرود

 فرود وجود دارد: روش متعارف برای پشتیبانی از سهی نورددرهدر 

 )حمایت از پایین( نشانآتشروش حمایت  .1

 روش حمایت از باال .2

 روش قفل خودکار .3

 ۲نشانآتشحمایت  .1

چه  ی در پایین،نورددرهی که زمان هراز این تکنیک                 

 توانروی زمین چه در ایستگاه بعدی فرود قرار داشته باشد، می

رد دیگر در حال فرود است، ف کهیهنگاماستفاده کرد. حمایتچی 

با  هرلحظهتواند می کنندهتیحما .داردیمه شُل نگطناب را 

کشیدن طناب به سمت پایین یا سفت کشیدن طناب، فرد را 

حکم دست ترمز را برای فرد  کنندهتیحماکار  نیا متوقف کند.

تا زمانی که کنترل خود را به دست بگیرد،  فرد راتواند دارد و می

و  شدهانجامل کردن طناب اه دارد. آزاد کردن فرد، با شُایمن نگ

فرد قادر خواهد بود به فرود خود ادامه دهد. این کار به توجه و 

 نیاز دارد. کنندهتیحمادقت باالی 

 

 
 3از باالحمایت  .2

که کسی  گیردمیاین روش زمانی مورد استفاده قرار                

( طناب کافی موجود نشانآتش)در پایین نباشد یا برای حمایت 

و طناب کافی در کارگاه فرود موجود باشد.  کنندهتیحمانباشد اما 

 یا با زدهگرهساده یک طناب مجزا را به هارنس فرود رونده  طوربه

 آنیک کارابین قفل شونده متصل نمایید و در زمان فرود با 

یا مورد حمایت کنید. اگر فرود رونده تعادل خود را از دست بدهد 

یا پایین دادن  توان متوقف کردن کنندهتیحمای رخ دهد، اورژانس

 را داراست.آن فرد 

 

 

                                                           
1. Belaying And Descending 

2. Fireman's Belay 

3. Top Belaying 
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 1قفل خودکار .3

تواند از پشتیبانی به نام فرود رونده می ،وجود ندارد نشانآتشی دیگری نداریم یا امکان حمایت جداگانهاگر طناب  

بان فرود پشتی آوردنی مکانیکی که برای فراهم لهیوسهر نوع گره یا هر  ی بهطورکلبهقفل خودکار استفاده کند. این اصطالح 

 اشاره دارد. شودمیاستفاده 

 

 

 

 

 

 
 

 قفل خودکار پایین ابزار فرود قفل خودکار باالی ابزار فرود

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Autoblock 
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 1فرود

 ( انجامفرود طبیعیابزار )بدون  فرود مصنوعی( و یاابزار )، حال ممکن است این عمل با گویندفرود میرا  عمل پایین رفتن

 .گیرد

 طبیعی فرود 
. بعد از شیمه باها داشتدید مناسبی برای انتخاب گیره یمبتوان مناسبی با سنگ داشته باشد تا بدن باید فاصلهدر این فرود، 

های پایینی را روی گیره هاپا سسپ وریم.آلت کشیده در میابه حرا ها دست زمانهم بر روی پاها نشسته و ها،استقرار کامل روی گیره

اب انتخ یمناسب تریینهای پاها گیرهبرای دست سپسو  به حالت کشیده درآیند هادستنشینیم تا یمها داده و دوباره روی آنقرار 

 کند.یمبدین ترتیب فرود ادامه پیدا  کنیم.می

 مصنوعی فرود 
گیریم. فرود و... کمک می هشتلکه از طناب و ابزارهای مخصوص فرود مانند کنیم بها استفاده نمیدر این نوع فرود دیگر از گیره

اساس فرود، اصطکاک بین طناب و ابزار فرود یا بدن است که افزایش در این روش تمام وزن ما بر روی طناب و ابزارهای فرود است. 

 تواند بسیار خطرناک باشد.مفرح بودن( می فرود در عین سادگی )و شود.شکست طناب باعث کنترل بهتر و کاهش سرعت فرود می

 ۲ساده فرود ابزار هشتبا رود ف

 به کارگاه یتخودحمااستقرار در کارگاه و زدن  (1

 کردن گره و چکاصطکاکی و آوردن بار بر روی آن جهت قفل شدن  گره جادیا (2

 نیست و دور از ذهن یامر نیاز کاراب ابزار فرود هنگام خارج کردن سقوط کرد که از دست دادن کنترل و خاطرنشانابتدا باید  (3

هارنس وصل شده  اصلی یچ متصل به حلقه فرودپاز سوراخ بزرگ به کارابین  ،ساده هشت فرودهمواره باید  دلیلبه همین 

پشت حلقه کوچک، به دور  عبور داده و از هشت فرودیرحلقه بزرگ زاز کارابین، طناب را از  هشت فرودباشد و بدون در آوردن 

 .یمانداز یبهشت  کمر

 هشت فرودکنیم. در این روش، کوچک به کارابین صندلی متصل می حلقهاز  مجدداًرا از کارابین در آورده و  هشت فرودآنگاه  (4

 .دگردگاه از حمایت خارج نمیهیچ

   

                                                           
1. Descend 

2. Descending Using Figure 8 Descender 
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 1ورف شکلین روش به ا .بندیمیمطناب دست ترمز را از سمت مخالف دست ترمز به داخل کارابین انداخته و پیچ کارابین را  (5

شود و به خاطر قرار گرفتن  حذف (۲خطای قفل شدن طناب به دور هشت فرود )ایجاد گره الرک شودمیمعروف است که باعث 

 شود. ترراحتگردد کنترل طناب طناب روی طناب و شکستی که توسط کارابین ایجاد می

 
 

   
 هنگام فرود قبل از ایجاد گره الرک (نمای جلو)یجاد گره الرک بعد از ا (نمای پشت)بعد از ایجاد گره الرک 

 

 ...کنید. ابزار درست وصل شده است؟ کارابین پیچ بسته است؟ و  را چک یزچهمهمجدد  (6

گیریم که دست در کنار دوخت یمی اگونهبهو با دست ترمز طناب را  (زترمدهیم )در طرف دستبدن قرار می طرفیکطناب را در  (7

 ر و انگشت شصت رو به باال باشد.شلوا

 اگر پاهای خود را .دنباشعرض شانه باز  اندازهبهو حداقل عمود بر سنگ پاها  رو به سنگ بوده وباید در فرود بدن دقت کنید که  (8

 .دو به اطراف منحرف و برخورد خواهید کر خوردههمبهی سادگبهکنار هم بگذارید تعادلتان 

چ نباید هی و شودمیاستفاده  این دست برای باالنس و حفظ تعادلطناب را از باالی هشت گرفته ) با دست دیگر )دست تعادل( (9

خود را از کارگاه آزاد کرده، سپس گره اصطکاکی را آزاد  یتخودحماو پس از گرفتن خالصی طناب،  (وزنی از شما را تحمل کند

 ایین هدایت کنید.با فرود رفتن، با سر انگشتان گره را به سمت پ و همراهکرده 

                                                           
1. 4 

2. Lark 
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 کنندهتیحمااز ، به منظور حمایت گرفتهفاقد ابزار پشتیبان )گره اصطکاکی( هستید و نفر دوم از پایین ته طناب را  کهیدرصورت (10

 .«رومیمفرود »فریاد بزنید ه و دنموخود را از کارگاه جدا  تیخودحما ،تحت حمایت بودید هنگامی که ؟حمایتبپرسید؛ 

. دیدارنگهدر ابزار فرود سر بخورد. دست ترمز خود را در کنار ران خود  شدهکنترل آهنگشما با یک  در دستناب اجازه دهید که ط (11

 وارد کند. بیآسبه انگشتان شما  اگر دست ترمز شما به سمت دستگاه فرود برود امکان دارد که

توانید مسیر حرکت خود را ببینید و امکان د مشکل میاگر زیاد به جلو خم شوی دیدارنگهقسمت باالی بدنتان را مایل به دیواره  (12

 لباس و موها داخل ابزار فرود وجود خواهد داشت و اگر زیاد به عقب متمایل شوید، امکان واژگون شدن وجود دارد. رکردنیگ

 .ی پا را روی سنگ و پاشنه پا را رو به پایین قرار دهیدپنجه

وک و باعث وارد شدن ش کار نیانکنید  زیوخجستببینید،  دقتبهنگاه کنید و مسیر را را  نییپا به سمت پایین راه بروید، آرام (13

 آید.می حساببهو یک فرم فرود بسیار بد  آسیب به کارگاه شده

فرسایش و  ی باعثو آونگپاندولی  حرکات .بردیمی جانبی امکان از دست رفتن تعادل را باال هاحرکت در مسیر طناب فرود بروید. (14

 .شودمیجدی به طناب  بیآس

 رارق هاسنگی بزرگ فضای معلقی در پیش رو دارید. بسیار مراقب باشید، نگذارید دستتان میان طناب و هاکالهکاز  در عبور (15

ا ی شمهادستدست تعادل به سمت لبه حرکت کنید یا به عقب متمایل شوید تا  آوردنو با فشار  بچرخید بغلیا به  گیرد.

 رها شود. تاً ینهاو  زانیآوسپس بگذارید که پاهای شما  کالهک قرار گیردقسمت  نیترنییپا

 .«سنگ»چیزی افتاد فریاد بزنید  اگر و شل پا نگذارید. آزادی هاسنگو  آواربه روی  (16

ر د دطناب را از ابزار فرو ،تیخودحمابعدی رسیدید، بعد از اتصال  کارگاه یا به دیقرار گرفتی ایمنی وقتی روی زمین در نقطه (17

 . طوری فریاد بزنید که افراد باال متوجه شوند و یا با استفاده از عالئم شنیداری اعالم کنید.«آزادحمایت »بیاورید و فریاد بزنید 

 فرود: درباره نکاتی

 کنید استفاده فرود دستکش از دستانتان از محافظت برای. 

  ی )در فرودهای خیس و دارای حوضچه به زمین رسیده باشد.ی تیز قرار نگرفته و انتهای آن لبهمطمئن شوید که طناب روی

 عمیق طناب فرود یک متر باالتر از سطح آب قرار گیرد(

  رود در لوازم ف رکردنیگرکاب یا هر چیز دیگر را که امکان  پا ایمنی، بند کاله طناب، گره ،بندداری گشاد و هالباسموهای باز و

 و یا از دست دادن کنترل را دارید. رکردنیگار فرود گیر کند، امکان را دارد، ایمن کنید. اگر چیزی در ابز

  حمل کردن آن بر  یجابه دهدیحالت مسیر اجازه م کهیدرصورتسنگینی به همراه داریم بهتر است  کولهاگر در حین فرود

 .میینما متصلخود زیر کارابین ابزار فرود روی پشت آن را به 

 روی های اصطکاکی برهگر لغزاندن و کنترل در نحوه 

 رهگ روی بر را دست فرود هنگام نباید گاهچیهطناب، 

 رد دست باید بلکه گرفت، دست در را گره داد و قرار

 .اندبلغز پایین سمت به را گره و گیرد قرار گره باالی
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 ی فروددر ابزارهااضافه کردن اصطکاک 

م ه هشت معمولی را کند. دور آن اصطکاک بیشتری ایجاد گردش باکارابین دیگری را به هارنس خود متصل کنید تا طناب 

وکا با یا ا پیرانا دار همانندکشاخو  دارقالبهای هشت . درکندیمگرداند که البته این کار اصطکاک بسیار زیادی تولید  دو بارتوان می

روش ایجاد اصطکاک  نیترآسان هاوبیتو  هاهشت . برایشودیمها، مقدار اصطکاک اضافه ایجاد پیچاندن طناب دور قالب و شاخک آن

توان . حتی برای اصطکاک بیشتر میاست آنی پای هارنس در طرف دست ترمز و گذراندن طناب از حلقهبیشتر، وصل کردن کارابین به 

ر متصل شده، استفاده کرد. تغیی آناز کارابین پای مخالف رد کرد یا حتی به دومین کارابین کنار همان کارابین که ابزار فرود به  آن را

ییر با تغ که است. عیب آن این داردیماز فشار را از روی دست کنترل بر  سومکی حدوداًمؤثر  طوربه در طناب ینیچننیامسیر کوچک 

 نید.ک ادهترمز استفکنترل در سمت  منظوربهو نه پایین( کشید. سعی کنید که از هر دو دست )طناب را به باال  ستیبایممسیر 

 

 ی طوالنی:فرودها

ی بلند و طوالنی وزن طناب فرودهادر 

ته که بس شودمیباعث ایجاد نیرویی  زانیآو

و  رممکنیغبه طول و وزن طناب، فرود را 

ندی را به همراه دارد. یا شروع خیلی کُ

هرچه شما بیشتر فرود بروید وزن طناب 

فرود  ترعیسرو  ترعیسرکم شده و شما 

قدار اصطکاک مورد نیاز هنگام ، مدیرویم

. اگر احساس استشروع و پایان متفاوت 

کردید که در ادامه سرعت شما خیلی 

سریع خود را قفل کرده و  شودمیسریع 

سپس یک اصطکاک اضافه ایجاد کنید. 

اگر به خود اجازه  )مانند کارابین حلقه پا(

دهید تا زیاد سرعت بگیرید سرانجام 

داده و دستان خود کنترل خود را از دست 

و یا حتی ممکن است دچار  دیسوزانیم را

 سقوط شدیدی بشوید.
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 1ابزار فرود کردنقفل

ین حالت، در ا .دیبمانتنظیم یا اجرای مانور یا گرفتن عکس ثابت  منظوربه ستیبایمکه شما  رسدیمزمانی در هنگام فرود           

 رد:روش برای ثابت ماندن وجود دا نیچند

 ی باسن خود به سمت باال بکشید.سوبهرا  آنبپیچانید و محکم به دور ران خود بار  سهحداقل طناب را  .1

 .کاتو بالشوند استفاده کنید مثل بافت فرانسوی، والدوتین یا  آزادتوانند می فشارتحتهای اصطکاکی که از گره .2

و  دیدارنگه آنجارا در  آنی ابزار فشار بدهید و بر رورا  ، با دست تعادل طنابدیکنیماگر از هشت فرود ساده استفاده  .3

ین قسمت باالی هشت و طناب باردار قرار داده و محکم به پایین مابترمز طناب را از پایین هشت باال آورده و  با دست

 کشیم )قفل ناقص(.یم

 توجه: ایجاد قفل ناقص فقط در فرودهای شیب دار مجاز است.

    
و با  دیدارنگاه آنجارا در  آنی ابزار فشار داده و بر روبا دست تعادل طناب را  کامل باید و قفلد ایمنی بیشتر برای ایجا

 ایجاد نمایید. دارحلقهترمز طناب را دوبل کرده وبر روی طناب باردار یک گره سردست  دست

و با دست ترمز بر روی بدنه کارابین یک  دیدارهنگ آنجارا در  آنی ابزار فرود فشار داده و بر روبا دست تعادل طناب را  .4

 گره میول ایجاد کنید.

 

 
 

                                                           
1. Locking Off 
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 1صعود

، کنندمیها استفاده ان از آننورددره. به علت تنوع ابزارهایی که میشویمدر مواقعی در دره مجبور به صعود بر روی طناب  

 روش نیکارآمدترو  نیترمنیادارد ولی آنچه مهم است بهترین، کردن ابزارهای فرود وجود  طرفهکیی برای یهاروشنسبت به هر ابزار 

 .میپردازیم ابزارهای در اینجا به آموزش صعود با این سازکسانکه جهت ی استبوده که استفاده از دو ابزار یومار و کرول 

 ۲کرول صعود توسط 

 کنیم.رگالژ و تمام اتصاالت را چک می یهاقسمت، هارنسپس از پوشیدن  .1

، ید(آدر جلو و حدود ناف )که مرکز ثقل بدن به شمار می بگیرد،آن در سمت راست قرار  ضامن فکقسمت  کهینحورا بهکرول  .2

 کنیم.سمت راست هارنس متصل می هیالیمنتهبه  لونیمایک  لهیوسبهی و مماس با بدن، خوردگچیپبدون 

صل و تورسبه  یتوسط سوراخ فوقانرا  و کرولکرده  کرول به تن تیوضع تیجهت تثب را )تورس( بند حمایل مخصوص کرول .3

 در سمت چپمان قرار گیرد. تورس، طوری که سگک رگالژ کنیممی

 .ردیقرار بگ نهیبه س دهیکه کرول کامالً محکم و چسب ی فیکس کنیدااندازهبهرا  تورس .4

به حالت اول  با یک ضربه رافک  و سپس میدهیشکل قرار م یو طناب صعود را داخل قسمت ناودان را بازکرده فک کرول .5

 است. ریفک متحرک کرول با طناب درگ یحالت خارها نی. در امیگردانیبرم( 3قفل)

 قرار دادهپا را در پا رکاب ، کنیممتصل میبه طناب صعود کرول  یرا باال وماری بلند را به یومار متصل کرده و تیحماخود .6

از نقطه  و باالو کرول در جهت  کندیحرکت م نییک متحرک کرول در جهت پاطناب از داخل ف ،پا یبا بلند شدن بر روو  

 گیرد.میقرار باالتر  یقبل

 .میریگیموزن را بر روی طناب انتقال داده و با این کار کش آمدگی طناب را  .7

 انیپا کار را تا نیو ا مینیآن بنش یو بر رو نمودهکرول منتقل  یفشار را بر رو میتوانمی ،وماری هشد مودهیکورس پ یبا انتها .8

 کنیم.تکرار می وماریکرول و  نیب انیدر م یکیصورت صعود به

 

 
 

                                                           
1. Ascend 

2. Croll 

3. Lock 
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 توجه:

 ردیقرار بگ نهیس یبر رو کسیو هارنس در حالت ف نهیس نیکه ممکن است ماب ییکرول تا جا دیبا. 

  ردیکرول قرار بگ ی فکدر باالًا دقیق ومارقسمت فک یباشد که  یااندازهبه ستادهیحلقه پا در حالت ا ایو  رکابپا. 

 نباید باز شود.کرول  ایو  وماری ، فکدر حالت صعود عنوانچیهبه 

 از  دیبا دیتوجه داشته باش دیکن یرا به شکل تراورس با کرول ط یکه مسافت دییصعود نما یطور دیکه مجبور هست یدر حالت

از زیر کرول  شدهخارجطناب  یپا رو کیمنظور با قرار دادن  نیا ی. برادیآورعملبه  یریشکست طناب داخل فک کرول جلوگ

 .میکن برطرفمشکل را  نیا میتوانمی

 
 

 .در حین استفاده از کرول و یومار همواره به قطر مجاز طناب توجه فرمایید 

 برای تحمل وزن استفاده نشود. عنوانچیهبههای کناری هارنس حلقه 

  هارنس اطمینان حاصل شود.تصل به م لونیماهمواره از بسته بودن پیچ 
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 صعود ابزار با فرود

 گردبعقی استفاده از ابزار فرود، توسط کرول و یومار جابهتوان در مواقعی که در حین صعود، مجبور به فرود در فواصل کوتاه باشیم، می

 معکوس اجرا نمود. ورطبهتوان عملیات صعود را کرده و یا در مواقع امداد بر روی طناب باردار می
 

 
 :به این منظور

  مان و در ه داشتهنگهی دست راست از قسمت باالیی یومار به سمت پایین فشار داده و اشارهفک یومار را با فشار دادن انگشت

 کنیم.وضعیت یومار را پایین آورده و به کرول نزدیک می

  دشوبر روی پا رکاب ایستاده تا وزن از روی کرول برداشته. 

  میداریماز قسمت باالیی کرول به سمت پایین فشار داده و نگه  اشارهفک کرول را با فشار دادن انگشت. 

 شودمیآهسته روی پا رکاب نشسته و کرول به سمت پایین منتقل  صورتبه زمانهم. 

  میآوریمفک کرول را رها کرده و روی کرول وزن. 

  شودمیتکرار  مجدداًمراحل فوق. 

 توجه:

 کامل باز نمود! طوربهی کرول و یومار را هافکنباید  عنوانچیهبهر حین انجام این روش د
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 صعود به فرود تبدیل
 کنیم.ابتدا ابزار فرود را قفل می 

  م.شوی، در باالی ابزار فرود به طناب وصل کرده و روی پا رکاب آن بلند میاستبلند  یتخودحمامتصل به  که یصعودابزار 

 کنیم.را در باالی ابزار فرود و زیر ابزار صعود به طناب متصل می کرول 

  کنید. استفاده گریددر صورت نداشتن کرول، از ابزارهای مناسب 

 میینمایمو اقدام به صعود  بازکردهاست، طناب را از ابزار فرود  شدهمنتقلوزن بر روی کرول  کهیدرحال. 

 

 فرود به تبدیل صعود
  م.کنیرا گرفته و نزدیک کرول ابزار را قفل می اشیخالصتا جایی که امکان دارد  ابزار فرود متصل کرده وابتدا طناب را به 

  ازکردهبو توسط دست ضامن کرول را  میشویمیومار را تا ده سانتی باالی کرول به پایین آورده بر روی پا رکاب ابزار صعود بلند 

، شدهقفلکنیم. در این حالت وزن، پس از باز کردن کرول بر روی ابزار فرود و طناب را از بین فک خاردار کرول خارج می

 .شودمیمنتقل 

 کنیم.گره اصطکاکی را باالی ابزار فرود ایجاد می 

  میینمایمبه خود متصل نموده و مرتب  تیحماخودگره اصطکاکی را توسط. 

 رویمیمو فرود  بازنمودهاست، قفل ابزار فرود را  یومار را آزاد کرده و با توجه به اینکه وزن بر روی ابزار فرود. 
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 گره از عبور

در مورد آن اطالعی نداشته باشد و به انتهای طناب فرود خود یک رشته  قبالًامکان دارد فرود رونده با وضعیت جدیدی روبرو شود که 

 طناب جدید دیگر اضافه نماید.

 

 در فرود:

تقل بر روی آن من کنیم تا وزناصطکاکی والدوتین را رها می گره ،انتهای طناب از رسیدن به گرهسانتیمتر پیش  ده باًیتقر .1

 شود.

 کنیم.متصل می دارحلقهخود را درون حلقه گره هشت دو سر طناب  تیخودحماجهت ایمنی بیشتر  .۲

 کنیم.ابزار فرود را آزاد کرده و طناب را از زیر گره به آن متصل می .3

 کنیم.باقی گذاشته و ابزار فرود را قفل می نیوالدوت یاصطکاکشت جهت اتصال گره یک م اندازهبه .4

 از حمایت طناب یا هارنس جدا نشود. عنوانچیهبهابزار فرود  .5

 با گره اصطکاکی والدوتین کمی فرود آمده تا وزن بر روی ابزار فرود منتقل شود. .6

 کنیم.یگره والدوتین را آزاد کرده و باالی ابزار فرود نصب م .7

 .میکنیمرا باز  تیخودحما .8

 .میدهیمقفل ابزار فرود را آزاد کرده و به فرود ادامه  .9

 

 صعود: در

 .کنیممی توقف گره یمتریسانت پنج در .1

 کنیم.متصل می دارحلقهکوتاه خود را درون حلقه گره هشت دو سر طناب  تیخودحما .۲

 کنیم.یومار را به باالی گره منتقل می .3

 .مینمایمده و به باالی گره منتقل نموآزاد  راکرول  سپس وومار بلند شده، کمی صعود کرده بر روی رکاب ی .4

 .میدهیمرا آزاد کرده و به صعود ادامه  تیخودحما .5
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 1یلیبیر

 ایدب اشد ونب مستقیم جهت و راستا یک در فرود مسیر است ممکن که گرددمی ایجاد زمانی عملیات این فراگیری ضرورت          

 دارد. سنگ با طناب سایش از جلوگیریتر مهم همه از و سنگ ریزش آب، از فرار همچون دالیلی که دهیم تغیر را جهت

 

 در فرود: یلیبیرعبور از 

 

 صورت ما مقابل کارگاه رسید گره والدوتین را رها کرده تا قفل  کهیهنگام

به کارگاه متصل  حمایتشود، جهت ایمنی بیشتر، خود را توسط خود

 کنیم، به شکلی که دهانه کارابین به سمت بدن قرار گیرد.می

  بعد از اتصال به کارگاه، ابزار فرود را به طناب پایین منتقل کرده و در

 کنیم.فاصله یک مشتی از گره آن را قفل می

 د، شو گره والدوتین را سُر داده تا وزن ما از والدوتین به ابزار فرود منتقل

 یتخودحما، میدهیموتین را آزاد کرده و به باالی ابزار فرود انتقال والد

را آزاد کرده و با باز کردن قفل ابزار فرود و با حمایت گره والدوتین به 

 یم.دهیمفرود ادامه 

 

 

 :در صعود یلیبیر از عبور

  بعد از رسیدن به رول باید توجه کرد که یومار به گره نزدیک نگردد زیرا

مار را توان یویومار تا انتهای طناب باال رود و به گره بچسبد دیگر نمیاگر 

به گره مانده را حفظ  متریسانت دواز طناب خارج کرد. حداقل فاصله 

 نماییم.

 یرد، بگ قرار بدن سمت به کارابین دهانه که شکلی کوتاه را به یتخودحما

 م.کنیبه کارگاه متصل کرده و وزن را بر روی آن منتقل می

  ییم.نمایمبر روی یومار بلند شده و طناب صعود را از داخل کرول خارج 

  کرول را به ادامه طناب بعد از کارگاه که از باال آمده متصل کرده و طناب

 کشیم.زیر کرول را کمی می

 و کمی  کردهنصب جدید مرحله طناب روی بر و کرول باالی به را یومار

نموده و به صعود ادامه  باز را حمایتخود حالت این در .میکنیمصعود 

 یم.دهیم

                                                           
1. Re-belay 
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 1دیوییشن

  فاوت . تسازدیم، دیوییشن نیز طناب را از نقاط سایش دور بیلییرهمانند

 .کنندینمیی وصل جابهطناب را با یک گره  هااین است که دیوییشن

 ۲گطناب یا اسلین تکهیککه با  گذردیمی از یک کارابین سادگبهطناب 

. دکنیمیوار مخالف نقطه سایش متصل است و طناب را از سنگ دور به د

ی دارد که طناب تغییر جهت اهیزاوی اسلینگ بستگی به بر روفشار وارد 

 داده است.

  درجه معمول است؛ نیروی وارد بر اسلینگ  15تغییر جهت طناب با زاویه

درجه  3۰است. این مقدار برای زاویه  نورددرهمساوی با یک/ چهارم وزن 

گاهی اوقات، زاویه در محل دیوییشن  هرچند .ابدییمبه نصف افزایش 

، نیروی وارد بر اسلینگ رسدیمدرجه  6۰زاویه به  کهیهنگامبیشتر است. 

عنی ی شودمیدیوییشن معادل همان نیرویی است که بر کارگاه اصلی وارد 

 . در اینمیگذریم از این زاویه ندرتبه. ما کندیممطابقت  نورددرهبا وزن 

 دیوییشن باید حداقل به قدرت یک کارگاه معمولی باشد. گاههیتکنقطه 

 

 نکات کلیدی:
  ترسادهکه گیره پا وجود دارد عبور از آن را  ییدرجاقرار دادن دیوییشن 

 اگر زاویه بازتری داشته باشد. ژهیوبه سازدیم

  شدن آن خطری آنی  ی قرار دهید که در صورت کندهنوعبهدیوییشن را

ی سوبهخوردن  تاب ،آبشار ریزرخ ندهد، همانند خفه شدن  نورددرهبرای 

ی تیز، سقوط به درون شکافی تنگ. البهسنگی ناپایدار، پاره شدن روی 

زمانی امکان رخ دادن این اتفاق زیاد است که زاویه دیوییشن زیاد باشد، 

 .مکنییماستفاده  یبیلیردیوییشن از  یجابهپس در چنین شرایطی 

 مزایا:
  ترراحتبیلی، نصب دیوییشن و گذر از آن در هر دو جهت یر بادر مقایسه 

 است.

 زیرا اضافه طناب نیاز ندارند کنندمیطناب کمتری استفاده  هادیوییشن. 

  ،با  اهگهیتکنیاز به ابزار و  صرفاًدر حالتی که زاویه دیوییشن کم باشد

 م داشت.مقاومت متوسط خواهی

  ،ردد، گبه تاب خوردن منتهی می صرفاًحتی اگر یک دیوییشن کنده شود

 ی بر سر راهمان باشد.توجهقابلبدون اینکه خطر سقوط 

                                                           
1. Deviation 

2. Sling 
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 اشکاالت:

 ی مستقلهاگاههیتکی طنابی که با دیوییشن طناب گذاری شده سوار شوند زیرا دارای بر روتوانند در آن واحد نورد نمیدو دره 

 .گرددیمها توصیه بیلییری بزرگ استفاده از آبشارهای بزرگ و هاگروهروی طناب در  ترعیسربرای حرکت نیستند. 

  اگر باری سنگین داشته باشیم. داشتن یک گیره  ژهیوبهباشد،  ترمشکلتواند درجه گذر از یک دیوییشن می 3۰در زوایایی بیشتر از

 پا در این شرایط ضروری است.

 تواند ی میدگسابهکافی فکر نکرده باشیم، عبور از آن  اندازهبهبرسد، اما اگر برای نصب آن  به نظرمکن است ساده نصب دیوییشن م

 تبدیل به یک کابوس گردد.

 ی تغییر جهت طناب کافی است که از نقاط سایش و دوش آب باکمها مکمل یکدیگرند. وقتی ها و دیوییشنبیلییر ،مجموع در

 .استنصب دیوییشن بهترین گزینه  سرد احتراز کنیم،

 

 عبور از دیوییشن در فرود:

 کنیم.صورت ما مقابل کارگاه رسید، ابزار فرود خود را قفل می کهیهنگام 

  شودمی خوردن تاب یا شدن کنترل از خارج مانع امر کنیم، اینبه کارگاه متصل می تیخودحماخود را توسط. 

  فرود ابزار زیر در طناب از را آن کارابین و کرده وزنیب را آن تا بکشید کارگاه به سمت را خود ،را گرفته دیوییشنتسمه کارگاه 

 .کنید ابزار فرود منتقل باالی طناب به و بازکرده

 کنیم.را جدا می تیخودحما 

  نیم.کمی و به نرمی و با آهستگی آغاز به فرود بازکردهقفل ابزار فرود را 

 ًشودینم جدا طناب از ابزاری هیچ وییشندیاز  عبور هنگام در معموال. 

 

 :در صعودعبور از دیوییشن 

 ببرید. باال سمت به را آن یآرامبه و کرده صعود دیوییشن نیتا کاراب 

 دیوییشن شدن از خارج مانع کنیم تارا به کارگاه متصل می یتخودحما 

 شود. شما خوردگی تاب یا

  آن تا بکشید کارگاه متبه س خود را ،را گرفته دیوییشنتسمه کارگاه 

 و بازکرده صعود ابزار باالی در طناب از را آن کارابین و کرده وزنیب را

 .کنید به طناب زیر ابزار صعود منتقل

  را باز کنید. یتخودحمادر این حالت 

 کارابین زیرین طناب ،دیسازیم آزاد را یتخودحما کهیهنگام 

بودن  کنترل تحت از و دشوی رها یآرامبه تا دیدارنگه را دیوییشن

 ید.دهیمو به صعود ادامه  کنید پیدا اطمینان ،عملیات

 نسازید جدا طناب از را صعود ابزارهای هرگز. 
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    1راهنما نابط

 .شودیمنمودن فرود و صعود ایجاد  دارجهت منظوربهبوده و  ی است که اغلب آزاد شوندهادهیکشطناب راهنما طناب           

 ایجاد طناب راهنما:عوامل 

 

 فرار از جریان اصلی آبشار 

  هاحوضچهی آبی در هاانیجرفرار و اجتناب از 

  ی آلودههاآبفرار از 

  دارندهنگههای و حوضچه هاغرقابفرار از 

 کنترل سایش و جلوگیری از پاره شدن طناب 

  پایین بودن دمای آب و نداشتن لباس مناسب

 سوت()وت

  گروه از لحاظ فنی و عدم تسلط وجود نفرات ضعیف در

 به شنا

  یبندآبنبود وسایل 

  هایپشتکولهانتقال وسایل و تجهیزات مانند 

  یاخزهدر آبشارهای  هاخزهجلوگیری از تخریب 

 حمل مجروح و مصدوم 

 

 مراحل انجام کار:

 میکنیمحمایت بلند خود را به کارگاه متصل ابتدا خود. 

 میکنیمدر کمترین حالت اصطکاک به ابزار فرود متصل  ( راطناب فرود )طناب آزاد. 

 میینمایمحمایت کوتاه را به طناب راهنما متصل خود. 

 میرویم فرودهر دو دست را زیر ابزار فرود گرفته و  حمایت بلند را از کارگاه جدا نموده، سپسخود. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Guided rappel 
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 1مسیرهای گذر عرضی

ی هاسنگی آبشار و ایجاد جایگاه کارگاه مناسب و ایمنی عبور نفرات در دست به هاانیجرجهت جلوگیری از سایش طناب و دوری از 

 گردد.استفاده می ۲هاالین ندها و هَعرضی، از تراورس

 
 

بنابراین باید جهت جلوگیری از سُر خوردن و عدم تعادل است؛ نزدیک شدن به کارگاه در سر فرودها به معنی در خطر سقوط بودن 

ی خود در هاتیحماخود  اتصال بای فرود هاکارگاهبرهم خوردن تعادل توسط دیگر نفرات گروه، در مسیر نزدیک شدن به  شخص و یا

 ی خود را باال ببریم.هایمیتهم گریو ددر مسیر تا کارگاه، ایمنی خود  جادشدهیاهای تراورس

 

 

                                                           
1. Traverse Routes 

2. Handlines 
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ی دست و پا( خطر همچنان حضور دارد و یک حرکت اشتباه هارهیگها ساده باشد )دارای حتی اگر مسیر رفتن به سمت کارگاه

تواند به سقوط منجر شود. در این زمان باید یک طناب تراورس در محل نصب نمایید. یا از دست دادن تعادل حاصل از بار سنگین می

به آن ایمن نمایید. اگر مسیر  اهتیحمایی مطمئن مهار و ایمن کرده و خود را با انداختن خود هاگاههیتکهر دو طرف طناب را با 

 تا تراورس متصل شوید کارگاه نقاط به یامتناوب به طناب  طوربهخود  تیخودحمامیانی باشد، باید با هر دو  گاههیتکتراورس دارای 

د و گاه ممکن کوتاه یا بازوان روی آن بیندازی تیخودحما. گاه ممکن است تمام وزن را با کنید حفظ حالت هر در را اتصال نقطه یک

است، اما در  قبولقابل نیز اتصال نقطه یک وقتآن باشد، نداشته وجود سقوط امکان که در مواردیی آن وزن نیاورید. بر رواست 

 .دو نقطه متصل باشیم توسط صورت معلق بوده، همواره بایدمواردی که به
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 منابع و مأخذ:

 ی و صعودهای ورزشیهای فدراسیون کوهنوردطرح درس 

  جزوه آموزشیTechniques De Canyon 

 کتاب Canyoneering  نوشتهDavid Black  ،میالد رحیمی ،رازقی پیمانترجمه: فرشته مدرس، مژگان سلیمانی  

 American Canyonering Academy (ACA) 

 International Canyoning Organization For Professionals (ICO Pro) 

 Wikipedia 

 گری مهدی فراهانی و مهرنوش نوراللهیهای مربینامهپایان 

  جزوات آموزشیACA 

 نوردی تألیف رضا زارعیکتاب کاربرد گره در کوه 

 سایت: وبwww.Petzl.com 

 سایت: وب.Kong.itwww 

 سایت: وبwww.Canyon.ir 

 

 

 

https://www.petzl.com/BE/en/Sport#.WRciSIh95hE
https://www.kong.it/
http://canyon.ir/

