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  فصل بارش برف و خطرات آن

من هيچگاه  از اينكه دچار بهمن بشوم ترسي ندارم، مگر آنكه خودم موجب بوجود آوردن                «
  . 1936يك راهنماي ناشناس سوئيسي، . »آن باشم

  
 متر را در قلـب پـرو        6400اي قله هوآسكاران شمالي به ارتفاع         ، زلزله 1962 ژانويه   10

. شـود    از يخ كه از قله آويزان بود، شكـسته و جـدا مـي               توده عظيمي . آورد  به لرزه  در مي    
شود كه چند     كت و سر خوردن تبديل به بهمن وحشتناكي مي                اين يخ روي زمين بر اثرحر     

 كيلـومتر در    58كند و با سـرعت        هاي سر راه هم با خود همراه مي         ها و صخره    تن از سنگ  
متـر     ميليـون  24/2ن بـا حجـم      ايـن بهمـ   . كنـد    كيلومتر را طي مـي     16ساعت مسافتي حدود    

برد و جان    هزاران گله را از بين مي     . كند  مكعب يخ و برف، همه مزارع سر راه را نابود مي          
گـي كـه در مـسير نـابودي ايـن بهمـن قـرار                 دهكده يـون  . گيرد   انسان را مي   4000بيش از   

 دهكـده   علت اين  بود كه قبل از ايـن        . شود    آسايي با آن درگير نمي      طور معجزه   داشت، به 
. شود كه بهمن از مسير خود منحرف شود تپه كوچكي قرار داشت كه وجود آن باعث مي        

  . باشد اين اولين بهمن بزرگ در تاريخ پرو است ولي آخرين آن نمي
 و باعـث     آورد   زمين لرزه ديگري قله هوآسـكاران را بـه لـرزه در مـي              1970در ماه مه    

 تپـه قبـل از       در عظـيم اسـت كـه از فـراز         اين بهمـن آنقـ    . شود  بهمن وحشتناك ديگري مي   
 انـسان را    000/20كنـد و جـان        گذرد، تمام دهكـده را ويـران مـي          گي هم مي    دهكده يون 

  .اين مهيب ترين بهمني است كه تاكنون وجود داشته است. گيرد مي
 قدرت  .گي بوجود بيايد بعيد است كه در آمريكاي شمالي هم بهمني شبيه بهمن يون

شود و نهايت     ت عواملي تركيبي مثل شرايط برف زمين و هوا تشكيل مي          بهمن كه با شرك   
وجود بيايـد كـه در       آن در آمريكاي جنوبي يافت شده است، شايد در كانادا و آالسكا ب            

  . آنجا، هم فاصله بين شهرها بسيار و جمعيت كم است
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دو قطـار،   .  اتفاق افتاد  1910در آمريكا بدترين و فاجعه آميزترين بهمن در اول مارس           
رفتند، در تـاريخ   هاي پستي كه به طرف غرب مي يكي مسافربري و ديگري حامل محموله 

كيد نزديك ولينگتون ايالـت واشـنگتن بـر اثـر ريـزش               هاي كاس    فوريه در منطقه كوه    23
دو روز برف بالانقطاع  در حال بارش بود و تالش بـراي بـاز               . بهمن بزرگي متوقف شدند   

متـر در      فوريه بارش شديد برف حـدود سـي سـانتي          26در  . رسيدكردن خط هم به جائي ن     
هـا گذشـت و     ساعت بود و در همين روز دومين بهمن از كوه سرازير شـد و از روي ريـل                 

در اول مارس بارش برف تبديل بـه بـاران شـد و             . مسافرين داخل قطار را روي هم ريخت      
 داشت به پـائين سـرازير        متر عمق  6 متر عرض و     800 كيلومتر طول،    5/2سومين بهمن كه    

 نفـر  22. شد و هر دو قطار را از خط خارج و آنها را زيـر چنـدين تـن بـرف مـدفون كـرد       
بيرون بهمن باقي مانده بودند و يا به وسيله گروه نجات از زير بهمن بيرون آورده شدند و                  

  .  نفر هم كشته شدند96
 نفر كارگر معدن    57طي آن    اتفاق افتاد و     1915 مارس   22ترين فاجعه در      در كانادا بد  

  . در ايالت كلمبياي انگليس كشته شدند
حـدود پـنج    . شـوند    نفر بر اثر سقوط بهمـن كـشته مـي          24 تا   12در آمريكا ساليانه بين     

شـوند، چـه      آنهائي كه كشته مي   . شوند  برابر اين تعداد هم در كشورهاي اروپائي كشته مي        
ها اسـكي         بازان، چه آنهايي كه در شيب      كساني هستند؟ مسافرين مناطق كوهستاني، اسكي     

هـا   نوردان از جملـه قربانيـان عـادي بهمـن           كنند و چه آنهائي كه در سطح صاف و كوه           مي
زدگي قـرار دارنـد،     بازان كساني هستند كه بيشتر در معرض بهمن          اسكي مخصوصاً. هستند

اغلـب  . باشـند   پردازند، مـستعد بهمـن مـي        چرا كه بيشتر جاهائي كه آنها به اين ورزش مي         
هـاي خطرنـاك و شناسـائي شـرايط غيـر ثابـت بـرف                 قربانيان قادر به تشخيص سطح زمين     

همـه چيـز را فرامـوش       ... شـوند و    نيستند و بعضي از آنها هم قربـاني تحريكـات بـرف مـي             
  . شوند آورد مي آنها خود باعث بوجود آمدن بهمني كه آنها را از پاي در مي. كنند مي
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ها هم هيچ غرض و  مانند زلزله، آتش و سيل، بهمن . همن وجود دارد  راز كوچكي در هر ب    

خيلـي سـاده،   . هاي پر هيبت و نيروئي ابتـدايي هـستند            آنها قدرت . مقصودي خاص ندارند  
دار مقدار زيادي برف جمع شود، يك فـشار بـر روي ايـن                هر وقت روي يك سطح شيب     

  . شود توده برف باعث بوجود آمدن بهمن مي
تواند، توده مشكل از هر جسم در حال حركت به طرف پـائين در روي                 يك بهمن مي  

تواند با توجه به چيزي كـه در روي سـطح شـيب دار قـرار دارد،            بهمن مي . يك كوه باشد  
اما به غيـر از ايـن حـاالت،         . اي از سنگ و صخره يا گل و الي در حال حركت باشد              توده

. شـود   ل حركت به طرف پائين گفتـه مـي        اي از برف در حا      طور كلي به توده     لغت بهمن به  
 متـر بيـشتر حركـت نكنـد تـا تـوده       45توانـد مقـداري بـرف كـه شـايد حـداكثر            بهمن مي 
جالـب اسـت بدانيـد كـه اكثـر افـراد در             . شامل چند ميليون تـن بـرف و يـخ باشـد             عظيمي

زه انـدا . انـد   اند، كشته شده     متر حركت كرده   90 تا   45هائي كه     ها به وسيله بهمن     كوهستان
بهمن هر چقدر كه باشد، هر بهمن بنا به شكل اصلي بـرف بـر روي شـيب بـه يكـي از دو                        

 . شود نوع موجود خوانده مي

شـروع و در طـول حركـت          نوع اول بهمن پودري است كه از يك نقطه يا سطح كمي           
بـرف تـشكيل دهنـده      . بـرد   كند و با خود به پائين مي        خود به طرف پائين برف را جاور مي       

هـاي    ري، برفي است به شكل غيرمتراكم و پودري كه چسبندگي بـين كريـستال             بهمن پود 
توانـد خطـي      بعضي مواقع اين برف آنقدر شل و پودري است كه كسي نمي           . آن كم است  

برف پـودري زمـاني شـروع بـه         . كه بهمن از آنجا شروع به ريزش كرده است را پيدا كند           
هـا    شد كه اجازه چسبيدن كريـستال     كند كه شيب آنقدر زياد با       حركت بر روي سطوح مي    

ها اصوالً قدرت تخريبي كمتري دارند، مگـر اينكـه در    اين نوع بهمن. به يكديگر را ندهد   
  . باشد  خيس ميكامالًهاي گرم اتفاق بيافتند كه در اين صورت برف آنها  ماه

اي   دهافتد كه تـو     اي، زماني اتفاق مي     اي يا لوحه    نوع ديگري از بهمن به نام بهمن تخته       
 . شود بزرگ از برف با قابليت چسبندگي زياد شكسته و به پائين سرازير مي
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  بهمن پودري : 1شكل 
 

شـود، وجـود    در اين نوع بهمن هميشه يك خط شكستگي كه بهمن از آنجا شروع مي   
رف تـر از بـ      تر و با ثبـات      در اين نقطه برفِ زير بهمن پايدار      . گويند  دارد كه به آن تاج مي     

بعضي مواقع خط شكستگي بهمن عرض راهي را كه يـك بهمـن طـي كـرده                 . بهمن است 
اي، خطي وجود دارد كه از آن خط بـه          در نقطه پائين يك بهمن تخته     . دهد  است نشان مي  

بعد از فـروكش    . گويند  آيد و به آن سد توقف مي        بعد عامل بازدارنده بهمن به حساب مي      
اليه برف متراكم يـا     .  پاي بهمن قابل تشخيص است      در كامالًيك بهمن، سد توقف بهمن      

تخته برف، ممكن است كه بر روي زمين و خاك سر بخورد ولي معموالً روي يـك اليـه       
ايـن اليـه كمتـر چـسبنده بـه اليـه لغـزان يـا              . خـورد   برفي با درجه چسبندگي كمتر سر مي      

وي خـود   سـاز حركـت بهمـن بـر ر          در حقيقـت ايـن اليـه زمينـه        . ساز معـروف اسـت      روان
اي نـرم بعـد از    هاي تختـه  بهمن. توانند نرم و يا سفت باشند اي مي  هاي تخته   بهمن. باشد  مي

. مدتي سرخوردن ممكن اسـت كـه متالشـي بـشوند و بـه شـكل بهمـن پـودري در بياينـد                      
هاي چندي تقسيم شوند كـه هـر كـدام            اي سفت ممكن است كه به بلوك        هاي تخته   بهمن
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هاي برفـي     اي بزرگترين خطر در كوه      هاي تخته   بهمن.  باشند اي خاص داشته    شكل و زاويه  

  . هستند
  
  
  
  
  
  
  

  اي بهمن تخته : 2شكل 
  

تواند  به سـه       مسير بهمن مي  . كند  مسير بهمن را زميني كه روي آن قرار داده تعيين مي          
اي اسـت     آيد، منطقه   طور كه از اسم آن برمي       منطقه رها شدن كه همان    . منطقه تقسيم شود  

اي بـه     در طول مسير منطقه   . گيرد  كند و سرعت مي     ن در آنجا شروع به حركت مي      كه بهم 
مگـر  . كنـد   نام منطقه ميانه وجود دارد كه معموالً برف در آن با سرعتي ثابت حركت مـي               

. هاي زمين يا كم بودن و يا نبودن برف باعث تغييـر در سـرعت آن بـشود                   آنكه برجستگي 
ه انبـار شـدن بـرف قـرار دارد كـه بهمـن در آنجـا                 در پائين مسير سرخوردن بهمـن، منطقـ       

  . شود سرعتش كم و باالخره متوقف مي
 برف يا بين     هاي      زماني كه برف به اندازه كافي باريده شده باشد و چسبندگي بين اليه            

برف و زمين بسيار كم باشد و شيب هم به اندازه كافي تند باشـد، بـرف تبـديل بـه بهمـن                       
اي است كـه   ن الكتريستيه در هنگام رعد و برق، بهمن هم پديدهمانند رها شد . خواهد شد 

كند و مانند بـرق زدن آسـمان، در مـورد             در هنگام رخ دادن، مسير طبيعي خود را طي مي         
توانيم بـا آمـوزش       اما مي . بهمن هم غيرممكن است بدانيم كه دقيقاً كي بهمن خواهد آمد          
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ديگر در باالي سر شما باعـث بوجـود         غير از حالتي كه فردي      . خوب حدس خود را بزنيم    
شود، در ساير موارد اين خود شما هستيد كه باعث به وجود آمدن بهمن و  آمدن بهمن مي

خواهنـد ايمـن و سـالم بـاقي           بنابراين دو راه براي كـساني كـه مـي         . شويد  قتل خودتان  مي   
كنـيم كـه از     آورد آن سـعي       بهمن را بشناسيم و بـا شـناخت و بـر          : اول  . بمانند وجود دارد  

  . در خانه بمانيم: درگيري با آن اجتناب كنيم، و دوم 
  
  
  
  
  
  
  
  آناتومي يك بهمن : 3شكل 

  
  شناخت برف 

نوردان با تجربه با آموختن شرايط و مشخصات برف به آن چنان دقـت جـالبي از ايـن      كوه«
رسند كه با اطمينان به آنها، حتي حاضرند زنـدگي خـود را هـم بـر مبنـاي ايـن                 شناخت مي 

  . 1923كولينز، .ا.اف» .تشخيص ريسك كنند
  

ال قبـل در    چه زماني اولين تماس بين تماس و برف برقرار شـد؟ شـايد سـه ميليـون سـ                  
در   مطمئنـاً بـرف عامـل مهمـي       . يا بـر روي كليمانجـارو     » راون زوري «آفريقا در ارتفاعات    

ها در نيم ميليون سال پيش، زماني كه دوران يخبندان بزرگ در اروپا شروع              زندگي انسان 
. داده اسـت    اي را براي بشر تشكيل مـي        بهمن در اين رابطه به ندرت مساله      . شد، بوده است  
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هـا هـيچ دليلـي نداشـت كـه بـه              قـديمي . نبوده اسـت     دوران باستان مسئله مهمي    حداقل در 

  . پا بگذارند يا مسافرت كنند» خشم سفيد«يا منطقه » هيوالي بهمن«سرزمين 
به عنوان يك   . شود  هاي تاريخ هانيبال، اولين كسي است كه قرباني بهمن مي           در نوشته 

افـراد و  . ميالد از منطقه آلپ عبور كنـد   قبل از    218عمل نظامي، او سعي كرد كه در سال         
در حـين عبـور     .  اسب و حدود سي فيل بودند      8000 سرباز،   38000تجهيزات او عبارت از     

و سفت شده باريده بـود، ريـزش بهمـن            از يك منطقه كه برف جديدي روي برف قديمي        
هـا   لهـا  و چنـدتائي از فيـ    از مردان، يك چهارم اسـب  هائي باعث تلف شدن نيمي يا بهمن 
  ! اين چنين است عاقبت و ماحصل يك جنگ. شدند

در طـول زمـستان   . بـارد  اي، چه آماده و مستعد و چه غير آمـاده مـي      برف در هر منطقه   
. باريـد » رينـر «واقع در پارك ملي كوهـستان      » پارادايز« متر برف در     25 بيش از    1970- 71

يـك  .  كاليفرنيـا باريـد    »تامـاراك « متر برف در     6 چيزي حدود    1911در عرض ماه ژانويه     
» شاسـتا « متر بـرف در كـوه        5 طول كشيد، باعث بارش      1954 فوريه   19 تا   13توفان كه از    

» سـيلورليك « حـدود دو متـر بـرف در          1921در عرض يك شبانه روز در آوريل        . گرديد
  . كلرادو باريد

 رسد و بخـار آب بـه كريـستال تبـديل            زماني كه درجه حرارت به زير نقطه انجماد مي        
اي شـكل     هاي پرمانند يا ستاره     سرماي هوا معموالً كريستال   . گردد  شود، برف توليد مي     مي

ها بـا زيبـائي و وقـار     اين كريستال. كند ها هستند، را توليد مي   ترين نوع كريستال    كه سبك 
هـا    تـرين نـوع كريـستال       اي، قـشنگ    هـاي سـتاره     كريستال. نشينند  خاصي بر روي زمين مي    

رود، بـرف     زماني كه درجه حـرارت بـاال مـي        . الب و معمولي آن نيستند    هستند ولي نوع غ   
هاي   هايي به شكل سوزن، ستون يا نوع معمولي به اسم كلوخه                  شود و كريستال    تر مي   سفت

هـاي برفـي صـاف و         نزديك درجه انجماد ممكن است گلولـه      . دهند  نامنظم را تشكيل مي   
اي از يـخ      ركزي خيس و يا تگرگ كه توده      هائي سفت با م     هموار را تشكيل بدهند، گلوله    

بارش بـرف اليـه جديـدي       . شوند  باشند و اغلب هنگام باريدن باعث خسارت مي         سفت مي 
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هـاي جمـع شـده بـه پوشـش بـرف يـا پـشته بـرف                    تمام اليه . كند  را به اليه قبلي اضافه مي     
ف و آن قسمت از پشته برف كه با جو و هوا تماس دارد بـه نـام سـطح بـر             . معروف هستند 

  .شود قسمتي كه با زمين تماس دارد، سطح زمين خوانده مي
   

  دگرگوني و تغيير حالت برف 
دگرگـوني  . آيـد   گوني در آن بوجـود مـي        كند و دگر    سطح برف با گذشت زمان تغيير مي      

هـاي بـرف      و پايدار است و باعث عوض شدن فرم و ساختمان كريستال            برف عملي دائمي  
هـاي    دگرگـوني اليـه   . شـود   اند، مي    آب شده  كامالًاي كه     حظهاز زمان به زمين نشستن تا ل      

هـا صـورت گرفتـه اسـت و روي هـم              مختلف برف كه در شرايط مختلف جوي بارش آن        
بـستگي بـه درجـه    (گيـرد   اند تحت شرايط و سرعت هاي مختلفي صورت مـي           انباشته شده 

هـاي    بـه اليـه   در نهايت پشته برف كـه       ). حرارتي كه در هر بارش برف وجود داشته است        
هـا عوامـل      مختلف و مشخصي تقسيم شـده اسـت، همـراه بـا درجـه چـسبندگي بـين اليـه                   

  . در تبديل برف به بهمن هستند مهمي
شـود كـه هـر چيـزي را بـه             دگرگوني برف در ابتدا به وسيله درجه حرارت كنترل مي         

ي بـرف   فشار هم در جريان دگرگـون     . دارد   درجه نگاه مي   4نقطه انجماد نزديك و در حد       
تـر از بـرف    شود كه برفي كه در عمق بيشتري قرار دارد سـريع  كند و باعث مي    شركت مي 

زماني كه يخ بدون اينكه به مايع تبديل شود بـه حالـت بخـار در                . رويي تغيير حالت بدهد   
  . گوني برف دارد تصعيد هم نقش كليدي ديگري در دگر. گويند آيد، به آن تصعيد مي

بـه هـر    (هـا      درجه حرارت نسبتاً ثابتي وجود داشته باشد، كريستال        وقتي كه در پشته برف،    
گيرنـد، از طريـق تـصعيد، يـخ           ، شكلي گرد و ثابت به خود مي       )اند  شكلي كه از ابتدا بوده    

دهـد و مجـدداً در مركـز هـر كريـستال يـخ                ها بـه بخـار تغييـر حالـت مـي            انتهاي كريستال 
مشخصي محكوم به تبديل شدن به يك دانـه         اي و     طور زنجيره   هر كريستال يخ به   . زنند  مي

ايـن  . دمـا يـا نـابود كننـده مـشهور اسـت             اين عمل به دگرگـوني هـم      . باريك و گرد است   
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چـسبند و يـك اليـه چـسبنده را تـشكيل       هاي تشكيل شده  خيلـي محكـم بـه هـم مـي              دانه
  . دهند مي

ر كند، بخـار آب سـعي در پخـش شـدن د             وقتي درجه حرارت در پشته برف تغيير مي       
تـرين    گيرد، يعني از گرم     اين پخش شدن به شيوه شيب حرارتي صورت مي        . كند  برف مي 

وقتـي ايـن    . نقطه كه سطح زمين است تا سردترين نقطه كه سطح تماس بـرف يـا هواسـت                
هاي جديد به شكل      فرم. گيرند  ها شكل مي    عمل صورت گرفت، نوع جديدي از كريستال      

متـر    ر هر كدام از آنها يك يا چند هزارم سـانتي          فنجان يا طومار هستند كه ممكن است قط       
  . باشد؛ اين برف جديد به برف يخ زده معروف است

هر چه اختالف درجه در پشته برف بيشتر باشد و درجه نفوذپذيري بـرف زيـاد باشـد،           
اين جريان به شيب حرارتي يا دگرگوني       . فرم تشكيل برف يخ زده هم بزرگتر خواهد بود        

چـسبان يـا       اليه برف يخ زده شكننده است و خيلي راحت روي اليه             .سازنده مشهور است  
  . ريزد لغزنده فرو مي

هاي شيب حرارتي در ابتداي فصل، زماني كه سطح برف نازك است و اخـتالف                 اليه
ها در ارتفاعات  اين اليه. شوند درجه حرارت بين زمين و پشته برف زياد است، تشكيل مي

شود و اخـتالف حـرارت        جائي كه پشته برف خيلي سردتر مي      اي عادي هستند،      باال پديده 
ارتفاعات باالتر، معمـوالً داراي بـاد و بهمـن          . آيد  زيادي بين زمين و پشته برف بوجود مي       

تـر و اخـتالف حـرارت زمـين و            بيشتري هستند و به همين دليل برف در اين نقـاط نـازك            
  .سطح پشته برف زياد است

دهد كه ممكـن      اي يخي تشكيل مي     بندد، اليه    يخ مي  شود و مجدداً    وقتي برف آب مي   
ها اين حالـت بـه دگرگـوني          بعضي وقت . اي لغزان جهت برف تازه باريده باشد                    است اليه 

اگر مرحلة آب شدن آنقدر طوالني باشد كـه آب بتوانـد از ميـان               .  يخ مشهور است   –آب
يه لغزنده تمام آن منطقه از      برف نفوذ كرده و خود را به سطح زمين برساند، آنگاه يك ال            

  . پوشاند كوه را مي
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اي غيرچـسبنده و ضـعيف از بـرف شـرط             اي از يك اليه سفت بـر روي اليـه           مجموعه
  .اي است اوليه تشكيل يك بهمن تخته

   
  تغييرات مكانيكي برف

باشد، وقتي كه برف به وسيله باد مـورد هجـوم واقـع و               كننده برف مي    باد بزرگترين پخش  
و كوبيـده     برف قديمي . دهد برف را سفت و سخت كند        پس به آن اجازه مي    پخش شد، س  

بـرف  . تـر باشـد      مرتبه از برف پودري و تازه سخت       000/50شده به وسيله باد ممكن است       
تواند خيلي  آورد كه مي را به وجود مي  اي  فوق العاده  سفت شده به وسيله باد، اليه چسبان      

   .راحت بر روي يك اليه ضعيف سر بخورد
هاي برف بر روي سطح شـيب دار، نـوعي ديگـر از تغييـر شـكل                   توسعه و تكامل توده   

خاصـيتي كـه بـه      (مكانيكي برف است، اين تغيير شكل به دليل خاصـيت ارتجـاعي بـرف               
، )گــردد شــود و ســپس بــه حالــت اوليــه خــود بــاز مــي موجــب آن يــك چيــز كــشيده مــي

بـرف  . آيـد   و وزن برف پديـد مـي      ) مقاومت در مقابل جريان پيدا كردن آزاد      (چسبندگي  
تمايل به حركت و يا جريان يافتن به طرف پائين كوه را دارد، عملـي كـه بـه آن خزيـدن                      

همچنين برف تمايل به ليز خوردن در سطح شيب دار را دارد، عملي كه به آن                . گويند  مي
گويند، در هنگام دگرگوني، خزيدن و سرخوردن به وسيله حـرارت تحـت               سرخوردن مي 

گيرند، خاصيت چسبندگي برف در نزديـك نقطـه انجمـاد بـه حـداقل خـود                ير قرار مي  تاث
رود و سـرخوردن بـرف        آيـد، غلظـت بـرف بـاال مـي           وقتي كه حرارت پائين مـي     . رسد  مي

فـشارهاي ايجـاد شـده در پـشته بـرف بـه وسـيله خزيـدن نامتعـادل و                    . شـود   تـر مـي     آهسته
  . ندسرخوردن برف، عواملي ديگر در ايجاد بهمن هست

  
  خالصه نكات ايمني 

مقدار دگرگوني . پشته برف بر روي زمين دائما در حال تكميل شدن و بيشتر شدن است
هاي عميق دفن شده و  ها، فشار بر روي اليه برف، بستگي زيادي به حرارت بين اليه
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اهميت اوليه در اينكه يك پشته برف . تغييرات مكانيكي به وسيله باد و وزن برف دارد

 درجه اتصال و – 3ها، و   قدرت اليه- 2 عمق برف،  - 1: باشد عبارتند از   ميثابت
به (توان با كندن و سوراخ كردن برف مشاهده نمود  ها را مي اين. ها چسبندگي بين اليه

 ).بخش پنج مراجعه كنيد



                                                                                                         
  شناخت برف

نوردان با تجربه با آموختن شرايط و مشخصات برف به آن چنان دقـت جـالبي از ايـن      كوه«
رسند كه با اطمينان به آنها، حتي حاضرند زنـدگي خـود را هـم بـر مبنـاي ايـن                 شناخت مي 

  . 1923كولينز، .ا.اف» .تشخيص ريسك كنند
  

ه ميليـون سـال قبـل در        چه زماني اولين تماس بين تماس و برف برقرار شـد؟ شـايد سـ              
در   مطمئنـاً بـرف عامـل مهمـي       . يا بـر روي كليمانجـارو     » راون زوري «آفريقا در ارتفاعات    

ها در نيم ميليون سال پيش، زماني كه دوران يخبندان بزرگ در اروپا شروع              زندگي انسان 
. داده اسـت    اي را براي بشر تشكيل مـي        بهمن در اين رابطه به ندرت مساله      . شد، بوده است  

هـا هـيچ دليلـي نداشـت كـه بـه              قـديمي . نبوده اسـت    حداقل در دوران باستان مسئله مهمي     
  . پا بگذارند يا مسافرت كنند» خشم سفيد«يا منطقه » هيوالي بهمن«سرزمين 

به عنوان يك   . شود  هاي تاريخ هانيبال، اولين كسي است كه قرباني بهمن مي           در نوشته 
افـراد و  .  قبل از ميالد از منطقه آلپ عبور كنـد     218عمل نظامي، او سعي كرد كه در سال         

در حـين عبـور     .  اسب و حدود سي فيل بودند      8000 سرباز،   38000تجهيزات او عبارت از     
و سفت شده باريده بـود، ريـزش بهمـن            از يك منطقه كه برف جديدي روي برف قديمي        

هـا   تائي از فيـل هـا  و چنـد   از مردان، يك چهارم اسـب  هائي باعث تلف شدن نيمي يا بهمن 
  ! اين چنين است عاقبت و ماحصل يك جنگ. شدند

در طـول زمـستان   . بـارد  اي، چه آماده و مستعد و چه غير آمـاده مـي      برف در هر منطقه   
. باريـد » رينـر «واقع در پارك ملي كوهـستان      » پارادايز« متر برف در     25 بيش از    1970- 71

يـك  . كاليفرنيـا باريـد   » تامـاراك  « متر برف در   6 چيزي حدود    1911در عرض ماه ژانويه     
» شاسـتا « متر بـرف در كـوه        5 طول كشيد، باعث بارش      1954 فوريه   19 تا   13توفان كه از    

» سـيلورليك « حـدود دو متـر بـرف در          1921در عرض يك شبانه روز در آوريل        . گرديد
  . كلرادو باريد
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ستال تبـديل   رسد و بخار آب به كريـ        زماني كه درجه حرارت به زير نقطه انجماد مي        

اي شـكل     هاي پرمانند يا ستاره     سرماي هوا معموالً كريستال   . گردد  شود، برف توليد مي     مي
ها بـا زيبـائي و وقـار     اين كريستال. كند ها هستند، را توليد مي   ترين نوع كريستال    كه سبك 

هـا    تـرين نـوع كريـستال       اي، قـشنگ    هـاي سـتاره     كريستال. نشينند  خاصي بر روي زمين مي    
رود، بـرف     زماني كه درجه حـرارت بـاال مـي        .  ولي نوع غالب و معمولي آن نيستند       هستند
هاي   هايي به شكل سوزن، ستون يا نوع معمولي به اسم كلوخه                  شود و كريستال    تر مي   سفت

هـاي برفـي صـاف و         نزديك درجه انجماد ممكن است گلولـه      . دهند  نامنظم را تشكيل مي   
اي از يـخ      ي سفت با مركزي خيس و يا تگرگ كه توده         هائ  هموار را تشكيل بدهند، گلوله    

بارش بـرف اليـه جديـدي       . شوند  باشند و اغلب هنگام باريدن باعث خسارت مي         سفت مي 
هـاي جمـع شـده بـه پوشـش بـرف يـا پـشته بـرف                    تمام اليه . كند  را به اليه قبلي اضافه مي     

نـام سـطح بـرف و    آن قسمت از پشته برف كه با جو و هوا تماس دارد بـه           . معروف هستند 
  .شود قسمتي كه با زمين تماس دارد، سطح زمين خوانده مي

   
  
  
  
  
  
  

 : 4شكل   هاي برف انواع كريسال
  

  دگرگوني و تغيير حالت برف 
دگرگـوني  . آيـد   گوني در آن بوجـود مـي        كند و دگر    سطح برف با گذشت زمان تغيير مي      

هـاي بـرف      تمان كريستال و پايدار است و باعث عوض شدن فرم و ساخ           برف عملي دائمي  
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هـاي    دگرگـوني اليـه   . شـود   اند، مي    آب شده  كامالًاي كه     از زمان به زمين نشستن تا لحظه      
هـا صـورت گرفتـه اسـت و روي هـم              مختلف برف كه در شرايط مختلف جوي بارش آن        

بـستگي بـه درجـه    (گيـرد   اند تحت شرايط و سرعت هاي مختلفي صورت مـي           انباشته شده 
هـاي    در نهايت پشته برف كـه بـه اليـه         ). بارش برف وجود داشته است    حرارتي كه در هر     

هـا عوامـل      مختلف و مشخصي تقسيم شـده اسـت، همـراه بـا درجـه چـسبندگي بـين اليـه                   
  . در تبديل برف به بهمن هستند مهمي

شـود كـه هـر چيـزي را بـه             دگرگوني برف در ابتدا به وسيله درجه حرارت كنترل مي         
فشار هم در جريان دگرگـوني بـرف        . دارد   درجه نگاه مي   4حد  نقطه انجماد نزديك و در      

تـر از بـرف    شود كه برفي كه در عمق بيشتري قرار دارد سـريع  كند و باعث مي    شركت مي 
زماني كه يخ بدون اينكه به مايع تبديل شود بـه حالـت بخـار در                . رويي تغيير حالت بدهد   
  . گوني برف دارد گري در دگرتصعيد هم نقش كليدي دي. گويند آيد، به آن تصعيد مي

بـه هـر    (هـا     وقتي كه در پشته برف، درجه حرارت نسبتاً ثابتي وجود داشته باشد، كريستال            
گيرنـد، از طريـق تـصعيد، يـخ           ، شكلي گرد و ثابت به خود مي       )اند  شكلي كه از ابتدا بوده    

ل يـخ   دهـد و مجـدداً در مركـز هـر كريـستا             ها بـه بخـار تغييـر حالـت مـي            انتهاي كريستال 
اي و مشخصي محكوم به تبديل شدن به يك دانـه             طور زنجيره   هر كريستال يخ به   . زنند  مي

ايـن  . دمـا يـا نـابود كننـده مـشهور اسـت             اين عمل به دگرگـوني هـم      . باريك و گرد است   
چـسبند و يـك اليـه چـسبنده را تـشكيل       هاي تشكيل شده  خيلـي محكـم بـه هـم مـي              دانه
  . دهند مي

كند، بخـار آب سـعي در پخـش شـدن در              وقتي درجه حرارت در پشته برف تغيير مي       
تـرين    گيرد، يعني از گرم     اين پخش شدن به شيوه شيب حرارتي صورت مي        . كند  برف مي 

وقتـي ايـن    . نقطه كه سطح زمين است تا سردترين نقطه كه سطح تماس بـرف يـا هواسـت                
هاي جديد به شكل      فرم. گيرند   مي ها شكل   عمل صورت گرفت، نوع جديدي از كريستال      
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فنجان يا طومـار هـستند كـه ممكـن اسـت قطـر هـر كـدام از آنهـا يـك يـا چنـد هـزارم                             

  . متر باشد؛ اين برف جديد به برف يخ زده معروف است سانتي
  
 بهمـن، وجـود يـك       لالزمه تشكي  : 5شكل  

اليه چسبنده و متراكم روي اليه غير متراكم      
  .است

  
در پشته برف بيشتر باشد و درجه نفوذپذيري بـرف زيـاد باشـد،       هر چه اختالف درجه     

اين جريان به شيب حرارتي يا دگرگوني       . فرم تشكيل برف يخ زده هم بزرگتر خواهد بود        
چـسبان يـا      اليه برف يخ زده شكننده است و خيلي راحت روي اليه            . سازنده مشهور است  

  . ريزد لغزنده فرو مي
اي فصل، زماني كه سطح برف نازك است و اخـتالف           هاي شيب حرارتي در ابتد      اليه

ها در ارتفاعات  اين اليه. شوند درجه حرارت بين زمين و پشته برف زياد است، تشكيل مي
شود و اخـتالف حـرارت        اي عادي هستند، جائي كه پشته برف خيلي سردتر مي           باال پديده 

معمـوالً داراي بـاد و بهمـن        ارتفاعات باالتر،   . آيد  زيادي بين زمين و پشته برف بوجود مي       
تـر و اخـتالف حـرارت زمـين و            بيشتري هستند و به همين دليل برف در اين نقـاط نـازك            

  .سطح پشته برف زياد است
دهد كه ممكـن      اي يخي تشكيل مي     بندد، اليه   شود و مجدداً يخ مي      وقتي برف آب مي   

 اين حالـت بـه دگرگـوني        ها  بعضي وقت . اي لغزان جهت برف تازه باريده باشد                    است اليه 
اگر مرحلة آب شدن آنقدر طوالني باشد كـه آب بتوانـد از ميـان               .  يخ مشهور است   –آب

برف نفوذ كرده و خود را به سطح زمين برساند، آنگاه يك اليه لغزنده تمام آن منطقه از                   
  . پوشاند كوه را مي
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رف شـرط   اي غيرچـسبنده و ضـعيف از بـ          اي از يك اليه سفت بـر روي اليـه           مجموعه
  .اي است اوليه تشكيل يك بهمن تخته

   
  تغييرات مكانيكي برف

باشد، وقتي كه برف به وسيله باد مـورد هجـوم واقـع و               كننده برف مي    باد بزرگترين پخش  
و كوبيـده     برف قديمي . دهد برف را سفت و سخت كند        پخش شد، سپس به آن اجازه مي      

بـرف  . تـر باشـد     ف پودري و تازه سخت     مرتبه از بر   000/50شده به وسيله باد ممكن است       
تواند خيلي  آورد كه مي را به وجود مي  اي  فوق العاده  سفت شده به وسيله باد، اليه چسبان      

  . راحت بر روي يك اليه ضعيف سر بخورد
  
  
  
  
  
  

  خزيدن تخته برف : 6شكل 
  

هاي برف بر روي سطح شـيب دار، نـوعي ديگـر از تغييـر شـكل                   توسعه و تكامل توده   
خاصـيتي كـه بـه      (يكي برف است، اين تغيير شكل به دليل خاصـيت ارتجـاعي بـرف               مكان

، )گــردد شــود و ســپس بــه حالــت اوليــه خــود بــاز مــي موجــب آن يــك چيــز كــشيده مــي
بـرف  . آيـد   و وزن برف پديـد مـي      ) مقاومت در مقابل جريان پيدا كردن آزاد      (چسبندگي  

ا دارد، عملـي كـه بـه آن خزيـدن           تمايل به حركت و يا جريان يافتن به طرف پائين كوه ر           
همچنين برف تمايل به ليز خوردن در سطح شيب دار را دارد، عملي كه به آن                . گويند  مي
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گويند، در هنگام دگرگوني، خزيدن و سرخوردن به وسيله حرارت تحت             سرخوردن مي 

گيرند، خاصيت چسبندگي برف در نزديـك نقطـه انجمـاد بـه حـداقل خـود                تاثير قرار مي  
رود و سـرخوردن بـرف        آيـد، غلظـت بـرف بـاال مـي           وقتي كه حرارت پائين مـي     . رسد  مي

فـشارهاي ايجـاد شـده در پـشته بـرف بـه وسـيله خزيـدن نامتعـادل و                    . شـود   تـر مـي     آهسته
  . سرخوردن برف، عواملي ديگر در ايجاد بهمن هستند

  
  
  
  
  

 : 7شكل   سرخوردن تخته برف
  

  خالصه نكات ايمني 
مقـدار دگرگـوني    . دائما در حال تكميل شدن و بيشتر شدن است        پشته برف بر روي زمين      

هـاي عميـق دفـن شـده و           هـا، فـشار بـر روي اليـه          برف، بستگي زيادي به حرارت بين اليه      
اهميت اوليه در اينكـه يـك پـشته بـرف           . تغييرات مكانيكي به وسيله باد و وزن برف دارد        

 درجـه اتـصال و      – 3هـا، و      يـه  قـدرت ال   - 2 عمـق بـرف،        - 1: باشـد عبارتنـد از        ثابت مـي  
بـه  (توان با كندن و سوراخ كردن برف مـشاهده نمـود              ها را مي    اين. ها  چسبندگي بين اليه  

 ). بخش پنج مراجعه كنيد

 



                                                                                                         
  شناخت سطح و زمين

امـا شـناخت از   . ارزيابي دقيق از شرايط برف، احتياج به تمرين، تجربه و منابع خوب اطالعات عيني دارد          «
 . 1985الچاپل، . آر.اي» . توان به آساني ياد گرفت آيد را مي سطحي كه بهمن بر روي آن پديد مي

  
زا باشـد و      د بهمـن  توانـ   داري كه امكان ليزخـوردن روي آن باشـد، مـي            هر سطح شيب  

زدگـي شـده و كـشته         دار دچـار بهمـن      قربانيان بهمن بر روي انواع مختلـف سـطوح شـيب          
اصـول اوليـه   . اي خطرنـاك هـستند   اما بعضي از سطوح كوهستان بـه شـكل ويـژه        . اند  شده

  . كند كه اين سطوح خطرناك بهمني را بشناسيم نكات ايمني در مورد بهمن حكم مي
اينكـه آيـا    (بودن يـك شـيب شـامل بـرش عرضـي از شـيب               عوامل مهم در خطرناك     
وجـود  (هـا در يـك سـطح          ، درجه تندي شـيب، نـاهمواري      )؟صاف، مقعر يا محدب است    

، پوشش سطح   ..)ها و   ها، ستيغ   ها، صخره   ها، برآمدگي   ها، دره تنگ، گودي     ها، مجرا   دهليز
) تـاب و بـاد    مـساله آف  (و آشنائي كامـل بـا شـيب         ) علف، بوته، سنگ يا درخت    (زير برف   

 . هستند

  
  برش عرضي شيب 

داري كه پوشيده از برف باشد، در انتظار وقوع يـك بهمـن اسـت و منطقـه      شيب  هر سطح   
اگـر شـيب بـه    . دار صـاف باشـد   تواند در هر نقطه از روي اين سـطح شـيب     ليز خوردن مي  

صورت محدب باشد، يعني برآمدگي شيب به طرف آسـمان باشـد، درصـد آمـدن بهمـن                  
برآمدگي محدب باعث تقويـت تـوده بـرف در خزيـدن آن بـه طـرف پـائين                   . استبيشتر  
يـك شـكاف   . تواند به تنهائي عاملي در ايجاد بهمن باشد  وزن يك اسكي باز مي    . شود  مي

تـر از قـسمت        پـائين   شود كه معموالً درست كمي      يا ترك در باالترين نقطه فشار ايجاد مي       
  . خورد رف به طرف پائين سر ميباالئي برآمدگي محدب است و سپس توده ب
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) پـائين (شيب محدب و    ) باال : (8شكل  

  شيب مقعر
  

برف سفت در قـسمت     . باشد  تر از يك شيب محدب مي       يك شيب مقعر، معموالً ايمن    
برف نرم يـا    . رود  اما هميشه به اين روش پيش نمي      . كند  پائين شيب، برف باال را تحمل مي      

برف يخ زده در پائين شيب مقعر مانده است، ممكن است بر اثر حركت              برفي كه در اليه     
يك نفر بر روي آن و فشار وارده تمام تعـادل موجـود را بهـم بزنـد و باعـث ليـز خـوردن           

 . برف و در نتيجه بهمن بشود

  
  درجه تندي شيب

هـاي خـيس حتـي در          بهمـن  ؟يك شيب بايد چقدر تند باشد تا باعث آمـدن بهمـن بـشود             
توانـد    هـا بـه نـدرت مـي         بهمن در اين گونه شـيب     . اند   درجه هم اتفاق افتاده    15  هاي  شيب

خطرناك باشد، مگر اينكه در مـسير خـود شـخص بهمـن زده را از روي يـك صـخره بـه                       
 درجـه  60هاي  اند از شيب اي كه به وسيلة باد سفت شده    هاي تخته   بهمن. پائين پرتاب كند  
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هـاي تنـدي قبـل از اينكـه      ثراً برف در روي چنين شـيب اما اك . اند  هم به پائين سرازير شده    
هاي مرگبار در شيب هاي       اكثريت بهمن . ريزد  بتواند جهت بهمن آماده بشود، به پائين مي       

دهد كه ليزخـوردن بـرف عمـدتاً در     مطالعات نشان مي. افتند  درجه اتفاق مي45 تا   30بين  
  . باشد  درجه مي45 تا 35شيب هاي 

  
  
  
  
  
  
  

ها   غلب بهمن ا : 9شكل  
 تـا   30هـاي     روي شيب 

 درجــــه اتفــــاق  40
  .افتند مي
  

شـيوه  . توان اندازه شيب يك سـطح را انـدازه گرفـت؟ دو راه وجـود دارد                 چگونه مي 
اي اسـت     سـنج وسـيله     شـيب . سنج صورت گيـرد     تواند با استفاده از يك شيب       دقيق آن مي  

معمـوالً از يـك تكـه       . تـوان كـار بـا آن را يـاد گرفـت             سبك و ارزان كه خيلي آسان مـي       
  .ها هم بر روي آن حك شده،درست شده است پالستيك كه جهت

ترين روش، استفاده از انگشت اشاره و انگشت          ساده. شيوه دوم، روش غير دقيق است     
در اين حالت دست خـود را       . شست دست هست كه به صورت زاويه قائمه باز شده باشند          

اگـر خـط    . نقطه اتصال انگـشتان شـما باشـد       طوري بگيريد كه محل زاويه شيب در امتداد         
كنـد، پـس      سطح شيب تقريباً زاويه بين انگشتان شما را به دو قـسمت مـساوي تقـسيم مـي                 
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اگـر شـيب بيـشتر باشـد، خـط شـيب نزديـك تـر بـه          .  درجه اسـت 45زاويه شيب حدود    

خوشـبختانه اكثـر    . انگشت اشاره و اگر كمتر باشد به انگشت شـست شـما نزديكتـر اسـت               
كنند و شيب را تنـدتر           درجه شيب را هميشه بيشتر از آن چيزي كه هست برآورد مي            افراد

  . كنند واقعي آن ارزيابي مياز زاويه 
  
  
  
  
  
  

ــكل  ــاده  : 10ش روش س
  تعيين تندي يك شيب

  
  هاي شيب  ناهمواري

. هاي طبيعي برف براي سرخوردن به طـرف پـائين هـستند       هاي كوچك، راه    ها يا دره    مجرا
هـاي    هـا راه    ها هستند، چرا كه ايـن مجـرا         هاي اين مجرا    ن بيشتر در معرض بهمن    كوهنوردا

مشاهده محل جدا شدن برف يا جائي كه تـوده زيـادي            . طبيعي جهت صعود به باال هستند     
هـا غيـرممكن      برف در باالي يك مجرا ذخيره شده است، از پائين سـخت و بعـضي وقـت                

روي يك شيب، محلي بسيار عـالي جهـت         يك دهليز، حتي از نوع كم عمق آن بر          . است
  . باشد اي مي جمع شدن برف و سفت و محكم شدن آن براي يك بهمن تخته

دار معـروف بـه قيـف كـه مملـو از بـرف هـستند،                  هاي بزرگ روي سطح شيب      گودي
دار آنهـا در حقيقـت    سطوح زيباي شـيب . اي براي ناآگاهان هستند  گيركننده  هاي غافل   تله

باشـند، امـا همـين سـطوح حـاوي       ندن اسكي بازان به سوي خود ميشيپوري جهت فراخوا  
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هـاي   گـودي . شـود  اي هستند كه خيلي راحت به بهمن تبديل مي        شده  برف سنگين و سفت   
هـاي   هاي بـاريكي هـستند كـه محـل جمـع شـدن بـرف          روي شيب معموالً داراي خروجي    

و بـه طـرف     كنـد     دار وسـيعي حركـت مـي        بهمني كه روي سطح شيب    .  سرخورنده هستند 
  . پائين يك قيف سرازير است، محل خوبي براي دفن قرباني خود در عمق زياد برف است

البته تا زماني   . دهند  اي تشكيل موانعي را در راه بهمن مي         هاي صخره   ها و سنگ    طاقچه
. كه برف آنقدر عميق و زياد نشده باشد كه حتي از روي يك سنگ بزرگ هم عبور كند

آميـز بـراي عبـور يـك كوهنـورد       اي راهي وسوسـه   سنگ صخرهدر آغاز فصل برف يك  
تواند محلي جهت جمع شدن يا انبار بهمني كه از باال             اي مي   است، اما همين سنگ صخره    

  . آيد آيد باشد كه در اين صورت محلي براي دفن فرد ناآگاه هم به حساب مي مي
 درون بـرف داده     اي را   صخره بزرگي كه از درون زمين بيـرون زده و تـشكيل جزيـره             

البتـه بهتـرين كـار ايـن اسـت كـه            . خيز باشد   تواند محل مطمئني در منطقه بهمن       است، مي 
  . طور كلي اجتناب نمائيم خيز به اصوالً از مناطق بهمن

هاي   دره. هاي مطمئني جهت عبور هستند      هاي عريض كوهستاني، معموالً گذرگاه      دره
ها توده بـرف خـود را در پـائين آنهـا جمـع                هاي مرگ هستند كه بهمن      باريك معموالً تله  

  :در هنگام عبور هميشه بايد به اين مسائل توجه داشت . كنند  مي
  چقدر برف در هر سمت دره جمع شده است؟  - 1
 پشته برف چقدر پايدار و بادوام است؟  - 2

 عرض ريزش يك بهمن در آنجا چقدر است؟  - 3

 .  احتراز كنيدكامالًهاي پوشيده از برف  از شيب

تـر باشـد، ايـن محـل       هـا عـريض     هر چقدر يال  . هاي عبور هستند    ترين راه   ها مطمئن     يال
تر باشد، احتمال تشكيل نقاب برفـي بـر روي آن بيـشتر           تر است و هر چقدر باريك       مطمئن
يـك  . انـد   ها توده برفي آويزان از كوه هستند كه به وسيله باد به وجـود آمـده                 نقاب. است

رف از روي خط الراس به طرف بيـرون و در جهتـي كـه بـاد         نقاب را باد با حركت دادن ب      



  25شناخت سطح و زمين                                                                                                           
. كنـد، طـوري كـه قـسمت آويـزان نقـاب از بـاد در امـان اسـت                     غالب است، درست مي   

بـراي  . كننـد، پنهـان هـستند       ها معموالً از نظر كساني كه در باالي كـوه حركـت مـي               نقاب
ير آن عبـور  كنـيم از قـسمت بـادگ    ايمني بهتر است كه زماني روي خط الراس حركت مي         

همچنـين از راه رفـتن از زيـر    . گيري و رد شدن از روي نقاب در امان باشيم      كنيم  تا از در    
شـكنند و باعـث بـه وجـود           بعضي مواقع آنها خود به خود مـي       . يك نقاب هم دوري كنيد    

  . شوند آمدن بهمن مي
  
  
  
  
  
  
  نقاب برفي : 11شكل 

  
  روي سطح شيب دار  

در سـرخوردن بـرف،    سطح زمـين قـرار دارد، نقـش مهمـي        چيزي كه در زير برف و روي        
به عنـوان يـك اصـل هرچـه سـطح زمـين نـاهموارتر          . بخصوص در آغاز فصل بارش دارد     

اي كـه روي   هر اليـه بـرف تـازه     . باشد، برف بيشتري براي ايجاد بهمن ايجاد احتياج است        
  . كند نشيند، خاصيت چسبندگي برف به سطح زمين را كمتر مي هاي قبلي مي برف

. آيد هاي صاف، بهمن خيلي راحت بوجود مي بر روي زمين پوشيده از علف يا صخره     
اگر اين سطوح داراي شيب كافي باشند، معموالً هر سال در طول فصل بارش برف، چنـد                 

  . آيد بار روي آنها بهمن بوجود مي
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هاي كوچك مثل بيد، در آغاز فصل بارش بـرف، معمـوالً حكـم                چهها و يا درخت     بوته
سد كننده بهمن را دارند، اما بعداً در مواقع بارش برف سنگين، گياهان كوچك به وسيله                

شـوند و قابليـت       هـاي بـرف بـر روي آنهـا، فـشرده و نـابود مـي                 وزن برف و خزيدن تـوده     
توانند هوا را كه در نزديكي   پر مي گياهان پرپشت و    . در ثابت نگه داشتن برف دارند       كمي

توانـد    زمين قرار دارد حبس كرده و عاملي براي برف يخ زده بشوند كه به نوبه خـود مـي                  
  . كمكي براي ايجاد اليه ضعيف براي بستر بهمن بعدي بشود

ها، اگر آنقدر كوچك و نازك باشند كه بتوان بـين آنهـا اسـكي كـرد، عامـل                     درخت
كـه  (باشـند     هاي قطور مي    هائي كه داراي درخت     شيب. باشند  ن نمي اي براي بهم    بازدارنده

هاي امني هستند، اما هميشه بايـد نقطـه    ، محل)حتي اسكي كردن بين آنها هم مشكل باشد   
اي   ممكن است كه يك بهمن تختـه      . ها را با دقت نگاه و بررسي نمود         باالي منطقه درخت  

  . نيز نابود كندبزرگ بتواند با توده برف خود همين درختان را 
  

  ها  آشنائي با شيب
هــاي مختلــف، وضــعيت  هــاي مختلــف هــستند و شــناخت از جبهــه هــا داراي جبهــه كــوه
تواند به ما كمك كنـد تـا بـدانيم كـه              گيري آنها و طرز وزيدن باد بر روي آنها مي           آفتاب

بـه  هـاي جنـوبي كـه       كره شـمالي، شـيب      برف بر روي آنها ليز خواهد خورد يا  نه؟ در نيم           
هاي شمالي در اغلب سـاعات روز         شيب. گير هستند   باشند، هميشه آفتاب    طرف جنوب مي  

هاي بادگير آنهائي هستند كه در معرض وزش باد قرار دارنـد و               در سايه قرار دارند، شيب    
  .هاي در پناه باد، آنهائي هستند كه از درگيري با باد محفوظ هستند شيب

گيرنـد، دگرگـوني بـرف در ايـن           ب بيشتري مـي   هاي جنوبي، آفتا    از آنجائي كه شيب   
هـاي بـرف بعـد از هـر بـارش             تـوده . گيرد  هاي شمالي صورت مي     تر از شيب    ها سريع   شيب
شوند و بدين ترتيب يـا باعـث آمـدن بهمـن بعـد از هـر بـارش                     تر سفت و محكم مي      سريع
ا معمـوالً  ه  گيرند در هر دوي اين حالت       شوند و يا خيلي سريع حالت پايدار به خود مي           مي
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اما بعدا زمـاني    . كنند  هاي زمستان محل ايمني براي عبور مي        هاي جنوبي را در نيمه      جبهه

هـاي جنـوبي      كنـد، شـيب     رود و برف هم شروع به آب شدن مي          كه درجه حرارت باال مي    
هـا افـزايش پيـدا     شوند و خطـر حركـت بـرف روي ايـن شـيب             هاي خيس مي    مستعد بهمن 

  . كند مي
تابد، سردتر هستند كه اين عمل باعـث          ه آفتاب كمتري بر آنها مي     هاي شمالي ك    شيب

هواي سرد همچنين باعث باال رفتن شانس تشكيل برف . شود تاخير در دگرگوني برف مي
تواننـدتا مـدتها بعـد از         هاي شمالي مي    بنابراين شيب . شود  يخ زده و وجود اليه ضعيف مي      

در پايـان فـصل بـارش، در حاليكـه روي           هر بارش منطقه خطرناكي به حساب بياينـد، امـا           
تواننـد نقـاط ايمنـي      هاي شمالي مي    هاي جنوبي برف در حال سرخوردن است، شيب         شيب

  . به حساب بيايند
هـاي   هـاي جنـوبي جبهـه    قسمت. گذارد  هاي هر دو جبهه تاثير مي       ارتفاع بر روي شيب   

اب بيـشتري از    هـاي راكـي جنـوبي هـستند، اشـعه آفتـ             جنوبي مانند آن چيزي كه در كـوه       
اشعه بيشتر آفتاب باعث كريستاليزه شـدن مجـدد    . كنند  هاي راكي شمالي دريافت مي      كوه

شود كه به نوبه خود موجب به وجود آمدن اليه نازك و ضـعيف بـر روي شـيب                     برف مي 
ارتفـاع خـود در       ايالـت كلـرادو از نقطـه هـم        . شـود   شود كه محل سرخوردن بهمن مـي          مي

هاي شمالي قسمت شـمال كانـادا بـرف چـسبندگي             اما در شيب  . اردكانادا بهمن بيشتري د   
  . شود تري را شامل مي بيشتري دارد و خطر آمدن بهمن، مدت طوالني

اي در ايجاد بهمن دارد و در اين مورد بايد توجه كرد باد بـرف را                  العاده  باد نقش فوق  
طـور     پخش كرد، به   وقتي كه باد برف را    . برد  دهد و به هر كجا كه بخواهد مي         حركت مي 

رونـد،  بايـد       كساني كه به كوه مي    . كند  اي سفت و محكم مي      دائم آن را روي بهمن تخته     
هنگـامي كـه   . به سمت غالب باد توجه داشته باشند تا از سطوح مستعد بهمن اجتناب كنند             

توانيم آن را ببينيم، تـشخيص جهـت       كنيم يا مي باد در حال وزيدن است و آن را حس مي       
فقـط بـه خـاطر داشـته باشـيد كـه نهايـت آگـاهي خـود را بـه كـار                   . اي است    كار ساده  باد
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توانند بـه مـا كمـك         وزد، در كوه چيزهاي ريز و دقيق مي         اما زماني كه باد نمي    . بياندازيد
ها مانند يك بادسنج فرودگاه نـشان دهنـده           نقاب. كنند كه باد از كدام طرف وزيده است       

ها باعث به وجود آمدن دو نقـاب در هـر دو     ي مواقع گردباد  بعض. مسير و سمت باد هستند    
. در اينجا ديگر امكان تـشخيص جهـت بـاد غيـر ممكـن اسـت               . شوند  الراس مي   طرف خط 

اي از بـرف را       اند، باد توده    ها و ساير چيزهائي كه از برف بيرون زده          كنار درختان، صخره  
كنـد و ادامـه دراز         جمـع مـي    ء  ها را در سمت وزش آن شي        باد اين برف  . جمع كرده است  

شود كه به اين وسيله اين توده برف در حال اشاره بـه مـسير         آن به نقطه پناه از باد ختم مي       
شـوند، بعـضي      هاي يخي كه به وسيله باد به هر طرف برده مي            كريستال. باشد  وزش باد مي  

 تـشكيل   كننـد و    مواقع با سطح نمناك چيزي كه از برف بيرون زده است، تصادم پيدا مـي              
هاي كوچـك يخـي،       اين برج . بست  دهند به اسم يخ     هاي برفي و يخي كوچكي را مي        برج

شوند و در امتداد خـود قـسمت پنـاه از بـاد را نـشان                  هميشه در جهت وزش باد تشكيل مي      
بست بزرگتر و مقدار بـرف آن بيـشتر باشـد، بـاد نيـز مقـدارش بيـشتر                     هر چه يخ  . دهند  مي

  . است
  
  
  
  
  

  بست يخ : 12شكل 
  

ريزد، داراي برف كمتري بـر        هاي بادگير، يعني آنها كه باد زيادي روي آنها مي           شيب
هـا بـرف بـه صـورت سـفت       روي ايـن شـيب  . هاي درامان از بـاد    روي خود هستند تا شيب    

  .باشند تر مي فشرده شده است و از اين رو معموالً مطمئن
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كنند،  را روي خود جمع ميهاي ايمن از باد، برف بيشتري  در هنگام وزش باد، شيب

هـا،    جمع شدن سريع برف روي اين شيب      . كند كه برف تازه آمده يا كهنه باشد         فرقي نمي 
هـاي ايمـن از بـاد از          هـاي شـيب     بهمـن . سـازد   هاي بادگير مـي     تر از شيب    آنها را خطرناك  

بنابراين سعي كنيد تا روي شـيبي حركـت كنيـد           . هاي بادگير بيشتر هستند     هاي شيب   بهمن
 . وزد ه باد زندگي بر روي آن ميك

  
  هاي گذشته       راه

. محلي كه در سابق در آن بهمن آمده، بسيار محتمل است كه مجدداً در آنجا بهمن بيايـد                 
به شيب توجه كنيد و نيز به نقاط كناري منطقه بهمن و نقـاطي كـه در كنـار درختـان كـه                       

و   هـاي قـديمي        تـازه در جنگـل     هـاي   برف از آنجا كنده شده، و شـيوه قـرار گـرفتن نهـال             
درختـاني كـه    . داري كه هيچ گياهي بر روي آنها وجود ندارد توجه كنيـد             مجراهاي شيب 

هاي تپـه افتـاده اسـت و بـدون سـر              اشان در كناره    اند و آنهايي كه تنه      كنده يا شكسته شده   
 از ريشه توده برف كثيف را دقت كنيد كه همراه با درختان   . هستند را در نظر داشته باشيد     

شـدن را در روي شـيب         خـط شكـسته   . اند  هاي ديگر در پائين افتاده      كنده شده و ساير چيز    
نگاه كنيد، جائي كه يك بهمن از آنجا شروع شده ولي محركي براي پائين آمدن نداشته                

  . است
  
  

  خالصه نكات ايمني 
. هاي محدب خيلـي خطرنـاك هـستند         عموماً شيب . به برش عرضي يك شيب توجه كنيد      

. تـر خطرنـاك هـستند       هاي مقعر كم    هاي داراي سطح صاف خطرناك هستند و شيب         شيب
 درجـه خطرنـاك هـستند       45 تـا    30هاي بـين      شيب. درجه تندي يك شيب را كنترل كنيد      

هـاي واقـع در       گـاه   از گـذر  . تـر از همـه هـستند         درجـه خطرنـاك    40 تـا  35هـاي     ولي شيب 
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هـاي عـريض معمـوالً ايمـن          دره. وري كنيد ها باريك د    ها و گودال    هاي باريك، دره    مجرا
هـائي كـه از مـسير وزش بـاد در             از شيب . تر از همه جاست     ها مطمئن   هستند ولي روي يال   

توجه كنيـد كـه آيـا       . ئي كه داراي نقاب هستند      امان هستند، اجتناب كنيد، بخصوص آنها     
ان از زيـر بهمـن      شيب مورد نظر قبالً داراي بهمن بوده يا نه؟ بعضي مواقع اجساد پيداشدگ            

هـاي    از رفـتن روي مـسير     . انـد   دهد كه آنها نكات بسيار روشني را ناديـده گرفتـه            نشان مي 
 . بهمني خودداري كنيد

 



                                                                                                         
  شناخت هوا

  . 1965پل پتزولدت، . »كنند هاي خودساخته در مورد هوا موعظه مي ها و آدم فقط احمق«
 

كنـد، باعـث نگـه        ها را خيلـي مـشكل مـي         نيروي جاذبه يعني نيروئي كه صعود به كوه       
نـوردي و هـم حيـات را          شود، تا هم كـوه      داشتن جو كره زمين در نزديكي سطح زمين مي        

همراه با اكسيژن گـاز ازت      .  جو زمين از اكسيژن تشكيل شده است       %21. پذير سازد   امكان
هـا مقـداري      درون ايـن گـاز    . هاي ديگر بـه مقـدار كـم وجـود دارنـد             به مقدار زياد و گاز    

هـاي آتشفـشان وجـود        باورنكردني اجزاء كوچك مثل نمك دريا،گرد و غبار و خاكـستر          
  . شوند  بخارآب مياجزاء ريز باعث لنگري براي بخشي از جو به نام. دارند

هرجا كه جو غليظ و متراكم باشد بخارآب هم غليظ و متراكم اسـت كـه ايـن مـساله                    
هـاي تحتـاني جـو وجـود دارد، يعنـي جـائي كـه                 بيشتر در نزديكي سطح زمين در قـسمت       

  . پيوندند بيشترين تغييرات جو به وقوع مي
قدار حداكثر خود وجود    شود، در سطح زمين به م       فشار جو كه فشار بارومتري خوانده مي      

 هرجا كه ارتفاع از سـطح زمـين         .تر از هر جاي ديگري است       دارد، جائي كه جو هم غليظ     
 متري از سطح دريا،     5500در ارتفاع   . آيد  شود، فشار جو در اكثر نقاط، پائين مي         بيشتر مي 

 است بدانيم كـه فـشار    مهمبيني وضع هوا، براي پيش. فشار جو نصف فشار سطح درياست  
  .  رود هاي هوا متغير است و باال و پائين مي و، همراه با حركت تودهج

در نزديكـي زمـين     . كند كه تعادل را در همـه چيـز برقـرار كنـد               سعي مي  طبيعت دائماً 
هـواي  . شـود   كند و غلظت يا تراكم آن كم مي         شود، انبساط پيدا مي     وقتي كه هوا گرم مي    

كنـد تـا     متصاعد شدن و بـاال رفـتن مـي   گرم كه فشارش در حال كم شدن است، شروع به        
زماني كه درجه حرارت    . رسد  اينكه در يك نقطه به حال موازنه با هواي پيرامون خود مي           

هـواي  . رود  رود، درجه حرارت اجزاء كوچكي كه در هوا هستند، هم باال مـي              هوا باال مي  
گرم در جريان   هواي  . برد  متصاعد، اجزاء كوچك را در شكل بخار آب با خود به باال مي            
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اي سرد خواهد شـد    اين هوا تا نقطه   احتماالًض. كند  باال رفتن خود شروع به سرد شدن مي       
از اين رو هـوا جريـان پويـائي اسـت و بـه طـور               . كه با متراكم شدن آن، آماده بارش شود       

حركت هـوا   . اين عمل به تبادل گرمائي معروف است      . كند  دائم به باال و پائين حركت مي      
هاي هوا به اطراف دارد دچار اختالل         رخش كره زمين كه سعي در كشاندن توده       در اثر چ  

  . شود مي
هـا را بـه       رو  آب به طرف باالست كه بيشتر توجه كـوه          اين حركت هواي همراه با بخار     

رطوبـت معلـق در هـوا بايـد بـه مقـدار محـسوسي برسـد تـا قابليـت و                      . كند  خود جلب مي  
طـور خيلـي زيـاد باعـث صـعود و بـاال رفـتن                 گرمائي به   تبادل .آمادگي بارش را پيدا كند    

شود و به همين دليل يكي از عوامـل اصـلي توليـد بـاران                 هاي گرم سال مي     رطوبت در ماه  
. هاي سرد سال تبادل گرمائي نقش خيلي كوچكي در باال رفتن رطوبت دارد              در ماه . است
 روش ديگـر صـعود   هـاي سـرد سـال بـه سـه         هـاي هـوا و رطوبـت همـراه آن، در مـاه              توده
  . اي و صعود اوروگرافيك يا كوهستاني باد، صعود جبهه جريان گرد. كنند مي

  
  
  
  

صـــعود  : 13شـــكل 
چرخشي يا گردبادي   

  هوا
  

پيرامون يك منطقـه كـم فـشار، در سـطح زمـين، هـوا هميـشه در جهـت عكـس حركـت                        
). اسـت  ايـن جريـان بـرعكس        فـشار،   در منطقه پـر   (هاي ساعت در حال دوران است         ربهعق

مل به صعود اين ع. كند شود و شروع به باال رفتن مي جريان هوا در منطقه مركز فشرده مي      
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گيـرد و     فشار، عمل برعكس انجـام مـي        در اينجا هم در منطقه پر     (بادي مشهور است      گرد

بـادي    در ارتفاعات كـم، صـعود گـرد       ). كند  قه مركز شروع به افت كردن مي      فشار در منط  
ها ايـن    در ارتفاعات زياد، مخصوص در كوهستان     . ها باشد    بارش ممكن است عامل اصلي   

  . كند  نقش كوچكي بازي مي،حالت صعود
هاي ديگـر در حـال        مرز بين تالقي يك توده هواي در حال حركت و چرخش با توده            

يك جريان توده هوا كه سرد اسـت، مثـل تـوده            . شود  چرخش و دوران، جبهه خوانده مي     
، مثل توده هـواي اقيـانوس آرام، در زمـان تالقـي بـا يكـديگر                 هواي قطبي و ديگري گرم    

روي براي تالقـي بـا هـواي سـرد            اگر جبهه هواي گرم در حال پيش       .مخلوط نخواهند شد  
باشد، به طور ماليم از روي هواي سـرد متـصاعد خواهـد شـد و بـه طـور ماليـم رطوبـت                        

  . حاصل از آن شروع به باريدن خواهد كرد
  

  
  
  
  
  
  

ــكل  ــ : 14ش عود ص
اوروگرافيـــك يــــا  

  كوهستاني هوا
  

روي و تالقي با هواي گرم باشد، هـواي گـرم مجبـور بـه                اگر هواي سرد در حال پيش     
ايـن عمـل    . كنـد   باال رفتن سريع است و رطوبت آن، به طور سنگين شروع به باريـدن مـي               
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ر گيـ   هاي هواي سرد را در سـمت بـاد          ها معموالً توده    كوه. شود  اي خوانده مي    صعود جبهه 
  . كنند  هواي گرم را تشديد مي اندازند و صعود جبهه خود به دام مي

هرچـه  . كننـد   تر مـي    دار هواي در سطح زمين را مجبور به صعود سريع           هاي شيب   زمين
تر شروع بـه صـعود        تري داشته باشد، هوا نيز سريع       سرعت باد بيشتر باشد و زمين شيب تند       

شود    كوهستاني يا اوروگرافيك خوانده مي     اين عمل صعود كردن به شيوه     . كند  كردن مي 
. اي باشـد    باد يا جبهـه     تر از صعود به شيوه گرد       و ممكن است از نظر قدرت ده برابر بزرگ        

تر هوا    چه سريع   شوند و هر    تر نيز سرد مي     هاي هوا سريع تر به باال بروند، سريع         هر چه توده  
در صـعود عمـودي،     . ودشـ   تـر بخـار موجـود در آن بـه آب تبـديل مـي                سرد بـشود، سـريع    

اي برسد كه     تا به نقطه   كند،  آب معلق در هوا شروع به تعرق و تبديل شدن به آب مي              بخار
يـا قطـرات    ) بـه شـكل بـاران     (گر تاب نگهداري اين قطرات مـايع        هواي در حال صعود دي    

  . كنند مي» بارش«د و آنها شروع به پائين افتادن را ندار) به شكل برف(كريستالي زده  يخ
هاي هوا، فشار بارومتريك و حرارت مـشخص     و رطوبت توده   داگر سرعت و سمت با    

بيني هوا نيست كه مردم عامـه كـوه و صـحرا              اما اين پيش  . بيني است   باشند، هوا قابل پيش   
در مـورد آن اسـت كـه بايـد     بايد ياد بگيرند، بلكه در عوض اين تغييرات جوي و آگاهي      

هـا   عـث تغييـر در بـرف موجـود در كـوه         طور نـسبي با    بهغييري در وضع هوا      هر ت  .ندبياموز
ريـزش  : شـوند عبارتنـد از    گـذاري در بهمـن آمـدن مـي      تغييراتي كه باعث تـاثير    . شود  مي

 . برف، مسير و سرعت باد و تغييرات درجه حرارت

  
  ش برف  بار

ش برف، بايد بدانيم كـه چقـدار بـرف          باربراي برآورد كردن خطر يك بهمن در رابطه با          
عمق برف تازه باريده، نـشانگر خـوبي        . ريده است و اين برف با چه سرعتي باريده است         با

تر باشـد،     هرچه مجموعه برف به هم وابسته     . است كه برف با چه سرعتي باريده شده است        
يعنـي   ش بـرف،  بـار شـدت   . تـر خواهـد بـود       تر و مطمئن    معموالً برف روي شيب مستحكم    
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ن است كـه چقـدر سـريع شـيب مـستعد داراي بـار               مقدار بارش در هر ساعت، نشانگر اي      

تـر خواهـد    تر جمع شـود، شـيب نـامطمئن    هرچه اين بار روي شيب سريع  . بهمن شده است  
 زماني كه باد زياد باشد، مرحله خيلي خطرناك آمدن          مخصوصاًبارش برف سنگين،    . بود

  . آيد بهمن به حساب مي
وبـت در بـاالترين حـد خـود و          بارش زياد در زير ابرهاي متراكم يعنـي جـائي كـه رط            

جائي كه تبديل شدن بخار     . گيرد  درجه حرارت در سردترين نقطه خود است، صورت مي        
از ايـن رو هرچـه ارتفـاع بـاالتر باشـد، ريـزش              . باشد  آب به آب در باالترين حد خود مي       

ش برف در قسمت بـادگير كـوه هـم كـه محـل صـعود                 بار .تر خواهد بود    برف هم سنگين  
 هـا رد شـد،      زمـاني كـه جريـان هـوا از روي قلـه           . تر خواهد بـود     است، سنگين هواي بيشتر   

 كـه يـك     ه باشيد مهم است كه به خاطر داشت     . شود  توقف و جريان بارش كمتر مي     م صعود
اگـر  . ر روي هر شـيب پناهگـاهي انبـار كنـد          تواند مقدار زيادي برف تازه ب        مي گردباد نيز 

 داراي احتمـاالً ها بوده اسـت،    مثل اقيانوسمبداء پيدايش يك توفان برف يك نقطه گرم،  
، )آينـد   ها مي   كه از نقاط خشك مثل قطب     (مقدار بيشتري رطوبت از ابرهاي هم نوع خود         

  . است
در صورت امكان هميشه قبل از سـفر بـه منـاطق كوهـستاني داراي بـرف، بـا مقامـات                     

هاي هواشناسـي منـاطق كوهـستاني، اغلـب داراي            اداره. هواشناسي محلي در تماس باشيد    
  . اطالعاتي در مورد ساعات آمدن بهمن هستند و در اين زمينه اطالعاتي عالي دارند

 
  باد       

هاي برف را سريع بـا        باد توده . در بارش برف دارد، باد است       دومين عاملي كه نقش مهمي    
ش باشد و چه برفي كه تازه روي زمين نشـسته           باركند، چه برفي كه در حال         خود بلند مي  

شـود كـه      بـاد باعـث مـي     . كنـد   وقتي باد آهسته شد، برف را به روي زمـين رهـا مـي             . باشد
 يعني جاهائي كه از نظر كشف       هاي روي يك شيب پر از برف بشوند،         ها و شكاف    گودال



 ها شناسي و ايمني در بهمن بهمن    36

شـود   ث مـي بـاد باعـ  . اي هستند هاي كوچك و مرگبار تخته    بهمن سخت ولي حاوي بهمن    
در مـورد   اخطـار بـاد     . دي در امان از باد، توده برف زيادي جمـع شـو           ها   شيب كه بر روي    

  . دارد  ها نقش مهمي گاهي ما از بهمنتكامل و پيدايش بهمن در آ
 كنند   برف در حين ريزش با يكديگر تصادف       هاي   كه كريستال  شود  باد زياد باعث مي   

برفي كه بـاد بـا آن تـصادم پيـدا كـرده      . شوندشستن بر سطح زمين در هم مچاله    و هنگام ن  
 و ايـن امـر باعـث پديـد آمـدن            تري شكسته شده     به قطعات كوچك   هايش  باشد، كريستال 

دگير، باد سعي در ايجـاد      هاي با   در شيب . شود  يك سطح برف فشرده و چسبنده به هم مي        
 تحـت فـشار     طور جالبي، اين پوسـته مـستقيماً       هبعضي مواقع ب   .يك پوسته برفي سفت دارد    

 برفي كه به    گير،  هاي پناه    اما بر روي شيب    .شكند  روند مي   وزن كساني كه روي آن راه مي      
 دهد كـه معمـوالً      اي وحشتناكي را مي     هاي تخته   وسيله باد آورده شده است، تشكيل بهمن      

داراي شكل نرم و منحني هستند و در زير پاي يك نفـر كـه بـه آن فـشار آورده اسـت بـا                         
  . كشند شوند و برف منطقه زيادي را با خود به پائين مي صدائي شكسته مي

در ارتفاعات باالتر، جائي كه امكان كمتري براي حركت توده هوا به دليـل تغييـرات                
اين جريانات هـوا بـه بادهـاي غالـب          . وزد  ت مي زمين وجود دارد، باد معموالً در يك جه       

گيـري هـواي يـك منطقـه بخـصوص           در شـكل    بادهاي غالب عامـل مهمـي      .مشهور هستند 
 تمايل به تجمع بـار زيـادي از بـرف دارد      ،يك باد غالب داراي رطوبت    . جغرافيائي هستند 

ا حرارت  رطوبتي بيك باد گرم و. شود  كه به نوبه خود باعث خطر بهمن در ارتفاعات مي         
 يك باد خشك غالب كه بعضي مواقع به         .شود   تر مي   د باعث ايجاد بهمن   امباالي نقطه انج  

تواند بـرف را بـه دليـل تبخيـر حركـت دهـد،                شود، مي    خوانده مي  Chinokنوك    نام چي 
هاي غالب را معمـوالً       اطالعات در مورد باد   . بدون اينكه خطر آمدن بهمن را افزايش دهد       

  .  هواشناسي تهيه نمودتوان از اداره مي
 مشخـصات سـطح زمـين، حـرارت هـوا و سـاير              تواند به واسـطة     هر ارتفاعي باد مي   در  

تواننـد    بادهاي محلـي مـي    . اين نوع بادها به بادهاي محلي مشهور هستند       . عوامل تغيير كند  
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بعـضي مواقـع   . ها با هر تغيير ناگهاني با شدت در حال چـرخش و وزيـدن باشـند         در كوه 
  . شوند هاي دو طرفه بر روي يك خط الراس مي ث پيدا شدن پديده نقابآنها باع

كنند كه باعث تاثيرگذاري بـر روي پـشته بـرف             ها نوع خاصي از باد محلي ايجاد مي         كوه
ريع هـوا در طـول شـب و ارتفاعـات           اين حركـات هـوا بـه وسـيله سـرد شـدن سـ              . شود  مي
. كننـد   هـاي يـخ زده بـروز مـي          شـت ها و د    هاي مرتفع، يا يخچال     خصوص بر روي فالت     به

هـاي سـرد       نـسيم   كـه  كنـد   هواي خنك و متراكم شروع به سرازير شدن از كوهـستان مـي            
هـاي فـوق العـاده شـمالي زمـين، ايـن بادهـا                امـا در قـسمت    . شبانگاهي نتيجه آنهـا هـستند     

وجـود بادهـاي محلـي عالمتـي بـر تثبيـت شـدن پـشته بـرف          . توانند خيلي قـوي باشـند    مي
 . باشد مي

  
  
  

ــل   : 15شــكل  ــاد عام ب
مهمــــي در انتخــــاب  

  .باشد مسيرهاي امن مي
  

  درجه حرارت  
تبادل گرما، بين پشته برف و زمـين، درون پـشته بـرف و بـين جـو و پـشته بـرف صـورت                         

وقتـي كـه بـرف    . باشـد  تبادل گرما در قسمت برف و زمين به مقدار حـداقل مـي        . گيرد  مي
هرگـاه خـيس بـودن بـرف بيـشتر          . شـود   جابجا مي   خشك است، درون برف حرارت كمي     
تواند در برف نفوذ كند، هميشه  باران كه مي. شود شود، انتقال درجه حرارت هم بيشتر مي

تبـادل گرمـائي در پـشته بـرف، جـائي كـه بـرف در                . شـود   باعث گرم شدن پشته برف مي     
يـن  هـر چنـد جريـان ا      . باشـد   تماس مستقيم و دائم با جو است، بيشتر از جاهاي ديگـر مـي             
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تبـادل گرمـائي    . بنـدي كـرد    آنرا در دو گـروه تقـسيم      توان    باشد، ولي مي    تبادل پيچيده مي  
تـر از    در جريان تبادل گرمائي مولكـولي، اگـر هـوا گـرم         .مولكولي و تبادل گرمائي نسبي    

تـر باشـد، آن را از دسـت           ر بـرف از هـوا گـرم       اگـ برف باشد، بـرف حـرارت را جـذب و           
هرچـه بـاد    . شـود   لي به طرز بارزي به وسيله بـاد تـسريع مـي           تبادل گرمائي مولكو  . دهد  مي

 در جريان تابش نور خورشـيد،     . گيرد  تر صورت مي    تر بوزد، تبادل گرمائي هم سريع       سريع
از آن جـذب بـرف    شودكه اكثر اين تابش دفـع و قـسمت كمـي     برف منتقل مي  حرارت به   

. كند  ش را منعكس مي   برف خشك نسبت به برف خيس مقدار بيشتري از اين تاب          . شود  مي
درجه تابش با ساعت روز، موقع مشخص سال، محل مشخصي از شـيب و ضـخامت ابرهـا                  

 فقـط امكـان حـدس و گمـان در مـورد تبـادل               ،ت زيـاد  احتمـاالً با توجه بـه     . كند  تغيير مي 
 مشخص است اين است كه حتي تغييرات        كامالًچيزي كه   . گرمائي پشته برف وجود دارد    

تواننـد تـاثير در تـوده بـرف جمـع شـده بـر روي شـيب                    وا هم مـي   كم در درجه حرارت ه    
 . بگذارند و باعث سرخوردن آن به پائين شوند

  
  خالصه نكات ايمني 

هـا در طـول       تعـداد زيـادي از بهمـن      . توان به چند نكته مهم توجه نمود        طور خالصه، مي   به
بـرف، در اينجـا     مقـصود از بـارش      . افتنـد   بارش برف و يا بالفاصـله بعـد از آن اتفـاق مـي             

شود هم برف در حال فرود آمدن از آسمان و هم برفي كه روي زمين بوده است و بـه                      مي
اگر توفان در هواي گرم بـوزد و در هـواي           . جا شده است را در نظر داشت       هوسيله باد جاب  

چـسبد و خطـر بهمـن         بـرف خـوب مـي       گيرد، برف گرم جديد به سطح قديمي      بسرد پايان   
 توفان در هواي گرم بـوزد ولـي درجـه زيـر صـفر بـاقي بمانـد، سـفت                     اگر. شود  تر مي  كم

امـا اگـر درجـه    . كنـد  كند و ثبات تـوده بـرف افـزايش پيـدا مـي      شدت برف ادامه پيدا مي   
كنـد و بـرف خـيس هـم           حرارت به باالي نقطه انجامد برسد، برف شروع به آب شدن مي           

ي در هواي گـرم خـتم شـود،         اگر طوفان در هواي سرد بوزد ول      . تمايل به سرخوردن دارد   
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 خطر آمـدن بهمـن زيـاد        ضعيف است و طبيعتاً     پيوند بين برف تازه و سرد و برف قديمي        

اگر توفان در هواي سرد بيايد و هوا هم سرد باقي بماند، توده برف بـه طـور تـوالي                    . است
  . شكند و خطر آمدن بهمن تا مدتها پس از توفان وجود خواهد داشت مي

و مقـدار  ليل خطر بهمن به تسلط شما در زمينه تـشخيص وضـع زمـين           بقيه تجزيه و تح   
  : ترين سواالت عبارتند از  مهم. گردد   برمي حالت برفي كه روي آن قرار دارد،وبرف 
 بـرف بيـشتري   ،گيـر  هاي پناه  ؟ شيب ستندهائي بيشتر از همه حاوي برف ه        چه شيب  - 1

هـا و     بادهـاي زيـاد در فرورفتگـي       بـه وسـيله      كنند كه اين عمل عمدتاً      روي خود جمع مي   
  .گيرد نقاط گودافتاده دور افتاده صورت مي

هاي خطرناك، معموالً آنهائي هستند        توده چقدر برف جمع و ذخيره شده است؟         - 2 
  .كه همراه با باد بعد از يك بارش سنگين برف جمع شده باشند

رف در طـول    سـريع بـ   انباشته و جمـع شـدن       ( با چه سرعتي برف جمع شده است؟         - 3 
  ). كند ها را ايجاد مي بزرگترين خطرهاي زياد،  وزش باد

  . برآورد ثبات يك پشته برف موضوع فصل بعدي است
 



                                                                                                         
  بيني خطر پيش

راد .»هيچ قانوني در ايـن زمينـه وجـود نـدارد          .... تنها قانون مطلق در مورد پيش بيني بهمن اين است كه          «
  . 1990نيوكامب، 

  
توان بـا      قبل از هرگونه اقدام امدادگران مي      ،زماني كه شخص مريض يا مجروح است      

. هـائي نمـود   خدر پيدا كـردن سـرن    سعي   سيان   زيك روش تحقيق موسوم به شرلوك هولم      
قبل از رفتن به مناطق مشكوك كوهستاني نيز به همين گونه بايد بـه دنبـال شـواهدي بـود                    

هـاي   تواننـد بـه جـواب       ايـن شـواهد مـي     . هاي مورد نظر را تضمين كنند       كه ايمن بودن راه   
  :تقسيم شوند چهار سوال عمومي

  ؟شود هده ميچه چيزي در مورد ثبات پشته برف، خيلي سريع و مستقيم مشا)  الف 
ثبـات بـرف   با كندن يك گـودال تحقيقـي درون بـرف، چـه چيـزي را در مـورد          )  ب

  ؟توانيم كشف كنيم مي
ثبـات بـرف شـده    ) يا در حال به وجود آمـدن ( چه نوع هوائي باعث بوجود آمدن    ) ج
  ؟است
اگر بـرف شـروع بـه سـرخوردن كـرد، راه احتمـالي خـروج از بهمـن بـراي شـما                       ) د   

   چيست؟
  
   مستقيم عالئم ةمشاهد: الف 

اي بهمني را مشاهده كرديد كه به پائين آمد، بدانيد كه خطر يـك بهمـن                  هرگاه در منطقه  
هيچ چيز به وضـوح ديـدن يـا شـنيدن صـداي سـرخوردن بـرف در                  . ديگر هم وجود دارد   

اگر در پاي يك شيب، توده اي از برف تازه بـه پـائين سـرخورده بـه                  . نزديكي شما نيست  
 يـك بهمـن در آن نقطـه         ي گل و الي و سنگ وجود دارد، بدانيدكـه اخيـراً           همراه مقدار 

اگـر خـط شكـستگي در       . آمده است و خطر آمدن بهمني ديگر در آن منطقـه زيـاد اسـت              
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سطح برف وجود دارد، بدانيد كه برف شروع به سرخوردن كرده است و آماده است بـا                 

  . اولين تحريك كوچك به بهمن تبديل شود
شـود يــا در زيــر   هــاي اسـكي بــا صــداي خـشك فــشرده مــي   ر تختــهاگـر بــرف در زيـ  

اگـر صـداي فـشرده يـا        . طور كلي برف حالـت ثبـات دارد        هشود، ب   هايتان خورد مي    كفش
داري از درون  شود يا صـداي بـم    متري هم شنيده مي6خورد شدن برف حتي در فاصله تا        

زند، گـوش   حرف ميوقتي برف . رسد، پس برف حالت غيرپايدار دارد   برف به گوش مي   
فـرو  اصـالً  رود و يـا   در بـرف فـرو مـي      اسكي، يا كرامپون مقـدار كمـي   اگر باتون  .دهيدب

اگر پاهاي شما تـا زانـو در بـرف فـرو            .  متراكم و به هم پيوسته است      كامالًرود، برف     نمي
 يـا از    اًاي خطرنـاك، اساسـ      هاي تختـه    بهمن. برف به هم پيوسته و چسبيده نيست       روند،  مي
اي در كـف    اگر برف بـه صـورت تكـه       . شوند  ق برف سفت و يا برف نرم شناسائي مي        طري

هـاي كـم هـم       بـرف خـيس حتـي از روي شـيب         . چسبد، پس برف خـيس اسـت        كفش مي 
  . تواند سر بخورد مي

 برف به هـم پيوسـته اسـت       هاي صاف و تميزي است،      اگر جاي پاي شما داراي ديواره     
يـا بـرف آخـرين اليـه خيلـي خـوب پيوسـته و               حالت بسيار خـوب و      ) دگرگوني هم دما  (

كنند و يـا مـابين پاهـاي شـما            هاي جاي پاي شما ريزش مي       اگر ديواره . متراكم شده است  
دگرگـوني شـيب   ( شـوند، بـرف بهـم پيوسـته نيـست       هاي برف تشكيل مي  ها و تكه    بلوك

ا پاهـ  اگـر رد  . حالت بد، اليه آخري برف به شكل ضعيفي پيونـد خـورده اسـت             ) گرمائي  
چون بـرف    باشد،  باشند، پس آب زيادي در برف موجود مي         خيس هستند يا داراي يخ مي     

! حالـت بـسيار بـد   ) انجمـاد –دگرگـوني ذوب  (ه يا بعد از آب شدن يخ زده است    آب شد 
  ).به بخش دو نگاه كنيد( ريزش كند تمام برف روي شيب ممكن است كه

 بـرف را  - 3.  بـه بـرف گـوش كنيـد    - 2.  به برف نگاه كنيد- 1: قوانين مهم عبارتند از    
  . احساس كنيد
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نگاه كنيد به بخـش     (گذرد؟     مي اي كه مستعد بهمن باشد،      آيا مسير عبور شما از منطقه     

، آمـاده   ف هر شيب داراي سطح صاف و مـستقيم         بر ؟، برش عرضي شيب چگونه است     )3
هاي محدب داراي فشار داخلي       سرخوردن است، به خصوص اگر برف خيس باشد، شيب        

تـر مـستعد ايـن        هاي مقعر كم    شيب. بيشتري هستند و از اين رو مستعد سراندن برف هستند         
هـا وجـود دارد و        توانند به دليـل كمبـود برفـي كـه در پـاي ايـن شـيب                  كار هستند، اما مي   

آيا شيب به اندازه كافي تنـد اسـت         . كند، صاحب بهمن بشوند     پشتيباني آنها را ضعيف مي    
 درجـه بيـشتر از همـه مـستعد پـائين      45 تـا  30هـاي بـين       شيب؟  كه باعث آمدن بهمن شود    

هاي مشكوك قرار دارد كـه        آيا مسير عبور شما در راه اين گونه شيب        .آمدن بهمن هستند  
؟ آيا سطح زمـين راهـي طبيعـي جهـت     شما را مسدود كند   ممكن است بهمن بيايد و مسير       

. مـسير انـسانها باشـد     ؟ مسير يك بهمن نبايد      باشد؟ يك مجرا؟ يك دره كوچك       ميبهمن  
موقعيـت  .؟ پـس راه خـود را تغييـر دهيـد           دارد آيا در باالي مسير عبور، نقاب برفي وجـود        

گير معموالً برف را روي خود  هاي پناه ؟ شيبنسبت به باد و خود شيب چگونه استشيب 
  .  بايد از آنها احتراز جستكنند و اصوالً جمع مي
در جبهـه جنـوبي يـا جنـوب غربـي واقـع              آنهـائي كـه      مخـصوصاً هاي آفتـابگير،      شيب

 در فصل   مخصوصاًها،    اين گونه شيب  .  قرار دارند  ربيشت  تشعشع آفتاب   در معرض  اند،  شده
  . گرما، مستعد ليز خوردن هستند

  .  به خاطر بسپاريد و خود را سازگار با زمين منطقه نمائيداين قوانين را حتماً
  

   اسكي آزمايش با باتون
. هاي حدود يك متري سطح برف انجام داد         توان آزمايشي در اليه     مي اسكي   با يك باتون  

فشار .  اسكي را به صورت عمودي در برف روي يك شيب فرو كنيد     باتون براي اين كار،  
دهـد، قـسمت انتهـايي    باي باشد كه اجازه  وارده به برف بايد خيلي نرم و ماليم و تا اندازه     

فـشار زيـاد و يـا       . رده و بـه درون آن فـرو رود         در مقابل مقاومت برف فشار وارد آو       باتون
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اگـر   (.دهـد    اسكي، اجازه احساس مقاومت برف را بـه شـما نمـي            باتونكشيدن ناگهاني   

 را سـر    آنتوانيـد     دهد، مي    اسكي را نمي   باتونبرف آنقدر سفت است كه اجازه فرو رفتن         
لبـه  .بـرف كنيـد    را درون    بـاتون تا محلـي كـه جـا دارد،         ). ته بگيريد و داخل برف كنيد     و  

 بـاتون  اسكي را خيلي آهسته بيرون بكشيد، طوري كه مقاومت برف در مقابـل گُـل            باتون
  . را احساس كنيد

تواند خيلي سريع باشد و به دفعات تكرار شود، اما آزمايشي    اسكي ميباتونآزمايش 
 نبـاتو آزمـايش بـا     .  اسـت  راي از مشاهده چندين نشانگر خط       اين روش ساده  . كامل نيست 

امتحـان بـر روي سـطح خـود         .اسكي بايد در نزديك شيب و نه خارج از آن صورت گيرد           
  . شيب ممكن است خطرناك باشد

  
  
  
  
  
  

ــكل  ــا   : 16ش ــايش ب آزم
  باتون اسكي

  
  

   اسكي باتونگيري آزمايش با  تفسير و نتيجه
م امـا ايـن نكـات هـ       . دهد   اسكي را تشكيل مي    باتونبرآورد ذهني معموالً پايه آزمايش با       

  : باشند  توانند در آزمايش كمك مهمي مي
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 به معني راحت رفتن آن در برف اسـت كـه            باتون  مقاومت كم برف در مقابل گل      - 1

 برف تازه باريده شده است و يا برف      احتماالًباشد و     نشانگر پيوسته نبودن برف مي    
  . يخ بسته در محل وجود دارد

وارد كنـد تـا در بـرف           كمي  فشار باتون مقاومت متوسط به اين معني است كه گل        - 2
برف پيوسته و چسبيده است و شايد برف به وسيله باد به هم فشرده شـده           . فرو رود 

 . است

به   اسكي مورد استفاده قرار گيرد،     باتونمقاومت زياد كه باعث شده است تا دسته          - 3
 . اين معني است كه برف به هم فشرده شده و يك تخته برف را تشكيل داده است

 اسـكي مـورد اسـتفاده       بـاتون يلي زياد به اين معني است كه حتي دسـته           مقاومت خ  - 4
در ايـن حالـت     . هم در برف فرو نرود    باتون  كه حتي دسته     به اين معني     قرار گيرد، 

 . يك تخته سفت و محكم شكل گرفته است

دهد كه به تدريج مقاومت آن بيشتر و          متر نفوذ را مي     برف خيس اجازه چند سانتي     - 5
 . بودن آن را احساس و مشاهده كنيمتوانيم خيس  مي

 فرورونده در برف با مقاومت رو به افـزايش           باتون  بهترين حالت اين است كه گل      - 6
 . هاي سخت و يا نرم برخورد نمايد مواجه شود نه اينكه با اليه

. بدترين حالت تالقي يك اليه مقاوم و پس از آن فرو رفتن در يك اليه نرم است                 - 7
 .ه و دقت بيشتري صورت گيرددر اين مورد بايد توج

 
   برش به وسيله بيل  آزمايش با
. رود اسـت   اسكي روش مفيد براي هر كسي كه به مناطق بهمن خيـز مـي          باتونآزمايش با   

توانيـد    با يـك بيـل مـي      . تلقي شود   بيل يا پاروي برف روبي هم بايد به عنوان وسيله الزمي          
اگـر  . اسـتحكام بـرف مـشاهده نمائيـد       ترين آزمـايش خـود را در مـورد            ترين و آماده    مهم

 يا شواهد ديگر، نشانگر امكان لغزندگي يك اليه يا آمادگي سرخوردن            باتونآزمايش با   
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هـاي    تواند جهت تشخيص آمادگي توده      توده برف بر روي آن باشد، آزمايش با بيل مي         

  . برف براي آمدن بهمن بكار رود
 استفاده قرار گيرد، اما نوعي كـه داراي  تواند مورد   روبي مي  هر نوع پارو يا بيلچه برف     

بـاز    روبي يك اسـكي     بدون يك بيلچه برف    .باشد، بهترين است   صاف و فلزي     دهانه پهن، 
اين كار زحمت زيادي دارد ولي عمل نخواهد        . تواند از تخته اسكي خود استفاده كند        مي
ظـور مـا    سـودمند ديگـري بـراي من     كـامالً يك اره برف هـم وسـيله ارزان، سـبك و            . كرد
  . تواند باشد مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

آزمـايش بـا     : 17شكل  
  روبي بيل يا پاروي برف

  
و يـا حـداقل ارتفـاع دو        (براي انجام آزمايش، بر روي شـيب گـودالي تـا روي زمـين               

توجه كنيد  ). متر مناسب است     سانتي 120زي حدود   معموالً چي (گذشته بكنيد   ) بارش برف 
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عمل را ساده و سـريع انجـام   اره برف اين   (مود باشد   كامالً ع كه قسمت باالي گودال شما      

  ). دهد مي
جلوي دهانه بيل خود را به صورت عمودي در قسمت عقب گودال فروكنيد و سـپس                

دقت كنيـد كـه     . با استفاده از دسته بيل، به جلو حركت دهيد          كل بلوك برف را به آرامي     
  . بلوك برف را درست به خارج از گودال هدايت كنيد

. ديگر در نزديك محل با همين موقعيت مظنون پيدا كنيد و اين عمل را تكرار كنيد               شيبي  
  . فقط مواظب باشيد كه درست در وسط خطرناك شيب اين كار را انجام ندهيد

  
  گيري آزمايش با بيل   تفسير و نتيجه

  .  اسكي مقداري آمادگي ذهني مورد احتياج استباتوندر اينجا مانند آزمايش با 
؟ آيا بلوك بر اثر فشار شكسته شده اسـت          يدن بلوك برفي سخت بوده است     يا بر آ - 1

اگر به دسته پارو بايد نيروي زيـادي فـشار آورده           . يا روي زمين لغزانده شده است     
اما از خودتان سوال كنيد، آيا      .  محكم و تثبيت شده است     احتماالًشود، توده برف    

  ؟ ن باقي خواهد ماند شما در كوهستاشرايط به همين گونه در طول اقامت
ر متوسـطي   ؟ آيـا فـشا    ي بريدن برف به كار برده شده اسـت        آيا نيروي متوسطي برا    - 2

 در اين حالت بايد يك ديواره صـاف و تميـز از بـرف             روي دسته پارو بوده است؟    
اگر مسير شما داراي شيب تندتري از شيب منطقه آزمايش . در گودال داشته باشيد

 مـسير   ،تر است   اگر شيب مسير كم   . تر خواهد آمد    تشده است، بنابراين بهمن راح    
 . تواند مطمئن باشد، اما تصميم گرفتن چندان ساده نيست مي

 حـداقل فـشار روي      ؟آيا هيچ سختي براي بريدن بلوك برفي وجود نداشـته اسـت            - 3
 در ايـن    ؟ بديهي و واضـح اسـت      كامالً آيا سطح بريده شده      ؟دسته پارو بوده است   

ن به وسيله يك تحريك خيلي زياد اسـت و خطـر زيـادي              مورد احتمال آمدن بهم   
 . در منطقه وجود دارد
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گونه فشاري بر روي دسته و         و آيا بدون هيچ    ؟نهايت ساده بود    آيا بريدن برف بي    - 4

 در اين صورت احتمال آمدن بهمن طبيعي زياد         ؟يا بدون فشار به درون برف رفت      
 . خطر فوق العاده زياد است. است

5 -  
  مستقيم عالئم مشاهده غير : ب

خواهد در منطقه مظنون به بهمن بسر برد و درصد خطـر              اني كه هر كس مي    مزطول مدت   
يك مسير، تعيين كننده اين نكته هستند كـه آيـا بررسـي يـك گـودال از طريـق مـشاهده                      

ن يك گـودال مـشخص شـدن ايـن         اهداف اصلي كند   ؟غيرمستقيم آن صورت بگيرد يا نه     
 بايـد قطـر پـشته       ؟يا نـه  ه برف تشكيل شده     يا بر روي يك اليه سرخورنده، تخت      است كه آ  

  . برف را اندازه بگيريم
گودال كه بعضي مواقع به گودال  سريع مشهور است، معموالً همـان گـودال آزمـايش بـا                   

  . گيرد تواند باشد و برآورد خطر از طريق آن انجام مي بيل مي
  

  تشكيل تخته برف 
 ؟يـا نـه  ت كه آيا تختـه بـرف تـشكيل شـده             گودال، تعيين اين نكته اس     منظور از حفر يك   

سـفت شـده، متغيـر        تواند از برف نرم تـازه تـا بـرف قـديمي             قدرت و نيروي يك تخته مي     
فقـط بـه خـاطر      . آمدن بهمن نيازي به قدرت خاص تخته يا نوع خاصي برف نـدارد            . باشد

 ضـعيف قـرار گرفتـه    ي يك اليه نسبتاً پيچيده برف بايد رو داشته باشيد كه يك اليه نسبتاً     
  . اي داشته باشد باشد كه نقش اليه لغزنده را براي بهمن تخته

تواند از طريـق فـرو كـردن          لعات بيشتر مي  اط م .زمايش با بيل ساده و خيلي مهم است       آ
هـاي   ن آن به طرف پائين و مـشاهده اليـه         يك چاقو درون برف انباشته شده و حركت داد        

طور آهسته و يا به  گودال با دستكش بههاي  پاك كردن ديواره  . گيردنرم و سفت صورت     
سـختي نـسبي    . سـازد   هاي سفت و نرم را قابل روئيت مـي          وسيله يك قلم موي نقاشي، اليه     
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سـعي كنيـد كـه مـشت خـود را      . تواند با يك آزمايش سـاده مـشخص شـود       يك تخته مي  

. رود، تخته خيلـي نـرم اسـت    ميفرو   اگر مشت شما با نيروي كمي. درون تخته برف كنيد 
كند، دست خود را باز كنيد و كـف           اگر تخته برف در مقابل فشار مشت شما مقاومت مي         

. روند، تخته برف نرم است فشار به داخل فرو مي اگر انگشتان شما با كمي. آنرا فشار دهيد
شـاره  كند،سعي كنيد بـا انگـشت ا          اگر تخته برف در مقابل چهار انگشت شما مقاومت مي         

طـور متوسـط سـخت        تختـه بـرف بـه      اگر انگشت اشاره شما فرو رفت،     . خود فشار بياوريد  
اگر انگشت درون برف فرو نرفت ولي خودكار  يا مدادي با فشار فرو رفـت، تختـه             . است

اگر فرو رفتن يك كارد هم احتياج به مقـداري نيـرو دارد، تختـه بهمـن     . برف سفت است 
هرچـه تختـه    . باشـد   رف فرو نرود، تخته برف از يخ مي       خيلي سخت است و اگركارد در ب      

  . تر باشد، شانس سرخوردن آن به پائين بيشتر است برف روئي نسبت به اليه زيرين سفت
  

  ضخامت پشته برف
 و تـر  بـرف قـديمي  هرچـه  . آيـد  دگرگوني هم دما به وسيله برف عميق و كهنه بوجود مـي  

اما برف عميـق ممكـن      . شتري برخوردار است  تر باشد، معموالً پشته برف از ثبات بي        ضخيم
غير ممكن است كـه بتـوان      . منظم و خطرناك زمين را پنهان كرده باشد         است كه سطوح نا   

 كـه  بـاتون  عمق برف را انـدازه گرفـت، يـك    باتونبدون يك آزمايش با چوب اسكي يا    
متـر يـا     سـانتي 90برف نازك سطح زمين كـه معمـوالً از   . تواند تا سطح زمين فرو برود  مي

بـرف  . شـود  گـوني شـيب گرمـائي مـي    كمتر تشكيل شده است، باعث بوجود آمـدن دگـر      
  .  دگرگوني شيب گرمائي شل است و اليه لغزنده خوبي براي بارش بعدي برف است

  
  هاي برف انواع كريستال

بـين و مقـدار    هاي برف احتياج به صفحه كريستال، ذره براي تشخيص و شناسائي كريستال    
ها را با مقايسه      توان كريستال   با صفحه كريستال مي   . ع و آگاهي درباره آنهاست    اطال   كمي
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پـذيرد و بـه       پذير مي   گيري دقيق را امكان     بين اندازه   ذره. هاي روي آن اندازه گرفت      خط

خيلـي از مـردم حوصـله ايـن         . هـا را تـشخيص داد       تـوان سـاختمان كريـستال       وسيله آن مي  
مسلح، نگـاهي بـه آنهـا       ش را داشته باشد كه با چشم غير       ا  شايد ارزش . ها را ندارند    زحمت
هـر چنـد    ( تثبيـت شـده و ثابـت اسـت           اگر ذره برف گرد هست، بـرف قـديمي،        . انداخت

هـا را بـه شـكل         اگـر كريـستال   ). د يك اليه شل تشكيل يك تختـه بدهـد         توان  كماكان مي 
كنيـد    مشاهده مي بينيد، يعني برف دگرگوني شيب گرمائي را داريد           فنجان، پر يا دراز مي    

  . و برف دگرگوني شيب گرمائي هميشه عالمت خطر است
  
  

  درجه حرارت برف 
آزمايش . بعضي از تاثيرات تغيير درجه حرارت بر روي پشته برف جزئي و پيچيده هستند             

سـنج    در اينجا احتيـاج بـه يـك دمـا         . تواند در گودال صورت بگيرد      ساده در اين زمينه مي    
  . برف است

ه خيلـي راحـت      يعني بـرف زيـر صـفر درجـ         برف سرد، . رف مهم است  حرارت خود ب  
هاي خيلي پـائين هميـشه خطـر آمـدن بهمـن را افـزايش                 درجه حرارت . شود  دگرگون مي 

شـود و      به نقطه ذوب شدن، خيلي سـريع دگرگـون مـي            برف نزديك  برف گرم، . دهند  مي
. آورد ت بوجود مـي شود و خطر آمدن بهمن را در كوتاه مد كند و سفت مي  تغيير پيدا مي  

كند، بخصوص وقتي كه بـاران هـم در حـال بـارش باشـد،                 برف خيلي سريع تغيير پيدا مي     
خوشـبختانه خطـر آمـدن بهمـن        . شود  وري نزديك مي  قابل با خطر آمدن بهمن به طور غير     

برف خيس داراي عمر كوتاهي است و ممكن است ايـن خطـر چنـد سـاعتي بيـشتر طـول                     
  . نكشد

تي در خود پشته برف هم ممكن است كه مهم باشـند، هرچنـد كـه     تغييرات زياد حرار  
اگر اختالف زيادي در درجه حرارت قسمت تحتاني . در كوتاه مدت تاثيري نداشته باشند   
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و اگر اختالف كم    پس برف در حال ناپايدار شدن است        كنيد،    و فوقاني برف احساس مي    

  . باشد، برف در حال تثبيت و پايدار شدن است
  
  د هوا شواه: ج

جائي بـرف بـه      هيا حركت و جاب    تواند بارش برف،    به خاطر داشته باشيد كه يك توفان مي       
له از اهميـت    براي بـرآورد در رابطـه بـا هـوا، دو مـسا            . وسيله باد و تركيبي از اين دو باشد       

و بـا   )  مقدار كمـي  (ه وسيله توفان انباشته شده است       ب چقدر برف : حادي برخوردار هستند  
  ) شدت  ( ؟ين برف انباشته شده استچه سرعتي ا

 خطر بهمن وجود دارد و وقتي       رسد، مطمئناً   متر مي  يوقتي مقدار برف به حد سي سانت      
شود، خطر بهمن زياد اسـت و بـاالخره هـر     متر مي   مقدار برف در يك بارش شصت سانتي      
 سـطح  متر برف بشود، خطر آمدن بهمن را در هـر   توفان برفي كه منجر به بارش نود سانتي       

  . كند العاده مي داري فوق شيب
برفـي كـه در عـرض    . آيـد  تر پديـد مـي     تر جمع شود، خطر هم سريع       هرچه برف سريع  

ي كه در عرض چند سـاعت باريـده          اندازه برف   يك شيب باريده است به     چند روز بر روي   
 5/2طور كلي اگر شدت بارش برف به حدي است كه در هر سـاعت                هب. شده، تاثير ندارد  

. كنـد، بايـد انتظـار آمـدن بهمـن را داشـت             برف  روي زمين انباشته مي      ،متر يا بيشتر    يسانت
توانـد بـه      مـي برف  . آيد    وجود مي  تر به   تر است و خطر خيلي سريع       ين سنگ برف خيس البته  

گيـري    انـدازه ) آيـد   ه بعد از آب شدن برف پديـد مـي         مقدار آبي ك  (وسيله معادل آب آن     
 اينچ آب در ساعت توليـد خطـر بزرگـي در آمـدن بهمـن                1/0ريزش برف با معادل     . شود
هـاي بـرف مـشخص        توان با حدس زدن در مورد نوع كريـستال          معادل آب را مي   . كند  مي
  . كرد

كند، پس در حال تدارك     » خيس«برف يك نفر را بيشتر      به عنوان يك قانون، هر چه       
 آن، ايـن بـاد      بيشتر از عمق بـارش بـرف و شـدت         . بيشتر جهت تشكيل شرايط بهمن است     
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سرعتي كـه   . كند  ها پخش مي    گير شيب   هاي پناه   است كه برف مستعد بهمن را در قسمت       

باد احتياج دارد تا برف را به طرز خطرنـاكي حركـت دهـد بـه نـسبت خيـسي بـرف فـرق                        
توانـد    رسـد، مـي      كيلومتر در سـاعت مـي      34 تا   16كند، اما وقتي كه سرعت باد به حد           مي

 كيلـومتر در سـاعت     64 تـا    24هاي شديد با سرعت       باد. كت دهد مقدار زيادي برف را حر    
 كيلـومتر در    80در مـورد سـرعت بـاالي        . توانند تشكيل بهمن با هر نوع برفي را بدهند          مي

برف سرد و   . آيد كه بستگي به مقدار آب موجود در برف دارد           ساعت دو حالت پيش مي    
  كه خطر آمدن بهمن را نسبتاًشود خشك منجر به سفت و فشرده شدن يا حركت با باد مي         

اي   هـاي تختـه     هاي حاد، باعـث تـشكيل خيلـي سـريع بهمـن             برف خيس و باد   . كند  كم مي 
  . شوند مي
ن ايـ . يـد ئ توجـه نما  و سـرعت آن ديه سمت آمدن باطور خالصه، مهم اين است كه      هب

ي صاحب نقاب برفي خواهد شد، چه شـيبي داراي بـرف            كند كه چه يال     عمل مشخص مي  
  . د شد و از اين رو چه جائي داراي باالترين خطر آمدن بهمن استخواه

شـود، حـرارت هـوا يـا بـه طـور              عامل اضافه ديگر در هوا كه باعث تشكيل بهمن مـي          
پـائين رفـتن حـرارت باعـث تثبيـت پـشته بـرف              . تر تغييرات در حرارت هوا است       مشخص

اما ايـن مـورد     . شود  ت مي هاي بي ثبا    وجود آمدن توده    افزايش حرارت باعث به    .گردد  مي
بـه  . كنـد   طور ناگهاني تغييـر مـي       حرارت به  نيست، بخصوص زماني كه     هميشه عامل مهمي  

 ايجـاد شـده     عنوان مثال يك افت حرارت، فشار بيشتري روي يـك تختـه بـرف كـه قـبالً                 
مدتي نه چندان طوالني بعد از      . تواند عامل يك بهمن خيس باشد        مي كند،   وارد مي  است،

بطوريكه خطـر بيـشتر در   . شود تر مي شود و احتمال خطر كم ت، برف تثبيت مي افت حرار 
كـه اغلـب موجـب پديـد آمـدن بهمـن            اي     پديـده  زمان افـزايش ناگهـاني حـرارت اسـت،        

اگر افزايش حرارت به باالي نقطه انجمـاد برسـد يـا بـاران ببـارد، بنـابراين خطـر                    . شود  مي
  . ش جدي پيدا كرده استايآمدن بهمن افز
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ه ترين قانون اين است كه توجه به هرگونه تغيير ناگهاني هوا داشت             طور خالصه، مهم   هب
بارش ناگهاني برف، افزايش ناگهاني برف، يا تغييـر جهـت وزش بـاد، افـزايش يـا                  . باشيم

  . هاي آمدن بهمن باشند توانند علت افت ناگهاني درجه حرارت هوا مي
  

  خروج احتمالي از يك بهمن : د
. چيـست  بهمن به سوي شما روان اسـت، راه احتمـالي خـروج از مـسير آن                  زماني كه يك  

جواب اين سوال از نظر تكنيكي واضح نيست، اما هيچ جـوابي، بيـشتر از ايـن بـراي شـما                     
 آيـا  ؟ آيا يك تخته برف شكل گرفتـه اسـت       ؟ضخامت پشته برف چقدر است    . مهم نيست 

شـود يـا       يك صخره منتهي مـي      آيا پائين شيب به    ؟شيب پائين شما عريض يا باريك است      
درخت يا سنگ وجود دارد و يا اينكه خيلي نرم و ماليم به طرف محل ذخيره شدن برف                  

 اگر شما از روي شيب عبـور كنيـد و بهمـن بيايـد، آيـا شـما زنـده                     ؟رود  در پاي شيب مي   
   ؟اش را دارد  و آيا اين خطر ارزش؟خواهيد ماند

  
  خالصه نكات ايمني 
 .شود   برآورد خطر با هوا شروع مي      ؟آيا آماده تصميم گرفتن هستي    بسيار خوب، شرلوك    

شـواهد غيـر    (هـاي پيچيـده تـوده بـرف           ر دگرگـوني  ، گردشـي د   )شواهد موارد كوچك  (
قـدرت  ). شـواهد مـشاهده مـستقيم     (رف و زمـين     و برآوردهاي سريع در مـورد بـ       ) مستقيم
ماننـد قابليـت    . دگيري سرانجام در يك سمينار يـا يـك كتـاب انجـام نخواهـد شـ                  تصميم
. شـوند  هـا كـسب و يـاد گرفتـه مـي      ها در روي شـيب     گوئي به مسائل پزشكي، تجربه     پاسخ

اين بايد . خواهد زنده بماند نيست برآورد خطر يك مساله گاه به گاهي براي كسي كه مي
تيـاج بـه    هـر قـدم، هـر لگـد زدن و سـرخوردن اح            . يك بخش دائم و وابسته به سفر باشـد        

بعـضي مواقـع شـما      . هـاي كوچـك كوهـستان دارد         چيـز   آگـاهي همـه    ور شـدن در     غوطه
ها در حال پائين آمـدن بـا    بهمن. كشد هاي خود را فرياد مي   شنويد كه كوهستان اخطار     مي
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زده عميق از     ؛ صداي برف يخ    متر برف شب قبل باريده است      80/1 .صداي مهيبي هستند  

 همــراه بــا تجربيــات مخــصوصاًاغلــب و . رســد هــاي يــك گــودال بــه گــوش مــي ديــواره
. كنـد    مـي   پـچ   هاي خـود را در گـوش شـما پـچ            شنويد كه كوهستان سرنخ     مي يافته، تكامل

  نهايتـاً  وشـوند، بـرآورد خطـر    يده مـي نشـ ه شنوندگان تيزهـوش   شواهدي كه فقط به وسيل    
  .  نتيجه شواهد عيني و احساس ذهني هستند

 



                                                                                                         
  هاي مطمئن و امن پيدا كردن راه

مساله مهم اين است كه آيا شخص داراي قلب جهت احساس كردن و چشم براي ديدن شـده اسـت يـا                      «
  . 1937لين يوتانگ، » نه؟ اگر صاحب آنها نشده، بازديد او از كوهستان يك اتالف وقت است

  
ن، تجربـه انتخـاب     مانند تجربه برآورد خطـر بهمـ      . اي است   عاطفه   معلم خوب و بي    ،تجربه

آيد كه تجربه بيشتر و قلبـي         گير در جوار كساني بدست مي       بهترين راه در يك نقطه بهمن     
براي اينكه در پيدا كردن مسير ماهر بشويد، بايد از مناطق مختلف، همراه             . تر دارند   رئوف

ل هـائي در قبـ      گيري   تركيبي از تصميم     انتخاب راه مطمئن   .با هواهاي گوناگون عبور كنيد    
  . و در طول سفر است

  
  قبل از سفر

آمـدن ديگـران و يـا تـالش بـراي ادامـه               كنند، تالش براي خـوش      همة مسايل در دو زمينه بروز پيدا مي       «
  .1985، جد ويليامسون، »برنامه

ترين قانون ايمني رفتن به كوه اين است كـه تنهـايي              اي  رود؟ پايه   چه كسي به كوه مي    
اصلي سفر ايمن و خوش، انتخاب عاقالنه همراه يا همراهـان           يكي از قوانين    . به كوه نرويد  

بـا  ) 2بخـش باشـد؛       مـسافرات بـا آنهـا لـذت       ) 1: بهترين همراهان آنهايي هستند كـه     . است
در صـورت   ) 3گير آشنا و يا داراي تجربيـات مـشابهي در ايـن زمينـه باشـند؛                   مناطق بهمن 
  .از دست رفته خود باشندهايي جدي در پيدا كردن دوست و رفيق  ، آدم بروز بهمن

هاي كوچك معموالً خيلي مطمئن و ايمن سـفر خـود             و چه كسي مسئول است؟ گروه     
هـا اگـر داراي       اغلـب گـروه   . دهند، بدون اينكه داراي سرپرستي آگـاه باشـند          را انجام مي  

شود، احتياج به داشتن يـك        كنند و هر چه گروه بزرگتر مي        سرپرست باشند بهتر عمل مي    
: بهترين سرپرست كسي است كه قادر به انجام دو كـار باشـد            . شود  بيشتر مي سرپرست هم   

بيش از اندازه به ايمني اهميت بدهد، و طوري گـروه را رهبـري كنـد كـه افـراد احـساس                      
  .نكنند كه در حال هدايت شدن از باال هستند
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 يابد؟ اگر خبري از شما      داند كه سفر شما چه زماني و در كجا پايان مي            چه كسي مي  

آيـد؟ و چـه كـساني بـه عنـوان گـروه نجـات                 نشد، آيا گروه كمك براي تجسس شما مي       
ايد كه در صورت به خطر افتـادن شـما، چـه              خواهند آمد؟ آيا تا به حال اين فكر را كرده         

  گروهي كار نجات شما را به عهده خواهد گرفت؟
معمـوالً اعـالم    هـا     ايـد؟ اهـداف برنامـه       ريزي كـرده    و اينكه چرا اين مسافرت را برنامه      

. تـرين چيزهـاي فرامـوش شـدني هـستند           شوند و در اين زمينه شرايط عيني ايمني مهم          نمي
تـرين تـصميم ناخوشـايند        هاي ديگر، كمپ زدن زودتـر از موعـد و مهـم             بحث درباره راه  

تـوان در كمـال آسـايش و راحتـي روي             يعني بازگشت، مسايلي هستند كه قبل از سفر مي        
گيري  اي عيني و عالي است، ولي اندازه لذت بردن پديده. ريزي كرد آنها صحبت و برنامه

كس  هيچ.... گيري است اما از طرف ديگر ايمني چيزي قابل اندازه      . مقدار آن سخت است   
برنامه ممكن . كس نبايد كشته شود كس نبايد پاي مرگ برود، هيچ نبايد صدمه ببيند، هيچ

ريزي شده است، انجام بشود و يـا از نظـر             است از مسيري ديگر سواي آن چيزي كه طرح        
  .زماني وقت بيشتر را به خود اختصاص بدهد

زنده بازگشتن نيز بعضي مواقع از نتايج       . گيري هستند   گاهي اين نكات مسايل مهم تصميم     
  .هاست گيري اين تصميم

گروه تصميم دارد به كجا و چه زماني حركت كند؟ تا آنجا كه امكـان دارد مـسير را                   
ه كنيد و ياد بگيريد، چه از طريق رفتن قبلي به محل و چه استفاده از كسي كه قـبالً                    مطالع

آوري جزئيات در مورد مـسير و خطـر آمـدن بهمـن       به آنجا رفته است، و يا از طريق جمع        
بعـضي از منـاطق كوهـستاني ايـاالت متحـده و            . در آن موقع سـال وضـع را بررسـي كنيـد           
. دهنـد   مورد اطالعات و خطرات بهمن ارايـه مـي        كشورهاي خارجي، خدمات عمومي در      

ترين پارك ملي، جنگلي يا دفتر مديريت كـشور بـه         اطالعات ويژه را بايد از دفتر نزديك      
توانيـد    اگر اين مقامات نتوانند كمك كنند و يا كمك آنها كامل نباشد، مـي             . دست آورد 
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هـاي درون   وازم ورزشهاي وسيله و لـ  جزئيات بيشتر را از مقامات اسكي محلي، فروشگاه  

  .ها و يا راديوها به دست آوريد طبيعت، روزنامه
كـم، خطـري نيـست و       )1: شـود   بنـدي مـي     خطر يك بهمن معموالً به اين ترتيب درجه       

زياد، عبور از منطقه كـار      ) 3شود با احتياط عبور كرد؛        متوسط، مي ) 2شود عبور كرد؛      مي
به خاطر داشـته    .  است  ر از منطقه واقعاً احمقانه    العاده زياد، عبو    فوق) 4اي نيست؛ و      عاقالنه

هاي بخصوصي وجود دارند كه آماده        باشيد كه برآورد خطر بهمن هر چه كه باشد، شيب         
باشـند و ايـن       بهمن در هر لحظه، حتي زماني كه خطر بهمن كم بـرآورد شـده اسـت، مـي                 

  .كنند ها خطر آمدن بهمن را حذف نمي شيب
هاي شما نبايد بر طبق يك      ايد؟ انتخاب وسايل و لباس      اشتهچه چيزهايي با خودتان برد    

ليست معمولي وسايل باشد، بلكه در اين شرايط اين وسايل بايد بر طبق شرايط جغرافيايي               
رويد، طول روزها، مـسافت پيمـودن در هـر            محل سفر شما، زماني از سال كه به برنامه مي         

  .كننده تعيين شوند روز، و تعداد افراد شركت
حتي در يك   . كند  زهايي هم هستند كه منطق و اصول ايمني حكم به بردن آنها مي            چي

تواننـد جـان      برنامة يك روزه، غذا و آب اضافه، لباس اضافه، كيسه خواب و زيرانداز مي             
كسي را نجات دهند و يا حداقل يك مصيبت و بدبختي كامل را تبديل به يـك تجربـه و                    

  .وسائلي براي تعمير لوازم نيز دور از عقل نيستحتي داشتن . مصيبت قابل قبول كنند
هــاي  فرســتنده/ گيــر، شــامل بيــل و گيرنــده ابــزار و وســايل مخــصوص منــاطق بهمــن

هـاف    هـا وسـايل ضـروري جهـت كنـدن سـريع گـودي               بيل يـا بيلچـه    . الكترونيكي هستند 
ي هـاي الكترونيكـ     فرسـتنده / گيرنـده . هاي اضطراري و نجات افراد مدفون هـستند         پناهگاه

هـاي مخـصوص، امكـان نجـات          وسايل كوچكي هستند كه بـا دريافـت و ارسـال عالمـت            
اي   ميلـه (توانند شامل يك سوند بهمن        ساير وسايل مي  . سازند  شخص مدفون را راحت مي    

نخـي بـا رنـگ متمـايز        (، نخ بهمن    )جهت فرو كردن در برف و پيدا كردن شخص مدفون         
شـود تـا اگـر دچـار          گيـر بـسته مـي       روشن كـه بـه شـخص در حـال عبـور از منطقـه بهمـن                
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معمـوالً يـك ارة دسـته    (، يك اره برف )زدگي شود، نخ مسير دفن او را نشان دهد  بهمن

  .  ، باشند)هاي خاص چوبي با تيغة آلومينيوم براي بريدن برف
  

  در طول سفر 
مبنـاي  هاي مطمئن بايـد بـر اسـاس حقـايق و واقعيـات باشـد نـه بـر                    گيري در مورد انتخاب راه    تصميم«

  .1983توني دافرن، . »فرضيات
ــل ــت   اص ــن اس ــن اي ــسافرت ايم ــوانين م ــد  از:  دوم ق ــاك دوري كني ــاطق خطرن .  من
ترين راه برنامه شما جائي است كه ممكن اسـت شـما عامـل بـه وجـود آورنـده                      خطرناك

از .  خـودداري كنيـد    هاي منتهي به ايـن منـاطق جـداً        گير و راه  از مناطق بهمن  . بهمن باشيد 
هـاي باريـك و تنـگ    از حركـت در دره . ها اجتناب كنيدگير و از زير نقاب اي پناه هشيب

 مخـصوصاً درجه به بـاال دوري كنيـد،         30هايها، بخصوص شيب  از شيب . خودداري كنيد 
هاي ضعيف  در هنگام عبور از مناطق داراي درخت      . هايي كه به شكل محدب هستند     شيب

پذير هـستند و    مدن بهمن، اين مناطق آسيب    و كوچك، توجه داشه باشيد كه در صورت آ        
به خـاطر داشـته باشـيد       . تواند از ميان آنها رد شود، پس از آنها هم اجتناب كنيد            بهمن مي 

طق جزو منـاطق نـامطمئن بـه حـساب مـي             منا  همة كه بعد از هر بارش برف در كوهستان،       
  . و هر چه هوا سردتر باشد، اين خطر بيشتر دوام خواهد آورد آيند
اگـر  . شود و توقف براي نهار مي     يسامواقع عك  هاي كوتاه، نون دوم شامل استراحت   قا

امكان خطر وجود دارد، اين امكان هرچه گروه بيشتر در منطقه بماند، بيشتر خواهـد شـد،                 
  . كند خطر آمدن بهمن طبيعي در اين مورد بيشتر صدق ميمخصوصاً

ماني در منـاطق خطـر بهمـن     ا شباز برقراري كمپ ي : دگويقضيه فرعي قانون دوم مي    
توانـد سـر      مـي  ايـد، كنيد كه برف روي شيبي كه كمـپ زده        آيا فكر نمي  . خودداري كنيد 

وفاني ؟ اگر ت  تواند به طرف پائين سر بخورد      آيا برف باالي شيب منطقه كمپ مي       ؟بخورد
 براي ؟تواند برف كافي براي سرخوردن روي خود جمع كند        درگيرد، آيا شيب حاضر مي    
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كنند، عاقالنـه اسـت كـه طـرز سـاختن غـار             گير برنامه اجرا مي   ساني كه در مناطق بهمن    ك

چادر در اگر بهمن بيايد، آنهائي كه در غار برفي هستند از كساني كه      . برفي را ياد بگيرند   
شود شانس افراد درون غار زماني بيشتر مي      . هستند، شانس بيشتري براي زنده ماندن دارند      

  . هاي خود را به درون غار برده باشندبيلچهكه آنها بيل يا 
بـاالي منـاطق     بـادگير آنهـا يعنـي         و در قسمت   ها، هاي عبور بر روي يال    ن راه تريايمن

هـاي وسـيع قـرار دارنـد، يعنـي بـه دور از              هاي ايمـن ميـان دره     دومين راه . باشندبهمني مي 
 همچنين درختان قطور و مناطق داراي اين گونه درختان معموالً .ها قسمت انبار شدن برف  

  . دهندراه پرزحمت اما مطمئني را تشكيل مي
  
  
  
  
  
تـرين    مطمئن : 18شكل  

مـــــــــــــسيرها روي 
ــط ــراس خــ ــا و  الــ هــ
  هاست شيب
  

گـاه در آن واحـد بيـشتر از يـك نفـر را در               هـيچ : گويـد   قانون سوم مسافرت ايمن مي    
 از زيـر بـرف بيـرون آورده          قرباني مدفون شـده اگـر سـريعاً        هر. ندهيد بهمن   معرض خطر 

هر چند آمـار متغيـر اسـت ولـي يـك قربـاني              . شود، شانس زيادي جهت زنده ماندن دارد      
شانس زنده ماندن    % 80 تا   75بهمن اگر در چند دقيقه اول از زير برف بيرون آورده شود             

ز نـصف كـساني كـه از زيـر بـرف             ا ربيشت. شودمي % 50دقيقه اين شانس     30بعد از    .دارد
اي از آنهـا روي بـرف قابـل         انـد، قـسمتي از بـدن آنهـا يـا وسـيله            موفقانه نجات داده شـده    
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. كننـد تـر مـي    مدت زمان زنده بودن را كـم       ،زمان بيشتر و عمق برف    . مشاهده بوده است  

. آيدشخصي كه در زير دو متر برف مدفون شده است، از نظر آماري مرده، به حساب مي                
شخـصي كـه نفـرات زيـاد        . شود كه از زير برف بيرون آورد      اين شخص را به سادگي نمي     

  . در جستجوي او هستند، شانس زيادي جهت زنده ماندن دارد
 يصكنيد كه شخص جلوئي هميشه بـراي شخـ        طوري حركت   : قضيه فرعي قانون سوم   

راي قـانون سـوم     ترين راه جهـت اجـ     اين ابتدائي . آيد قابل مشاهده باشد   كه از پشت او مي    
- ترين شخص انسان را دچار مشكالت جـدي مـي  تر رفتن از كند   بعضي مواقع سريع  . است

و خيلي راحت باعث گم شدن فرد       كند    ميتوجه  بي و   اين كار انسان را سرد، خسته،     . كند
- طح تجربه برخوردار باشند، گروه مـي ساگر افراد گروه از يك . شوددر كوه و بيابان مي    

روش . اما اين شـرط الزم بـراي ايمنـي نيـست          .  خود را به سالمتي برگزار كند      تواند برنامه 
  . درست عبارت از انتخاب افراد به شيوه عاقالنه است

فرض كرد كه چون نفر جلوئي بدون خطـر از روي يـك منطقـه رد                 به هيچ وجه نبايد   
در حقيقـت يـك شـيب    . شد، پس نفر دوم هم از روي شيب بدون خطـر خواهـد گذشـت        

ن است تحمل مقداري فشار عبور از روي خود را قبل از اينكه به پائين سـرازير شـود            ممك
  . داشته باشد
 زمـين، . هاي پوشيده از برف دائما در حال صحبت كردن با صدائي دقيـق هـستند              كوه

كه شما از طريق تجربه آنهـا را        اينها سرنخ هائي هستند     ... هوا، احساس برف، صداي برف    
تـرين راه را پيـدا      تـوان ايمـن   ولي مي . تواند خطر را از بين ببرد      نمي هيچ كس . آموزيد مي
  . كرد

  
  عبور از شيب خطرناك 

هد و قرائن و نظر كلـي       كند و شوا  گير عبور مي   بهمن احتماالًوقتي كه مسير از يك منطقه       
توانيد كارهاي ديگري هم جهـت كـم        ، مي »احتماالً مطمئن است  اين مسير   «: اين است كه  
  . دهيدبر انجام كردن خط
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آيـا راه ديگـري هـم وجـود     . يك بار ديگر در مورد اين مساله فكر و تعمـق كنيـد           - 1

 آيـا ايـن كـار بـه         ؟ اگر بر روي شيب بهمن بيايد، راه فرار كجا خواهـد بـود             ؟دارد
  ... اگر بله، پس؟خطرش مي ارزد

از منـاطق مـستعد     . گيـر انتخـاب كنيـد     ترين مسير را در روي يك شيب بهمن       ايمن - 2
شـكند، يعنـي   طي كـه فـشار زيـاد اسـت مـي        اپـشته بـرف در نقـ      . همن دوري كنيد  ب

 دار، در تندترين قـسمت يـك شـيب محـدب،          نزديك نقطه باالي يك سطح شيب     
باعـث شكـسته شـدن پـشته        ) هـا  درخت مثل صخره، ( جائي كه يك مانع در زمين       

ه اگر شيب طوري است كه بايد صـعود و سـپس فـرود بيائيـد تـا بـ                  . شوندبرف مي 
ترين نقطه مسير برسيد، بنابراين روي برف مطمئن نزديك شيب بـاال و پـائين               ايمن
اگر خود شيب خطرنـاك را بايـد صـعود و فـرود بنمائيـد تـا بـه نقطـه امـن                    . برويد

 اينكـه خـط بهمـن را بـه          نـه برسيد، خط احتمالي بريده شدن بهمن را تعقيب كنيد          
 مـستقيم بـاال برويـد و يـا مـستقيم            اين بدين معني است كه يا     . يدشكنطور مستقيم ب  

هاي اسكي مانع كار هستند، آنها را دربياوريد و روي برف           اگر چوب . پائين بيائيد 
 مثــل ماننــد امنــي روي شــيب وجــود دارنــد،  اگــر در بــرف نقــاط جزيــره.بكــشيد
 راه خود را طوري انتخـاب كنيـد كـه       دار يا منطقه داراي درخت،    ي ريشه ها صخره

در روي يك شيب باز بدون هـيچ مـانع، سـعي كنيـد كـه در                 . رداز اين مناطق بگذ   
 . تر است باشيدباالترين قسمت، جائي كه برف از همه جا كم

از روي يك شيب به صورت قطري عبور كنيد، از باال بـه طـرف پـائين، نـه اينكـه                      - 3
هـاي  لغزاند تـا شكـسته شـدن   تر مي برف را راحت   ،شكسته شدن افقي  . طور افقي  هب

گيـر  هائي كه شـما را بـه شـيب ضـعيف قبلـي بهمـن               كنيد از دور زدن    سعي. قطري
 در اسـكي كـردن، دور زدن فـشار بيـشتري بـه              مخـصوصاً . كشاند اجتناب كنيد   مي

 . كندسطح شيب وارد مي
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هاي ايمني اسكي را باز     بند. پشتي، را شل و بند كمر آن را باز كنيد         هاي كوله بند - 4

هاي حمايت ها را از درون بند   كنيد و دست   هاي اسكي را شل   هاي كفش بند. كنيد
رفته بايد هر چيزي را كه احتمال تـصادم          هم  روي. هاي اسكي بيرون بياوريد   چوب

رود طوري آماده كنيد كه بتوانيد به راحتي از دسـت آنهـا خـالص               بهمن با آن مي   
 . شويد

ي خود ها دستكشهاي لباس خود را بياندازيد، كاله بر سر بگذاريد،    دكمه و زيب   - 5
اگر برف بتواند به درون لباس يك قربـاني بهمـن نفـوذ كنـد، او را      . دست كنيد را  

 . دهدكند و شانس زنده ماندن را كاهش ميتر سرد ميسريع

كنـد و آن را روي فرسـتنده        فرستنده نجات شما كار مـي     / كنترل كنيد كه گيرنده      - 6
 درون شـد و نبايـد آن را  اي از بدن وصـل با  اين وسيله بايد به يك نقطه      .قرار دهيد 

در صورت نداشتن اين وسيله، توجه كنيـد كـه نـخ بهمـن بـه                . پشتي گذاشت  كوله
 . دنبال هر كسي بسته شده باشد

هميشه يك نفر نـاظر، مواظـب همـه          . يك نفراز روي شيب عبور كند      تدر هر نوب   - 7
. وظيفه ناظر اين است كه منطقه را زير نظـر داشـته باشـد             .مراحل عبور كردن باشد   

همچنـين شخـصي كـه در حـال         . اگر بهمن آمد با فرياد كردن آن را اعـالم نمايـد           
بـرف او را     عبور است را زير نظر داشته باشد و آخرين نقطه ديده شده او و اينكـه               

 معمـوالً بهتـرين روش ايـن اسـت كـه            .شانده است را در نظر داشته باشد      به كجا ك  
رگ باشد، اين كار را نكنيـد، چـرا         همه از يك مسير عبور كنند، اما وقتي گروه بز         

شـود  كه فشار زياد بر روي برف باعث شكسته شدن عميق آن و ايجاد گودال مـي               
تـا زمـاني   . كنـد اي از برف سرخورنده را بيشتر مي   كه اين كار امكان تشكيل لوحه     
 . ايد، در هيچ جا نايستيدكه به يك نقطه ايمن نرسيده

ايتي در آن نزديكي اسـت و شـيب خطرنـاك       اگر گروه داراي طناب است و نقطه حم       
. تواند درجـه اطمينـان را بيـشتر كنـد    هم به اندازه كافي باريك است، حمايت با طناب مي    
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كه طناب باعث پيچيده شدن به دور شخص قرباني بهمن و يـا كـشيده شـده             اما از آنجائي  

اي ههـاي عـريض و پهـن وسـيل    شـود، معمـوالً بـر روي شـيب        ساير اشـخاص بـه پـائين مـي        
  . آيد نه ايمنخطرناك به حساب  مي

  
  
  
  

مــسير  : 19شــكل 
درســـت در منطقـــه  

  داراي بهمن
  

  خالصه نكات ايمني 
معين كنيد كه چه اشخاصـي بـا شـما هـستند، چـه      . ريزي كنيدسفر خود را به خوبي برنامه     

 چـه جـائي     كسي سرپرست است، چه كـساني بـراي كمـك بـه شـما در دسـترس هـستند،                  
بينـي  پـيش . بريـد و چه وسائلي با خـود مـي        رويدآنجا مي به  يد، چرا داريد    بروخواهيد    مي

  . تنهائي به برنامه نرويد. بهمن را در طول مسير خود به دست بياوريد
گاه بيشتر از يك نفـر را       هيچ. زماني كه در كوه هستيد، از نقاط خطرناك دوري كنيد         

فـر   ن حركت كنيد كه هميـشه    ي  سرعتبا  . خيز عبور ندهيد  در آن واحد از روي منطقه بهمن      
تـرين شـخص    سعي كنيد كه با سـرعت كنـد       . براي شخص پشتي قابل روئيت باشد      جلوئي

  . حركت كنيد
قسمت عبـور    »ترينمطمئن« سعي كنيد از     اگر بايد از يك شيب خطرناك عبور كنيد،       

ه همه وسائلي كه بـا شـما هـستند را طـوري شـل كنيـد كـ        . طور مورب عبور كنيد    هب .كنيد
مطـوئن شـويد    . كيپ و محكـم كنيـد     هاي خود را     لباس  همة . قابل جدا كردن باشند    سريعاً
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يـك نفـر    .به خود متـصل كنيـد   نخ بهمن را    . هاي خود را روشن كرده باشيد       كه فرستنده 

گيـر عبـور    فقط يك نفر را در هر زمان از روي سطح خطرناك بهمن           . ناظر را مستقر كنيد   
  . ل يك بار ديگر هم فكر كنيددر مورد همه اين مسائ. دهيد

 



                                                                                                         
  زدهنجات شخص بهمن

تـوني  . »گان غير مـدفون دارد    نجات از بهمن در مناطق دور دست، بستگي زيادي به عمليات نجات يافته            «
  . 1983دافرن، 

اگر كسي در يك منطقه اسكي و يا نقطه توريستي و تجارتي ديگر در زير بهمن دفـن       
 مناطق دوردستي كه    در.  به كمك او بشتابند    اي ممكن است سريعاً   امدادگران حرفه  شود،
دار است  هاي شني اتومبيلي كه داراي چرخ   « سرنشينان اسنوموبيل    بازان، راهپيمايان، اسكي

كنند، عمليات نجات فقـط   و كوهنوردان فعاليت مي   »  مترجم .كندو روي برف حركت مي    
اي هـم بـدون شـك       هـاي امـدادگران حرفـه     فعاليـت . بستگي به ابتكار اعضاي گـروه دارد      

اند به سـه گـروه      تواز اين رو عمليات نجات مي     .  در پيدا كردن افراد هستند     كمك بزرگي 
نجات به وسـيله  )2، »خود نجات دهي«نجات از طريق خود شخص )1: عمومي تقسيم شود 

  .يله يك تيم سازمان يافتهسنجات به و) 3گروه و 
  دهي  زده يا خودنجات نجات به وسيله شخص بهمن
كند، ممكن است فرصت كوتاهي داشته باشيد كـه بـه           ميوقتي كه برف شروع به لغزيدن       

كنـد،  تـر اسـت و يـا كنـدتر حركـت مـي      جائي كه برف كم عمـق  هاي بهمن،طرف كناره 
زمـاني كـه    . ترين مسير به طرف نقطه ايمن انتخاب شود       بايد مستقيم . يا بدويد اسكي كنيد   

هـاي در  ن تـوده ور خيلي سريع بـه د كند،برف در زير پاي شما شروع به ترك خوردن مي  
در اينجـا  . رودرويد و تمام اميد بيـرون آمـدن از بهمـن از دسـت مـي     حال حركت فرو مي   

فرياد زدن با صداي بلند، رفقاي شـما را بـه خطـري كـه               . بهترين كار شما فرياد زدن است     
شود تا اندكي احساس بهتر كند و ممكن است كه باعث   گاه مي فته است آ  رشما را در برگ   

  . داشته باشيدو آرامش 
توانيد خود را به آنهـا      اگر در نزديكي شما درخت يا صخره و سنگي قرار دارد كه مي            

  . متصل نمائيد سعي كنيد كه به آنها دست پيدا كنيد
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 اسـكي و    بـاتون پـشتي،   كوله.  وسائل را از خود دور كنيد      ةدر هنگام آمدن بهمن هم    

  . كشندبه طرف پائين ميكه شما را هستند هائي هاي برفي مانند لنگر كفش
  

  
  
  
  
  
  
  
  

در هنگـام    : 20شكل  
آمدن بهمن به سـمت      
خارج از منطقـه بهمـن    

  فرار كنيد
  

 هيچ روش رسمي بـراي شـنا در بهمـن وجـود نـدارد، امـا                  هر چند كه رسماً    !شنا كنيد 
كرديد كه خـود را زنـده روي آب نگـاه داريـد،             مانند زماني كه شنا بلد بوديد و سعي مي        

مثل پا زدن سگ در آب، دست و پا انداختن در آب و يا هـر چيـزي كـه سـر                      . عمل كنيد 
- اگر احساس مـي   . توانند مفيد واقع شوند   دارد، اين اعمال مي   نگاه مي » آب«باالي  شما را   

كنيد كه پاهاي شما با روي زمين تماس و برخورد دارنـد، بـا فـشار پاهـا خـود را بـر روي            
دهان خود را ببنديد و سعي كنيد        رود، بايد  برف مي  اگر سر شما زير   . سطح برف بكشانيد  
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هاي بيني پر از برف خيلي سـريع سـفت و يـخ زده              يك دهان يا سوراخ    .يك نفس بكشيد  
  . خواهند شد

ترين تـالش خـود     كند، بايد سخت  به محض اينكه سرعت لغزش برف كاهش پيدا مي        
ن ندارد، سعي كنيد كه بـا       اگر چنين علمي امكا   . را براي رسيدن به سطح برف انجام دهيد       

در ايـن حالـت سـعي       . تكان دادن سر خود، محلي را جهت تنفس كردن خود ايجاد كنيـد            
اي جهت حركـت قفـسه سـينه خـود          ها را كنار بزنيد و محفظه      كنيد كه با دست خود برف     

كـه هنـوز     زمـاني . كماكان در حين اعمال بايد دهان خود را بسته نگاه داريد          . درست كنيد 
حرك وجود دارد، بايد يك دست را بـه طـرف سـطح بـرف فـشار دهيـد و از آن                      امكان ت 

 آنهـا در    زدگان بـه دليـل اينكـه چيـزي از          بهمن به خاطر داشته باشيد كه اكثر     . بيرون كنيد 
  . اندسطح برف نمايان بوده است، پيدا شده

بـرف بـه    . نجات زماني محتمل اسـت كـه آرام باشـيد         . رسدتر مي اكنون مرحله سخت  
حتي كساني كـه قـسمتي از بـدن آنهـا در بـرف دفـن              . كنددي شروع به سفت شدن مي     زو

در طول سـفت شـدن      . ن اطراف و بيرون آوردن خود نيستند       اغلب قادر به كند    شده است، 
تـرس، احتيـاج بـه      . رونـد برف و تالش براي رهائي، اكـسيژن گرانبهـا و انـرژي هـدر مـي               

 به سراغ شما آمـد، سـعي در مبـارزه بـا آن              اگر حالت بيهوشي  . دهداكسيژن را افزيش مي   
  .دهدهوشي، احتياج بدن به اكسيژن و انرژي را كاهش مي  بي.نكنيد
  

   گروه   نجات به وسيلة
هـاي آرام هـستند كـه فكـر         ايـن مغـز   . هراس، پديده مناسبي نزد نجات دهندگان نيز است       

زده،  شـخص بهمـن    :دهـد دو چيز مساله اساسي و مهـم را تـشكيل مـي           . كنندمناسب را مي  
آخرين بار قبل از اينكه به وسيله بهمن پائين كشيده شود، در كجا ديده شده اسـت و آيـا                    

اي كه   يك نفر بايد نگاه خود را از آخرين نقطه         ؟ دارد يا نه   دخطر آمدن بهمن ديگر وجو    
 اسكي باتون يا باتونشخص بهمن زده ديده شده است، برندارد تا اينكه آن نقطه به وسيله 
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اگر خطر آمدن بهمن ديگري وجود دارد، يك نفر بايـد بـه عنـوان               . گذاري شود عالمت

  . ناظر گمارده شود تا در موقع آمدن بهمن بتواند خطر را فرياد بزند
يـك فاجعـه شـديد ممكـن        . شرايط اضطراري بايد تحت سرپرست واردي اداره شـود        

ستان بايد تالش كننـد     پرسرپرست يا سر  . است باعث بوجود آمدن اشتباهات ديگري بشود      
زده به كار گيرند، بلكه كليه امكانات همه امكانات را براي نجات شخص بهمن     كه نه تنها    

نجات دهندگان اغلـب خطرهـاي      . اند نيز بكار بگيرند   را براي حفظ آنهائي كه زنده مانده      
  .كنند از پا درآمدن و سرمازدگي تالش ميخرند و تا حد  ميبزرگ را به جان 

توجه داشته باشيد كه نيم سـاعت اول        . ن مرحله به دنبال كمك رفتن اشتباه است       در اي 
 .دهنده تنها باشد نيز اولين اقدام او بايد تجـسس باشـد            حتي اگر نجات   .چقدر حياتي است  

تثبيت شده به خود گرفـت، عمليـات تجـسس در منطقـه بايـد               به محض اينكه برف حالت      
اي كه شخص ديـده شـده اسـت و در پايـان آن             تجسس بايد در آخرين نقطه      . شروع شود 

زده وجود دارد   هائي كه وسائلي از شخص بهمن     نقطه. نقطه و در طول شيب صورت گيرد      
اي هائي به شما بدهند كه چـه نقطـه        اين وسائل ممكن است سرنخ    . گذاري كنيد را عالمت 

طح بـرف   سـ . اگر شخص متصل به نخ بهمن بود به دنبال نخ وي بگرديد           . را جستجو كنيد  
  . دهدها و عالئم شخص دفن شده را ميترين سرنخمهم

  
  جستجوي دقيق 

زده در   به وسيله بهمن به كجـا بـرده شـده اسـت؟ شـخص بهمـن                احتماالًزده  شخص بهمن 
زده معمـوالً در     افراد بهمـن   ؟رفته باشد  هائي فرو كن است در چه محل    محين پايين رفتن م   

اند يا در باالي شيب و يا در كنار صـخره يـا             ه شده نزديكي جايي كه براي آخرين بار ديد      
ـ    باتونهاي بهمن يا      با ميله  نجات دهندگان بايد   .شونددرخت يافت مي   ل هاي اسكي كه گُ

مزيـت خـوبي   . ترين نقاط تحقيق كننـد   آن برداشته شده است و يا تخته اسكي، در محتمل         



 ها شناسي و ايمني در بهمن بهمن    68

سـاز در بـرف فـرو    هاي دسـت يلهبهمن دارند اين است كه به اندازه دو برابر م هاي  ميلهكه  
  . روند مي

  
  
  
  
  
  
  
  

تمركز جـستجو    : 21شكل  
اي كه فرد براي      را درمنطقه 

آخرين بار ديده شده است،     
  .متمركز كنيد

  
شـروع  زدن  سريع چندان كارساز نيست، يـك شـيوه تحقيـق سيـستماتيكي را           اگر ميل 

تيك و سـريع منـاطق مهـم را         طـور سيـستما    تواننـد بـه   گر مي حتي دو يا سه نفر امداد     . كنيد
 عميـق تـر از      ،مناطق مهم بايد شامل جائي كـه بـرف انباشـته شـده            . جستجو و تحقيق كنند   

هاي روي شيب كه قبل از ادامه يافتن به طـرف            نقاط معروف به تاقچه    ،جاهاي ديگر است  
. دن زير شيب آن نقاطي كه وسائلي از قرباني بهمن پيدا شده است باشـ      ،پايين صاف هستند  

بـه  شيوه تجسس با ميله زماني به بهترين شكل مي تواند مورد استفاده قرار گيرد كه افـراد                  
جـستجوگران بايـد در     . باالي شيب در خطي كه بهمن شخص را به پايين برده است بروند            

كنار هم بازو به بازو باشند و حركات خود را با ريـتم و نظـم ميلـه فروكـردن، قـدم، ميلـه                        
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اگر تعداد جستجوگرها كم باشد آنها مـي تواننـد بـه فاصـله              . دهندفروكردن، قدم انجام    

ميلـه در سـمت چـپ،       : دست هاي باز از يكديگر بايستند و ريتم آنها عبارت خواهد بـود              
 بـه سـنگي سـخت يـا          زماني كه ميله امدادگران    .ميله در سمت راست، قدم به جلو، تكرار       

ماني كه ميلـه بـه شـخص        ز. كنندي سختي آنرا احساس م    آنهازده برخورد كند،  درختي يخ 
اگر به شخص برخورد كـرد،      . رسد، مقاومت در مقابل ميله نرم و كمتر است         زده مي بهمن

  .   به حفر كردن محل بپردازيد بگذاريد و تا جايي كه امكان دارد سريعاًجا آنرا همان
نجـر بـه    نامند كه گاهي م   دقيق مي ها تحقيق غير  زدن را بعضي وقت   لهاين شيوه سريع مي   

اما در مقابل شيوه خيلي سيستماتيك و دقيـق تحقيـق           . شود زده مي پيدا شدن شخص بهمن   
  . جهت پيدا كردن مصدوم هم وجود دارد

  
   فرستنده الكترونيكي–گيرنده 

زده حامل فرستنده بود ساير اشخاص ديگـر بايـد دسـتگاه خـود را روي                اگر شخص بهمن  
هاي نجات احتياج به     گيرنده /استفاده از فرستنده    . گيرنده با قابليت حداكثر توان بگذارند     

 /جستجو با يك دستگاه گيرنـده       . توان در اينجا شرح داد    اما اصول آن را مي    . تمرين دارد 
تجسس سريع براي پيـدا كـردن يـك عالمـت ارسـالي و              : فرستنده داراي دو مرحله است      

  .تر براي پيدا كردن محل شخص دفن شدهتجسس دقيق
توانـد در سـطح گـسترده انجـام شـود و افـراد               سريع، عمليات نجات مـي     براي تجسس 

. توان در طول يك خط حركـت كـرد          متر دورتر از باالترين نقطه مي      12تا 9. پخش شوند 
گـوش كـردن بـه      .  خـود گـوش دهـد      هركسي پس از چنـد قـدم بايـد صـبر و بـه دسـتگاه               

كنـد، دشـوار     اها صدا مي  هاي دستگاه در حين راه رفتن هنگامي كه برف در زير پ            عالمت
  .است

دستگاه گيرنده زماني كه از دستگاه فرستنده شخص دفن شده، عالمت دريافـت كنـد               
 /زمـاني كـه آنـتن گيرنـده       . كنـد شروع به دادن عالمت مخـصوصي بـه صـورت بيـب مـي             
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. فرستنده به طـرف محـل دفـن شـدن شـخص قـرار گيـرد، صـداي آن بيـشتر خواهـد شـد                        
زماني كه  . گويد كه شخص بهمن زده در كجا دفن شده است         ميمتاسفانه اين عمل به ما ن     

اي كـه بيـشترين   عالمت مخصوص دريافت شده است، دستگاه را به سـمت و سـوي نقطـه           
وار دستگاه و بـاال و      يد با چرخاندن دايره   تواناين عمل را مي   . د بگيري آيد،صدا از آنجا مي   

  . ن انجام دهيداي آ  درجه90پايين 
اگـر گـروه    . د دستگاه را در مسيري مستقيم و در فضا حركـت دهيـد            براي جستجو باي  

تـر ادامـه    بزرگي در حال كاوش است، بهتر است يك يا دو نفر عمليات تجـسس را دقيـق                
افراد بيشتر ممكن است در مسير راه امواج قـرار گيرنـد و يـا باعـث انحـراف مـسير                     . دهند

  .شوند و بايد دور از مسير قرار داده شوند
تر در همان مسير مستقيم و در حاليكـه دسـتگاه روي حـداكثر قـدرت                دقيقجستجوي  

شـود، پـيچ صـدا را       هرچـه صـداي دريـافتي بيـشتر مـي         . كند گيرندگي است ادامه پيدا مي    
تر بياوريد تا صداي گيرنده به زحمت شنيده شود و آنگـاه بـه راه رفـتن خـود ادامـه                     پايين
د يك عالمـت روي بـرف بگذاريـد و          روين مي  از ب  در جايي كه صدا محو و تقريباً      . دهيد
 درجه چرخش كنيد و برگرديد و در طول همان مسير و در حالي كـه دسـتگاه را در                    180

 در جايي كه امواج در حال محو شدن هستند، دومين .كنيدحركت ايد،  مسير گرفتهجهت 
ده بايـد   گذاري ش حاال نقطه وسط بين اين دو نقطه عالمت       . عالمت را روي برف بگذاريد    

  . تعيين شود
 در نقطه وسـط،   . گذاري شده بايد تعيين شود    حاال نقطه وسط بين اين دو نقطه عالمت       

در اينجا هم دستگاه بايـد مجـدداً تـا          . دستگاه را روي پيچ صداي حداكثر خود قرار دهيد        
سپس پيچ صدا بايد كم شود تـا        . يابي كند شود، جهت زماني كه حداكثر صدا دريافت مي     

از همان نقطه و عمود بر مسير قبلي حركـت  . صداي دريافتي مجدداً به زحمت شنيده شود    
يك بار ديگر پيچ صـدا را بايـد پـايين           .  جائي كه صدا بيشتر شود     دهيم تا خود را ادامه مي   

ايـن نقطـه هـم بايـد عالمـت گـذاري            . آورد تا جائي كه صدا كم و به زحمت شنيده شود          
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اي و حركت در جهت خط مسير دوم تا جـائي كـه              درجه 180يك چرخش ديگر    . شود

اكنون نيمه مـسير دوم     . شودگذاري مي مجدداً صدا به زحمت شنيده، اين نقطه هم عالمت        
  . زده استترين نقطه به شخص بهمننزديك

اي كـه تـذكر داده شـد بـراي سـومين بـار نيـز                يابي به شيوه  اگر از دستگاه براي جهت    
استفاده و عمل نمائيم تا صداي آن قوي شود و سپس برگرديم تا صداي بيب آن در نقطه                  

. ايـم دقـت بيـشتري شناسـايي كـرده    فرد دفن شده بيشتر شود، نقطه دفن شدن شخص را با            
هاي جستجو استفاده نمائيـد ممكـن اسـت       قبل از اينكه شروع به حفاري نمائيد اگر از ميله         

چنانچـه ميلـه جـستجو نداريـد        . كه در كندن منطقه بتواند صرفه جويي وقت انجـام دهيـد           
  .   شروع به كندن و حفاري نمائيدسريعاً
  
  
  
  
  
  
اي از طـرز      نمونه : 21شكل  
جو بــراي پيــدا كــردن جــست

 Gنقطـه   . شـده   شخص دفـن  
زده   محل دفن شخص بهمـن    

  است
  

  تقاضاي كمك از ديگران
هجـوم و يـورش     . مواقع ممكن است كه تصميم به درخواست كمك اضافه بنمائيد         بعضي  

ترين مردمي كه جوار شما هستند، نبايد به شكل اتفـاقي و            براي تقاضاي كمك از نزديك    
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يك تقاضاي  .  هم بايد به شكل تقاضاي سازمان يافته صورت گيرد         اين امر . برنامه باشد بي
  .  شخص دفن شده نيست زياد به نفععجول و سرآسيمه جهت كمك، معموالً

ايـن كـار دريافـت     . بهترين شيوه درخواست كمـك بـه شـكل كتبـي و نوشـتني اسـت               
 بـراي   جهت رعايت امور ايمني   . رسانداطالعات غلط از جانب تيم نجات را به حداقل مي         

  .درخواست كمك، بهتر است كه دو يا سه نفر را با هم به دنبال كمك فرستاد
 كـي و كجـا بهمـن آمـده          دقيقـاً ) 1:  اسـت  نكتهمند به دانستن چندين       هتيم نجات عالق  

 شـكل جغرافيـايي محـل دقيقـاً       ) 2  بهتر است كه آن نقطه روي نقشه مشخص شود،         ؟است
 ،هاي بهتري در مورد استفاده از هليكـوپتر       ند، ايده توان به اين وسيله آنها مي     ؟چگونه است 

اي و براي چند نفر اتفاق افتاده        چه حادثه  دقيقاً) 3بيل يا وسائل ديگر داشته باشند،       اسنومو
اوضـاع در محـل حادثـه و در         ) 5 ؟دبرسـن كشد تا به نقطه حادثه      چقدر طول مي  ) 4؟  است

 محل حادثـه هـستند و كمـك آنهـا           چند نفر در  ) 6 ؟مسيرهاي منتهي به آنجا چگونه است     
اگـر شـخص    ) ؟   آيـا وسـايلي بـا خـود دارنـد          ؟آيـا داراي تجربـه هـستند       ( ؟چگونه اسـت  

هر مـسئله ديگـري در      ) 8 و   ؟ است ه از زير برف بيرون آورده شده، حالش چطور        زد بهمن
  .اين رابطه
اسند و  ها و مسيرها را به خوبي بـشن       روند بايد راه  كه به دنبال آوردن كمك مي      كساني

زماني كه پيغام خود را به گروه نجات رسـاندند          . جهت ايمن طي كردن مسير مجهز باشند      
  . بايد در جوار و نزديك آنها باشند تا تيم نجات را به منطقه هدايت كنند

 ي كه در محـل بـاقي مانـده         گروه ، تجسس توسط  در عين حال بايد در صورت امكان      
شانس پيدا كـردن شـخص مـصدوم را         ر محل هستند    افرادي كه د  . ادامه پيدا كند  كماكان  

  . دارند
  

  نجات به وسيله تيم سازمان يافته 
اگر به درخواست كمك شما جواب مثبت داده شد، يعني كه تيم نجاتي به منطقه خواهد                

اول اينكـه جـواب خيلـي       . در اين صورت جواب شما بايـد داراي چنـد عامـل باشـد             . آمد
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آنها بايـد بداننـد كـه چـه كـار           نجات به اندازه كافي باشند،      بايد تعداد افراد    . سريع باشد 

د داشـته باشـند و شـايد از همـه     خواهند بكنند، وسـائل و تجهيـزات مناسـب بـراي خـو        مي
دهنده ايـن نكتـه هـستند كـه تـيم           اين عالئم نشان  . تر داراي يك سرپرست اليق باشند      مهم

تـيم نجـات موفـق داراي       . تها قبل از حادثه آمادگي كمـك را داشـته اسـ           نجات از مدت  
. انـد در چند كلمه آنها همه خـوب سـازمان  يافتـه           ... تجربه خوب، وسائل كافي و آماده و      

اي كه يك تيم خوب سازمان يافته انجـام خواهـد داد، شـايد خـالي از                 دانستن اصول اوليه  
يد توجـه داشـته باشـ     . فايده نباشد، چرا كه شايد شما هم به نوعي درگير فعاليت آن شـويد             

كه در طول مدتي كه تيم نجات در راه است، شانس زنده پيدا كـردن شـخص دفـن شـده                     
تواند دو يـا سـه فـاز     مي،يافته تجسس و نجات  كار تيم سازمان. كاهش مي يابد   هم شديداً 

تجسس خـود شـما هـم چـه بـا           . اين بستگي به طول مدت زمان عمليات است       . داشته باشد 
  . د بايد بر مبناي اين فازها صورت گيردكمك و چه بدون كمك تيم نجات باش

  
  فاز اول

ترين فـاكتور در نجـات يـا مـرگ          از آنجايي كه يافتن سريع منطقه شخص دفن شده، مهم         
ايـن افـراد بـا حـداقل تجهيـزات و           . شـود شخص است، يك تيم جهت اين كار ارسال مي        

ريع جـاي   كنند و تعدادشان هم زيـاد نيـست و كـار آنهـا پيـدا كـردن سـ                  سريع حركت مي  
خواهند همان كاري را انجام دهند كه خوشبختانه شما تـا بـه              مي آنها تقريباً . مصدوم است 

اي كـه شـخص ديـده شـده اسـت،           گذاري آخـرين نقطـه    يعني عالمت . ايدحال انجام داده  
نهـا يـك ميلـه       آ .ها و ميله زدن در نقاط مختلف      كنترل سطح برف جهت پيدا كردن سرنخ      

گويـد كـه ايـن شـيوه           آمار مي  .در نقاط مختلف انجام خواهند داد     دقيق  زدن شانسي و غير   
اي چند بار مورد ميله زدن قرار بگيرد، شـانس بيـشتري جهـت پيـدا كـردن                   حتي اگر نقطه  

 يـك سـگ   اگر امكان داشـته باشـد،  . د تا ميله زدن دقيق و سيستماتيك   رمحل تشخيص دا  
گ بـا قـدرت بويـائي خـود          يـك سـ    .يافته مناطق بهمن به محل آورده خواهد شد        آموزش
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اگر مصدوم در عمق حدود دو متـر يـا          . هشت برابر يك تيم بيست نفره كار كند       تواند    مي
كند و حتي اتفاق افتـاده اسـت         برف قرار داشته باشد به ندرت يك سگ اشتباه مي          ،كمتر

                                    .                               اند متر برف تشخيص داده5/4ها شخص را در زير كه سگ
كند و يا بدنش پس از يك ساعت         زير برف فوت مي    زده در    زماني كه شخص بهمن   

براي اينكه كار تجسس منطقـه بـه        . شودها با اشكال مواجه مي    شود، تجسس سگ  سرد مي 
تـر صـورت بگيريـد، منطقـه را از وسـايل غيـر ضـروري مثـل وسـائل،                    وسيله سگ راحت  

  .يدهاي  مشابه پاك سازي كنها، دخانيات، ادرار، باقيمانده غذا و چيز لباس
  

   مفاز دو
گروه نجات وسايل بيشتري را به منطقه       . اندگران به منطقه رسيده   در اين مرحله اكثر امداد    

آورده است كه شامل وسايل پيشرفته پزشكي، غذا، پناهگاه، سورتمه، و يا وسايل حمل و               
كند كه شـانس    اگر سرپرستي تجسس فكر مي    . باشندنقل ديگري جهت حمل مصدوم مي     

دقيق واند عده بيشتري را جهت تجسس غير       مصدوم كماكان وجود دارد، مي ت      زنده ماندن 
  .در منطقه بگمارد

تجـسس  . تواند شروع شـود    به اتمام رسيد، تجسس دقيق مي      زماني كه تجسس فاز اول    
اگر مصدوم در زير برف عميقي      . دقيق تقريباً تضميني بر پيدا كردن شخص مصدوم است        

د، كار تجسس دقيق بي اثر خواهد بود و به نس به او نرسدفن شده باشد كه ميله هاي تجس
جلـوي  ايستند و فقط    يكديگر مي در تجسس دقيق افراد پهلو به پهلوي        . درساي نمي نتيجه

 بعـد  كنند، يعني نقطه بين انگشتان شـست و جلـوي هـر پـا،    پاي خود را با ميله جستجو مي  
 و  متـر   ي تقريبـاً سـي سـانت      ،دارد ميتر به جلو بر      و جو كنندگان يك قدم كوتاه       خط جست 

دهـد و   هر قدم جلو رفتن را رهبر گروه دستور مي        . كنددوباره عمل ميله زدن را تكرار مي      
براي يك تيم بيست نفره تقريباً      . به اين وسيله كل تيم در يك هماهنگي به سر خواهد برد           

  .ا جستجوي دقيق بنمايند متر ر9×9كشد تا يك منطقه چهار ساعت طول مي
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  روش جستجوي دقيق) باال(روش جستجوي غيردقيق، ) پائين : (23شكل 

  
الزمـه اسـتفاده از     . شـود بعضي مواقع از هليكوپتر در عمليات نجات بهمن استفاده مـي          

همچنـين هليكـوپتر احتيـاج بـه        . هليكوپتر هواي نسبتاً صاف و آرام و عـاري از بـاد اسـت             
معموالً هليكـوپتر احتيـاج بـه فـضاي     . اي بلند داردصاف و ترجيحاً در نقطه اي نسبتاً   منطقه

اگر برف سطح زمـين سـفت نباشـد، خلبـان جهـت             .  دارد ناضافي جهت نشستن و برخاست    
هـاي هليكـوپتر بـا وزش بـاد         در غير اينصورت پره   . فرود تمايل به كوبيده شدن برف دارد      

توانـد باعـث    مي شوند كه اين عمل   ين مي هاي برف از سطح زم    خود باعث بلند شدن پودر    
منطقه فرود بايد به وسـيله چيـزي عالمـت گـذاري شـود،              . محدود شدن ديد خلبان گردد    

چيزي كه داراي رنگ روشن و واضح باشد و آنقدر سنگين باشد كه بر اثر بـاد هليكـوپتر       
ر به هوا   هاي هليكوپت هر چيز ديگري كه ممكن است به وسيله باد        . از جاي خود جدا نشود    

وزد، بايد يك نفر پـشت بـه بـاد و           اگر در منطقه باد مي    . بلند شود، بايد از منطقه دور شود      
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اي كه براي خلبان قابل رويت باشـد، در حـال نـشان دادن              هايش رو به جلو در نقطه      دست
  .در بايستمسي

ا هميشه جايي بايستيد كه خلبـان شـما ر        . ها وسيله خطرناكي در نجات هستند     رهليكوپت
گاه تا قبل از اينكه خلبان به شما عالمت نداده است به طرف آن حركت نكنيد                  هيچ .ببيند

و هرگز از قسمت عقب هليكوپتر، يعني جايي كه پره انتهايي آن بدون آنكـه ديـده شـود                   
وقتي كـه بـه هليكـوپتر نزديـك و يـا            . سريعاً در حال چرخيدن است به آن نزديك نشويد        

كنيـد كـه خودتـان را خـم كنيـد و وسـايل خـود را هـم پـايين                     كنيد، سـعي    آنرا ترك مي  
  .بگيريد

  
  خالصه نكات ايمني 

اگـر  .  به طرف پايين شروع به سر خوردن كرد، بـه طـرفين بهمـن حركـت كنيـد          فاگر بر 
 وسـائل را از خـود جـدا كنيـد، و روي بهمـن شـنا                 د كه همة  بهمن به شما رسيد، سعي كني     

اگر در حال دفن شدن     . يريد تا روي بهمن قرار بگيريد     را به كار بگ   خود  تمام تالش   . كنيد
در زير بهمن هستيد، سريعاً محلي را جهت تنفس خود در جلوي دهان و قفسه سينه خـود                  

سعي كنيد يك دست خود را به سمت بهمن فشار بدهيد تـا بتوانيـد از سـطح                  . ايجاد كنيد 
  .برف بيرون بماند و آرامش خودتان را حفظ كنيد

همراهان شما در زير بهمن دفن شده است، عجلـه نكنيـد و بـراي آوردن                اگر كسي از    
سـريعاً بـه   . آخرين نقطه ديده شدن او را عالمت گذاري كنيد        . كمك به هيچ جايي نرويد    

دهيد با ميله زني نقاطي را كه احتمال مي. هائي در سطح برف باشيد    دنبال عالمات و سرنخ   
 گيرنده هستيد، آنرا روي گيرنـده بگذاريـد و          / اگر داراي دستگاه فرستنده   . جستجو كنيد 

  .هاي دستگاه شخص دفن شده باشيدبه دنبال عالمت
يافتـه را بـا يـك        ايـد، يـك گـروه سـازمان       ت كمـك نمـوده    اگر تـصميم بـه درخواسـ      
سعي كنيد كه دو يا سه نفر را بـا درخواسـت كمـك خـود                . درخواست كتبي ارسال كنيد   
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 آماده يـاري    ،در صورت احتياج به كمك    . امه دهيد گسيل كنيد و خودتان به جستجو اد      

  .به تيم نجات باشيد
 



                                                                                                         
  مراقبت و كمك به مصدومين بهمن

در طبيعت وحشي هيچ پناهي جهت نگهداري ما وجود ندارد، هيچ تلفنـي موجـود نيـست و جهـت مـوارد                     «
  .1991، تد شيمل فينگ و ليندا ليندسي، »اي وجود ندارداضطراري هيچ راه حل ساده

  
ي خص مـصدوم بـه وسـيله خفگـ        در هر دو مورد از سه مورد مرگ به وسيله بهمن، شـ            

اغلب صدمات ديگر در نتيجه شوك وارده، معموالً در قسمت سر و گـردن  . كند فوت مي 
تقريباً همه نجات يافتگان از بهمن از شوك بيش از حد، سرمازدگي و يا صدماتي               . هستند

آنها بايد ازكوهستان بيـرون بـرده       . برندهاي سرد آنها وجود دارد رنج مي       كه در زير لباس   
هـاي اساسـي و اوليـه،       حمايت) 1: ز يك مصدوم بهمن عبارتست از     ريع ا مراقبت س . شوند

معالجـه و مراقبـت   ) 3د، نكه آسيب ديده باشـ  ثابت نگه داشتن سر و گردن در صورتي     ) 2
اقدامات بيشتر جهت شخص مصدوم احتياج به كنتـرل         . جهت شوك وارده و سرما زدگي     

. قـال مـريض از محـل دارد       كامل مسايل احتمالي ديگر، جلوگيري از صدمات بيـشتر و انت          
 راه حـل مشخـصي      هـا   بيني و بـراي آن      اقدامات را نمي توان از قبل پيش       هيچ كدام از اين   

كند و هر حالت اضـطراري هـم منحـصر بـه            هر شرايطي با شرايط ديگر فرق مي      . ارائه داد 
  .تشخيص درست بايد بر حسب تجربه و آگاهي درست صورت گيرد. فرد است

  
   حياتي هاي اساسي وحمايت
ها بايد جهت بيرون آوردن سر مصدوم از زير برف باشد، مواظب              تالش  همة  اول در وهلة 

ترين راه جهـت     سريع. باشيد كه سر يا نقاطي از بدن را به وسيله بيلچه خود مجروح نكنيد             
د، حدود يـك  يحفاري اين است كه مقداري فاصله با محل قرار گرفتن مصدوم داشته باش        

به محـض   . داي در كنار بدن او ايجاد كني       حفره د و يويه به نزديك او برس    متر و سپس با زا    
هـاي    ه دهـان و حفـره     هاي پوشيده كـ   اينكه به صورت مصدوم رسيديد، روي آنرا از برف        

پاك كنيد و به حفاري خود ادامه دهيد تا سر، سينه و صفحه ديافراگم              اند    بيني را پوشانده  
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اي عبور هوا را با ثابت نگه داشتن سر و گردن مصدوم   هراه. زير قفسه سينه را آزاد كنيد     

توانيد با نگـه داشـتن سـر بـا          همين عمل را مي   . ها باز كنيد  و فشار انگشتان اشاره به آرواره     
تنفس بيمـار را چـك      . انجام دهيد ) كشش چانه (يك دست و كشيدن چانه با دست ديگر         

  .يدكنيد و در صورت احتياج تنفس دهان به دهان را اجرا كن
  
  
  
  
  
  

روش فـشار    : 24شكل  
  ها و تحريك آرواره

  
 كه حفاري ادامه دارد، يك نفر بايد نبض را كنترل كند و تالش زيـادي در                 طور همان

معموالً گرفتن نبض در مـريض سـرما زده و يـخ زده مـشكل       . اين مورد بايد صورت گيرد    
ز دسـت داد، چـرا كـه        است و اگر در گرفتن نبض اشكالي پيش آمد، نبايد تمام اميـد را ا              

. اند نجات داده شونداند، توانسته رسيدهاي كه بدون حيات به نظر مي      هاي سرما زده  مريض
هـيچ كـس تـا      : گويـد در اين زمينه بايد بر طبق آن ضرب المثل مشهور عمل كرد كه مـي              

  .كندزماني كه گرم نشده، فوت نمي
ممكـن  . ن سوال آسان نيـست   اي ؟ يا احياي قلب و ريه شروع شود       CPRچه زماني بايد    

است كه مصدوم داراي قلبي سرد و محكم باشد كه خيلي حـساس اسـت و ممكـن اسـت                    
احيا قلب و ريه منجر به توقف آن شود و اگر مريض به حدي سرد شده است كـه بـدن او       

.  نخواهد داشت  يصورت تأثير  شروع به سخت شدن كرده است، احياي قلب و ريه به هر           
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شـانس  باشـد، احيـاي قلـب و ريـه     ريض مرده است و نيم يخ زده مـي از طرف ديگر اگر م    
معموالً اگر شخص كمتر از دو سـاعت مـدفون بـوده و             . باشد عالي او براي زنده ماندن مي     

بايد از احياي قلب و ريه استفاده شود و تـا زمـاني كـه خطـري بـراي                    داراي نبضي نيست،  
، احياي قلـب  از دو ساعت مدفون بوده   بيشتر   اگر مريض . مريض ندارد از آن استفاده شود     

گويدكه عمليات احياي   آمار مي .  خطرناك و يا غيرقابل استفاده خواهد بود       احتماالًو ريه   
  .قلب و ريه در مورد قربانيان بهمن كمتر مؤثر بوده است

هرچند كه خونريزي جدي در قربانيان بهمن چيزي غير عادي است ولي كماكان الزم    
خـونريزي  . مورد كمبود خود آنها بـر اثـر خـونريزي صـورت بگيـرد             است كه كنترلي در     

هاي كلفت و گشاد مخفي باشد و تنها راه كنترل كردن آن            ممكن است كه در پشت لباس     
توجه كنيد كه در صورت     . هاي زير مريض را چك كنيد     اين است كه با دست خود لباس      

  .فرو رفته باشدخونريزي ممكن است مقدار زيادي از خون مريض به داخل برف 
  

  ثابت نگه داشتن سر و گردن 
شخص چه به هوش باشد يا نباشد، بايـد خيلـي نـرم و ماليـم از درون بـرف بيـرون آورده             

طور كه ذكر شد، يك عمل تند و خشن، ممكن است كه به توقف قلـب خـتم                   همان. شود
عدم توجه و دقـت در مـورد گردنـي كـه صـدمه ديـده اسـت، ممكـن اسـت باعـث                        . شود
تا زمـاني كـه خـالف آن        . يا مرگ او گردد   .... رات ديگري از جمله فلج شدن شخص      خط

  .ثابت نشده، بايد فرض گردد همه قربانيان بهمن داراي گردني شكسته هستند
 و در حـال حركـت       بايد يك نفر سر شخص را نگه دارد و ديگران هم بقيه بـدن او را               

دهد كه بقيه دست دارد فرمان ميد و شخصي كه سر مصدوم را در  كننهمه با هم حركت     
كه تعداد نفرات شما كم باشد، سعي خود را به نحـو احـسنت انجـام                 در صورتي . چه كنند 
 متأســفانه حتــي در .تــرين راه باشــدكــشيدن آرام و آهــسته مــصدوم، شــايد ايمــن . دهيــد

 شكسته يا   ،تواند ثابت كند كه گردن    هوش هم فقط اشعه ايكس است كه مي        مصدومين به 
بند طبي  ، گردن را با يك گردنبهترين كار اين است كه در طول نقل و انتقال. لم استسا
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در طول نقل و انتقال هم مريض بايد به يك سـورتمه يـا محلـي ثابـت                 . ثابت نگاه داشت  

  .محكم بسته شود تا از صدمات بيشتر گردن در امان باشد
  

  صدمات سر 
لب مصدومين بهمـن، آسـيب جمجمـه    بعضي مواقع صدمات سر مشخص هستند، اما در اغ 

اگر مريض به هوش است، عالئم مشخصه آن گيجي در حـال    . دهدكمتر خود را نشان مي    
ممكن است شخص مصدوم    . هوشي خواهد بود   و باالخره بي  .... تزايد، درد، تير كشيدن و    

از سردردي كه در حال بدتر شدن است، شكايت كند و ممكن است چندين بـار اسـتفراغ      
كاهش پيدا خواهد كرد و تـنفس او عجيـب خواهـد      او  رعت ضربان قلب و نيروي      س. كند
اي بـه   اگر بهمـن تختـه    (ممكن است كه اطراف چشمان او شروع به كبود شدن كنند            . شد

هـا شـروع بـه كبـود شـدن           و يا پشت سر و زير گوش      ) اشدقسمت جلو سر برخورد كرده ب     
شخص مـصدوم ممكـن اسـت       ). ده باشد اگر بهمن از پشت سر به او ضربه وارد كر         (بكنند  

راه رفـتن او    . هاي او ممكن است نـامفهوم باشـد       از تاري ديد خود شكايت كند و صحبت       
تـر از  سيك مردمك چشم او ممكن اسـت بزرگتـر و غيـر حـسا     . ممكن است ثابت نباشد   

درست ماننـد زمـان صـدمات گـردن بـا او            . شايد مصدوم داراي تشنج باشد    . ديگري باشد 
اگـر  . طور مختصري باالتر از پاهـايش نگـه داريـد          يد و سعي كنيد كه سر او را به         كن رفتار

خواهيـد  داراي ناراحتي تنفسي است، تنفس دهان به دهان را انجام دهيد و هر بار كـه مـي                 
اگر تيم نجات با وسايل اكسيژن بـه محـل رسـيده اسـت،          . نفس بكشيد، تنفس به او بدهيد     

متأسفانه زماني كه بيمارستان    . تقال سريع مريض حياتي است    ان. سريعاً به او اكسيژن بدهيد    
  .يابنددور است، مصدومين ناحيه سر، كمتر بهبود مي

  
  شوك

. انتظار داشته باشيد كه همـه مـصدومين بهمـن عالئمـي از وارد شـدن شـوك نـشان دهـد                     
كـه تـا    (هاي كوتاه، پوست رنـگ پريـده و سـرد             ريتم تنفس  ضربان سريع يا ضعيف قلب،    
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 شـوك در حقيقـت نـشانگر        .و سطوح مختلف به هوش بودن     ) باعث آن برف است   حدي  
صـدمات، درد، تـرس، و سـرما همـه          .  پيدا نكردن خون داراي اكسيژن است      خوب جريان 

تواند انسان را بكشد، حتي اگر انسان زنـده از زيـر            شوك مي . يك بخشي از مسئله هستند    
  .برف بيرون آورده شده باشد

هاي تنفسي، گرم و خشك     ورد شوك بايد شامل بازگذاردن راه     مراقبت در محل در م    
 .، استدنكردن مريض و قرار دادن او به طرزي كه پاهايش كمي باالتر از سرش قرار گير

مصدومين بهمن معموالً آب بدنشان تمام شده است كه اين كار به نوبه خود باعث تشديد              
نـد  تـوان بـه او مايعـات خورا       اگر شخص به هـوش اسـت، مي       . شود ميمسئله شوك و سرما     

هاي ماليم  تمام اقدامات بايد در محيطي آرام و با روش        ). ترجيحاً گرم ولي به مقدار كم     (
توانـد خيلـي سـودمند    بـار ديگـر مـي    اكسيژن اضافي يك. و اطمينان بخش صورت گيرند 

  .باشيد  در حال مداواي سرمازدگي نيز ميوقتي كه در حال مداواي شوك هستيد،. باشد
  

  سرمازدگي 
كـساني كـه    . رودزدگي يا افت درجه حرارت نيز در همه مصدومين بهمن مـي           انتظار سرما 

ماننـد، اخـتالالت جـدي در كـاركرد بـدن آنهـا بـه وجـود                 مدت زيادي در سرما باقي مي     
زدگي متوسط، قدرت مغزي انسان تحليل مـي رود، عـدم تـوازن در               در سرما  .خواهد آمد 

 درجه برسد، لرزش غير قال      35آيد و اگر حرارت مركزي بدن به حدود         بدن به وجود مي   
سرما زدگي بيشتر باعث پديـد آمـدن حالـت كومـا، نـبض و               . دهدكنترل به بدن دست مي    

 سـفت   و) بل تشخيص نباشد  قااصالًو شايد هم    (تنفسي كه به زحمت قابل تشخيص هستند        
  .شودها ميشدن ماهيچه

سـرمازدگي عمـومي و عميـق در بـين مـصدومين      . رسدشخص معموالً مرده به نظر مي  
 از خفگـي يـا شـوك        بهمن زياد شايع نيست، چرا كه قبل از اينكه بـدن آنهـا سـرد شـود،                

  .ميرند وارده مي
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قــرار دادن  : 25شــكل 

مــــصدم در پوشــــش 
   سرمازدگيمحافظ از

  
زدگي، معالجه عبارت از خارج نمودن آنها از محيط خـيس و سـرد             براي هر نوع سرما   

 ابتـدا شـخص را از درون بـرف خـارج كنيـد،      . به محل خـشك و گـرم اسـت     و بردن آنها  
لبـاس را آرام در بياوريـد و        . اي عـايق قـرار دهيـد      ترجيحاً او را درون يك پناهگاه يا اليه       

هـا و كيـسه خـواب را        لباس. رون يك اليه عايق كلفت بپيچيد     شخص مصدوم را آهسته د    
  .خشك كنيد

يك محافظ حرارتي، مثل صفحه پالستيكي، پتو يا چادر كه به عنوان آخرين اليـه بـه                 
تواند تا جـايي كـه امكـان دارد، حـرارت بـدن مـريض را                شود، مي مريض پيچيده مي   دور

ريشم بـه نظـر برسـد، بـه نـام پوشـش             شكل نهايي كه شايد به شكل پيله كرم اب        . حفظ كند 
هـاي آب گـرم كـه درون        هاي شيميايي حرارتي يا بطـري       بسته .سرمازدگي، معروف است  

مثل گردن، زير بغل، كشاله     ( شوندپوشش سرمازدگي و در نقاط مختلف بدن گذاشته مي        
اگر شخص به هوش    . در گرم كردن دوباره اين نقاط مؤثر هستند       ) ران، كف دست و پاها    

  . به او بدهيدجهت نوشيدن چيزي گرم است،
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رسند، احتيـاج بـه مـداواي      آنهايي كه مرده به نظر مي      مخصوصاًهوش،   سرمازدگان بي 
توجه داشـته باشـيد كـه آنهـا در مقابـل سـرما خيلـي حـساس                  . خيلي آهسته و ماليم دارند    

ر را  اما شما كـه وسـيله ايـن كـا         . آنها هم بايد در پوشش سرمازدگي پيچيده شوند       . هستند
- زده، بدون تنفس به نظر مي     سرمااگر مصدوم   . نداريد، بايد تا آمدن تيم نجات صبر كنيد       

جريان هواي گرم و مرطوب بـدن شـما بـه        . رسد، تنفس دهان به دهان را با او شروع كنيد         
  .مصدوم كمك خواهد كرد

  
  زدگي  يخ
نـد خيلـي   توايـخ زدگـي مـي   . زدگي به معناي يخ زدن بافتي در يك قسمت بدن اسـت          يخ

زده سرد، رنگ پريـده،       بافت يخ  .تر شود، مثل استخوان   سطحي باشد، مثل پوست يا عميق     
تـر باشـد، بافـت سـفت و         زدگـي عميـق     هرچه يـخ   .سفيد يا خاكستري رنگ و سفت است      

ي وقتـي   هاي سـطح  زدگي  يخ .شودشود تا اينكه باالخره مثل سنگ سخت مي       تر مي سخت
فعـال،   سريعاً با حرارت غير    توان، رود را مي  ادن فرو مي  كه پوست به آرامي پس از فشار د       
زدگـي عميـق و سـخت بايـد در محيطـي ثابـت و                 يـخ  .مثل حرارت بدن دوباره گرم كـرد      

سعي نكنيد كـه ايـن      . درا گرم كر  يكنواخت، از طريق بردن بدن در آب گرم مجدداً بدن           
هتر است كه در پوشش      ب ،زدگي هاي داراي يخ   مريض .دهيدبكار را در محل حادثه انجام       

خشك و عايق پيچيده شوند و سپس يك دكتـر در يـك محـيط قابـل كنتـرل، كـار گـرم             
گاه محل را مالش ندهيد   زدگي، هيچ براي معالجه هر نوع يخ.كردن آنها را به عهده بگيرد   

اي كه گـرم و بـاز       زده  هر قسمت يخ   .و آن را نزديك شعله يا هر منبع حرارتي ديگر نبريد          
  . را از جراحت و صدمه بيشتر يا يخ زدن مجدد حفظ كنيدشده است

  
  ارزيابي و تشخيص 

كند و داراي نبض است بايـد جهـت سـاير صـدمات احتمـالي نيـز                 مصدومي كه تنفس مي   
بيني ديگري دارد كـه شـامل        قابل پيش هاي غير معاينه كردن بستگي به فاكتور    . معاينه شود 
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مكـن اسـت شـما هيچوقـت نتوانيـد معاينـه و             البتـه م  (هاي اوليه جهت زنده ماندن      كمك

 يا احياي قلب و ريـه شـما         CPRتشخيص كلي را انجام دهيد، چرا كه ممكن است كار با            
ــه خــود مــشغول كــرده باشــد  ــراد  ، شــرايط آب و هــواي)را ب ي و ســختي هــوا و تعــداد اف

 فـشار    را هـا  استخوان .معاينه مصدوم بايد از سر شروع و به پا ختم شود          . دهنده است  نجات
 هـا باشـيد،   هـا و كبـودي     بـه دنبـال بريـدگي      .ها را به آرامي حركـت دهيـد       دهيد و مفصل  ب

معاينـه شـما نبايـد باعـث قـرار دادن مـريض در              . عادي را چـك كنيـد     هرچيز يا مسئله غير   
توانيد صدمات را بررسـي و معالجـه آنهـا را بـه             در بعضي از موارد مي    . سرماي بيشتر شود  

  .موكول كنيدبعد از گرم شدن مريض 
هاي حياتي بايد كنترلي صورت بگيرد، مثل درجه به هوش          ها و نشانه  در مورد عالمت  

يك فـرد نرمـال     . بودن مريض، شدت ضربان قلب، شدت تنفس و موقعيت پوست شخص          
واالتي در رابطـه بـا كـي و         ئ سـ  مخصوصاًواالت را خيلي منطقي بدهد،      ئتواند جواب س  مي

و تعـداد    بار در دقيقه     80 تا   60ي بين   ت ضربان قلب عاد   شد. كجا، چه وقت و كدام وقت     
وجـود  دانـه م    پوست در نقاطي كه رنـگ     .  بار در دقيقه است    20 تا   12تنفس عادي هم بين     

تغييرات . بايد به شكل صورتي و مرطوب باشد      ) هاهاي مخاط لب و چشم    مثل خط (ست  ني
است، اما اينها عاليمي از تغييـر       گويد كه چه اتفاقي افتاده      در نقاط حياتي بدن به شما نمي      

تغييرات به طـرف عـادي شـدن عالمـات بهبـود و تغييـر از                . شرايط شخص مصدوم هستند   
  .حالت عادي به معني مريض بودن شخص هستند

  
  معالجه جراحات 

هاي باز بايـد تميـز و   زخم. هاي دردآور و غيرثابت بايد خوب بسته شوند   ها و بند  استخوان
هـا را آرام ببنديـد تـا خـون بتوانـد            ها را سـفت و بانـد      آرتل. چي شوند پيضد عفوني و باند   

ه شـخص مـصدوم از      شـود كـ   عدم گردش صحيح خون باعث مي     . راحت جريان پيدا كند   
  .زدگي شود سرمازدگي دچار يخ
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  جلوگيري از صدمات بيشتر 
زماني كه مداوا صورت گرفت، بايد مريض دقيقاً وارسي و چك شـود تـا هرگونـه تغييـر                   

تـري احتيـاج    هرچه مريض كمتر به هوش باشد، به مراقبت دقيق        . التي در او كشف شود    ح
نبايد فقط مراقبت را به جراحات و صـدمات خالصـه نمـود، بلكـه درجـه حـرارت،                   . دارد

ممكن است كه مريض احتياج بـه       . هم بايد در نظر گرفت    را  احتياج به مايعات و غذاي او       
  .ود داشته باشدهاي بدن خكمك در توجه به كاركرد

 اغلـب بزرگتـرين كـار       .احتياج مريض به كمك روحي و رواني را دست كم نگيريـد           
نه يـك پرسـتاري خـوب و شـاد و نـه           . آميز انساني صورت بگيرد    تواند با درك محبت     مي

مراقبت از دور مريض، بلكه چيزي بين اين دو است كه مي تواند اعتماد به نفس و جرأت                
  .زايش دهدروحي مصدوم بهمن را اف

  
  حمل و نقل

حمل مريض را بايد با اين فكر كـه از چـه            . حمل و نقل مصدوم، آخرين مرحله كار است       
تواند راه بـرود يـا اسـكي    آيا مريض مي. د، شروع كنيداي براي حمل او استفاده شو     وسيله
 آيا گـروه شـما بـه انـدازه          ؟توانيد مريض را روي پشت خود حمل كنيد        آيا شما مي   ؟كند
  ؟ بزرگ و قوي هست كه بتواند فرد مصدوم را ايمن حمل كندكافي

  
  انتقال مصدوم يا آخرين راه حل : 25شكل 
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 آيـا بـه انـدازه       ؟توانيد يك برانكادر يا سورتمه جهت اين كـار درسـت كنيـد            آيا مي 

تـر   آيـا عاقالنـه    ؟كافي غذا و آب براي گروه در طول مدت حمل و بـردن مـريض داريـد                
كت كردن به دنبال كمك بفرستيد تا كـار نقـل و انتقـال از طريـق                 نيست كه به عوض حر    

 آيا در منطقه شما     ؟ از چه كسي براي كمك درخواست خواهيد كرد        ؟گيردبآنها صورت   
كنـد كـه    واالت مـشخص مـي    ئ جواب به ايـن سـ      ؟هليكوپتر يا اسنوموبيل در دسترس است     

  .چگونه مصدوم خود را از محل حادثه بيرون ببريد
  

  رد ايمني خالصه موا
زماني كه مصدوم بهمن پيدا و از زير برف بيرون آورده شد، بايد توجـه سـريع و الزم بـه                     

از جملـه   هـاي تنفـسي و گـردش خـون          س و راه  تنف.  نكات حياتي و اساسي مصدوم نمود     
اي مخصوص بايد به گردن و صدمات احتمـالي سـر، شـوك وارده و               توجه. مسائل هستند 

 و بـازبيني دقيـق بايـد صـورت گيـرد و جهـت كليـه مـوارد                   يك معاينـه  . سرمازدگي كرد 
مريض بايد تحت مراقبت و بازديـد باشـد تـا از هرگونـه              . گيردبمشكوك معالجه صورت    

توجه مخصوصي بـه    . گردد، جلوگيري شود   ميتغيير حالت كه منجر به بدتر شدن مريض         
ياجات روحـي و  مجاري تنفسي، حرارت الزم بدن، احتياجات غذايي و مايعات بدن و احت        

  .  در صورت امكان، هرچه زود تر مريض را از منطقه خارج نماييد. رواني مريض بنماييد
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در فصل آمدن بهمن، قبل از اينكه خانه را ترك كنيد، بايد ايمـن كـردن خـود را شـروع                     
سي دارد بـه كجـا و جهـت چـه كـاري             به اين صورت بايد عمـل كـرد كـه چـه كـ             . نمائيد
 در طول اين    ؟ سفر چقدر طول خواهد كشيد     ؟ چه كسي سرپرست و مسئول است      ؟رود مي

 در صورت احتيـاج چـه كـسي بـه كمـك             ؟كن چگونه خواهد بود   مدت بدترين هواي مم   
امـا  .  هر سفري معموالً چيزهاي بخـصوصي را احتيـاج دارد و يـا نـدارد               ؟آمدشما خواهد   

  : توانند عبارت باشند ازيك سفر ميهاي عمومي جهت چيز
  ) مخصوصاً غذاي همراه با انرژي زياد(غذاي اضافي  - 1
 ) ...ضافي، كاله جهت هواي سرد، بلوز وشامل جوراب ا(لباس اضافي  - 2

قبل از مسافرت، آنها را در خانه از نظر         ( خواب و زيرانداز جهت هواي سرد        كيسه - 3
 ) كه زندگي شما به آنها وابسته استسرمائي امتحان كنيد، چرا 

 ) با باطري اضافي(چراغ قوه  - 4

 دسته به شكل    متر و داراي    دهانه حداقل سي سانتي    روبي از جنس فلز با     بيلچه برف  - 5
D. هاي تاشو كوچك و يا پالستيكي، جهت پارو كردن برف بهمـن مناسـب               بيلچه

 . نيستند

 .  اسكيباتون، مثل باتونميله سوند بهمن و يا حداقل يك  - 6

مطمئن شويد كه دستگاهي كه شما داريـد        ( فرستنده الكترونيكي    /دستگاه گيرنده    - 7
 ). كندار ميخواني دارد و ك اتان هم هاي دوستان با دستگاه

 فرستنده تهيه كنيد، پس اين نخ را تهيـه        / توانيد دستگاه گيرنده   اگر نمي (نخ بهمن    - 8
 ). و رنگ آن را روشن انتخاب نمائيد

اما اگـر در     قابل استفاده هستند،  بعضي مواقع غير  (سيم قابل حمل و نقل      دستگاه بي  - 9
 ). دتوانند ضريب اطمينان را باال ببرندسترس باشند مي

  :  گروه بايد اين وسائل را حمل كندبراي نهايت اطمينان،
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  ) بتواند به راحتي در خود جاي دهد طوري كه هر كسي راچادر هواي سرد  - 1

ي و بانــد و وســائل شــامل وســائل آتــل بنــد(هــاي اوليــه و پزشــكي كيــف كمــك - 2
 ) اضطراري گرمائي

ده در  يـدن مـريض سـرماز     يا چيزي شـبيه آن جهـت پيچ       ( متر   3 × 3يك پالستيك    - 3
 ) آن

 ) به اضافه سوخت اضافه(چراغ حرارتي  - 4

 ) جهت آب كردن برف براي نوشيدن(ظرف  - 5

 )  و ابزاري جهت تعميرات وسائل شماشامل وسائل(كيف تعميرات  - 6

 )ز بتوان با آنها سورتمه درست كرديا وسائلي كه در صورت نيا(سورتمه  - 7

كـردن  غـار برفـي در        نا  هاي برف با بيلچه و ب     تر كردن آزمايش  براي ساده (اره يخ    - 8
 ) مواقع اضطراري

تواند جهت درسـت كـردن برانكـادر يـا حمايـت            اين وسيله مي  (نوردي    طناب كوه  - 9
 روي شـيب مـورد اسـتفاده قـرار          ها و يا حمايت يـك مـصدوم بـر         افراد روي شيب  

  ). گيرد
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