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معرفي كلي بهمن -١
و رعتس با معمول بطور و شده رها شيب در لحظه يك در مختلف داليل به كه برف از اي توده : بهمن تعريف 

 انندم ديگري ماده هر با مخلوط تواند مي كه برف توده اين .آيد مي در حركت به پايين سمت به زياد قدرت
.دبرسان آسيب تاسيسات و طبيعي عوامل انسان، به تواند مي خود راه سر در باشد، ... و يخ سنگ، خاك،

آبدار بهمن -٣      خيس بهمن -٢      خشك بهمن -١ ( رطوبت ميزان نظر از – الف  : بهمن انواع (
) مخلوط بهمن -٣   يخي بهمن -٢     اي تخته بهمن -١ ( ها اليه پيوند قابليت نظر از – ب                            

) عميق بهمن -٣     ميانه بهمن -٢      سطحي بهمن -١ ( برف توده عمق نظر از – ج                             

بهمن مخروط -٤       ريزش مسير -٣       شكست خط -٢      بهمن تاج-١ : بهمن مختلف هاي قسمت

شان تخريب شدت و آنها از گريز احتمال توان مي ها بهمن حركت سرعت دانستن با : بهمن سرعت 
 در ( ساعت در كيلومتر ٤٠ بين و دارد برف نوع به بسته بهمن سرعت .كرد محاسبه را برخورد زمان در

  .باشد متغير ) پودري خشك برف در ( ساعت در كيلومتر ٣٠٠ تا ) آبدار برف

ار بهمن خطر مجموع در كه زمين با برف توده اصطكاك ميزان و بهمن ريزش سرعت : بهمن وزن 
 بر كيلوگرم ٣٠ بين و دارد برف نوع به بسته بهمن وزن .دارد بهمن وزن به بستگي كند، مي تعيين

  .شدبا مي متغير )آبدار زيرين برف در ( مترمكعب بر كيلوگرم ٨٠٠ تا ) پودري خشك برف در ( مترمكعب
٣/٢٥



عوامل موثر در ايجاد بهمن -٢

مهم اربسي بحث شود، مي بهمن به آن تبديل و برف درآمدن حركت به باعث كه عواملي از شناخت 

 فرو مكان و زمان بيني پيش عوامل، اين به نسبت كافي شناخت داشتن بدون كه چرا است كليدي و

  .است ناممكن تقريبا بهمن ريختن

ادامه در هك نمود بندي تقسيم زير كلي گروه سه در توان مي را بهمن كننده ايجاد عوامل موثرترين 

.پرداخت خواهيم گروه هر تر جزئي بررسي به

ذاتي عوامل -١-٢               

محيطي عوامل -٢-٢              

انساني عوامل -٣-٢              

  
٤/٢٥



عوامل موثر در ايجاد بهمن -٢

ذاتي عوامل -١-٢

برف هاي دانه شكل -١
) سانتيگراد درجه ٠ دماي در تشكيل ( پر شش●
) سانتيگراد درجه -٥ دماي در تشكيل ( اي ستاره●
) سانتيگراد درجه -١٠ دماي در تشكيل ( اي استوانه و سوزني●
) سانتيگراد درجه -٢٠ دماي در تشكيل ( ضلعي شش●

 برف توده شكل -٢
رطوبت عامل اساس بر●

) كرده نشت خشك – مانده خشك – فشرده خشك – وحشي ( خشك يا نرم برف -١                
) شناور – خارا – آبدار ( خيس يا سفت برف -٢                

 زمان عامل براساس●
) .باشد گذشته آن بارش از ساعت ٤٨ از كمتر  كه برفي ( تازه برف -١              
) .باشد گذشته زمين بر آن نشستن از هفته چند تا يك كه برفي ( مانده برف -٢              
) .باشد گذشته زمين بر آن نشستن از ماه چندين كه برفي ( كهنه برف -٣              

٥/٢٥



عوامل موثر در ايجاد بهمن -٢
) ادامه ( ذاتي عوامل -١-٢

 تعداد افزايش با كه چرا دارد، بهمن ريزش درصد و نوع در اي مالحظه قابل تاثير برف هاي دانه شكل : ١ نكته
 استحكام رب و يافته افزايش نيز آنها چسبندگي قابليت آنها، شكل شدن تر پيچيده و برف هاي كريستال بازوهاي

.ارندد نقش بهمن ريزش از جلوگيري در زيادي بسيار حد تا برف، هاي توده انسجام اين و افزايد مي برف هاي توده

.ندشو مي اي دايره بصورت اغلب دما، و فشار تاثير تحت زمان، گذشت با و بارش از بعد برف، هاي دانه : ٢ نكته

 سرعت وحشي برف از ناشي هاي بهمن اما شود، ايجاد خشك برف نوع هر از تواند مي خشك، برف بهمن : ٣ نكته
 ييهوا هاي چاله و خالء خود سر پشت در آنها .هستند ها بهمن نوع ترين سريع ها، بهمن نوع اين .دارند بيشتري

 بالدن به را شديدي طوفان و باد خشك، بهمن سرعت از ناشي عوامل ديگر و شده ايجاد خالء اين كنند، مي ايجاد
 اههمر مهيبي غرش صداي با هميشه خشك بهمن ريزش .گيرند مي سرعت ساعت در كيلومتر ٣٠٠ تا گاهي كه دارد
 مي هپراكند هوا در شكل، پودري ذرات سبكي علت به معموال و است شنيدن قابل دورتر كيلومترها از كه است
.داد تشخيص را ها برف و بهمن حركت مسير دقيق توان نمي و شوند

 قايقد در فرد خفگي امكان زده، بهمن فرد ريه و تنفسي مجاري داخل به برف ذرات ورود دليل به بهمن نوع اين در
.بود اميدوار اوليه هاي ساعت در زده بهمن فرد نجات به توان مي صورت اين غير در .دارد وجود بهمن وقوع اوليه

٦/٢٥



عوامل موثر در ايجاد بهمن -٢
) ادامه ( ذاتي عوامل -١-٢

 وطسق خطر و هستند عمقي ها بهمن اين .گيرد شكل زمستان از زماني هر در تواند مي خيس، برف بهمن :٤ نكته
 صالات خيس برف توده .كند مي زياد و كم را بهمن ريزش خطر دما، افزايش يا كاهش و دارد دما با عميقي رابطه آنها

  .ريزد مي فرو ها اليه ديگر از جدا بصورت معموال و ندارد ديگر هاي اليه با محكمي
 برف، بودن شل علت به و ريزد مي فرو صدا كمي ايجاد با برف شدن شل كمي و هوا شدن گرم اثر بر بهمن نوع اين

 مهنگا در تا شود سعي بايد .برد مي همراه را چيز همه خود مسير در و كند مي حركت سرعت با و بوده سنگين
 فرد به اسريع بايد و رسيد بهمن رويي سطح به تا زد پا و دست كردن شنا مانند بهمن، از نوع اين در شدن گرفتار
.زد خواهد يخ برف سطح و چسبيده هم به سرما علت به برف بهمن، توقف از بعد كه چرا شود كمك زده بهمن

 يجنوب هاي جبهه در گرم هاي زمستان در همچنين و تابستان اوايل و بهار در معموال آبكي، برف بهمن : ٥ نكته
 يخ هك زيري سطح از برف توده شدن جدا نتيجه در و هوا شدن گرم بهمن، اين حركت علت .گيرند مي شكل ها، كوه
  داكثرح به گرما كه زماني تا شده جدا ها اليه تدريج به هوا شدن گرم ابتداي از كه صورت بدين .باشد مي است، زده

 و معين يرمس داراي بهمن اين .كند مي حركت به شروع زياد عمق با سطوح كليه يكباره به كه برسد ) ظهر نزديك (
 دليل ينهم به دارند زيادي وزن و فشار ها بهمن اين .باشد مي پيشگيري قابل كه ) دهليزها سمت به ( است معلومي

 افانعط .دارد وجود فرار امكان باشيد هوشيار اگر و دارند كمي سرعت خوشبختانه اما هستند مخرب و سهمگين
 هب منجر خفيف هاي لرزش و آنها از عرضي عبور مانند عواملي شود مي باعث برف هاي توده سنگيني و پذيري
 كه وندش مي فشرده و سفت بسيار و شده منجمد سرعت به ريزش از پس آبدار، بهمن مياني هاي اليه .نشوند ريزش

 .گيرد انجام امداد بهمن، ريزش اوليه دقايق همان در است بهتر و كند مي سخت بسيار را نجات و امداد كار
٧/٢٥



عوامل موثر در ايجاد بهمن -٢

محيطي عوامل -٢-٢

شيب -١
:گيرد قرار توجه مورد زير منظر ٣ از تواند مي كه باشد مي زمين شيب بهمن، سقوط در عامل مهمترين شك بدون

بين ها شيب ترين خطرناك و باشند مي بهمن ريزش مستعد درجه ٥٠ تا ٣٠ بين شيب زواياي : شيب زاويه  
.دارند كمتري خطر درجه ٥٠ باالي و درجه ٣٠ زير هاي شيب .باشد مي درجه ٤٥ تا ٤٠

دارند ) مقعر ( گود هاي شيب به نسبت بيشتري بهمن ريزش خطر ) محدب ( برجسته هاي شيب : شيب فرم.

اي هپل همچنين و بلندي و پستي داراي هاي شيب با مقايسه در يكنواخت هاي شيب : شيب يكنواختي 
.هستند بهمن ريزش مستعد بيشتر شكل،

ها جبهه جغرافيايي جهت -٢
 مي ار صعود مسيرهاي كلي حالت در .كنيم مي صعود آن از ما كه است ضلعي ها، جبهه جفرافيايي جهت از منظور

 نوبج شرقي، جنوب غربي، شمال شرقي، شمال غربي، شرقي، جنوبي، شمالي، ( كرد بندي دسته گروه ٨ در توان

 مك شمالي جبهه و مستعدترين جنوبي جبهه كنيم، فرض مساوي هم با را جبهه تمام شرايط چنانچه .) غربي

٨/٢٥  .است متفاوت برند، مي سر به آفتاب پهنه بر كه زماني مدت زيرا هستند، بهمن نظر از جبهه خطرترين



عوامل موثر در ايجاد بهمن -٢
) ادامه ( محيطي عوامل -٢-٢
محيط دماي -٣
مي اول رنظ در .گذارد مي بهمن بر مختلفي تاثيرات دما تغييرات .دارد دربهمن موثري بسيار نقش محيط دماي 

.ستني اصل يك اين اما دانست بهمن خطر افزايش براي دليلي را گرما و كاهش براي عاملي را هوا سردي توان
وندپي به تواند مي برف، انسجام كم انواع از برخي شدن آبدار نتيجه در و دما افزايش كمي موارد، اغلب در 

 كنمم نيز برف قبلي انواع همان بعضا و ها برف از ديگري انواع شدن سرد آنكه حال كند، كمك آنها خوردن
.دهد كاهش را بهمن خطر و شده برف توده انسجام باعث است

٥ و -١٠ ، ١٠ ، ١٥ دماهاي بهمن، ريزش براي ها دما ترين ريسك پر ترتيب به گفت توان مي تقريبي بطور- 
.دارند بهمن ريزش براي ريسك كمي سانتيگراد، درجه -٢٠ ، ٥ ،٠ دماهاي و باشد مي سانتيگراد درجه

روز شبانه زمان -٤
بهمن خطر ضريب دهنده نشان مختلف ساعات باشد، يكسان شرايط ساير روز، شبانه طول در اينكه فرض با 

 هب كه شوند مي سفت و منجمد شل، هاي برف و شده سرد هوا سرعت به ارتفاعات، در آفتاب غروب با .است
 اوج به شب نيمه در و شده كامل زمستان در ٢٠ ساعت حدود در استحام اين كند مي كمك برف توده انسجام

 خطر و شده شل دوباره برف هوا، شدن گرم و خورشيد طلوع با ولي است پايدار سحرگاه تا و رسد مي خود
 تا ١٥ ساعت در و گيرد مي شدت روند اين خورشيد تابش زاويه شدن عمود با صبح ٩ ساعت از و شود مي ساز

) .باشد مي ١٦ تا ١١ بهمن ريزش براي ها ساعت ترين ريسك پر ( .رسد مي خود اوج به ١٦
ارد،بب اي تازه برف شب طول در هرگاه و است صادق كهنه و مانده هاي برف خصوص در فقط نكات اين البته 

٩/٢٥.شود مي چندان دو خطر شب در و شده بالعكس شرايط كه است واضح كامال



عوامل موثر در ايجاد بهمن -٢
) ادامه ( محيطي عوامل -٢-٢
گياهي پوشش -٥

 .دارند بهمن پيشگيري يا وقوع در متفاوتي تاثيرات شان حالت و نوع به بسته ديگر، عوامل بسياري مانند گياهان
 ياهي،گ پوشش نوع بر عالوه كه داشت توجه بايد .كنيم مي بندي تقسيم زير دسته ٣ به را گياهان زمينه اين در

  .شود گرفته نظر در گروه هر در بايد آنها آرايش و  شكل شيب، در آنها گرفتن قرار ترتيب
فشار ربراب در بيشتري قدرت و استحكام از دارند كه زيادي قطر و بودن دار ريشه دليل به درختان :درختان 

 توانايي دباشن گرفته قرار زياد رديفهاي بصورت يا و نامنظم بصورت درختان چنانچه و دارند خود بر برف توده
 صورتب و درختان از رديف دو يا يك اگر كه است اين مهم بسيار نكته ولي .دارند بهمن حفظ در توجهي قابل

 .برد مي باال را بهمن وقوع ريسك شدت به باشد داشته وجود عرضي

زحائ بهمن خطر كاهش يا افزايش نظر دو هر از بلند هاي بوته و ها درختچه :متوسط گياهان و ها درختچه 
 خارج و داخل و كرده عبور ها شاخه بين از بارش هنگام به بتواند برف اگر كلي حالت در .هستند اهميت

 در واندنت برف اگر ولي گردد مي ها برف حركت از مانع و كرده عمل گاه تكيه يك مانند كند، احاطه را درختچه
 آنرا و نشسته درختچه سطح بر ،) برگ وجود يا زياد بسيار هاي شاخه دليل به ( كند پيدا راه درختچه داخل

 نها،آ ناگهاني شدن صاف با بهار در حتي و ندارد بهمن وقوع از جلوگيري در چنداني تاثير كه كرد خواهد خم
 ضيعر بصورت و رديف دو يا يك در ها درختچه چنانچه درختان، مانند همچنين .برند مي باال را بهمن ريسك

 .دهند مي افزايش را بهمن ريسك باشند، داشته قرار

مانند ورقط و دار ريشه گياهان .دارد آنها شكل با تنگاتنگي رابطه قد، كوتاه گياهان اثر : قد كوتاه گياهان 
 بودن صاف دليل به ها، چمن و ها علف ولي شود مي برف ريزش مانع و كرده عمل زمين در پنجه مثل گون

١٠/٢٥   .برند مي باال شدت به را بهمن وقوع ريسك و شده لغزنده بسيار شدن، مرطوب با شان،



عوامل موثر در ايجاد بهمن -٢
) ادامه ( محيطي عوامل -٢-٢
زمين بستر وضعيت -٦

 ، دارد قرار آن روي كه اجسامي حالت و  اندازه و نوع گياهي، پوشش و شكل از گذشته را زمين بستر وضعيت
.پرداخت آنها به زير مجزاي گروه ٣در توان مي كه .كنند مي تعيين

رت درشت ها سنگ هرچه .دارد بهمن خطر كاهش با اي طرفه يك و مستقيم رابطه ها سنگ بزرگي :ها سنگ 
 سنگ خصوصب .هستند برف توده مقابل در ايستادگي براي تري محكم موانع باشند، دارتر ريشه و تر سنگين ،

 گسن .هستند اهميت داراي درشت، انواع خصوصا نيز، ها سنگ شكل .اند زده بيرون برف از كه بزرگي هاي
 گل در ،برف توده فشار كمك به توانند مي نيز باشد نداشته ريشه خاك در اگر حتي منظم نا و تيز نوك هاي

  .دارند نگه را برف لنگري مانند و فرورفته

با اندتو مي دارد كه چسبندگي دليل به گل ولي ندارد را برف توده حركت برابر در مقاومت توان خاك :خاك 
 ( دباش مناسبي عمق داراي گل اگر .گردد آنها حركت مانع و كند ايجاد توجهي قابل پيوند خيس هاي برف

 توده دما، اين در ساعت ٦٠ حدود شدن سپري با و درجه -٥ از كمتر تا هوا شدن سرد با ) متر سانتي ٤٠ حدود
 خسر هاي خاك مانند است موثر چسبندگي ميزان در هم خاك جنس البته .چسبد مي شيب به كامال برف
.دارند بااليي چسنبدگي كه ) رس ( رنگ

جريان اين روي بر برف توده حركت موجب يا ،) ها چشمه مانند ( ها شيب در آب يافتن جرياب :آب و برف 
 اين .ردب مي باال را آن زايي بهمن استعداد ) است نباريده برفي هنوز وقتي ( شيب سطح زدن يخ با يا و شده

  .شود مي باعث را كوچك هاي بهمن و دهد مي رخ پايين ارتفاعات و عرض كم هاي شيب در وضعيت

١١/٢٥



عوامل موثر در ايجاد بهمن -٢
) ادامه ( محيطي عوامل -٢-٢
سال هاي فصل -٧
 آنها، تبع به و شب و روز طول نتيجه در .كند مي تغيير آن تابش زاويه و زمين كره از خورشيد فاصله فصل، تغيير با

 بابد مي يرتغي نيز محيط از آن دريافتي حرارت ميزان و آفتاب از برف پذيري تاثير ميزان .كند مي تغيير هوا دماي
 ترين ئنمطم پاييز اواسط تا تابستان اواخر گفت توان مي كلي بطور .دارد را بهمن ريزش خطر ميزان در نوسان كه

 نوانع به زمستان آن از پس .ندارد وجود بهمن تشكيل براي چنداني برف زيرا هستند بهمن وقوع نظر از ها زمان
 باال و ها برف بودن جاري دليل به بهار و ) دما نظر از البته ( است برخوردار نسبي امنيتي از سال فصل ترين سرد

.باشد مي سنگين و آبكي نوع از خصوص به بهمن وقوع براي زمان ترين بحراني دما، رفتن

برف ارتفاع -٨
 متر سانتي ٢٠ از كمتر برف ارتفاع اگر معموال .است باالتر نيز بهمن سقوط خطر باشد بيشتر برف توده ارتفاع هرچه
 رسيدن با و شده جدي خطر برسد متر سانتي ٤٠ به برف ارتفاع وقتي اما داشت نخواهد دنبال به را خطري باشد

.باشد ساز خطر تواند مي درجه، ٢٠ شيب حتي شيب هر ، متر سانتي ٨٠ به برف ارتفاع

باد -٩
 ديگري و تاس ها برف نوع بر اثرش واسطه به كه مستقيم غير تاثير يكي .است موثر بهمن وقوع بر منظر دو از باد

 .گذارد مي جاي بر اجسام، در حركت ايجاد و آني هاي ضربه و جهت مدت، سرعت، به بسته كه مستقيم تاثير
 مسلما ساعت، در كيلومتر ٧٠ از باد سرعت گذشتن با و است دهنده هشدار ساعت در كيلومتر ٥٠ از بيش سرعت

 هم متوسط بادهاي ولي دارد بستگي آن سرعت به كه چند هر نيز باد وزش زمان مدت تاثير .شد خواهد ساز خطر
١٢/٢٥.اندازند مي خطر به را برف توده ثبات بوزند، ممتد بطور و روز يك از بيش اگر



عوامل موثر در ايجاد بهمن -٢
انساني عوامل -٣-٢

 دو زا قاعدتا كه هستند انساني عوامل بهمن، ايجاد بر موثر عوامل از يكي محيطي، عوامل و ذاتي عوامل بر عالوه
.ندارند عوامل بر كنترلي كوهنوردها اول عامل دو در .باشند مي تر كنترل قابل اولي، عامل

برف برش -١
 اعدمس صورت در بردارد، شكاف شيب، عرض از اي ناحيه و شده خلل دچار برف توده يكپارچگي علتي به هرگاه
 سطتو هايي برش ايجاد برف، توده تعادل خوردن هم بر شايع علل از .افتد مي اتفاق بهمن شرايط، ديگر بودن

 منر و تازه هاي برف .باشد مي شيب عرض در نفرات نادرست و گروهي عبور بواسطه  ) حيوانات با ( كوهنوردان
 آرامتري و تر بلند هاي گام عرضي، حركت هنگام در بايست مي اول نفر ( .هستند هايي برش چنين مستعد بيشتر
 ) نشود بريده كامل بطور برف تا دهند قرار اول نفر پاي جاي در را خود پاي دقيقا بايد  گروه نفرات ساير و بردارد

فشار كردن وارد -٢
 برف شكست باعث تواند مي كوهنورد يك .شود بهمن سبب مختلف علل به تواند مي حيوان، يا انسان يك وزن

 حتمالا نقطه، يك از فشار با حتي نيز شيب تحدب خط .شود شناور برف گنبد ريختن فرو و ضخيم اي پوسته
 برف نوع شناسايي بنابراين .افتند مي راه به آنها، بر گذاشتن پا با اغلب ناپايدار هاي توده همچنين دارد حركت

 .بگيرد قرار توجه مورد بايد همواره برف، در ها برجستگي به نكردن اعتماد و عبور از قبل كهنه، هاي

ارتعاشات -٣
 نينچ در آورد مي در حركت به را آن تحريكي كوچكترين كه شود مي ناپايدار حدي به برف توده موارد برخي در

 و انسان صداي ( صوت ضربه، زلزله، از ناشي ارتعاشات .باشد محرك عامل تواند مي لرزش هرگونه شرايطي
١٣/٢٥.اند جمله آن از ) كوپتر هلي و هواپيما صداي همچمين



نحوه عبور از مناطق بهمن گير -٣

منطقه به ورود عدم و آنها از دوري منطقي، بصورت گير، بهمن مناطق با مواجهه در كار بهترين 
 تندهس گير بهمن مناطق از عبور به مجبور نفرات شرايط، بعضي در كوهنوردي ورزش در ولي است

 تا همم اين كه كرد بيني پيش را بهمن خطر و شناخت را گير بهمن منطقه بايد صورت، اين در كه
.شد داده توضيح قبل قسمت در حدودي

است شده داده توضيح ادامه در ريز، مرحله ٤ به آن تقسيم با  ، گير بهمن مناطق از عبور.

منطقه به عزيمت از قبل – ١-٣            

شيب از عبور از قبل -٢-٣               

شيب از عبور هنگام -٣-٣               

بهمن ريختن فرو هنگام -٤-٣               

١٤/٢٥



نحوه عبور از مناطق بهمن گير -٣
منطقه به عزيمت از قبل -١-٣
 ها مسئوليت و نفرات انتخاب -١

ريزي برنامه -٢

هماهنگي و تمرين -٣

  انديشي عاقبت -٤

آالت ابزار و وسايل -٥

 مانند دهفرستن و گيرنده هاي دستگاه – بهمن هواي كيسه – بهمن توپ  – بهمن نخ – سونداژ ميل – برف بيل (
) زا گرما هاي بسته – سيم بي تلفن – ريكو و ها بيكن

مناسب پوشاك -٦

– توفان الهك  – فايبرگالس مانند آب ضد كفش – گورتكس + پر مانند سبك و گرم پوشاك – يكسره هاي لباس (

  ) پا مچ و كمر دور سرآستين، بندهاي كردن محكم – انگشتي دو ترجيحا و گرم دستكش

كلنگ و كرامپون -٧

١٥/٢٥



نحوه عبور از مناطق بهمن گير -٣
شيب از عبور از قبل -٢-٣
) امكان حد تا ( شيب از عرضي عبور عدم -١

) ... و  بزرگ درختان ها، صخره ( موانع كنار از عبور مسير انتخاب -٢

بلند هاي شيب در تراورس شيب انتهاي يا و ها يال زير متري ٢٠ از عبور عدم -٣

) ها يال روي از فاصله متر ٥ حداقي ( نقاب وجود امكان دليل به  يال روي از دقيقا عبور عدم -٤

) آنها به كوركورانه ورود از قبل مسيرها اين بررسي و تحليل ( قبلي پاهاي جا به اعتماد عدم -٥

) لزوما نه و امكان و بررسي صورت در ( هم بر پاها جاي و برگشت و رفت مسير انطباق -٦

امكان حد تا سكوت رعايت -٧

آن انتهاي گذاشتن آزاد و بهمن نخ اتصال -٨

آنها بندهاي كردن محكم و خود هاي لباس همه پوشيدن -٩

) اسكارف يا توفان كاله از استفاده ( خود بيني و دهان پوشاندن -١٠

 آن به زدن ضربه بجاي زده يخ مسيرهاي در كرامپون از استفاده -١١

) ... و كوله بندهاي ( بهمن وقوع صورت در آنها كردن جدا بسرعت براي بخود متصل وسايل تمامي كردن شل -١٢

سيم بي وجود صورت در و گرمازا بسته شكالت، كمي حاوي كمري كيف يك برداشتن -١٣

١٦/٢٥همنب آمدن درصورت فرد دفن محل سپردن بخاطر و زيرنظرگرفتن براي "بان ديده" عنوان به فردي انتخاب -٤



نحوه عبور از مناطق بهمن گير -٣

شيب از عبور از هنگام -٣-٣
) .آيد مي بهمن كه بگذاريد اين بر را فرض ( بهمن با مواجهه براي ذهني كامل آمادگي -١

استرس عدم و خونسردي حفظ -٢

برداري گام هنگام سكوت رعايت -٣

عرض كم هاي شيب در تك تك و انفرادي بصورت عبور -٤

زياد عرض با هاي شيب در هم از متري ٥٠ فاصله با عبور -٥

نرم و آهسته بلند، هاي گام برداشتن -٦

اول نفر پاي جاي در درست پاها دادن قرار -٧

 لرزش از جلوگيري و  كوبي برف هنگام ها برف محكم كوبيدن عدم -٨

تغييري و صدا نوع هر شنيدن براي ها گوش كردن تيز -٩

 طناب بوسيله يكديگر حمايت عدم -١٠

١٧/٢٥



نحوه عبور از مناطق بهمن گير -٣

بهمن فروريختن هنگام -٤-٣
.ددهي انجام ترتيب به را زير اعمال نماييد سعي ولي است مشكل موارد اين به عمل بهمن، وقوع هنگام گرچه

.نماييد حذف را خود آرامش و بوده مسلط خود حركات به -١

) كمري فكي و بهمن نخ جز به ( .بيندازيد اطراف به و كرده جدا بهمن رسيدن از قبل خود به متصل وسايل كليه -٢

 .ببريد پناه دارد، وجود اطراف در كه ) ... و قطور درختان ها، صخره (مانعي هر به -٣

 وجود امني پناهگاه شما متري ٣ تا چنانچه .نيست گريزي راه باال سرعت دليل به بهمن، بودن پودري صورت در -٤
 قرار اآنه روي را سر كرده، خم را زانوها بنشينيد، زمين روي بر دره به رو اينصورت، غير در برويد آن سمت به دارد
 الزم ايفض ايجاد – هوا به كمتر شدن پرتاب و اي گلوله شكل كردن پيدا ( كنيد قالب سر پشت را ها دست و داده
) صورت جلو در تنفس براي

 روي را خود كردن، شنا و زدن پا و دست و پاها و ها دست كردن باز با كنيد سعي خيس، و آبدار هاي بهمن در -٥
.رويد فرو آن در كمتر و داشته نگاه برف

  .بدانند را شما حدودي موقعيت شديد، خارج ديگران ديد از اگر تا بزنيد فرياد -٦

 در فستن براي الزم فضاي صورت، مقابل ها آرنج كردن قفل با شد، قطعي بهمن در تان رفتن فرو كه اي لحظه -٧
١٨/٢٥.كنيد فراهم را برف زير



امداد و نجات پس از وقوع بهمن  -٤

زده بهمن شخص توسط نجات -١-٤
 را خودش تواند مي كه است فردي اولين شخص خود  رفت، فرو برف زير به شخصي بهمن، وقوع هنگام چنانچه

.دهد انجام ترتيب به را زير اعمال نمايد سعي بايد پس .كند ياري

.ايستد به حركت از بهمن تا نماييد خفظ صورت جلوي همچنان را هايتان آرنج ساز فضا حالت -١

.باشيد اميدوار و كنيد حفظ را خود خونسردي -٢

 سمتي چه به رو دانيد نمي تنها نه و ايد كرده گم را تان موقعيت كه چرخانده را شما آنقدر بهمن مواقع اكثر در -٣
 پاهاي و پايين شما سر است ممكن .است نامشخص هم بودن مايل يا افقي و عمودي نظر از تان حالت بلكه هستيد

.داد وجود مغز در خون تجمع احتمال و است خطرناك بسيار كه باشد باال شما

 عنيي شد سرازير چانه روي دهان آب چنانچه .كنيد پيدا را خود موقعيت كنيد سعي دهان، آب انداختن بيرون با
 مناسب تان توضعي اگر بنابرين .ايد شده سروته يعني رفت پيشاني سمت به اگر و داريد مناسبي و ايستاده حالت

.نماييد آن اصالح در سعي نيست

.بفشاريد برف به را مربوطه عضو هستيد، خود اعضا از يكي در شديد خونريزي دچار اگر -٤

 زير رد را كمي نور چنانچه .است تر راحت پودري هاي برف در اينكار .كنيد تالش برف سطح به رسيدن براي -٥
١٩/٢٥.نداريد فاصله برف، سطح با سانتيمتر ٥٠ از بيش كه باشيد مطمئن كنيد مي مشاهده برف



امداد و نجات پس از وقوع بهمن  -٤

) ادامه ( زده بهمن شخص توسط نجات -١-٤
 كنيد سعي آنها، فشردن و خود اطراف هاي برف به زدن ضربه با برسانيد، برف سطح به را خود توانيد نمي اگر -٦

 مي زادآ روش اين به كه دارد وجود زيادي هواي ها برف بين فضاي در ( .كنيد ايجاد تنفس براي را بيشتري فضاي
) شوند

.كنيد استفاده آن از داريد ديگري ارتباطي وسيله يا سيم بي اگر -٧

.كنند كمك شما به و بشنود را شما صداي تا كنيد فرياد و داد -٨

 سطمنب و منقبض را خود عضالت كافي، اكسيژن وجود درصورت كنيد كاري خود نجات براي توانيد نمي اگر -٩
.شويد گرم و رفته باال بدن ساز و سوخت تا نماييد

.اييدنم خويي صرفه اكسيژن مصرف در تا دهيد كاهش حداقل به را خود فعاليت نداريد، كافي اكسيژن اگر -١٠

 بزودي كه هستيد مطمئن اگر اما .نرود هدر بدنتان در موجود گرمايي انرژي تا بپرهيزيد كردن ادرار و مدفوع از -١١
.دهيد انجام را كار اين كنند مي استفاده ياب زنده هاي سگ از تان نجات براي

.يندازيدب تاخير به است، نشده سرد بدنتان كه زماني تا را كار اين و نكيد عجله زا گرما بسته از استفاده در -١٢

   .است مرگ مساوي نفس، به اعتماد عدم و نااميدي كوهستان در .نشويد اميد نا هرگز -١٣

٢٠/٢٥



امداد و نجات پس از وقوع بهمن  -٤

گروه توسط نجات -٢-٤
چيز همه ديگر، عبارت به .دهد مي نشان را خود ها، هماهنگي و شما قبلي تمرينات نتيجه كه اينجاست 

 ندنما ناكام اصلي علت عامل، سه اين رعايت عدم .دارد صحيح جستجوي و تجربه عمل، سرعت به بستگي
.است زده بهمن شخص نجات عمليات

،به ار زده بهمن شخص مشكالت، ديگر و اميدي نا ، وارده جراحات اكسيژن، كمبود برف، هاي توده فشار سرما 
.اندازد مي مخاطره به شدت

يابد يم تقليل نصف به ماندنش زنده احتمال گذراند، مي برف زير در زده بهمن كه ساعتي هر با كلي بطور.
         

ماندن زنده احتمال                                     زمان                                          

                           ----------------                -------------------

%٤٥                                         ساعت يك از بعد                               

%٢٨                                         ساعت دو از بعد                                

%١٨                                         ساعت سه از بعد                               

%١٠                                        ساعت چهار از بعد                              

٢١/٢٥



امداد و نجات پس از وقوع بهمن  -٤

) ادامه ( گروه توسط نجات -٢-٤

:دهند انجام را زير هاي فعاليت ترتيب به بايست مي نجات تيم نفرات

.ندك اعالم را منطقه ،) بان ديده ( داشت را برف زير به فرد فرورفتن منطقه تشخيص مسئوليت كه فردي -١

.بگيريد كمك ها اشاره از ترجيحا و كنيد رعايت را سكوت جستجو هنگام -٢

.نندك بررسي را احتمالي نواحي تمامي تا بفرستيد بهمن دفن محل به بان ديده راهنمايي با را نفر چند  -٣

... و ومبات كوله، انتها در و بهمن نخ سپس پا، و دست اول درجه در .باشيد زده بهمن فرد از اي نشانه دنبال به -٤

 .دهيد انجام يكديگر از قدم ٦ تا ٥ فاصله با و ديدبان نظر مورد محل تا بهمن مخروط قاعده از را جستجو -٥

.نماييد جستجو بيشتري دقت با را ها صخره و درختان مثل موانع اطراف -٦

 تعداد نبيشتري و است مستثنا قاعده اين از شيب انتهاي اما بگذاريد آخركار براي را بهمن حاشيه جستجوي -٧

.اند شده پيدا قسمت اين در ها زده بهمن

 به ) مراهه نفر يك با ترجيحا ( را گروه فرد ترين خبره نيست، كافي جستجو براي وسايل يا نفرات تعداد اگر -٨

 و رسيده رنظ مورد محل به سالمت به حادثه، از ناشي شوك از بعد بتواند كه دليل اين به .بفرستيد كمك دنبال

٢٢/٢٥ .بياورد كمك
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) ادامه ( گروه توسط نجات -٢-٤

.بگيريد كمك ديده، آموزش ياب زنده هاي سگ از توانيد مي اگر -٩

 به ارفش باعث آنها پاي جاي زيرا .نماييد جلوگيري زده بهمن منطقه به متفرقه افراد ورود و مورد بي تردد از -١٠

.كنند مي اشتباه دچار را ياب زنده هاي سگ همچنين و شده بهمن زير نفرات

:مكني مي عمل زير ترتيب به كردن سونداژ براي .دهيد تشكيل كردن سونداژ بري را گروهي سرعت به -١١

ايستند به افقي خط يك در هم از متري سانتي ٣٠ فاصله با بايد نفرات.  

است ناحيه اين در افراد شدن پيدا احتما بيشترين ( كنند شروع بهمن مخروط انتهاي از را زدن سونداژ (

به افق خط بر عمود كامال صورت به پاها وسط از را سونداژ ميل و باشد باز شانه عرض اندازه به نفرات پاهاي 

.كنند فرو برف در آرامي

كنيد تكرار را كار مجددا و ) سانتيمتر ٧٠ حدود ( رفته جلو به كوتاه قدم دو برف، سونداژ بار هر از بعد.

.ردك استفاده جايگزين عنوان به هم ) برف گل بدون ( ها باتوم از توان مي سونداژ، ميل وجود عدم صورت در -١٢

٢٣/٢٥
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) ادامه ( گروه توسط نجات -٢-٤

.رسيد او سر به ابتدا كه كند طوري را برف بايد زده، بهمن فرد كردن پيدا صورت در -١٣

 يكاف جاي همچنين  و نريزد گودال داخل به برف شما حركات اثر در هم كه كنيد حفر مانند قيف را گودال -١٤
.باشد داشته وجود شما حركات براي

 موانعي ادايج با بنابراين شود، سرازير كوچك بهمن يك بصورت فوقاني هاي برف گودال، كندن با است ممكن -١٥
.نماييد جلوگيري اتفاق اين از گودال، باالي در

 "طاليي انزم" كه كنيد باز را آنها تنفسي مجاري و كرده پيدا برف در را نفرات تمام ابتدا نماييد سعي معموال -١٦

   .است رب زمان كار اين كه چرا نماييد برف از نفرات كامل كشيدن بيرون به شروع سپس و ندهيد دست از را نجات

 تحت – نخاع و فقرات ستون ناحيه در ديدگي آسيب امكان ( نكنيد خارج برف از ناگهاني بصورت را زده بهمن -١٧

) تدريجي بصورت شخص بر فشار كاهش و برف زير در بدن بودن فشار

.كنيد دور بهمن محدوده از را مصدوم -١٨

 نگامه در پس دارد وجود سوم حتي و دوم بهمن ريزش احتمال بهمن، ريزش بعد همواره : مهم بسيار بسيار نكته

 بهمن نطقهم در مناسب پوشاك و امكانات با الزم نفرات تعداد فقط .نماييد توجه موضوع اين به حتما نجات عمليات
٢٤/٢٥.نماييد انتخاب جديد بان ديده نفر يك حتما بيشتر، نه باشند



با تشكر از توجه شما

٢٥/٢٥


