
 آشنایی با طناب های پاراکورد و علت استفاده آن در بافت دستبندهای بقا

در ظاهر طناب پاراکورد شاید شباهت زیادی به انواع طناب های دیگر داشته باشد اما با مطالعه 
این مقاله شما می توانید فرق این نوع طناب ها را با انواع دیگر تشخیص دهید و علت استفاده آن 

 .در طبیعت را متوجه شوید

 

ال بی  550طناب پاراشوت )چتر نجات( یا پاراکورد که از نام های متداول دیگر آن می توان به طناب 
هم اشاره نمود ) البته این نام های عامیانه این نوع طناب در سراسر دنیاست و  3یا طناب تیپ 

هت استفاده در چتر ارتباطی با نام اصلی و واقعی آن ندارد!( یک نوع طناب است که اولین بار ج
های نجات ساخته شد. جنس اصلی بکار رفته در رشته های داخلی و همچنین پوسته بیرونی از 
نایلون و یا پلی استر می باشد که البته انواع نایلونی آنها از کیفیت باالتری برخوردارند. نکته ای که 

پوسته هر دو یک نوع مهم است این است که توجه داشته باشید که جنس رشته های داخلی و 
باشند! و یک راه میدانی تشخیص آن این است که با فندک به یک سر طناب حرارت داده و سعی 
کنید که رشته های داخلی و پوسته را که کمی ذوب شده اند در هم ممزوج کنید. اگر هر دو 

ناب قسمت از یک جنس باشند به راحتی در هم ممزوج و متصل می شوند. قدرت تحمل فشار ط
های پاراکورد در مقایسه با بسیاری از انواع دیگر )به غیر از طنابهای سنگنوردی( بیشتر است و 

کیلوگرم وزن را تحمل  340میلیمتر می توانند حتی تا  ۵تا  3این طناب ها با قطری تقریبا حدود 
گرم وزن را  کیلو 70کنند! در حالی که طناب های نایلونی معمولی با همان قطر مشابه نهایتا تا 

تحمل می کنند! پس در شرایط بقا و اضطراری می تواند کمک بسیار مفیدی برای یک ماجراجو 
 .باشد
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در سراسر  این نوع طناب در حال حاضر به عنوان یک طناب چند منظوره توسط افراد عادی و نظامی
دنیا استفاده می شود. جالب است بدانید که این طناب همه کاره حتی در هشتاد و دومین ماموریت 

 !فضایی شاتل برای تعمیر تلسکوپ فضایی هابل توسط فضانوردان مورد استفاده قرار گرفته است

راکمی نسبتا غالف یا پوشش بیرونی این طناب ها از تعداد زیادی رشته های در هم تابیده و با ت
زیاد بافته شده که همین امر باعث ایجاد یک انعطاف و حالت ارتجاعی در آن می شود. 
استانداردهای فنی کنونی در مورد ساخت و تولید طناب های پاراشوت توسط انجمن مرتبط با 
صنعت چترهای نجات تعیین و منتشر می شود. یکی از اینگونه استانداردها که مربوط به ارتش 

 غیر فعال شده و نیازمند به استفاده از نایلون می باشد 1997لت متحده آمریکا است و در سال ایا
MIL-C-5040H بوده است. 

ویژگی مهم دیگر طناب های پاراکورد، در نحوه و ساختار تولید آنهاست! به این معنی که یک طناب 
آن تابیده شده که هر کدام از آنها  در هسته نازکتر نخ رشته 11الی  1استاندارد پاراکورد معموال از 

رشته نازکتر تابیده شده اند!! همین ویژگی باعث ایجاد مقاومت باالیی در طناب  3الی  ۲نیز از 
های پاراکورد است که باعث می شود این نوع طناب ها در برابر فشارهای وارده به یکباره پاره 

 !!کس العمل در برابر آن را به کاربر بدهندنشوند و به آرامی و تار به تار پاره شوند و فرصت ع

 

 



 

با توضیحی که از نحوه ساخت اینگونه طناب ها داده شد می توانید متوجه شوید که با همراه 
متر نخ نازک با استقامت مناسب برای کاربردهای  16متر از این طناب می توانیم  ۲داشتن مثال 

برپایی آتش و ....  –خ برای ماهیگیری تهیه ن –بافت تور ماهیگیری  –مختلف اعم از تله گذاری 
 !داشته باشیم

 

با وجود سابقه زیاد پاراکورد در واحد های هوابرد و لشگر ها، بسیار از واحدهای نظامی به آن 
دسترسی دارند. این نوع طناب ها با مشخصات فنی مختلف در هر موقعیتی که نیاز به طناب های 
سبک و مقاوم می باشد استفاده می شود و از استفاده های معمولی آن ها به عنوان بند پوتین، 
بند حمایت ابزارهای مختلف جهت جلوگیری از سقوط آنها، بستن تجهیزات مختلف به کوله پشتی 
و یا باربند، استفاده به عنوان تور استتار بر روی خودرو ها و یا تجهیزات مختلف و یا حتی در شرایط 

فراگیری خاص به عنوان شمارنده قدم ها در یک پیمایش و صدها استفاده دیگر اشاره نمود. )نحوه 
 بسیاری از موارد استفاده آنها در دوره های عملی مجموعه بقا در طبیعت میسر می باشد(



 

از رشته های داخلی این طناب ها در هر جایی که به رشته های ظریف و نازک نیاز است مانند 
ساخت زه کمان، ریسمان ماهیگیری، توربافی، تله گذاری، دوخت و دوز و موارد مشابه می توان 
استفاده کرد. پس از جنگ جهانی دوم استفاده از طناب های پاراشوت تحت عنوان پاراکورد برای 

اده عموم نیز در دسترس قرار گرفت. در ابتدا به عنوان مازاد تجهیزات نظامی و پس از آن به استف
 .عنوان یک محصول عمومی با رنگ ها، طرح ها و کیفیت های مختلف در بازار تولید و توزیع شد

 عالوه بر استفاده های جدی تر این طناب ها، از آنها در ساخت و بافت لوازم تزئینی، دستبندها،
کمربند، طناب پرچم، قالده و افسار سگ، مضراب آالت موسیقی کوبه ای و سازهایی مانند سنتور، 
ماریمبا و بسیاری موارد مشابه دیگر استفاده می شود که البته در شرایط اضطراری نیز می توان 

ورد حتی در با باز کردن آنها از طناب بکار رفته در آن استفاده نمود. جالب است بدانید که از پاراک
ساخت انواع شالق ها نیز در کشورهای مختلف استفاده می شده و اتفاقا از محبوبیت باالیی نیز 
برخوردار بوده! زیرا این نوع طناب ها به دلیل نوع جنس بکار رفته در بافتشان، نمی پوسند، کپک 

 .نمی زنند و در تمامی اقلیم های مختلف کیفیت خود را حفظ می کنند

 

پس با لوازم سفر خود چند متر طناب پاراکورد به همراه داشته باشید!! یکی از روش های معمول 
گونه حمل طناب پاراکورد در طبیعت ، به همراه داشتن دستبندهای بقاست که در بافت آنها از این

طناب استفاده می شود و یا حمل کاردی که دور دسته آن از این طناب بافته یا پیچیده شده! و یا 



کمربندها، جاسوئیچی ها و کلیه تجهیزات اینچنینی که در ساخت آنها می توان از این طناب 
تن د و یا شکافدر نتیجه با بروز شرایط بحرانی می توانید با باز کردن طناب از دسته کار .استفاده کرد

دستبند یا کمربند بقا، از طناب پاراکورد بکار رفته در این ابزارها و تجهیزات جاسازی شده در آن برای 
 !اهداف مختلف استفاده کنید

 

 

طناب های پاراکورد در شش تیپ مختلف تولید می شوند که هر کدام از مشخصات فنی خاص 
امل تعداد رشته های داخلی و نیز تعداد رشته هایی خودشان برخوردار هستند. این مشخصات ش

که خود رشته های داخلی از آنها تابیده شده اند، قطر طنابها ، مقدار مقاومت آنها و .. می باشد. 
درصد افزایش طول در برابر کشش را دارا می باشند.  30بطور معمول نیز همه انواع پاراکورد مقدار 

 550آن است که حداکثر توان تحمل  3طناب های پاراکورد تیپ یکی از پر مصرف ترین تیپ های 
کیلوگرم( را دارا می باشد و به همین دلیل یکی از نام های عامیانه در میان مصرف  ۲40پوند ) 

 !ال بی است 550کنندگان، طناب 

 

 

 

  



 جدول مقایسه تیپ های مختلف طناب های پاراکورد

 

  

 :روش ساخت دستبند بقا)دستبند پاراکورد(

قبل از شروع به آموزش ساخت دستبند بقا، توضیحی در رابطه با کاربرد این دستبند )یا انواع کمربند 
بقا( خدمت شما عرض می کنم. ماجراجویی و پا نهادن به طبیعت بکر خالی از خطر و وقوع حوادث 

ر هاز پیش تعیین نشده نیست! ممکن است گم شوید، سقوط کنید، لوازم و تجهیزات خود را به 
 .... دلیلی از دست بدهید و

 

در چنین شرایطی یک سری لوازم اولیه می تواند در نجات جان شما بسیار موثر باشد! لوازم اولیه 
 رافروختن آتش، لوازم اولیه ماهیگیری و تله گذاری وای همچون طناب، قطب نما، ابزار برش، ابزار ب

..... 
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ند بقا به راحتی می تواند بسته به نوع ساخت آن تمامی یا بخشی از این لوازم اولیه نجات دستب
را در اختیار شما قرار دهد در صورتی که حجم و وزن بسیار کمی را دارد و همیشه به عنوان حتی 

 . یک تزئین به دور مچ دست شما بسته شده و تقریبا به هیچ دلیلی آن را از دست نمی دهید

 :م مورد نیاز برای ساخت دستبند پاراکورد)بقا(لواز

 :حداقل لوازم مورد نیاز

متر) این طول کامال بسته به نوع و سبک بافتی که  ۴الی  3طناب پاراکورد با رنگ دلخواه حدودا 
 انتخاب می کنید و همچنین پهنای انتخابی شما برای دستبند، متفاوت می باشد(

سگک برای بستن دستبند به دور مچ. ) که البته سگک را هم می توان حذف و به جای آن از نوعی 
 گره برای بستن به مچ استفاده نمود!(

برای انتخاب سگک، انتخاب هایی کارا و متنوع وجود دارد که در زیر تصویر برخی از آنها گذاشته 
 :شده

ه سوت، مجهز به سنگ آتشزنه، مجهز به چراغ این سگک ها دارای انواعی مانند ساده ، مجهز ب
 .ال ای دی، مجهز به میلون های فوالدی قوی و ..... می باشد

 



 :لوازم انتخابی

لوازم زیر و یا هرگونه لوازم دیگر به سلیقه و ابتکار خود را می توانید برای نصب یا قرار دادن در 
 :دستبند برای استفاده در شرایط بحرانی و بقا انتخاب کنید

 تیغ برش سرامیک -تیغ کنده کاری استیل سایز کوچک  -ابزار های برشی مانند تیغ جراحی کوچک 
 .... م اره های اضطراری!( وسیم کوالر)مشابه آن سی -

 -کبریت ضد باد و آب  -سیم ظرفشویی  -ابزار های ایجاد آتش مانند فتیله های آتشزنه کوچک 
 .... طناب کنفی و -سنگ چخماق میله ای کوچک 

جاق سن -لوله یا شلنگ باریک التکس  -باند کوچک  -ابزارای کمکی و تعمیراتی مانند انواع سوزن 
پنبه  -پد الکلی  -قرص تصفیه آب  -بست کمربندی  -نوار الستیکی  -ار پارچه ای نو -میخ  -قفلی 

 .... قالب ماهیگیری و -نخ ماهیگیری  -فویل آلومینیومی  -

 - سوت -آینه کوچک استیل  -ابزار های ناوبری و در خواست کمک مانند انواع قطب نمای کوچک 
LED و .... 

 

 



برای قرار دادن و دسته بندی ابزارها در داخل یا روی دستبند هنگام بافت آن می توانید از روش 
 -های ابتکاری زیادی استفاده نمایید اما در نظر داشته باشید که بعضی از ابزار ها را مانند کبریت 

ستبند جهت تیغ جراحی و .... را اگر قبل از قرار دادن داخل بافت د -قالب ماهیگیری  -سوزن 
 !محافطت بیشتر، داخل چسب بپیچید بهتر است

راهنمای تصویری همراه با توضیح یکی از روش های بافت و ساخت دستبندهای 
 :پارکورد

داده می شود به نام های متفاوتی مشهور است که یکی از آنها  بافتی که در این مقاله آموزش
 .مدل کبری نام دارد

مطابق شکل های زیر طناب پاراکورد خود را از وسط تا کنید و از شکاف سگک عبور داده و آنرا .
 بصورت قالب کرده و محکم کنید

 

 

مطابق شکل زیر، دو سر دیگر طناب را از قطعه دوم سگک عبور داده و به حدی به سگک اول نزدیک 
متر بیشتر شود) سانتی 3الی  ۲کنید که فاصله بین دو سگک برابر با اندازه دور مچ شما به عالوه 

 در صورتی که این اندازه دقیقا برابر دور مچ شما باشد، دستبند تنگ می شود!(

 



 

در این مرحله مطابق شکل های زیر شروع به بافتن و گره زدن طناب بر روی دو رشته طناب بین دو 
کل زیر بر روی دو رشته میانی سگک نمایید. شما می توانید یکسری از لوازم اولیه بقا را مانند ش

قرار داده و روی آنها را ببافید. اگر قطب نمای کشویی داشتید می بایست قبال آن را از میان دو 
رشته رد کرده باشید. برای ایجاد فضای بیشتر می توانید به جای دو رشته طناب بین دو سگک، از 

 !شتر می شودچهار رشته استفاده نمایید! با این روش پهنای دستبند بی

 

 



 

 

شکل زیر همواره به گره زدن ادامه دهید تا به طرف دیگر دستبند برسید. توجه داشته باشید طبق 
که در هنگام گره زدن فشارهای یکسانی به گره ها وارد نمایید تا نهایتا بافت تمیز و یکسانی را 

 !داشته باشید



 

 

وقتی گره ها به انتها رسیدند می توانید گره را کور کرده و اضافه طناب را ببرید و قبل از اینکه ریش 
ریش شود با حرارت شعله کبریت یا فندک، سر طناب را کمی آب کنید و با دست خیلی سریع 

وچکی به آن بزنید تا سر طناب بسته شود. مراقب انگشتان خود در برابر سوختگی با ضربه های ک
 !!حرارت زیاد طناب ذوب شده باشید

 



 

 

 ه ای از کارگاه بافت دستبند پاراکوردنمون

 :توضیحات تکمیلی

در بافت چنین دستبندهایی شما می توانید از طنابهای استاتیک با قطرهای کم یا طناب های چتر 
نجات یا پاراگالیدر نیز استفاده نمایید، اما در نظر داشته باشید که در آن صورت ویژگیهای طناب های 

د اینکه بتوانیپاراکورد را در مقابل مقاومت بیشتر طناب های استاتیک از دست می دهید. لذا برای 
در دستبند خود اینگونه طناب ها و یا حتی شلنگ های باریک التکس برای استفاده به عنوان 



شریانبند و یا تیرکمان را نیز داشته باشید، به راحتی می توانید با انتخاب نوع بافت، برای برخی از 
ایید تا همه آنها را در رشته های بافتتان از اینگونه طناب ها یا لوله های الستیکی استفاده نم

 .دستبند خود داشته باشید

 .موفق و پیروز باشید

 نویسنده: علیرضا کیایی

 

 


