مجموعه آموزش فشرده
کارکنان شهرداری ها و دهیاری های کشور

آنچه باید یک آتش نشان بداند

شماره 97 :

 آموزش گره ها در آتش نشانی
امروزه از هنر گره زدن در كوه نوردي  ،كشتي راني و همچنين آتش نشاني  ،نجات و امداد و غيره استفاده ميگردد .
تعداد گره ها بسيار زياد مي باشد .هدف اين مطلب آموزش گره هايي است كه در سطح آتش نشاني بيشترين كاربرد
را دارا مي باشند .روش گره زدن چندان مشكل نيست كه نياز به دانش پيچيده اي داشته باشد  ،بلكه يك نفر با
تمرين روزانه ميتواند آنرا فرا گيرد  .يك آتش نشان بايد در گره زدن اين گره ها چنان مهارت داشته باشد كه بتواند
با چشمان بسته اين كار را انجام دهد  ،تا در مواقعي كه در شرايط نامطلوبي چون تاريكي  ،دود  ،حرارت  ،اضطراب
و غيره قرار گرفت بتواند از اين فن استفاده نمايد .
مشخصات یک گره خوب
يك گره خوب داراي ويژگي هايي به شرح ذيل مي باشد:
 -1كاربردي مناسب با آنچه كه انتظار مي رود داشته باشد.
 -2به راحتي گره زده شود.
 -3به طناب صدمه وارد نسازد.
 -4به راحتي باز شود.
 -5بدون خطر بوده و خودبخود باز نشود.
با مشخص شدن ويژگيهاي يك گره استاندار و صحيح بايد اين نكته را در نظر گرفت كه بر روي طناب نبايد بيش از
گره هاي مورد نظر ،گره هاي اضافي بزنيم ،چرا كه هر گره اي در هر قسمت طناب زده شده از قدرت طناب به ميزان
 25الي  60درصد در محلي كه گره زده شده است ،كاهش مي يابد.باتوجه به اين موضوع ،در هنگامي كه چيزي را
مي كشيم بايد به گره هاي طناب توجه كافي را بنمائيم .تعداد گره ها بسيار زياد مي باشد و هر كدام از انها كاربرد
متفاوتي دارد ولي آنچه كه مهم است ،كاربرد مناسب هريك از آنها مي باشد ،بطوري كه يك گره نامناسب ممكن
است باعث مرگ و جراحت كسي شود .گره ها عموماً به سه گروه تقسيم مي شوند:
 -1گره ها يي كه بوسيله يك طناب بر روي خودش بسته مي شود ،مانند :گره خفت و گره هشت.
 -2گره هايي كه براي بستن دو طناب به يكديگر استفاده مي شود ،مانند :گره ماهيگير.
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 -3گره هايي كه به منظور بستن يك طناب به شيئي مورد استفاده قرار مي گيرد ،مانند :گره شكافدار.
انواع گره :
گره خفت
گره هشت
گره مربع
گره ماهيگير
گره نساج
گره شكافدار
گره شكافدار با يك حلقه
گره يك حلقه و دو نيم خفت
گره صياد
گره كنده كش
گره قايقران
گره پنجه گربهاي
گره خرگوش
گره كمند
گره خرگوش بر روي قوس
گره صندلي
گره ساقه گوسفندي
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