مجموعه آموزش فشرده
کارکنان شهرداری ها و دهیاری های کشور

آنچه باید یک آتش نشان بداند

شماره 98 :

 آموزش گره ها در آتش نشانی
گره خفت
گره خفت ساده ترين و ابتدايي ترين گره مي باشد در اين گره ابتدا سرطناب را با دست چپ و طناب را به فاصله 20
سانتيمتر بر روي طناب گذاشته تا يك حلقه از رو تشكيل گردد ،سپس محل اتصال سر طناب را با دست راست گرفته
و دست چپ را وارد قوس كرده تا سر طناب را گرفته و از قوس خارج سازد .در انتها هر دو دست كه طناب و سر
طناب را گرفته اند ،از هم دور مي كنيم تا گره خفت تشكيل گردد.از اين گره براي مشخص كردن لوله هاي پاره و
سوراخ استفاده مي گررد .همچنين وقتي كه بخواهيم طناب از داخل سوراخي خارج نگردد ،اين گره مفيد خواهد بود.
از اين گره به عنوان گره ضامن نيزاستفاده مي شود.

گره هشت
گره هشت در اكثر مواقع مي تواند بجاي گره خفت بكار رود .اين گره با قراردادن سر طناب بر روي طناب ،بطوريكه
يك حلقه از رو تشكيل دهد ،آغاز مي گردد .سپس سرطناب را يكبار بر روي طناب گردانده و بعد از باال وارد قوس
ايجاد شده مي نمائيم .سرانجام سرطناب را از زير قوس گرفته ،هر دو دست را از هم دور مي سازيم تا گره شكل خود
را بازيابد .چون اين گره بشكل هشت التين است ،به اين اسم معروف است .از اين گره براي بستن سرطناب و جلوگيري
از عبور طناب از سوراخهاي ايجاد شده بر روي اشياء استفاده مي گردد.
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گره مربع
گره مربع يكي از مفيدترين گره ها مي باشد .از اين گره زدن دو طناب كه داراي قطر برابر باشند استفاده مي گردد.
اين گره به اين صورت است كه در ابتدا دو سرطناب را با دو دست گرفته و آنها را روي يكديگر قرار مي دهيم ،سپس
يكي را بر روي ديگري مي چرخانيم.دوباره دو سر طناب را روي يكديگر قرار مي دهيم ،به نحوي كه طنابي كه از زير
آمده بود ،دوباره در زير قرار گيرد و بعد يكي را بر روي ديگري مي چرخانيم ،در انتها دو سر طناب را مي كشيم تا
گره جمع شود .اگر اين گره را بصورت غلط گره بزنيم با كشيدن دو سر طناب گره از هم باز مي شود ،يا به نحوي
سفت مي شود كه باز كردن آن مشكل مي باشد .در اين گره اگر دو سرطناب در امتداد طناب نباشد ،نشانگر اين است
كه اين گره درست بسته نشده است.

گره ماهيگير
گره ماهيگير را مي توان بجاي گره مربع براي گره زدن دو طناب هم قطر بكار برد .اين گره به اين صورت انجام مي
شود ،كه بوسيله دو سر طناب دو گره خفت مي زنيم به نحوي كه هر طناب داخل قوس خفت ديگري باشد ،دو طناب
را در خالف جهت كشيده تا در گره خفت بهم نزديك شوند .اين گره همانند گره هاي ديگر در صورتي كه زياد كشيده
شوند يا مدت زيادي بسته باشد ،زياد سفت نمي شود كه براي باز كردن آن دچار مشكل گرديم.
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گره نساج
زماني كه بخواهيم دو طناب كه داراي قطرهاي مساوي نمي باشند گره بزنيم ،بهترين گره ،گره نساج خواهد بود .اين
گره به دو صورت يك دور و دو دور زده مي شود در هنگام گره زدن اين گره همانند گره مربع در يك زمان از هر دو
سر طناب استفاده نمي شود ،بلكه در ابتدا بوسيله طناب ضخيم تر كرده و سپس يكبار دور طناب ضخيم گشته ،آنرا
از زير طناب نازكتر رد مي كنيم .سپس دو طناب نازكتر و ضخيم تر را در جهت مخالف مي كشيم تا شكل خود را
بدست آورد .گره نساج دو دور ،همانند نساج يك دور مي باشد .با اين تفاوت كه بجاي اينكه طناب نازكتر يك دور،
بدور طناب ضخيم تر بگردد ،دو دور به دور آن بگردد.

3

