مجموعه آموزش فشرده
کارکنان شهرداری ها و دهیاری های کشور

آنچه باید یک آتش نشان بداند
 آموزش گره ها در آتش نشانی
گره قايقران
گره قايقران به اين طريق زده مي شود كه در ابتدا چند بار سر
طناب را به دور تيرك مهار يا تيرك حفاظ كشي گرداند ،سپس به
وسيله سر طناب باقي مانده ،يك قوس ايجاد كرده و آنرا از زير طناب
رد كرده و بعد تيرك را در داخل قوس قرار مي دهيم ،تا طناب شكل
 8التين گردد و در پايان سر طناب را كشيده تا گره جمع شود .آتش
نشانان قايق حريق ،معموالً از گره قايقران براي بستن كرجي به قايق
خود از اين گره استفاده مي كنند از محاسن اين گره اين است كه
در صورتي كه در جهت مخالف تحت كشش باشد ،مي توان اين گره
را بست و يا باز كرد.
گره پنجه گربه اي
گره پنجه گربه اي به اين طريق انجام مي شود كه در ابتدا يك قوس
در هر نقطه دلخواه طناب زده مي شود سپس قوس را بر روي طناب
بر مي گردانيم ،بطوري كه دو حلقه حاصل گردد .هر يك از حلقه
هاي ()bو( )aرا جداگانه دوبار تابانده و سپس دو حلقه ()aو( )bرا به
منطبق كرده شيئي مورد نظر را در داخل آن قرار مي دهيم .از اين
گره براي وصل كردن طناب به قالب استفاده مي گردد.
گره خرگوش
گره خرگوشي را به چند طريق مي توان انجام داد ،ولي ساده ترين
آن به روش زير صورت مي گيرد ،در ابتدا سر طناب را با دست راست
گرفته و بادست چپ يك نيم خفت به طناب مي زنيم ،سپس سر
طناب را از داخل نيم خفت رد كرده و دور طناب گرداننده ،وارد نيم
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خفت مي نمائيم ،در پايان با دست چپ نيم خفت را گرفته و با دست راست سر طناب را مي كشيم ،تا گره جمع شود
اين گره در جاي خود محكم مي ماند و سر نمي خورد .از اين گره براي پائين و باال بردن اجسام استفاده مي شود و
همچنين از اين گره مي توان براي باال و پائين كشيدن انسان استفاده كرد ،به اين طريق كه با بستن يك گره خرگوشي
بر روي سينه شخص مي توان او را باال و پائين داد.
گره كمند
گره كمند همان گره خرگوش مي باشد با تغييرات جزئي .اين
گره به اين صورت زده مي شود كه در ابتدا بوسيله سرطناب
يك حلقه از زير زده مي شود ،سرطناب را بر گردانده و در
نقطه  cيك گره خرگوش مي زنيم به اين طريق گره كمند
زده مي شود و سپس يكي از دستها را داخل قوس كرده،
طناب را گرفته و سپس دست را به همراه طناب از قوس گره
خارج مي كنيم ،بطوريكه يك قوس ايجاد گردد .از اين گره
براي بستن طناب به تير يا الوار و اشياء نظير آنها استفاده مي شود ولي نبايد از اين گره براي بستن انسان و حيوان
استفاده مي شود.
گره خرگوش به روي قوس
گره خرگوشي به روي قوس كه در شكل( )1نشان داده است
به اين طريق انجام مي شود كه در سر طناب يك قوس زده
مي شود ،قوس ايجاد شده را مثل سر طناب در دست راست
گرفته و با دست چپ همانند گره خرگوش يك نيم خفت
زده مي شود ،سپس سر طناب را كه اين بار دوال مي باشد
از داخل نيم خفت رد كرده شكل ( )2و سپس آنرا باز كرده،
تا گره نيم خفت را از داخل آن رد كنيم شكل ( )3از اين
گره براي باال و پائين كشيدن كسي كه صدمه ديده است
استفاده مي شود ،به همين منظور دو قوس ( )dو ( )eكه
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در شكل ( )3نشان داده شده است را با شل كردن گره يكي از آنها را كوچكتر از ديگري مي كنيم .قوس بزرگتر را در
زير زانو و قوس كوچكتر را در زير بغل شخص قرار مي دهيم.
گره صندلي
گره صندلي كه در شكل نشان داده شده است را مي توان
بجاي گره خرگوش بر روي قوس بكار برد .اين گره كه با
دوحلقه ( )aو ( )bكه در جهت مخالف هم هستند شروع مي
شود ،سپس قسمت ( )cرا وارد قوس ( )bكرده و قسمت ()d
را وارد قوس ( )aمي كنيم(.به فلشها توجه فرمائيد) .در
مرحله بعد دوقوس( )aو ( )bرا به اندازه دلخواه كشيده ،تا
اندازه مورد نظر حاصل آيد .سپس دو گره نيم خفت را به
عنوان گره ضامن بر روي هريك از قوسها زده مي شود
گره صندلي را براي نجات افراد استفاده مي كنند ،به همين منظور هر دو قوس  aو bرا همانند گره خرگوش در قوس
بايد يكي كوچكتر از ديگري باشد .گره صندلي را زماني بكار مي بريم كه طناب مخصوص نجات در دسترس نباشد و
ضرورت داشته باشد كه شخص مصدومي را فوراً به پائين انتقال دهيم .در چنين مواقعي حلقه بزرگتر گره صندلي را
در زير زانوي مصدوم و حلقه كوچكتر را در زير بغل وي قرار مي دهيم .البته اين حلقه ها بايد با جثه فرد مصدوم
متناسب باشد .اين كار را بايد قبل از آنكه گره نيم خفت به عنوان گره ضامن به هريك از قوسها زده شود ،انجام
پذيرد .در صورتي كه طول طناب كافي باشد ،بهتر است گره خرگوش بر روي قوس و گره صندلي را در وسط طناب
زده شود .يكي از سر طنابها را براي پائين دادن مصدوم استفاده مي كنيم و ديگري را به پائين انداخته ،تا كساني كه
در پايين هستند از آن به عنوان طناب مهار جهت ممانعت از برخورد شخص مصدوم از آن استفاده نمايند.
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گره ساقه گوسفندي
گره ساقه گوسفندي را به منظور كوتاه كردن موقتي طناب بدون بريدن آن
مورد استفاده قرار مي گيرد .روش گره زدن اين گره مطابق شكل به اين
صورت مي باشد .ابتدا در هر نقطه طناب با مقدار اضافي طناب يك قوس مي
زنيم ،سپس دو گره نيم خفت زده و دو سر هريك از اين قوسها را داخل آنها
قرار مي دهيم .جهت جلوگيري از سر خوردن گره و زياد شدن طول طناب
بوسيله دو رشته نخ هريك از قوسها را به طناب مي بنديم .از يك تكه چوب
يا ميخ جهت جلوگيري از سر خوردن طناب استفاده مي شود.
گره بشكه كش
گره بشكه كش كه در شكل زير مشاهده مي شود به منظور باال كشيدن و پائين دادن بشكه مورد استفاده قرار مي
گيرد .اينگره از دو گره متفاوت كه با فاصله زده مي شود صورت مي گيرد .در ابتدا يك گره خفت به فاصله 2متري از
سر طناب زده مي شود ،سپس طبق شكل دو طرف گره خفت را در دو جهت مخالف كشيده(به فلشها توجه شود) تا
گره خفت قدري باز شود كه بتوان بشكه يا هر چيزي شبيه به آن را در داخل آن قرار دهيم.

سپس سر طناب و طناب را به باالي بشكه آورده و يك گره مربع
مي زنيم تا بشكه مهار گردد .با اين شيوه مي توان بشكه را به باال
و پائين انتقال داد .در صورتي كه طناب ما به قدر كافي ضخيم
نباشد كه بتوان بوسيله بشكه كش ،بشكه اي را به باال و پائين
انتقال دهيم ،مطابق شكل ( )1از گره صندلي استفاده مي شود و
اين بار بايد طناب ما بلندتر باشد كه بتوانيم از هر سر طناب جهت
انتقال بشكه استفاده كنيم.
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