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 پیشگفتار

گسترش شهرنشینی و مسائل و مشکالت خاص زندگی شهري ، بیش از پیش ضرورت توجه همه جانبه به راهبردهاي 

سودمند براي بهینه سازي زندگی ساکنان شهرها را الزم ساخته است . در میان عوامل تاثیر گذار در شهر ها مانند 

شهري ، یک عامل بسیار مهم که تاثیر فزاینده محیط زیست شهري ، حمل و نقل شهري ، ایمنی شهري و برنامه ریزي 

و تعیین کننده اي بر دیگر عوامل سازنده زندگی شهري دارد ، مدیریت شهري است . هر فعالیت اجتماعی بدون وجود 

از هم می  - که اهداف و ابزارهاي رسیدن به آنها را مشخص کند و فعالیت ها را هماهنگ سازد  –مدیریت سازمان یافته 

به بی نظمی می گراید . شهرها نیز که پیچیده ترین و متنوع ترین جلوه هاي زندگی اجتماعی بشري را در خود  پاشد و

دارند  بدون وجود نظام مدیریت شهري که ضمن انجام برنامه ریزي هاي الزم براي رشد و توسعه آینده شهر به مقابله با 

  ند .مسائل و مشکالت کنونی آنها بپردازد بی سامان می گرد

زمانی  یک سازمانبه باالترین سازمان از نظر کیفیت ، سازمان متعالی می گویند . در نظریه هاي جدید مدیریت ، 

متعالی است که تمام اعضا به ماهیت ذاتی و درونی روابط خود اهمیت دهند ، بدین معنا که هر فردي براي کارآیی 

ه متقابل خشک و رسمی که در آن طرفین به چگونگی تقسیم بر خالف یک رابط بیشتر از هیچ کوششی دریغ نورزد .

منافع عالقمندي نشان می دهند ، اعضاء یک سازمان متعالی و برتر بیشتر مایل اند بدانند چگونه هر یک از آنان می 

چگونه می توانند نفع بیشتري به سازمان ارائه دهند ، افزون بر این ، تمامی اعضا سازمان به این موضوع عالقمندند که 

  توانند براي افراد خارج از سازمان نیز مثمر ثمر باشند .

نظام مدیریت شهري نیز می باید به جایگاه متعالی خود براي خدمات رسانی بهتر به منظور رضایتمندي هر چه بیشتر 

شهروندان کشور دست یابد . مهمترین راه براي رسیدن به این هدف براي نظام مدیریت شهري دست یابی به جریان 

ا در تصمیم گیري و اجرا می باشد . داشتن دانش و دانش و اطالعات بهتر در جهت اخذ تصمیم مناسب و کاهش خطاه

اطالعات از عدم قطعیت در روند تصمیم گیري ها می کاهد . مهمترین ابزار دست یابی به اطالعات در جهان امروز متون 

نوشتاري یا الکترونیک می باشد که اگر حاصل تلفیق علم وعمل باشند تاثیر گذاري آن به مراتب بر مخاطبین بیشتر 

واهد بود . به منظور انتشار دست آوردهاي جدید علمی و عملی در زمینه هاي مختلف مدیریت شهري پژوهشکده خ



معاونت هماهنگی امور عمرانی مدیریت شهري و روستایی سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور با همکاري 

است تا گامی هر چند کوچک در ارتقاءسطح  اقدام به انتشار کتب آموزشی اي با عناوین زیر نمودهاستانداري تهران 

  علمی شهرداري ها کشور برداشته شده باشد .

  آبرسانی عملیات حریق . – 1

  مجموعه قوانین اداري و استخدامی شهرداریها . – 2

  .اصول و مبانی عملیات امداد و نجات  – 3

  انواع گره ها در آتش نشانی . – 4

کتاب حاضر با عنوان شناخت و کاربرد گره ها در آتش نشانی در سه فصل تهیه شده است . فصول این کتاب عبارتند از 

  انواع گره ها فصل دوم:انواع طناب ها و فصل سوم:کاربرد گره ها در آتش نشانی از طریق تصاویر اول : فصل 

ون آموزشی پژوهشکده مدیریت شهري و روستایی در پایان از همکاري صمیمانه آقایان ، حسین رجب صالحی معا

سازمان شهرداري ها و دهیاري کشور ، منوچهر ثنائی موحد مدیر کل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري تهران و 

پژوهشکده فرهنگ ، هنر و معماري جهاد دانشگاهی که در تهیه ، تدوین و نشر این کتاب تالش فراوانی نمودند نهایت 

  تشکر به عمل می آید .تقدیر و 
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  سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور     
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2 نشاني ها در آتش شناخت و كاربرد گره

  اهدافاهداف

  :است، آشنايي با مطالب زير 1هدف از مطالعه اين فصل
  ها نشانان از انواع گره شناخت آتش .1
  لزوم به خصوص در عمليات نجات و امداد استفاده صحيح از گره مناسب در مواقع .2
  )عمليات نجات و امداد(سهولت در انجام كارهاي مربوطه  .3
  وسيله گره و طنابه هاي نوين انتقال اجسام و افراد ب روش .4
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 ها انواع گره 3

  مشخصات يك گره خوبمشخصات يك گره خوب. . 11--11

  :باشد هايي به شرح ذيل مي يك گره خوب داراي ويژگي
  .رود داشته باشد نتظار ميآنچه كه ا كاربردي مناسب با ) الف
  .به راحتي گره زده شود) ب
  .به طناب صدمه وارد نسازد) پ
  .به راحتي باز شود) ت
  .خود باز نشود هبدون خطر بوده و خودب) ث

بايد اين نكته را در نظر گرفت  ،هاي يك گره استاندارد و صحيح با مشخص شدن ويژگي
 اي هاي اضافي بزنيم، چرا كه هـر گـره   ر، گرههاي موردنظ روي طناب نبايد بيش از گره كه بر

خواهـد  درصد در محلي كه زده شده اسـت،   60الي  25قدرت طناب به ميزان  باعث كاهش
  .شد
توجه كـافي  آن هاي  بايد به گره ،كشيم ميوسيله طناب  هب هنگامي كه چيزي را براين انب

ولي آنچه  ،ا كاربرد متفاوتي داردهر كدام از آنه است وها بسيار زياد  تعداد گره. داشته باشيم
طوري كه يك گره نامناسـب ممكـن   ه باشد؛ ب كه مهم است كاربرد مناسب هريك از آنها مي

  .است باعث مرگ و يا جراحت كسي شود

  اجزاء گرهاجزاء گره. . 22--22

هر گره از اجزائي تشكيل شده است، هنگامي كه اين اجزاء بـه صـورت مـنظم و معقـول در     
نشـان داده   1-1اين اجـزاء در شـكل   . دهد تشكيل يك گره را مي كنار يكديگر قرار گرفتند

  .شده است
  
  



                           

 

 

4 نشاني ها در آتش شناخت و كاربرد گره

  خفت) 5(پيچ  ) 4(نيم خفت  ) 3(حلقه از رو  ) 2(قوس  ) 1(اجزاي گره   :1-1شكل شماره 
  

  ) قوس(اجزاي گره  :2-1شكل شماره 



                                                             

 

  

 ها انواع گره 5

  ) حلقه از رو(اجزاي گره  :3-1شكل شماره 

 )از زيرحلقه (اجزاي گره  :4-1شكل شماره 



                           

 

 

6 نشاني ها در آتش شناخت و كاربرد گره

  )نيم خفت(اجزاي گره  :5-1شكل شماره 

  )پيچ(اجزاي گره  :6-1شكل شماره 

  



                                                             

 

  

 ها انواع گره 7

  تقسيمات گرهتقسيمات گره. . 33--11

  :شوند ها به سه گروه تقسيم مي طور كلي گرهه ب
شود، مانند گره خفـت و   روي خودش بسته مي هايي كه به وسيله يك طناب بر گره. 1-3-1

  .گره هشت
  .گير شود، مانند گره ماهي طناب به يكديگر استفاده مي هايي كه براي بستن دو گره. 1-3-2
گيـرد،   مورد استفاده قرار مـي  كه هايي كه به منظور بستن يك طناب به شيئي گره. 1-3-3

  .دار مانند گره شكاف

  گره خفتگره خفت. . 44--11

در اين گره ابتدا سر طناب را ). 2-1شكل (باشد  ترين گره مي ترين و ابتدايي گره خفت ساده
متـر   سانتي 20بعد سر طناب را به فاصله . گيريم پ و طناب را با دست راست ميبا دست چ

روي طناب گذاشته تا يك حلقه از رو تشكيل گردد، سپس محـل اتصـال سـر طنـاب بـا       بر
و دست چپ را وارد قوس كرده تا سر طناب را گرفته و از  گيريم ميطناب را با دست راست 

انـد، از هـم دور    ت كـه طنـاب و سـر طنـاب را گرفتـه     در انتها هر دو دس. قوس خارج سازد
  .كنيم تا گره خفت تشكيل گردد مي

همچنين وقتـي  . گردد هاي پاره و سوراخ استفاده مي از اين گره براي مشخص كردن لوله
از اين گـره بـه   . كه بخواهيم طناب از داخل سوراخي خارج نگردد، اين گره مفيد خواهد بود

گره ضامن معموالً بعد از بستن هر گره برروي طناب (شود  اده ميعنوان گره ضامن نيز استف
  ).شود زده مي

  



                           

 

 

8 نشاني ها در آتش شناخت و كاربرد گره

  گره خفت. 7-1شكل شماره 
  

 مرحله اول بستن گره خفت. 8-1شكل شماره 

 



                                                             

 

  

 ها انواع گره 9

 مرحله دوم بستن گره خفت  :9-1شكل شماره 

  مرحله سوم بستن گره خفت :10-1شكل شماره 



                           

 

 

10 نشاني ها در آتش شناخت و كاربرد گره

  خفتمرحله چهارم بستن گره : 11-1شكل شماره 

  گره هشتگره هشت. . 55--11

ـ   نشان داده شده است، در اكثر مواقع مي) 4-1(گره هشت كه در شكل جـاي گـره   ه توانـد ب
اين گره با قرار دادن سر طناب برروي طناب، بطوري كـه يـك حلقـه از رو    . كار رود هخفت ب

روي طناب گردانده و بعـد از بـاال    سپس سر طناب را يك بار بر. گردد تشكيل دهد، آغاز مي
سرانجام سر طناب را از زير قوس گرفته، هر دو دسـت را از  . نماييم رد قوس ايجاد شده ميوا

شكل هشت التـين اسـت بـه    چون اين گره به. سازيم تا گره شكل خود را بازيابد هم دور مي
اين گره بـراي بسـتن سـر طنـاب و جلـوگيري از عبـور طنـاب از         از. اين اسم معروف است

  .گردد روي اشيا استفاده مي هاي ايجاد شده بر سوراخ
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 گره هشت :12-1شكل شماره 

  

  
مرحله اول بستن گره هشت :13-1شكل شماره   



                           

 

 

12 نشاني ها در آتش شناخت و كاربرد گره

  مرحله دوم بستن گره هشت :14-1شكل شماره 

  مرحله سوم بستن گره هشت. 15-1شكل شماره 
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  مرحله چهارم بستن گره هشت :16-1شكل شماره 

  گره هشت دوالگره هشت دوال. . 66--11

شود و تنها تفاوت آن در اين است كـه در هنگـام بسـتن     شت زده مياين گره همانند گره ه
از اين گره براي ايجاد يك حلقه در سر طناب براي بستن طنـاب  . طناب بايد دوال باشد ،گره

  .شود به يك كارابين استفاده مي
  
  
  
  



                           

 

 

14 نشاني ها در آتش شناخت و كاربرد گره

  مرحله اول بستن گره هشت دوال. 17-1شكل شماره 
  

  هشت دوالمرحله دوم بستن گره  :18-1شكل شماره 



                                                             

 

  

 ها انواع گره 15

  مرحله سوم بستن گره هشت دوال :19-1شكل شماره 

  مرحله چهارم بستن گره هشت دوال :20-1شكل شماره 



                           

 

 

16 نشاني ها در آتش شناخت و كاربرد گره

  
  مرحله پنجم بستن گره هشت دوال :21-1شكل شماره 

  مرحله ششم بستن گره هشت دوال :22-1شكل شماره 
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  11گره هشت تعقيبگره هشت تعقيب. . 77--11

  :شود از اين گره به دو منظور استفاده مي
  
  براي بستن دو سر طناب هم قطر) فال

شود و سـپس بـه    براي بستن اين گره ابتدا به وسيله يك سر طناب، يك گره هشت زده مي
كنيم؛ به اين شكل دو  وسيله سر طناب ديگر در جهت مخالف، سر طناب قبلي را تعقيب مي

  .باشند سر طناب هم قطر در محل گره هشت به هم متصل مي
  
  ب به يك حلقه بستهبراي بستن سر طنا) ب

شود، به طوري كه مقـداري از سـر طنـاب اضـافي      گره هشت زده مي كدر اين روش ابتدا ي
؛ سپس سر طناب را وارد گـره هشـت كـرده و در جهـت     )پس از خارج كردن از حلقه(باشد 

شـود كـه حلقـه     دهيم و به اين طريق يك گره هشت ايجاد مي مخالف سر طناب را عبور مي
  .باشد طناب ميبسته در داخل 
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18 نشاني ها در آتش شناخت و كاربرد گره

 
  گره هشت  گره  هشت تعقيب براي بستن دو سر طناب

گره هشت تعقيب براي بستن طناب به يك 
  حلقه

  گره هشت دوال

  انواع گره هشت :23-1شكل شماره 
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  مرحله اول بستن گره هشت تعقيب  :24-1شكل شماره 

  مرحله دوم بستن گره هشت تعقيب  :25-1شكل شماره 



                           

 

 

20 نشاني ها در آتش شناخت و كاربرد گره

  مرحله سوم بستن گره هشت تعقيب  :26-1شماره  شكل

  مرحله چهارم بستن گره هشت تعقيب  :27-1شكل شماره 
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  گره مربعگره مربع. . 88--11

از اين گره براي گـره زدن دو طنـاب كـه داراي    . باشد ها مي گره مربع يكي از مفيدترين گره
شـان داده شـده   ن) 28-1(طور كه در شكل  اين گره همان. گردد قطر برابر باشند استفاده مي

كه در ابتدا دو سر طناب را بـا دو دسـت گرفتـه و آنهـا را روي      باشد مياست به اين صورت 
دوبـاره دو سـر طنـاب را    . چرخـانيم  دهيم، سپس يكي را بر روي ديگري مي يكديگر قرار مي

و دهيم، به نحوي كه طنابي كه از زير آمده بود دوباره در زير قرار گيرد  روي يكديگر قرار مي
كشـيم تـا گـره جمـع      چرخانيم؛ در انتها دو سر طناب را مـي  روي ديگري مي بعد يكي را بر

اگر اين گره را به صورت غلط گره بزنيم، بـا كشـيدن دو سـر طنـاب گـره از هـم بـاز        . شود
در اين گـره اگـر دو   . خواهد بودشود كه باز كردن آن مشكل  نحوي سفت مي شود، يا به مي

  .نشانگر اين است كه اين گره درست بسته نشده است ،اب نباشدسر طناب در امتداد طن

  روش گره زدن گره مربع :28-1شكل شماره 
  



                           

 

 

22 نشاني ها در آتش شناخت و كاربرد گره

  مرحله اول بستن گره مربع  :29-1شكل شماره 

  مرحله دوم بستن گره مربع  :30-1شكل شماره 



                                                             

 

  

 ها انواع گره 23

  مرحله سوم بستن گره مربع : 31-1شكل شماره 

  ره مربع مرحله چهارم بستن گ :32-1شكل شماره 



                           

 

 

24 نشاني ها در آتش شناخت و كاربرد گره

  گيرگير  گره ماهيگره ماهي. . 99--11

ايـن  . كار بـرد  هجاي گره مربع براي گره زدن دو طناب هم قطر ب هتوان ب گير را مي گره ماهي
شود كه به  نشان داده شده است به اين صورت انجام مي) 33-1(طور كه در شكل  گره همان

فت ديگـري  زنيم به نحوي كه هر طناب داخل قوس خ وسيله دو سر طناب دو گره خفت مي
ايـن  . هم نزديـك شـوند  باشد؛ سپس دو طناب را در خالف جهت كشيده تا دو گره خفت به

زيـاد   ،بسته باشد هاي ديگر در صورتي كه زياد كشيده شوند يا مدت زيادي گره همانند گره
  .شود كه براي باز كردن آن دچار مشكل شويم سفت نمي

  هاي خفت را محكم كرده، سپس هر دو گره ر يك از گرهه(گير  روش گره زدن گره ماهي :33-1شكل شماره 
).كنيم را به هم نزديك مي
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  گير مرحله اول بستن گره ماهي :34-1شكل شماره 

  گير مرحله دوم بستن گره ماهي :35-1شكل شماره 



                           

 

 

26 نشاني ها در آتش شناخت و كاربرد گره

  گير مرحله سوم بستن گره ماهي. 36-1شكل شماره 

  گير مرحله چهارم بستن گره ماهي :37-1شكل شماره 
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  11گير با يك حلقه اضافهگير با يك حلقه اضافه  گره ماهيگره ماهي. . 1010--11

تفاوت آن در . شود گير جهت بستن دو طناب هم قطر استفاده مي اين گره همانند گره ماهي
اين است كه در اين گره به جاي بستن يك گره ضامن بعد از گره، يـك حلقـه بـه آن گـره     

  .گردد مياضافه 

  
  فهگير با يك حلقه اضا روش بستن گره ماهي :38-1شكل 

  

                                           
  Rope Rescue I: ك. ر.  1



                           

 

 

28 نشاني ها در آتش شناخت و كاربرد گره

  گير با يك حلقه اضافه  مرحله اول بستن گره ماهي :39-1شكل شماره 

  
  مرحله دوم بستن گره ماهيگير با يك حلقه اضافه  :40-1شكل شماره 
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  مرحله سوم بستن گره ماهيگير با يك حلقه اضافه  :41-1شكل شماره 

  
  ه مرحله چهارم بستن گره ماهيگير با يك حلقه اضاف :42-1شكل شماره 



                           

 

 

30 نشاني ها در آتش شناخت و كاربرد گره

  مرحله پنجم بستن گره ماهيگير با يك حلقه اضافه  :43-1شكل شماره 
  

  گره نساجگره نساج. . 1111--11

بهتـرين گـره،    ،باشند گره بزنيم زماني كه بخواهيم دو طناب كه داراي قطرهاي مساوي نمي
به دو صورت يك  ،هويدا است) 44-1(طور كه در شكل  اين گره همان. گره نساج خواهد بود

در هنگام بستن اين گره همانند گره مربع در يك زمان از هـر دو  . شود ه ميدور و دو دور زد
شود  تر يك قوس ايجاد مي د؛ بلكه در ابتدا به وسيله طناب ضخيمگرد سر طناب استفاده نمي

بـار دور  تر كرده و سپس يك تر را از زير وارد قوس طناب ضخيم و با دست ديگر طناب نازك
تـر و   سـپس دو طنـاب نـازك   . كنـيم  تر رد مـي  زير طناب نازكرا از طناب ضخيم گشته، آن

ـ  تر را در جهت مخالف مي ضخيم گـره نسـاج دو دور،   . دسـت آورد ه كشيم تا شكل خود را ب
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تـر يـك دور، بـه     جاي اينكه طناب نازكه باشد؛ با اين تفاوت كه ب همانند نساج يك دور مي
  .دگرد دو دور، به دور آن مي ،تر بگردد دور طناب ضخيم

  )2(گره نساج دو دور  -)1(گره نساج يك دور  :44-1شكل شماره 

  مرحله اول بستن گره نساج :45-1شكل شماره 
  



                           

 

 

32 نشاني ها در آتش شناخت و كاربرد گره

  مرحله دوم بستن گره نساج :46-1شكل شماره 

  
  مرحله سوم بستن گره نساج :47-1شكل شماره 



                                                             

 

  

 ها انواع گره 33

  مرحله چهارم بستن گره نساج :48-1شكل شماره 

  11داردار  گره شكافگره شكاف. . 1212--11

باشد؛ بـه   كه يكي از آنها برعكس ديگري مي تشكيل شده ز دو گره نيم خفتادار  فگره شكا
بار سر طناب را گردانده، به طوري كه  اين صورت كه به دور يك ميله فلزي يا تير چوبي، يك

بار ديگر سر طناب را گردانده و از بـين تيـر   سپس يك. گردد يك گره نيم خفت تشكيل مي
كه اين گره در هنگام به جهت اين. 14-1م، مانند شكل شماره ييانم چوبي و طناب خارج مي

مانده، يك گره خفت به عنـوان گـره    كشيدن سر نخورد و باز نشود به وسيله سر طناب باقي
از وسط طنـاب هـم   . شود كه خود طناب داخل گره خفت قرار گيرد ضامن به نحوي زده مي

دار وسط طنـاب را   به شرط آنكه گره شكاف دار استفاده كرد، توان براي بستن گره شكاف مي
                                           

  Manual of Fireman ship Book 2: ك . ر.  1



                           

 

 

34 نشاني ها در آتش شناخت و كاربرد گره

دار وسط طناب در ابتدا به وسـيله دسـت راسـت     در گره شكاف. بتوان از سر تيرك وارد كرد
يك گره نيم خفت بسته و سپس با دست چپ هم يك گره نيم خفت در خالف جهـت نـيم   

ر بعد نيم خفت دست راست را بر روي نيم خفـت دسـت چـپ قـرا    . خفت اول زده مي شود
در مرحله آخر دو نيم خفت منطبق شده را از سـر تيـرك   . داده، تا بر يكديگر منطبق گردند

  .كنيم وارد مي

دار به وسيله وسط طناب  ، گره شكاف)1(دار به وسيله سر طناب  روش بستن گره شكاف :49-1شكل شماره 
)2(  
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  دار مرحله اول بستن گره شكاف :50-1شكل شماره 

  دار  رحله دوم بستن گره شكافم :51-1شكل شماره 



                           

 

 

36 نشاني ها در آتش شناخت و كاربرد گره

  مرحله سوم بستن گره شكافدار . 52-1شكل شماره 

  دار  مرحله چهارم بستن گره شكاف :53-1شكل شماره 
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توان براي بستن طناب به يك تيرك، يـا بسـتن طنـاب بـه وسـايل       دار را مي گره شكاف
دو . )54-1شـماره   شـكل  (نشاني همچون تير و ملزومات ديگر مورد اسـتفاده قـرار داد   آتش

  .دهند اند را نشان مي طور عمود بطرف باال كشيده شدهه نشاني كه ب وسايل آتشنمونه از 

دار و برروي دسته آن، يك  در سر تبر يك گره شكاف(روش باال كشيدن يك تبر ) 1( :54-1شكل شماره 
دار  برروي لوله يك گره شكاف(روش باال كشيدن يك بند لوله با سرلوله ) 2. ()گره نيم خفت زده شده است

  .)با حلقه و برروي سرلوله يك گره شكافدار وسط طناب زده شده است

  
  



                           

 

 

38 نشاني ها در آتش شناخت و كاربرد گره

  دار با يك حلقهدار با يك حلقه  گره شكافگره شكاف. . 1313--11

باشد با يك اختالف جزئي، ولي شروع و پايان آن يكسـان   دار مي اين گره همانند گره شكاف
شود كه بين  ن صورت زده ميبه اي) 55-1شكل شماره (دار با يك حلقه  گره شكاف. باشد مي

مزيـت ايـن   . شود يك حلقه برروي خود طناب زده مي ،)دار همانند گره شكاف(دو نيم خفت 
در هنگام . خورد اگر كشيده شود سر نمي ،گره در اين است كه در جهتي كه دوبار چرخيده 

 55 -1در شكل شماره . بايد توجه نمود ،شود بستن اين گره به سمتي كه طناب كشيده مي
  .فشار وارد بر گره از سمت چپ و راست نشان داده شده است

خواهيم طناب را بكشيم، به اين صورت كـه   در اين گره بايد حلقه در سمتي باشد كه مي
حلقه نيز بايـد در سـمت راسـت باشـد و اگـر       ،اگر طناب را از سمت راست بخواهيم بكشيم

  .در سمت چپ باشد طناب را از سمت چپ بخواهيم بكشيم حلقه نيز بايد
دار جهت باال كشيدن يك رشته لولـه   دار با يك حلقه و گره شكاف استفاده از گره شكاف

متـر از   5/3الـي   3دار بـا يـك حلقـه بـه فاصـله       گره شكاف. و سرلوله نشان داده شده است
آب بـه سـهولت در لولـه جريـان      ،سرلوله طوري زده شود كه اگر تحت فشار آب قرار گرفت

دار بـه قسـمت باريـك سـرلوله يـا در       پس يك قوس به لوله داده و يك گـره شـكاف  يابد، س
دار  وقتي كه لوله به لبه ديوار رسيد گـره شـكاف  . قسمت اتصال كوبلينگ و سرلوله زده شود

شود؛ به طوري كه گـره   وسط طناب از سرلوله باز شده و طناب به هر چيز محكمي بسته مي
در ايـن وضـعيت    .تر باشد متر از لبه ديوار پايين سانتي 9ي ال 6دار با يك حلقه حدود  شكاف

  .نمايد باشد تحمل مي اي را كه تحت فشار آب مي طناب وزن لوله
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  )به سمت كشش طناب توجه كنيد (دار با يك حلقه گره شكاف :55-1شكل شماره 
  

  دار با يك حلقه  مرحله اول بستن گره شكاف :56-1شكل شماره 
  



                           

 

 

40 نشاني ها در آتش شناخت و كاربرد گره

  
  دار با يك حلقه  مرحله دوم بستن گره شكاف :57-1شكل شماره 

  
  دار با يك حلقه  مرحله سوم بستن گره شكاف :58-1شكل شماره 
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  دار با يك حلقه  مرحله چهارم بستن گره شكاف :59-1شكل شماره 

  
  دار با يك حلقه  مرحله پنجم بستن گره شكاف :60-1شكل شماره 



                           

 

 

42 نشاني ها در آتش شناخت و كاربرد گره

  دار با يك حلقه  شكاف مرحله اول بستن گره :61-1شكل شماره 

  گره يك حلقه و دو نيم خفتگره يك حلقه و دو نيم خفت. . 1414--11

شود كه در ابتـدا   به اين صورت زده مي ،)62-1شكل شماره (گره يك حلقه و دو نيم خفت 
مانده  سپس دو گره نيم خفت به وسيله سر طناب باقي. شود يك حلقه برروي تيرك زده مي

اي  ب به تيرك يـا هـر شـيئي اسـتوانه    از اين گره براي بستن طنا. شود برروي طناب زده مي
ت اين گره چنان است كه در صورتي كه فشار بر آن مزي. گيرد مورد استفاده قرار مي ديگري

از . دگـرد  به آساني باز مي ،شود و پس از آنكه فشار از روي آن خارج شد وارد شود جمع نمي
  .شود اين گره براي بستن طناب نردبان برروي پله آن استفاده مي
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  گره يك حلقه و دو نيم خفت :62-1شكل شماره 

  
  مرحله اول بستن گره يك حلقه و دو نيم خفت :63-1شكل شماره 



                           

 

 

44 نشاني ها در آتش شناخت و كاربرد گره

  
  مرحله دوم بستن گره يك حلقه و دو نيم خفت. 64-1شكل شماره 

  
  مرحله سوم بستن گره يك حلقه و دو نيم خفت :65-1شكل شماره   
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  ه يك حلقه و دو نيم خفتمرحله چهارم بستن گر :66-1شكل شماره   

  گره صيادگره صياد. . 1515--11

كه شباهت زيادي با گره يك حلقه و دو نـيم خفـت دارد را   ) 67-1شكل شماره (گره صياد 
روي  اين گره به اين صورت است كه در ابتـدا يـك حلقـه بـر    . كار برد هجاي آن به توان ب مي

شود كه از ميـان   تيرك ، سپس يك گره نيم خفت به وسيله سر طناب برروي طناب زده مي
از ايـن گـره   . شـود  حلقه ايجاد شده بگذرد، بعد خفت ديگري بعد از نيم خفت اولي زده مـي 

همانند گره يك حلقه و دو نيم خفت براي بستن طناب به تيرك يـا طنـاب ديگـر اسـتفاده     
هاي موجـود در اسـكله    نشاني براي بستن قايق خود به تيرك هاي آتش قايق  خدمه. گردد مي
  .كنند ن گره بيشتر استفاده مياز اي

  



                           

 

 

46 نشاني ها در آتش شناخت و كاربرد گره

  گره صياد :67-1شكل شماره 

  كشكش  گره كندهگره كنده. . 1616--11

شود كه در ابتدا  داده شده است به اين طريق انجام مي نشان. 68-1كش در شكل  گره كنده
شود كه كنده يا الوار در داخل آن قرار بگيرد، سر طناب را  يك گره نيم خفت طوري زده مي

  .كش زده شود گردانيم تا گره كنده دوبار به دور طناب مي
. دگـرد  مـي  از اين گره براي باال كشيدن انواع مختلف الوار و هر چيزي نظير آن اسـتفاده 

به فاصله  ،كش از گره كنده بعد ،هنگامي كه بخواهيم يك تيرك يا شيئي ديگر را باال بكشيم
بـا ايـن روش تيـرك يـا الـوار و يـا كنـده را        . شود متر يك گره نيم خفت زده مي سانتي 20
اگر دو . توان به صورت راست باال كشيد و مانع از آن شد كه به موانع برخورد داشته باشد مي
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كش در قسمتي كه قطر آن  بهتر است كه گره كنده ،هاي مساوي نباشد سر كنده داراي قطر
  .گرددبيشتر است، بسته 

  كش و نيم خفت روش باال كشيدن يك الوار با گره كنده) 2(كش،  گره كنده) 1( :68-1شكل شماره 

  كش  مرحله اول بستن گره كنده :69-1شكل شماره 



                           

 

 

48 نشاني ها در آتش شناخت و كاربرد گره

  كش  وم بستن گره كندهمرحله د :70-1شكل شماره 
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  كش  مرحله سوم بستن گره كنده :71-1شكل شماره 

  كش  مرحله چهارم بستن گره كنده :72-1شكل شماره 



                           

 

 

50 نشاني ها در آتش شناخت و كاربرد گره

  گره قايقرانگره قايقران. . 1717--11

شـود كـه در    كنيد به اين طريق زده مي مشاهده مي ،73-1گره قايقران كه در شكل شماره 
رك حفـاظ كشـتي گردانـده، سـپس بـه      ابتدا چند بار سر طناب را به دور تيرك مهار يا تيـ 

را از زير طناب رد كرده و بعد تيـرك   مانده، يك قوس ايجاد كرده و آن وسيله سر طناب باقي
گردد و در پايـان سـر طنـاب را     (8)التين  8دهيم تا طناب شكل  را در داخل قوس قرار مي
ان براي بستن كرجي نشانان قايق حريق، معموالً از گره قايقر آتش. كشيده، تا گره جمع شود

از محاسن اين گره اين است كه در صورتي كه در . كنند به قايق خود از اين گره استفاده مي
  .نمودتوان اين گره را بست و يا باز  مي ،جهت مخالفت تحت كشش باشد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گره قايقران تكميل  ) 2(مرحله اول گره قايقران ) 1( :73-1شكل شماره 



                                                             

 

  

 ها انواع گره 51

  اياي  ه گربهه گربهگره پنجگره پنج. . 1818--11

شود كه  به اين طريق انجام مي ،نشان داده شده است ،74-1اي كه در شكل  گره پنجه گربه
روي طنـاب   شـود، سـپس قـوس را بـر     در ابتدا يك قوس در هر نقطه دلخواه طناب زده مي

را جداگانـه   (b)و  (a)هاي  هريك از حلقه. گردانيم، به طوري كه دو حلقه حاصل گردد برمي
هم منطبـق كـرده و شـيئي مـورد نظـر را در       ررا ب (b)و  (a)انده و سپس دو حلقه دوبار تاب

  .گردد ب استفاده ميين گره براي وصل كردن طناب به قالاز ا. دهيم داخل آن قرار مي

ب به وسيله گره طريقه اتصال طناب به قال) 3(اي  روش بستن گره پنجه گربه) 2(و ) 1( :74-1شكل شماره 
  اي  پنجه گربه



                           

 

 

52 نشاني ها در آتش شناخت و كاربرد گره

  
  اي  مرحله اول بستن گره پنجه گربه :75-1شكل شماره 

  اي مرحله دوم بستن گره پنجه گربه :76-1شكل شماره 



                                                             

 

  

 ها انواع گره 53

   اي مرحله سوم بستن گره پنجه گربه :77-1شكل شماره 

  اي  مرحله چهارم بستن گره پنجه گربه :78-1شكل شماره 



                           

 

 

54 نشاني ها در آتش شناخت و كاربرد گره

  گره خرگوشگره خرگوش. . 1919--11

تـرين آن بـه روش زيـر     ان انجام داد، ولـي سـاده  تو گره خرگوش را به چند طريق ميبستن 
گرفته و با دست چپ يك نيم خفت بـه   راست در ابتدا سرطناب را با دست. گيرد صورت مي
زنيم، سپس سر طناب را از داخل نيم خفت رد كرده و دور طناب گردانده، دوبـاره   طناب مي

ته و بـا دسـت راسـت سـر     نمائيم؛ در پايان با دست چپ نيم خفت را گرف وارد نيم خفت مي
اين گـره در جـاي خـود محكـم     ). 79-1شكل شماره (كشيم تا گره جمع شود  طناب را مي

شـود و   از اين گره بـراي پـائين و بـاال بـردن اجسـام اسـتفاده مـي       . خورد ماند و سر نمي مي
 به اين طريق كـه  ؛توان براي باال و پائين كشيدن انسان استفاده كرد همچنين از اين گره مي

  .توان او را باال و پائين داد با بستن يك گره خرگوش برروي سينه شخص، مي

  روش گره زدن گره خرگوش :79-1شكل شماره 
  



                                                             

 

  

 ها انواع گره 55

  مرحله اول بستن گره خرگوش  :80-1شكل شماره 

  مرحله دوم بستن گره خرگوش :81-1شكل شماره 



                           

 

 

56 نشاني ها در آتش شناخت و كاربرد گره

  
  مرحله سوم بستن گره خرگوش :82-1شكل شماره 

  
  رحله چهارم بستن گره خرگوشم :83-1شكل شماره 



                                                             

 

  

 ها انواع گره 57

  گره كمندگره كمند. . 2020--11

بـه ايـن   ) 84-1شـكل  (باشد با تغييرات جزئي؛ اين گـره   گره كمند همان گره خرگوش مي
شـود، سـپس    مي ايجادشود كه در ابتدا به وسيله سر طناب يك حلقه از زير  صورت زده مي

طريـق گـره كمنـد    زنيم، به ايـن   يك گره خرگوش مي Cسر طناب را برگردانده و در نقطه 
تري انجام داد، به اين طريق كه در ابتدا بـه   توان به روش ساده اين گره را مي. شود مي ايجاد

هـا را داخـل قـوس     شود و سپس يكـي از دسـت   وسيله سر طناب يك گره خرگوش زده مي
كنيم، بطـوري   كرده، طناب را گرفته و سپس دست را به همراه طناب از قوس گره خارج مي

  .وس ايجاد گرددكه يك ق
شود؛ ولي نبايد از اين  الوار و اشيا نظير آنها استفاده مي ،از اين گره براي بستن طناب به تير

  .گره براي بستن انسان و حيوان استفاده نمود

  روش بستن گره كمند :84-1شكل شماره 
  



                           

 

 

58 نشاني ها در آتش شناخت و كاربرد گره

  
  مرحله اول بستن گره كمند :85-1شكل شماره   

  ن گره كمندمرحله دوم بست :86-1شكل شماره 
  



                                                             

 

  

 ها انواع گره 59

  
  مرحله سوم بستن گره كمند :87-1شكل شماره 

  
  مرحله چهارم بستن گره كمند :88-1شكل شماره 

  



                           

 

 

60 نشاني ها در آتش شناخت و كاربرد گره

  
  مرحله پنجم بستن گره كمند :89-1شكل شماره 

  گره خرگوش به روي قوسگره خرگوش به روي قوس. . 2121--11

به ايـن طريـق   ،نشان داده شده است ، 90-1گره خرگوش به روي قوس كه در شكل شماره 
شود؛ قوس ايجاد شـده را   مي ايجادكه در سر طناب يا وسط طناب يك قوس شود  انجام مي

مثل سرطناب در دست راست گرفته و با دست چپ همانند گره خرگوش يـك نـيم خفـت    
باشـد از داخـل نـيم خفـت رد      سـپس سـر طنـاب را كـه ايـن بـار دوال مـي       . زده مي شـود 

م خفـت را از داخـل آن رد   و سپس آن را باز كـرده، تـا گـره نـي     ))2( 90-1شكل (كنيم مي
از اين گره براي باال و پائين كشيدن كسي كه صـدمه ديـده اسـت    . ) )3( 90-1شكل (كنيم

نشـان داده  ) 3( 90-1كـه در شـكل    (e)و  (d)استفاده مي شود؛ به همين منظور دو قوس 
ا تـر ر  قوس بزرگ. كنيم تر از ديگري مي شده است را با شل كردن گره يكي از آنها را كوچك

  .دهيم تر را در زير بغل شخص قرار مي در زير زانو و قوس كوچك



                                                             

 

  

 ها انواع گره 61

  گره خرگوش به روي قوس. 90-1شكل شماره 
  

  مرحله اول بستن گره خرگوش به روي قوس . 91-1شكل شماره 



                           

 

 

62 نشاني ها در آتش شناخت و كاربرد گره

  مرحله دوم بستن گره خرگوش به روي قوس  :92-1شكل شماره 

  
  ي قوس مرحله سوم بستن گره خرگوش به رو :93-1شكل شماره 



                                                             

 

  

 ها انواع گره 63

  مرحله چهارم بستن گره خرگوش به روي قوس  :94-1شكل شماره 

  مرحله پنجم بستن گره خرگوش به روي قوس  :95-1شكل شماره 



                           

 

 

64 نشاني ها در آتش شناخت و كاربرد گره

  گره صندليگره صندلي. . 2222--11

توان بجاي گره خرگـوش   نشان داده شده است را مي 96-1گره صندلي كه در شكل شماره 
كه در جهـت مخـالف هـم هسـتند      (b)و  (a)اين گره كه با دو حلقه . برروي قوس بكار برد

 (a)را وارد قـوس   (d)كـرده و قسـمت    (b)را وارد قـوس   (c)شود، سپس قسمت  شروع مي
دلخـواه   هرا بـه انـداز   (b)و  (a)در مرحله بعد دو قوس ). ها توجه فرمائيد به فلش(كنيم  مي

ه ضـامن بـرروي   سپس دو گره نيم خفت به عنوان گر. كشيده، تا اندازه مورد نظر بدست آيد
  .شود ها زده مي هريك از قوس

  روش بستن گره صندلي :96-1شكل شماره 



                                                             

 

  

 ها انواع گره 65

  مرحله اول  بستن گره صندلي :97-1شكل شماره 
  

  مرحله دوم  بستن گره صندلي :98-1شكل شماره 



                           

 

 

66 نشاني ها در آتش شناخت و كاربرد گره

  مرحله سوم  بستن گره صندلي :99-1شكل شماره 

  مرحله چهارم  بستن گره صندلي :100-1شكل شماره 



                                                             

 

  

 ها انواع گره 67

  مرحله پنجم  بستن گره صندلي :101-1شماره  شكل
  

 bو  aكنند، به همين منظـور هـر دو قـوس     از گره صندلي براي نجات افراد استفاده مي
  .تر از ديگري باشد روي قوس، بايد يكي كوچكهمانند گره خرگوش به

وص نجـات در دسـترس نباشـد و    صـ بـريم كـه طنـاب مخ    گره صندلي را زماني بكار مي
در چنـين مـواقعي   . ته باشد كه شخص مصدومي را فوراً به پائين انتقـال دهـيم  ضرورت داش
تر را در زير بغل وي قـرار   تر گره صندلي را در زير زانوي مصدوم و حلقه كوچك حلقه بزرگ

اين كار بايد قبل از آنكـه  . ها بايد با جثه فرد مصدوم متناسب باشد البته اين حلقه. دهيم مي
در صورتي كه . ها زده شود انجام پذيرد ن گره ضامن، به هريك از قوسگره نيم خفت به عنوا

طول طناب كافي باشد بهتر است گره خرگوش برروي قوس و گره صندلي در وسـط طنـاب   
كنـيم و ديگـري را بـه     ها را براي پايين دادن مصدوم استفاده مي يكي از سرطناب. زده شود



                           

 

 

68 نشاني ها در آتش شناخت و كاربرد گره

د از آن به عنوان طناب مهار جهـت ممانعـت از   پايين انداخته، تا كساني كه در پايين هستن
  .برخورد شخص مصدوم با موانع موجود استفاده نمايند

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  روش انتقال مصدوم به پايين :102-1شكل شماره 

  گره ساقه گوسفنديگره ساقه گوسفندي. . 2323--11

گره ساقه گوسفندي به منظور كوتاه كردن موقتي طناب، بدون بريدن آن مورد استفاده قرار 
ابتـدا  . باشد به اين صورت مي ،103-1روش گره زدن اين گره مطابق شكل شماره . گيرد مي

زنيم، سپس دو گره نيم خفـت زده و   در هر نقطه طناب با مقدار اضافي طناب يك قوس مي
جهت جلوگيري از سـر خـوردن   . دهيم ها را در داخل آنها قرار مي دو سر هريك از اين قوس

. بنـديم  ها را به طناب مي له دو رشته نخ هريك از قوسگره و زياد شدن طول طناب به وسي
از يك تكه چوب يا ميخ جهت جلوگيري از سر خـوردن طنـاب   ) 3( 103-1يا مطابق شكل 

  .شود استفاده مي



                                                             

 

  

 ها انواع گره 69

  روش بستن گره ساقه گوسفندي :103-1شكل شماره 
  



                           

 

 

70 نشاني ها در آتش شناخت و كاربرد گره

  
  مرحله اول بستن گره ساقه گوسفندي :1-104

  

  
  ساقه گوسفنديمرحله دوم بستن گره . 1-105



                                                             

 

  

 ها انواع گره 71

  
  مرحله سوم بستن گره ساقه گوسفندي :1-106  

  

  
  مرحله چهارم بستن گره ساقه گوسفندي :1-107



                           

 

 

72 نشاني ها در آتش شناخت و كاربرد گره

  كشكش  گره بشكهگره بشكه. . 2424--11

ين يبه منظور باال كشيدن و پـا  ،شود مشاهده مي. 108-1كش كه در شكل شماره  گره بشكه
شـود   وت كه با فاصله زده مياين گره از دو گره متفا. گيرد دادن بشكه مورد استفاده قرار مي

شـود؛ سـپس    متري از سر طناب زده مـي  2در ابتدا يك گره خفت به فاصله . گيرد انجام مي
هـا   بـه فلـش  (دو طرف گره خفت را در دو جهت مخالف كشيده . 108-1طبق شكل شماره 

 تا گره خفت قدري باز شود كه بتوان بشكه يا هر چيزي شبيه به آن را در داخل) توجه شود
  .آن قرار دهيم

  )ها توجه شود به جهت فلش (گره خفت :108-1شكل شماره 
  

زنيم تا بشـكه مهـار    سپس سرطناب و طناب را به باالي بشكه آورده و يك گره مربع مي
كه طناب ما به قدر  در صورتي. توان بشكه را به باال و پايين انتقال داد ن شيوه مييبا ا. گردد

اي را بـه بـاال و پـائين انتقـال      بشكه كش، بشكهگره به وسيله كافي ضخيم نباشد كه بتوان 
بايد طنـاب  بار  شود و اين از گره صندلي استفاده مي) 1( 109-1دهيم، مطابق شكل شماره 

  .ما بلندتر باشد كه بتوانيم از هر دو سر طناب جهت انتقال بشكه استفاده كنيم
  

  
  
  



                                                             

 

  

 ها انواع گره 73

  كش انتقال بشكه با استفاده از گره بشكه)2(از گره صندلي،انتقال بشكه با استفاده )1( 109- 1شكل شماره 

  11گره لغزندهگره لغزنده. . 2525--11

اگرچه براي انتقال انسـان  . شود ن استفاده ميه جهت انتقال اجسام سنگين به پايياز اين گر
 ،در صورتي كـه كـارابين هشـت موجـود نباشـد      .شود ين از كارابين هشت استفاده مييبه پا
  .ز استفاده كردتوان از گره لغزنده ني مي

  
  نحوه ايجاد گره

 (شـود  زده مـي  ،باشـد  ابتدا به وسيله سر طناب دو حلقه كه يكي از زير و ديگـري از رو مـي  
-1شكل شماره ( كردهو سپس هر دو حلقه را برروي هم منطبق  ))1( 110-1شكل شماره 

  .نماييم رد مي) 3( 110-1كارابين را از داخل آن مانند شكل و  ))2( 110
  

                                           
  Rope Rescue I: ك . ر.  1



                           

 

 

74 نشاني ها در آتش شناخت و كاربرد گره

  

  هاي لغزنده انواع گره :110-1كل شماره ش

گره لغزنده 

جهت استفاده 

در گره لغزنده 

 حال قفل

با گره لغزنده 

 اصطكاك كم

با گره لغزنده 

 اصطكاك زياد



                                                             

 

  

 ها انواع گره 75

  
  مرحله اول بستن گره لغزنده. 111-1 شماره شكل

  
  مرحله دوم بستن گره لغزنده :112-1 شماره شكل



                           

 

 

76 نشاني ها در آتش شناخت و كاربرد گره

  
  مرحله سوم بستن گره لغزنده :113-1 شماره شكل

  
  مرحله چهارم بستن گره لغزنده: 114-1 شماره شكل



                                                             

 

  

 ها انواع گره 77

  11گره پروانهگره پروانه. . 2626--11

گران بـا بسـتن يـك گـره      نجات. شود ن طناب به سه نقطه استفاده مياز اين گره جهت بست
اي  پروانه به وسط طناب حمايت دو متري و بستن دو عدد كارابين به دو سر طنـاب، وسـيله  

به اين شـكل كـه گـره پروانـه در وسـط      . كنند روي ارتفاع درست مي جهت حمايت خود بر
وسـيله كـارابين بـه يـك      سر طناب را به به وسيله كارابين به خود بسته و دو و طناب است

تكيـه گـاه دوم    ،ها بـه داليلـي بـاز شـود     گاه كنند و چنانچه يكي از تكيه گاه متصل مي تكيه
  .نمايد نجاتگر را حفظ مي

  
  نحوه گره زدن

به وسيله وسط طناب سه حلقه ايجاد كنيد و سـپس  ) A( 115-1ابتدا همانند شكل شماره 
حلقه دوم را از زير حلقـه اول گذرانـده و از روي هـر سـه     ) B( 115-1همانند شكل شماره 

  .حاصل شود) D( 115-1حلقه برده و از وسط حلقه سوم خارج نماييد تا شكل شماره 

  روش بستن گره پروانه :115-1شكل شماره 

                                           
  Rope Rescue I: ك  .ر.  1
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  مرحله اول بستن گره پروانه :116-1شكل شماره 

  مرحله دوم بستن گره پروانه :117-1شكل شماره 
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  مرحله سوم بستن گره پروانه. 118-1كل شماره ش

  
  مرحله چهارم بستن گره پروانه :119-1شكل شماره 
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  مرحله پنجم بستن گره پروانه :120-1شكل شماره 

  11گره شاخ گوزنگره شاخ گوزن. . 2727--11

شود، ولي از  از يك طرف به راحتي كشيده مي .كند اين گره همانند شير يك طرفه عمل مي
از اين گره جهت خود حمايت براي صعود از چـاه و  . كند ركت نميطرف ديگر قفل شده و ح

به اين نحو كه نجاتگر هنگام صعود سـرطناب قفـل شـونده را بـه     . شود يا ديواره استفاده مي
 اضـافه كشد تـا   بندد و پس از آنكه چند متر از ديواره باال آمد سر طناب ديگر را مي خود مي

  .آيد طناب جمع شود و به اين شكل باال مي
  
  
  

                                           
  ها براي كوهنوردان  ها و طناب گره: ك. ر.  1
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  نحوه گره زدن
كنيم؛ سپس وسط طنـاب را   ابتدا دو كارابين را به صورت موازي برروي يك كارابين قفل مي

ايجاد شده را فقط در   سپس حلقه ،كنيم از داخل دو كارابين رد نموده و يك حلقه ايجاد مي
  .شود اندازيم و بدين شكل گره شاخ گوزن ايجاد مي كارابين اول مي

  گره شاخ گوزن :121-1شكل شماره 
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  مرحله اول بستن گره شاخ گوزن :122-1 شماره شكل

  
  مرحله دوم بستن گره شاخ گوزن :123-1 شماره شكل
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  مرحله سوم بستن گره شاخ گوزن. 124-1 شماره شكل

  
  مرحله جهارم بستن گره شاخ گوزن :125-1شكل 
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  گره زودگشاگره زودگشا. . 2828--11

ارابين بـرروي طنـاب دوال مـورد اسـتفاده قـرار      اين گره به منظور جلـوگيري از حركـت كـ   
  .گيرد مي

  
  نحوه گره زدن

روي  روي طناب و سـپس يـك قـوس بـر     براي بستن اين گره طبق شكل، ابتدا يك پيچ بر
از محاسن اين گره اين است كه با كشـيدن دو  . كنيم طناب زده قوس را از داخل پيچ رد مي

  .شود طرف طناب اين گره باز مي

  گره زود گشا :126-1شكل شماره 
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  مرحله اول بستن گره زودگشا :127-1شكل شماره 

  
  مرحله دوم بستن گره زودگشا :128-1شكل شماره 
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  مرحله سوم بستن گره زودگشا. 129-1شكل شماره 

  
  مرحله چهارم بستن گره زودگشا :130-1شكل شماره 
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  11گره قاطرگره قاطر. . 2929--11

هاي فردي كه از طنـاب فـرود انجـام     دن دستاز اين گره جهت قفل كردن طناب و آزاد كر
از نكات مهم اين گـره ايـن   . شود استفاده مي ،كند شود و يا فردي كه از فرود حمايت مي مي

توان آن را بـاز كـرد كـه فشـار از      زماني مي ،شود اي كه روي طناب زده مي است كه هر گره
حالي كـه تحـت فشـار هـم     طور نيست و در  روي آن برداشته شده باشد، ولي گره قاطر اين

  .توان آن را باز كرد هست مي
  

  نحوه ايجاد گره
  سيستم حمايت) الف

حلقـه از زيـر در پشـت     دوزماني كه در سيستم حمايت از كسي هستيم با اضـافه طنـاب و   
و سپس يكي از آنها را از داخـل ديگـري رد   ) 131-1طبق شكل شماره (شود  طناب زده مي

  .كنيم مي
  
  ايتسيستم خود حم) ب

زماني كه در سيستم خود حمايت هستيم به عنوان فرد فرود كننده، ابتدا بايد طناب اضافي 
را از داخل كارابين عبور دهيم و سپس دو حلقه از زير ايجاد كـرده، حلقـه دوم را از داخـل    

  .دهيم حلقه اول عبور مي

                                           
  ها براي كوهنوردان ها و طناب گره: ك. ر.  1
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  گره قاطر روي سيستم حمايت :131-1شكل شماره 



                                                             

 

  

 ها انواع گره 89

  اطر روي سيستم خود حمايتگره ق. 132-1شكل شماره 
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  ))پروسيكپروسيك((گره روسي گره روسي . . 3030--11

زمـاني الزم   ،گيـرد  اين گره كه به منظور صعود از يك طناب عمودي مورد استفاده قرار مـي 
سـابقاً بـه ايـن روش بـاال     . شود كه وسايل مكانيكي مخصوص صعود در دسـترس نباشـد   مي

  .گفتند رفتن، صعود ميموني مي
  

  نحوه ايجاد گره
زده  ،باشـد  تر كه به صورت عمودي مي تر برروي طناب ضخيم به وسيله طناب نازكاين گره 

كافي است يك طناب دوال را دو يا سه بار  ،شود طور كه در شكل مشاهده مي همان. شود مي
تر چرخانده و سپس از داخل آن خارج كنيم؛ به اين ترتيب گره روسـي   به دور طناب ضخيم

  .جهت صعود خواهيم داشت
  



                                                             

 

  

 ها انواع گره 91

  )پروسيك(گره روسي  :133-1شماره  شكل
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  خالصهخالصه

توان با توجـه بـه فـرم و     ولي فقط تعداد محدودي از آنها را مي ،تعداد زيادي گره وجود دارد
كـاربرد  . نشاني و امداد و نجات مورد استفاده قرار داد هاي آتش شكل خاص خود در عمليات

  .شود طور مختصر در ذيل بيان ميه بعضي از آنها ب
  .هاي پاره استفاده مي شود گره خفت براي مشخص نمودن لوله) الف
  .گره هشت براي جلوگيري از خروج طناب از سوراخ كاربرد دارد) ب
هاي هم قطر و گره نساج نيز بـراي بسـتن    گير جهت بستن طناب گره مربع و گره ماهي) پ

  .گيرد دو طناب غيرهم قطر مورد استفاده قرار مي
دار جهت بستن طناب بـه يـك    ن طناب به يك فرد و گره شكافگره خرگوش براي بست) ت

  .ميله و يا طناب ديگر كاربرد دارند
  .رود گره صندلي براي حمل مصدوم بكار مي) ث
  .گيرد گره لغزنده جهت انتقال اجسام سنگين مورد استفاده قرار مي) ج

آنهـا را يـاد    نشـانان بايـد بـه خـوبي     هايي هستند كه آتش ترين گره هاي فوق از مهم گره
  .رفته و در مواقع ضروري به كار ببندندگ
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  آزمونآزمون

  ؟مشخصات يك گره خوب را ذكر نماييد. 1
  ؟اجزا گره را نام ببريد. 2
  شوند؟ ها به طور كلي به چند دسته تقسيم مي گره. 3
  ر كجاست؟دكاربرد گره خفت . 4
  چند نوع گره هشت وجود دارد و تفاوت آنها در چيست؟. 5
  مربع چه كاربردي دارد؟ گره. 6
  گير با گره ماهيگير با يك حلقه اضافه چيست؟ فرق گره ماهي. 7
  .)به صورت عملي اجرا كنيد(شود؟  گره نساج چگونه ايجاد مي. 8
  شود؟ دار در چه مواردي استفاده مي گره شكاف. 9

  كاربرد گره قايقران در كجاست؟. 10
  ؟)رت عملي نيز اجرا كنيدبه صو(اي را شرح دهيد  گره پنجه گربه. 11
  ؟كاربرد گره خرگوش، گره كمند، ساقه گوسفندي را بنويسيد. 12
  شوند؟ گره لغزنده، گره پروانه و گره شاخ گوزن در چه مواردي استفاده مي. 13
  ؟)به صورت عملي اجرا كنيد(گره روسي را شرح دهيد . 14
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   دومفصل 

  ها انواع طناب

  



                           

 

 

96 نشاني ها در آتش شناخت و كاربرد گره

  اهدافاهداف

  :استزير هدف از مطالعه اين فصل، آشنايي با مطالب 
  ها شناخت درست از انواع طناب. 1
  ها براي كاربردهاي گوناگون انتخاب درست از انواع طناب. 2
  استفاده صحيح از طناب. 3
  حمل صحيح طناب. 4
  نگهداري و انبارداري صحيح طناب. 5
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  كاربرد طنابكاربرد طناب. . 11--22

ا و همچنـين  هاي قديم براي بستن اجسام، بلند كردن آنهـ  اي است كه از زمان طناب وسيله
امروزه اين وسيله نه تنها بـراي انجـام كارهـاي    . شود كار صعود و فرود استفاده ميانجام  در 
قـرار  اسـتفاده   مـورد براي كار امداد و نجـات و آتـش نشـاني نيز    ، بلكهالذكر كاربرد دارد فوق
  .وجود داردانواع مختلف آن  ،برحسب نوع كار و عمليات البته. گيرد مي

  نابنابانواع طانواع ط. . 22--22

  :جنس  آن به دودسته تقسيم مي شوندها به لحاظ  طناب
  اي ويا كنفي  باشند مثل طناب پنبه اف طبيعي ميهاي طبيعي كه داراي الي طناب )الف
 نوردي كـه داراي  شند مثل طناب كوهبا مصنوعي كه داراي الياف مصنوعي ميهاي  طناب) ب

  .باشند الياف نايلوني مي
   :شوند به دو دسته تقسيم ميحاظ بافت آن ها به ل طناب

به ايـن   .يادي ندارندانعطاف ز وترين نوع طناب بوده  هاي تابيده شده كه ابتدايي طناب) الف

هـا را در كنـار هـم قـرار داده و      ابتدا چندين رشته از ايـن طنـاب   شوند كه شكل ساخته مي

طناب انند م ( ندشو تر ساخته مي تر و محكم هاي ضخيم تابند و به اين طريق طناب سپس مي

  . )اي پنبه

در ايـن نـوع از   . باشـند  هاي امـروزي مـي   طناب  هاي بافته شده كه شكل پيشرفته طناب) ب

اي  له رشـته طناب ابتدا چندين رشته از طناب در كنار هم قرار داده و سپس دور آنها بوسـي 
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كمتر آسـيب    ابگيرد تا طن هاي اوليه در مركز قرار مي كه رشته بصورتي ،شود ديگر بافته مي

  .هستنداراي انعطاف و استحكام بيشتري ها د اين نوع طناب. ببيند

  

  طناب تابيده شده

  

 طناب بافته شده
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 .شود هاي مصنوعي بيشتر استفاده مي دالئل ذيل از طنابه امروزه ب

  هاي طبيعي معايب طناب
 دهد از دست مي گذشت زمان استحكام خود را با.   
 زنند كپك مي. 

 استزمان خيس شدن زياد  ذب آب آن درمقدار ج. 

 شود سريعاً سائيده مي. 

  استوزن آن نسبت به قطر آن زياد. 

 يستشستن آن آسان ن. 

  ي استانعطاف كمداراي. 

    
  هاي مصنوعي محاسن طناب

  استآن نسبت به قطر آن زياد استحكام.  
 استزمان خيس شدن كم  جذب آب آن در مقدار. 

 زند كپك نمي. 

 استتر  الياف طبيعي بادوامهاي  از طناب. 

  استانعطاف آن زياد.  

  
  هاي مصنوعي معايب طناب

       .استقطر كم آن در هنگام كشيدن طناب به وسيله دست مشكل  به علت عدم زبري و
شـود كـه بعضـي از آنهـا در كـار امـداد و نجـات و         ر بازار عموماً پنج نوع طناب يافت مـي د

  .شود نشاني مورد استفاده واقع مي آتش
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  طناب پالستيكيطناب پالستيكي. . 11--22--22

در  و اين نوع طناب كه بيشتر مصارف خانگي دارد به لحاظ اينكه اسـتقامت چنـداني نـدارد   
  .شود آتش نشاني مورد استفاده واقع نمي

  

  

  اياي  طناب پنبهطناب پنبه. . 22--22--22

هاي قديم در كار امداد و نجات مورد استفاده بوده است، ولـي امـروزه    اين نوع طناب از زمان
  .شود كمتر در اين كار استفاده مي ،ل حجم و وزن زياد آنبه دلي

  

  طناب كنفيطناب كنفي. . 33--22--22

ولي در جايي كه دائم بـا آب   است،اي كمتر از طناب پنبه ،اين نوع از طناباگرچه استقامت 
شود؛ زيرا ايـن نـوع طنـاب در     استفاده مي آننشاني، از  مانند قايقراني و آتش ،سروكار دارند

  .دگرد ميگي پوسيددچار تماس با آب ديرتر 
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  سيمي يا سيم بكسلسيمي يا سيم بكسل  طنابطناب. . 44--22--22

هاي فوالدي تشكيل  از رشته ،شود هاي فوالدي نيز گفته مي اين نوع از طناب كه به آن كابل
ها جهـت بلنـد كـردن و يـا كشـيدن       از اين نوع كابل. شود و به قطرهاي مختلف ساخته مي

اين نـوع كابـل قابـل انعطـاف     . دگرد ده مياجسام سنگين به وسيله تيفور و يا جرثقيل استفا
اي به نـام كليـپس    توان آنها را گره زد، بلكه از وسيله نبوده و براي بستن آنها به يكديگر نمي

  .شود استفاده مي

  

  ديديررنونو  طناب نايلوني يا كوهطناب نايلوني يا كوه. . 55--22--22

 پـذيري مناسـب   اين نوع از طناب به لحاظ استقامت باال و وزن نسبتاً كم و همچنين انعطاف

ايـن نـوع طنـاب در    . گيـرد  نشاني بيشتر مورد استفاده قرار مـي  در كار امداد و نجات و آتش

بر روي سر هر طنـاب  . شود متر ساخته مي ميلي 13و  11، 5/10، 9، 5/8، 7، 5، 3قطرهاي 

 . استاندارد، بر چسبي وجود دارد كه مشخصات مربوطه روي آن ذكر شده است
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  نوردي وههاي ك انواع طناب. 2-2-5-1 

شوند و هر يك از ايـن   مهم تقسيم مي  به دو دستهي نوردي به لحاظ ساختار هاي كوه طناب

  .نوع داراي مصارف خاصي هستند

  هاي استانيك طناب) الف

ك كه در معـرض كشـش و يـا شـو     ها به لحاظ ساختار بافت آن در صورتي اين نوع  از طناب

هـا بـراي ارسـال     از اين نوع طنـاب  .شود ه نمين اضافآيند و به طول آ كش نمي ،قرار بگيرند

از اين نـوع طنـاب بـراي     .شود طبقات باال يا پايين استفاده مي اجسام يا ابزار آتش نشاني به

زيرا ممكن است در هنگام كار با اين  ،شود يا ارسال فرد مصدوم استفاده نمي صعود و فرود و

بـه  و منجـر   ن فقـرات شـخص وارد  به سـتو  اين شوك مستقيماً شوك ايجاد گردد و ،طناب

سياه يكدست  ا داراي رنگ سفيد وه اين نوع طناب .شود شكسته شدن ستون فقرات فرد مي

  .استص يشخقابل تها  از ساير طناب بوده و
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 طناب استاتيك

  هاي ديناميك  طناب) ب

يـا شـوك    ها به لحاظ ساختار بافت آن در صورتي كه در معرض كشـش و  اين نوع از طناب 

ها در كار امداد  از اين طناب .شود به طول طناب اضافه مي آيند و قرار گيرد مقداري كش مي

اين طناب چنانچه به طناب شوك  در هنگام كار با .شود صعود استفاده مي فرود و نجات و و

؛ شـود  مقداركمي از اين شوك به شخص وارد مي اين شوك به طناب وارد شده و ،وارد گردد

تركيبـي از   ها بوسيله رنگ آن كه معموالً اين نوع طناب .بيند شديدي نميلذا شخص صدمه 

 .گردند باشند مشخص مي هاي تيره مي رنگ
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  طناب ديناميك
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  ها ضريب ايمني طناب. 2-2-5-2

بـا   هـا   معنـي كـه ايـن طنـاب    بـه ايـن   . اسـت  5بـه  1هاي كوه نوردي  ضريب ايمني طناب

هـاي انفـرادي    براي طناب . شوند تحمل كنند ساخته مي چه را كه بايدبرابر آن 15استحكامي 
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در كيلـوگرم وزن   2040امي برابر بااستحكباشد  كيلو وزن استفاده كننده مي 136ه نفره ك1

  .شود فته ميگر نظر 

    99))كوهنورديكوهنوردي((ساختمان طناب نايلوني ساختمان طناب نايلوني . . 33--22

  : اند ها از دو بخش تشكيل شده اين طناب
پـذيري   مسئول ويژگي كشـش  ،به دليل ساختار خود بخش اصلي طناب است و: هسته) الف

نخ باريك و  55000متري، هسته از حدود  ميلي 11به طور مثال در يك طناب . طناب است
هاي جداگانه در كنـار هـم    نخ در دسته 55000اين . بلند از جنس پِرلُون تشكيل شده است

شود كه در يك طنـاب   لوم ميبا يك محاسبة ساده مع. اند قرار گرفته و هسته را تشكيل داده
  . كيلومتر نخ باريك به كار رفته است 2750 ،متر 50م با طول  م11
خـراش و ديگـر عوامـل خـارجي      از به دور هسـته بافتـه شـده و آن را   : روكش يا غالف) ب

روكـش يـك   . آميد ساخته شـده اسـت   اين غالف محافظ از جنس پلي. دارد محفوظ نگاه مي
آسـيب ببينـد،   چنانچه روكـش طنـاب   . باريك تشكيل شده استنخ  3000طناب از حدود 

آشكار شده و اين امر هشدار واضحي است بـراي تعـويض    باشد، ميهسته كه به رنگ سفيد 
  . طناب

                                           
  جزوه كارآموزي سنگ نوردي، فدراسيون كوهنوردي : ك. ر.  9
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  هاي نايلوني با قطرهاي مختلف هاي نايلوني با قطرهاي مختلف   كاربرد طنابكاربرد طناب. . 44--22

  ). صفحه ترمز، هشت فرود، يومار: مانند(بند چكش، بند حمايت ابزار : م م 3) الف
  . حلقه طنابچه، طنابچه مخصوص گره پروسيك، پله ركاب: م م 5) ب
  . ها، طناب انفرادي به صورت دوال براي فرود، برقراري كارگاه: م م 7) ج
اسـتفاده از   ،)شود ها، نيم طناب هم گفته مي به اين نوع طناب(براي صعود و فرود : م م 9) د

  ). روش دو طنابه(صعودهاي دشوار به صورت دوال 
  . براي حمايت در صعود سر طناب: م م 11و  5/10، 2/10، 8/9) هـ
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  ها مقاومتي بيشتر از آنچه توجه كنيد كه بسياري از طناب(مقاومت طناب در برابر فشار ،1- 2شماره  جدول 
  )در اين جدول ذكر شده، دارند 

  )متر ميلي(قطر 
  )كيلوگرم(مقاومت 

  بدون گره
  11تا  8/9

7  
5  
3  

3500  
1500  
700  
250  

  جمع كردن طنابجمع كردن طناب. . 55--22

  :شود هاي ذيل انجام مي جمع كردن طناب و يا انبارداري آن به روش

  جمع كردن در كيسهجمع كردن در كيسه. . 11--55--22

در . شـويم  اين نوع از جمع كردن بسيار ساده بوده و هنگام استفاده نيز با مشكل مواجه نمي
كيسـه يـك سـوراخ    اين نوع جمع كردن، ابتدا سر طناب را وارد كيسه كرده كه در انتهـاي  

سپس تمام طناب را بدون هـيچ گـره و پيچـي    . زنيم وجود دارد و از آن عبور داده و گره مي
در هنگام استفاده . كه سر طناب بيرون باشد بنديم به طوري و كيسه را مي نمودهوارد كيسه 

هيچ كنيم و تمام طناب بدون  سر طناب را گرفته و كيسه را از ارتفاع به سمت پايين رها مي
  .شود مشكلي از كيسه خارج مي
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  جمع كردن به صورت كالفجمع كردن به صورت كالف. . 22--55--22

هاي كوچك و مسـاوي در كنـار يكـديگر قـرار داده و      طناب را به صورت حلقه ،در اين روش
پيچيم و جهت جلـوگيري از بـاز شـدن، سـرطناب را      سپس سرطناب را به دور همه آنها مي

  .باشد ب ميهاي كوتاه مناس اين روش براي طناب. بنديم مي
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  بستن طناب به روش كالف :1- 2شكل شماره 

  جمع كردن به صورت حلقهجمع كردن به صورت حلقه. . 33--55--22

جمع  ،هاي بزرگ ولي مساوي در اين روش با استفاده از زانو و كفا پا، طناب، به صورت حلقه
در . بنديم كه بـاز نشـود   هاي ايجاد شده را طوري مي شده و سپس به وسيله سرطناب حلقه

  .شود آسان بوده و در صورت نياز به راحتي باز مي اين روش حمل آن

   
  

  به صورت حلقهآوري طناب  هاي جمع روش :2- 2شكل شماره 
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  بستن طناب به روش حلقه :3- 2شكل شماره 

  
  بستن طناب به روش حلقه جهت حمل همانند كوله پشتي :4- 2شكل شماره 

  اي اي   جمع كردن به صورت زنجيرهجمع كردن به صورت زنجيره. . 44--55--22

شـود و در انتهـا سـر طنـاب بـه خـود        ب به صورت زنجيره به هم بافته ميدر اين روش طنا
كارگيري طناب با باز كردن سر طناب و كشـيدن و   ههنگام استفاده و ب. شود طناب بسته مي

  . يا انداختن آن از بلندي زنجيره طناب ازهم باز خواهد شد
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  نگهداري طنابنگهداري طناب. . 66--22

  .هاي زده شده را بايد باز كرد گره ،ده از طناببعد از هر استفا) الف
  .از پا گذاشتن و يا راه رفتن برروي طناب بايد جداً خودداري شود) ب
 و ضروري است با آب و مايع صابون شستشو ،در صورتي كه طناب خيس و يا كثيف شد) پ

  .سپس در سايه خشك شود
بهتر است در زيـر   ،ند آن عبور دهيمدر صورتي كه الزم است طناب را از لبه ديوار يا مان )ت

  .طناب يك پارچه قرار دهيم يا طناب را از داخل يك تكه لوله نواري عبور دهيم
  : ها به كار رود عبارت است از ترين مواردي كه بايد در حفاظت از طناب مهم

ور اي كه هوا از منافذ آن عب پارچه(اي  قرار دادن طناب داخل يك كيسه در بسته پارچه) الف
  . نگهداري اين كيسه در جاي خشك. و دور از گرد و خاك) كند مي
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  . محافظت از تابش طوالني مدت نور خورشيد به آن) ب
  . ها و خودداري از گذاشتن پا بر روي آن قرار ندادن طناب در لبه تيز سنگ) ج
شوي طناب با مواد شيميايي، در صـورت آلـوده شـدن آن بـه مـواد روغنـي        و عدم شست) د
الينده و در صورت نياز به شست و شو، فقط با آب سرد آن را بشوييد و در مجاورت باد، در آ

اگر محلـول شسـت و شـوي    . سايه و دور از حرارت مستقيم قرار دهيد تا كامالً خشك شود
  . است موجود بود، از آن استفاده نماييد اختصاصي طناب كه كارخانه سازنده توصيه نموده

  . ه كسي قرض ندهيدطناب خود را ب) هـ
ايـد را در   براي طناب خود يك دفترچه درسـت كنيـد و كارهـايي كـه بـا آن انجـام داده      ) و

  . دفترچه يادداشت كنيد
  . هاي امداد و نجات استفاده ديگري نكنيد از طناب خود جز براي عمليات) ز
  . هنگام نگهداري از طناب آن را زير لوازم ديگر قرار ندهيد) ح
ها، آنها را به دقت بازبيني كنيد و پس از اطمينان از سالم بودن،  ستفاده از طنابقبل از ا) ط

  . از آنها استفاده نماييد
هـاي   گذاري و يـا جـدا كـردن آن از طنـاب     در صورت زدگي طناب، حتماً ضمن عالمت) ي

  . سالم، ديگر كاربران را نيز با خبر سازيد
عمر مفيـدي دارد كـه بعـد از آن بايـد كنـار       بسته به نوع استفاده و كاربري، هر طناب) ك

ايد، بعد از  سال است و حتي اگر از طناب استفاده نكرده 6تا  5نهايت اين عمر . گذاشته شود
كليه ابزار نايلوني براي خود عمر مفيد دارند و طنـاب هـم از   .! مدت بايد آن را دور بياندازيد

تـوان از يـك طنـاب     ي اسـت كـه مـي   سال حداكثر زمـان  4تا  3. اين قاعده مستثني نيست
 1سال براي استفاده مـنظم و هفتگـي،    2). ها و يا صعودها در بعضي از برنامه(استفاده كرد 

  . سال براي استفاده بيش از يك روز در هفته
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  خالصهخالصه

هاي امداد  نشاني به خصوص در عمليات هاي آتش اي است كه امروزه در عمليات طناب وسيله
  :توان به طور كلي به پنج دسته تقسيم نمود ها را مي طناب. واني داردو نجات كاربرد فرا

  هاي پالستيكي طناب) الف
  اي هاي پنبه طناب) ب

  هاي كنفي طناب) پ
  هاي سيمي طناب) ت
  نوردي هاي نايلوني يا كوه طناب) ث

  :باشد هاي جمع كردن طناب نيز به سه صورت مي روش
  جمع كردن در كيسه) الف
  ه صورت كالفجمع كردن ب) ب
  جمع كردن به صورت حلقه) پ

  آزمون آزمون 

  ؟هاي امداد و نجات را بيان كنيد اهميت طناب در عمليات -1
  ؟ها را شرح دهيد انواع طناب -2
  ؟و تفاوت آنها را بنويسيد) كوه نوردي(انواع طناب نايلوني  -3
  ؟هاي جمع كردن طناب را به صورت عملي شرح دهيد روش -4
  ؟ها را توضيح دهيد ي از طنابهاي نگهدار روش -5



 

 

3 

   سومفصل 

نشـاني   ها درآتش كاربرد گره
  ويراز طريق تصا
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  اهدافاهداف

  :استهدف از مطالعه اين فصل، آشنايي با مطالب زير 
  ها  استفاده از گره .1
  نشاني با تجهيزات آتشها  گرهكاربرد  .2

  
به اين طريق كه ابتدا سر طناب  .گره خرگوش جهت ارسال نردبان به طبقات باال ويا پايين. 1-3 شماره شكل

نردبـان  ترتيـب  به ايـن   .زنيم نردبان خارج كرده و سپس يك گره خرگوش به روي نردبان ميدوم   را از پله
  .كند رود ودر هنگام ارسال مزاحمت ايجاد نمي بصورت عمودي باال يا پايين مي
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گره يك حلقه و دو نيم خفت بر روي دستگاه تنفسي جهت ارسال اين وسيله به طبقـات  .2-3شماره شكل

با توجه به اينكه در قسمت باالي دستگاه تنفسي يك حلقه جهـت بلنـد   . شود تر استفاده مي باالتر يا پايين
شود تا اين وسيله بصورت افقـي بـاال يـا     گره مذكور را برروي اين حلقه زده مي ،كردن دستگاه وجود دارد

  .پايين ارسال گردد

  
ه جهت ارسال اين وسيله بـه  گره يك حلقه و دو نيم خفت بر روي دستگاه خاموش كنند.3-3شماره شكل

زنيم تا گـره از   گره مذكور را در زير دستگاه خاموش كننده مي. شود طبقات باالتر و يا پايين تر استفاده مي
  .كننده نيز بصورت عمودي ارسال گردد خاموش كننده خارج نشود و در ضمن خاموش



                           

 

 

118 نشاني ها در آتش شناخت و كاربرد گره

  
اي براي ارسـال   ي دسته تبر بهترين گرهدار بر روي تبر و گره نيم خفت بر رو گره شكاف. 4-3 شماره شكل

تبر بصورت كامالً عمودي باال رفته و ابتدا دسته تبر به دسـت مصـرف    ،وسيله اين دو گره ه؛ زيرا باستتبر 
دار را بـاز   كند و سپس گره شكاف از سقوط تبر جلوگيري مي ،رسد و با خارج كردن گره نيم خفت كننده مي

  .كند مي

  
 است،ترين گره جهت ارسال ديلم  دار با يك حلقه اضافه بر روي ديلم مناسب شكافگره . 5-3 شماره شكل

از  .اي ندارد كه بتوان گره را به آن گيـر داد تـا سـر نخـورد     زيرا ديلم هيچ دستگيره و يا قسمت بر جسته
  .باشد هاي اين گره نيز سر نخوردن ان در جهت كشش طناب مي ويژگي
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شود كه ديلم نيز بصورت عمودي باال رود و  در قسمت باالي ديلم  باعث ميگره نيم خفت .6-3 شماره شكل

  .به موانع سر راه خود برخورد نكند

  
اضافه در قسمت پايين ديلم و گره نيم خفت در قسمت بـاالي    دار با يه حلقه گره شكاف. 7-3 شماره شكل

  .دهد ديلم را نشان مي
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زنيم كـه   هايي مي اين گره را بر روي صافي. دهد نشان مي را يدار بر روي صاف گره شكاف.8-3 شماره شكل

در صورتي كه داراي قالب باشند به جاي گره شكافدار بر روي صافي گره يك حلقه و دو  .هستندفاقد قالب 
  .زنيم نيم خفت بر روي حلقه مي

  
قـه ميلـه سـوپاپ    گره شكافدار بر روي صافي و گره يك حلقه و دو نيم خفت بر روي حل.9-3 شماره شكل
  .زنيم تا در زمان الزم با كشيدن ميله سوپاب موجود در لوله خرطومي خارج گردد مي



                                                             

 

  

 ...نشانيها در آتش كاربرد گره 121

  
هـاي خرطـومي از    هاي خرطومي را به منظور جدا نشدن لولـه  گره نيم خفت بر روي لوله. 10-3شماره شكل

  .شود يكديگر زده مي

  
همانطور كـه در شـكل نشـان    . دهد نشان مي هاي خرطومي را گره نيم خفت بر روي لوله. 11-3شماره شكل

  .داده شده است  بر روي هر لوله خرطومي فقط يك گره نيم خفت زده شده است



                           

 

 

122 نشاني ها در آتش شناخت و كاربرد گره

  
كنيد  همانطور كه مشاهده مي. دهد نحوه حمل لوله خرطومي به وسيله طناب را نشان مي. 12-3شماره شكل

.شود تر حمل مي وسيله طناب راحت و بهبوده ها ن ها ديگر نيازي به گرفتن خرطومي جهت حمل لوله  

  
با بستن اين گـره بـر   . دهد گره يك حلقه و دو نيم خفت بر روي پله نردبان را نشان مي.13-3 شماره شكل

  .شود كه قسمت متحرك نردبان ثابت بماند و ضريب ايمني نردبان باال رود روي پله نردبان باعث مي
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  خفت بر روي نردبان جهت ثابت كردن نردبانگره يك حلقه و دو نيم . 14-3 شماره شكل

  
دار با يك حلقه اضافه بر روي لوله و گـره شـكافدار وسـط طنـاب بـر روي       گره شكاف. 15-3 شماره شكل

گره اول به منظور جلوگيري از سرخوردن طناب بر . شود سرلوله جهت ارسال لوله به طبقات باال استفاده مي
  .استر نگهداري نازل و خارج كردن آن از طناب در موقع استفاده از آن و گره دوم به منظوبوده روي لوله 



                           

 

 

124 نشاني ها در آتش شناخت و كاربرد گره

  
نحوه بستن طناب به كارآبين هشت در مواقعي كه فرود كننده الزم باشد در هوا معلـق  . 16-3 شماره شكل

  .دهد بماند تا كاري را انجام دهد را نشان مي

  
  .دهد ينحوه خارج كردن فرد را از گودال نشان م. 17-3شماره شكل
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  دار نحوه رفتن برروي سقف شيب: 18- 3 شماره شكل

  



                           

 

 

126 نشاني ها در آتش شناخت و كاربرد گره

  
  نحوه فرستادن فرد به پائين :19- 3شكل شماره 



 

 

  و مراجع و مراجع   منابعمنابعفهرست فهرست 
1. Manual of Fireman ship Book 2 

2. Rope Rescue I, Brown, Michael, Virginia Beach Fire Department  

   1382، پيكان، تهران، )مترجم(محمدي يگانه شاهين  ها براي كوهنوردان، ها و طناب گره. 3
 نوردي، فدراسيون كوهنوردي  جزوه كارآموزي سنگ. 4
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