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  2 یادگیری واحد

 ماهیگیری در استفاده مورد هایابزار و مواد با کار

 

 ایدبرده پی کنون تا آیا

 شوند؟می ساخته موادی چه از ماهیگیری ابزارهای 
 شوند؟می تهیه موادی چه از و است چگونه ماهیگیری تورهای ساخت در استفاده مورد های نخ ساختار 
 دارند؟ طبیعی الیاف به نسبت برتری چه مصنوعی الیاف خصوصیات 
 شوند؟می طبیعی الیاف تخریب باعث واملیع چه 
 است؟ صورت چه به هاسیستم این تبدیل و کنندمی استفاده هاییسیستم چه از نخ ظرافت گیریاندازه برای 
 دهند؟می نشان عالیمی چه با را طناب و نخ پیچش و تاب جهت 
 نوع چه خاص هایقالب از منظور و است شده تشکیل هاییقسمت چه از ماهیگیری قالب یک تارساخ 

 است؟ هاییقالب
 شود.؟می تفادهاس موادی چه از گیرگوش تور یک ساخت در 
 کنند؟می محاسبه را آن چگونه و است مفهومی چه به گیریماهی تورهای در آویختگی ضریب 
 شود؟می استفاده هایی شاخص چه از گیریماهی تور یک چشمه اندازه توصیف یبرا 
 چیست؟ کاربرد نظر از بویه و کرف فرق 

 

  عملکرد استاندارد

 مثل مصنوعی مواد تا فلز و چوب ،طبیعی الیاف از اعم زیادی مصالح از ،ماهیگیری مختلف ابزارهای ساختار در
 طناب، ،توری هایبافته ،ماهیگیری هاینخ مثل مصالح از انواعی 1 جدول در .شودمی استفاده سینتتیک الیاف
 گیریماهی ابزارهای مهم و مختلف هایگروه در که شده ذکر بویه و لنگر و وزنه اتصاالت، و شکل زنجیر، و کابل

 کاربرد که ایپیاله تورهای و گیر گوش تورهای ،ترال انواع مثل ماهیگیری ادوات از بسیاری .شوندمی برده کار به
 سد یا انداختن دام به برای توری هایهبافت از توجهی قابل استفاده ،دارند ماهیگیری هایفعالیت در را وسیعی
 مورد مصالح ترینمهم از خود که ماهیگیری تورهای یطرف از شود.می نظر مورد مسیر در آنها هدایت و نمودن
 ماهیگیری هاینخ را نهاآ ساخت و بافت در استفاده مورد اصلی مواد ،است صید ادوات انواع ساخت در استفاده
 دارینگه و تعمیر ،ساخت هایشیوه و صید ادوات از بهینه تفادهاس برای هنرجویان بنابراین دهد.می تشکیل

 از جلوگیری برای الزم هایمراقبت و شناسایی نحوه ،ماهیگیری هاینخ انواع خصوصیات با باید تورها، انواع
  .کنند پیدا آنها به نسبت را الزم آشنایی تورها، و ماهیگیری ادوات به احتمالی خسارات

  



 های مورد استفاده در ماهیگیریکار با مواد و ابزار

 07 

 گیریماهی مهم ابزارهای ساخت در استفاده مورد اصلی مواد -7 جدول

 گیریماهی ابزار ساخت برای استفاده مورد مواد گیریماهی ابزارهای

 ترال انواع

 ،(Combination Ropes) ترکیبی هایطناب ،(Wires) سیمی هایطناب) طناب ،نخ تور،
 هرزگردها ،(Connector Hardware) دهندهاتصال افزارهایسخت، (Chain) زنجیر

(Swivels)، هاوزنه و بویه (Floats & Sinkers) 

 ایپیاله تورهای
 دهدهنالاتص افزارهای سخت ،زنجیر ترکیبی( هایطناب ،سیمی هایطناب) طناب ،نخ تور،

 فلزی هایحلقه و هاوزنه و بویه هرزگردها، و

 هاوزنه و بویه ها،دهندهاتصال طناب، ،نخ تور، گیرگوش تورهای

 قالب انواع
 قالب و هاقالب انواع هرزگرد، و گیره ،هادهنده اتصال فوالدی، سیم ها،وطناب نخ انواع

  وزنه و بویه ،(Jig) سوزنی

 قفس و هاتله انواع
 و بویه ؛(Fasteners) بست انواع و پالستیکی یا فلزی ،چوبی هایساختار طناب، ،نخ تور،
 دارروکش فلزی هایسیم ها،وزنه

 
 

 هاآن اهمیت و گیریماهی هاینخ

 جاهپن از بیش ماهیگیری ادوات و ابزارها سایر در ،ماهیگیری هایقفس در بجز که نمود ادعا بتوان تجرا به شاید
 از خود که شده ساخته توری هایشبکه از ادوات این بیشتر .دهدمی تشکیل نخ را آنها ساختار کمیت از صد در
 پرداخته یماهیگیر ادوات و ابزار ساختار به اینکه از قبل دارد جای لذا .است آمده وجود به نخ تنیدن هم به

 با مرتبط لمسائ از بسیاری ،شناخت این درک با است بدیهی .کرد بررسی را آن هایگیویژ و نخ ساختار شود،
 غلشا صنعتگران برای ماهیگیری ادوات و ابزار و مصالح ساخت و طراحی زمان در آنها انواع کارگیریهب و انتخاب

 خواهد بارهاین در اولیه مواد از بهینه فادهاست به منجر طبعا   و شده روشن ماهیگیران خود حتی و حوزه این در
  .شوندمی دهبر کار به نخ مورد در که شود ارائه ایپایه مواد از مشخصی تعاریف است الزم منظور همین به .شد
 

 گیرییماه ادوات و تور ساخت در استفاده مورد هاینخ انواع
 اتصال برای الزم زارهایاب سایر اتصال و دوخت و توربافی در استفاده مورد هاینخ ساختار و جنس بخش این در
 وادم جنس شناخت نحوه بر تمرکز با کارگاهی هایفعالیت روند این در .شودمی بررسی و بحث مورد هابافته به

 هنرجویان یادگیری در ایویژه اهمیت هاآن فیزیکی خصوصیات و گیریماهی هاینخ ساخت در دهاستفا مورد
  .داشت خواهد عزیز
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 (Fibre) نخ ةپای و اساس ،لیف

 ،هاپارچه انواع .دهدمی تشکیل را هابافته و منسوج مواد کار اساس و هپای نساجی مختلف صنایع در نخ امروزه
 که هایینخ درتمام اما شوند.می ساخته نخ تنیدن هم در از همگی منسوجات دیگر و ماهیگیری تورهای ،فرش

  دهد.می تشکیل لیف یا تار را هاآن تشکیل ساسا و پایه شوندمی استفاده گیریماهی یا نساجی صنایع در
 یشترب پهنایش به نسبت ایمالحظه قابل حد در آن طول که است سینتتیک یا طبیعی ماده یک تار یا لیف
 ودننم ترکیب از اغلب مهندسی مواد ترین مستحکم .شوندمی استفاده مواد سایر ساخت در اغلب الیاف باشد.
  سنگین. فوق مولکولی وزن با هایناتیل پلی یا کربنی هایفیبر مثل ،آیندمی دست به الیاف
 .هستند تولید بلقا زیاد بسیار میزان به و پایین بسیار قیمت با اغلب طبیعی الیاف با مقایسه در سینتتیک الیاف
 مصنوعی افالی به نسبت پوشش در راحتی دلیل به طبیعی الیاف لباسی هایپارچه تولید و نساجی صنایع در ولی

  .دارند برتری مزیت
 زیر هایگروه در را آنها توانمی منشاء اساس بر .هستند بشر دست مصنوع یا دارند طبیعی منشاء یا الیاف
 :نمود بندیهطبق
 معدنی. ،جانوری گیاهی، :طبیعی منشاء با الیاف 
 سینتتیک الیاف و سینتتیک نیمه الیاف ،شده زاییباز الیاف مصنوعی: الیاف.  

 ماهیگیری هاینخ تولید در استفاده مورد خام ادمو

 طبیعی الیاف

 استفاده مصنوعی یا طبیعی الیاف گروه دو از گیریماهی تورهای بافت در استفاده مورد هاینخ تولید برای
 نتریمهم از رند.دا جانوری یا اهیگی منشأ بیشتر الیاف اول دسته در شد، اشاره هم باال در که طور همان شود.می

 ظریف همه از پنبه الیاف .(1 نمود)شکل اشاره کنف و کتان مانیال، ،سیزال ،پنبه الیاف به توانمی گیاهی الیاف
 ضخیم نسبتا  تا نازک و ظریف هاینخ ساخت در ،مصنوعی الیاف رواج و ساخت از پیش تا و بوده تر نرم و تر

 شدند.یم برده کارهب سبک گیرگوش تورهای بافت در بیشتر ای پنبه ظریف های نخ .گرفتمی قرار استفاده مورد
 ،ک()سالی پرتابی دستی تورهای مثل دیگر ماهیگیری تورهای انواع ازسایر بسیاری ساخت برای اساس این بر

 هپنب الیاف شد.می استفاده ایپنبه های نخ از یزن ایاحاطه تورهای وحتی ای تله تورهای کوچک، ترال تورهای
 هایمنداا سایر از شد، اشاره بدان باال در که دیگر گیاهی الیاف آیند.می دست به دانه پنبه به متصل تارهای از

 تا و خشن و زبر پنبه الیاف با مقایسه در آنها اکثر اما .آیدمی دستبه آنها لیف یا برگ مثل صنعتی گیاهان
 تفادهاس طناب بافت در یا روب کف ترال تورهای مثل سنگین و ضخیم تورهای در بیشتر و بوده سنگین حدودی

 ند.وشمی
 

 گزارشی و مودهن بررسی مصنوعی و طبیعی الیاف کاربردهای خصوص رد اینترنتی، یا ایکتابخانه منابع به مراجعه با  کنید یقتحق
 نمایید. ارائه کالس در نگار پرده صورت به را

 
 
 الیاف از شده ساخته هاینخ البته .داشت اشاره ابریشم و مو ،پشم به توانمی نیز جانوری منشاء با الیاف از

 هایقسمت در همآن و جهان از نقاطی معدوددر تنها ،گیاهی الیاف به نسبت بودن گران دلیل به ابریشمی
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 اختس و تباف برای قدیم در ابریشم ازالیاف شده تابیده هاینخ مثال  شوند.می استفاده صیادی ادوات از خاصی
 در آلیمواد داشتن دلیل به طبیعی الیاف .شدمی استفاده ژاپن در ظریف گیرگوش تورهای از خاصی نوع

 این .نددار تریکوتاه عمر مصنوعی الیاف به نسبت و بوده یپذیر تجزیه و فساد معرض در شدت به شانساختمان
 ریتشدید تاثیر ،است سلولز از سرشار و گیاه مردة هایاندام از بخشی واقع در هک گیاهی الیاف مورد در نکته
 یا تور شدن ور غوطه هنگام یا مرطوب شرایط در هاآن از شده تهساخ مصالح گرفتن قرار با رو این از دارد.
 ارقر هاییارگانیسم میکرو تهاجم مورد شدت هب ،استشده استفاده آنها ساخت در گیاهی الیاف که هاییطناب
 گردد.می پوسیده و تخریب تدریج به آنها بافت و شوندمی سلولز تجزیه سبب که گرفته

 زا ماهیگیری در را خود جایگاه سرعت به گیاهی الیاف ،صنعت دنیای به مصنوعی الیاف رفیعم از بعد رو این از
 شوند.می استفاده کمی خیلی نسبت به وزهامر و دادند دست

 

 
 پنبه

 

 سیزال

 شود. می استفاده طناب یا نخ تهیه برای آنها مختلف هایقسمت الیاف از که گیاهانی از نمونه چند -7 شکل

 
 شوند؟ می تجزیه زودتر ایپنبه درتورهای رفته کار به هاینخ گرم یهاآب در چرا   کالس در کار

 هایآب در ،اندشده ساخته گیاهی منشاء با تورهای از که ماهیگیری ادوات عمر شدن وکوتاه دوام کاهش 
  چیست؟ از ناشی ،آلوده

 

 
 فعالیت

 کارگاهی
 با توانمی شوک نمودن وارد بدون که را ایوزنه حداکثر .نمایید تهیه متر1 الی 5/0 طول به ایپنبه نخ قطعه یک 

 .ماییدن آب از پر و قرارداده مصرف( بار )یک پالستیکی لیوان یک در را آن سپس نمایید. مشخص داشت نگه آن
 نآ ظاهری تغییرات .نمایید خارج آب از را آن هفته یک از پس .شود آب تبخیر از مانع تا بپوشانید را آن روی

 زمایش؛آ ابتدای همانند هوا مجاورت در آن کردن خشک از پس .بگیرید نتیجه و کرده بررسی را بو( ،رنگ )تغییر
 این .ستا نموده پیدا اول بار به نسبت تغییری چه .نمایید آزمایش نمود بلند آن با توانمی که را ای وزنه حداکثر
 قبل تدفعا با را بار هر نتایج .نمود تکرار دیگر هفته چند برای قبلی آب همان در و نخ همان با توانمی را آزمایش
 .نمایید مقایسه نمود خواهید تنظیم منظور همین برای که جدولی در را آزمایش نتایج و نموده مقایسه
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 (Synthetic Fibres) مصنوعی الیاف

 مواد ای عناصرشیمیایی آن طی که است اییشیمی روند یک بیانگر فنی – علمی واژه یک عنوان به سینتتیک
 ساده مواد از مصنوعی الیاف ورند.آمی بوجود را یجدید خواص با پیچیده مواد و شده ترکیب هم با ساده پایه

 سایر با لیافا این که داشت توجه باید شوند.می ساخته کلر و پروسیک اسید ،استیلن بنزن، فنول، مثل شیمیایی
 هایفرآورده از که (Cellulose Rayon) ریون سلولز یا (Cellulose Wool) سلولز پشم مثل مصنوعی الیاف

  .است متفاوت ،آیندمی دست به شیمیایی خاص های رآیندف طی طبیعی پیچیده
  استفاده ماهیگیری تورهای و نخ ساخت در که )سینتتیک( مصنوعی الیاف هایرده یا شیمیایی هایگروه
 .است هشد معرفی 2 جدول در شوند،می

 متفاوت هایگروه از مصنوعی مواد از حاصل یافال از مختلفی اشکال بیانگر جدول در مذکور فنی اصطالحات
 دهش پذیرفته المللی بین سطح در مصنوعی مواد این از گروه هر به مربوط اختصاری معالئ یا هاسمبل .است
 درسی کتاب همین و گیریماهی و شیالت با مرتبط درسی هایکتاب و فنی هایکتاب تمام در چون لذا .است

 شوند. سپرده خاطر به باید ،شودمی یاد آنها از متناوب صورت به
 تورهای و نخ ساخت در کمتری کاربرد آخر گروه سه ،جدول در شده ذکر سینتتیک الیاف گروه یا رده ازهفت

  شوند.می استفاده و تولید ماهیگیری اصدمق برای ژاپن کشور در فقط آنها از و دارند ماهیگیری
 

 هاآن فیزیکی خصوصیات و گیریماهی تصنع در کاربرد دارای مصنوعی الیاف مهم هایگروه -7 جدول

 ردیف
 مصنوعی الیاف رده

 فارسی( )نام
 و انگلیسی نام

 اختصاری عالمت
 فیزیکی خصوصیات

 آمید پلی 1
Polyamide (PA) 

PA6 ;PA6.6 
 در و دارد خوبی گسستگی بار ،( 11/1چگالی=) شودمی غرق آب در

 است. باال مقاومتش ساییدگی مقابل

2 
 استر پلی

 )تترون(
Polyester(PES ) 

 و خوب بسیار گسستگی نیروی ،(83/1 = چگالی)رودمی فرو آبدر
  .است کم آن کشسانی و دارد باالیی پذیری انعطاف

 PolyethyLene(PE) اتیلن پلی 8
 برابر در خوب مقاومت (61/0-69/0 )چگالی= ماندمی شناور آب روی

 باال پذیری انعطاف ،سایش

 پروپیلن پلی 1
Polypropylene 

(PP) 

 آن گسستگی نیروی ،(61/0- 62/0 )چگالی= ماندمی شناور آب روی
 دارد. هوازدگی برابر در کمی مقاومت و باالست بسیار

 کلراید وینیل پلی 5
Polyvinyl Chloride 

(PVC) 

 دارد، کمی گسستگی نیروی ،(83/1-85/1 =چگالیرود)می فرو آب در
 بسیار مقاومت سازی بهینه و آمیزیرنگ بدون هوازدگی مقابل در

 دارد. باالیی

9 
 ایدکلر وینیلیدن پلی

 )تویرون(

Polyvinylidene 

Chloride (PVD) 

 و دارد کمی گسستگی نیروی ،(7/1)چگالی= رودمی فرو آب در
 ست.باال هوازدگی دربرابر مقاومتش

 الکل وینیل پلی 7
Polyvinyl Alcohol 

(PVAA) 

 ،دارد یمتوسط گسستگی نیروی ،(80/1)چگالی= رودمی فرو آب در
 ارد.د ییباال کشسانی قابلیت و باالست هوازدگی دربرابر مقاومتش
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 مصنوعی الیاف گذارینام

 علم رد مرسوم قوانین طبق نیز آنها اصلی نام بنابراین ،هستند شیمیایی یندهایفرا محصول مصنوعی الیاف
 ینا تجاری مبادالت در اما .گرددمی انتخاب آن شیمیایی فرمول یا استفاده مورد مواد ترکیب اساس بر و شیمی
 صوالتمح برای را ایویژه تجاری اسامی وادم این گانکنندتولید اکثر لذا .رسندمی نظرهب پیچیده و سخت اسامی
 عدادت حتی و چند بلکه ،نام یک فقط نه الیاف این از هریک برای که افتدمی اتفاق گاهی کنند.می انتخاب خود

 در حتی و بوده متفاوت هم باز اسامی این نیز آنها کنندة تولید هایکشور در حتی .دارد وجود اسم زیادی
 در راست پلی الیاف مثال  شود. انتخاب آنها برای متفاوتی اسامی است ممکن کننده تولید مختلف هایکارخانه
 ای شوند.می شناخته ترگال نام به فرانسه در و انکرون داکرون، آولین، :مثل ایتجاری هاینام با آمریکا کشور
 ،«پسکالون و دیمافیل» انگلیس در ،«آیرلین و کاپروالن» آمریکا در ،«آمیالن» ژاپن در 9آمید پلی الیاف

 مواد ینا به مربوط فنی اصطالحات از بعضی شوند.می نامیده «پرلون» آلمان در و «فورلیون و سلیون» درایتالیا
 مثال عنوان به .شودمی محسوب الیاف از گروه آن کل برای عام واژه یک لکهب ،نیستند تجاری نام یک صرفا  
 نام که «ساران» واژه یا (،9/9 نایلون یا 9 )نایلون آمید پلی هایالیاف تمام برای است مترادفی «نایلون» کلمه

 شود.می محسوب (PVD) الیاف برای ژنریک
 و یافال آن ژنریک نام از متشکل که ،است ترکیبی تجاری هاینام شامل مصنوعی الیاف تجاری امیاس از بعضی

 .استکننده تولید کشور یا آن زندهسا کارخانه نام
 

 بافیتور هاینخ تولید برای پایه الیاف انواع

 یا نواعا ،هستند برخوردار نیز متفاوتی خواص از که باال در شده برده نام سینتتیک الیاف از گروه هفت بر عالوه
 رد سینتتیک الیاف از بسیاری .دارند را خود خاصو جدید خصوصیات که دارند وجود آنها از نیز دیگری اشکال
 :شوندمی تولید زیر هایشکل
 زیر در توانمی خالصه طوربه را مذکور اشکال در سینتتیک هایالیاف رایج و مهم انواع از بعضی هایگیویژ
 :نمود بیان
 پیوسته الیاف( الف

 درجات با نیز ظرافت نظر از و بوده شکل ابریشمی سیمای دارای ظاهری نظر از و هستند الیتناهی طول دارای
 هم مترمیلی 05/0 از کمتر به گاهی الیافشان قطر که است حدی به آنها ظرافت شوند.می تولید مختلفی

 از دسته این .دارند گرم 2/0 از کمتر وزنی ،طول متر1000  ازای به الیاف این از نوع ترینظریف .رسدمی
  .هستند ترنازک نیز طبیعی ابریشم تارهای از حتی هاالیاف
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 ساختار نظر از سینتتیک الیاف انواع -7 جدول

  انگلیسی نام الیاف نوع ردیف

 Continuous Filament رشته( )چند پیوسته 1

 Staple Fibres منقطع یا ناپیوسته ایرشته الیاف 2

 Monofilament فیالمنت مونو یا ایرشته تک الیاف 8

 Split Fibres دار(ترک )الیاف شده شیار نواری الیاف 1

 Cut thin- Monofilaments (ظریف و منقطع رشته تک ) ناپیوسته رشته تک الیاف 5

 

 ناپیوسته ایرشته الیاف( ب

 از روهگ این جزء طبیعی( )الیاف نامنظم طول با الیافی یا مصنوعی( منقطع )الیاف منظم طول با پیوسته الیاف
 به هشبی آنها ظرافت کنند.می تهیه تابی نخ برای مناسب طول با معموال  را الیاف این .شوندمی محسوب الیاف
 این از که بافی تور هاینخ گیرد.می قرار مترمیلی 120 تا 10 بین ایدامنه در آنها طول و است پیوسته الیاف
 شده تابیده هم در منقطع قطعات آزاد انتهای از ناشی که دارند ناهموار سطحی ،شوندمی ریسیده الیاف گونه
 هاینخ به هاآن از آمده دست به هاینخ گیویژ همین دلیل به و زده بیرون نخ رشته سطوح البالی از که است

 غزشل از مانع ،توربافی در که شودمی سبب گیویژ این .دارد شباهت ایپنبه و پشمی فالیا ریسیدن از حاصل
 و مترمیلی 18/0 تا 11/0 الیاف نوع این قطر شود. حفظ بهتر نیز تور هایچشمه شکلی ثبات و شده هاگره

  .است مترسانتی 112 تا 60 طولشان

 (شیاردار) نواری الیافپ( 

 اند.شده مرسوم اخیر هایسال در که هستند دارشیار ستیکیپال نوارهای از برآمده و مصنوعی الیافی هااین
 یبراق و مانند فیلم پالستیکی نوارهای آنها نشأم و است (PP) هاپروپیلن گروه ،الیاف نوع این ماده ترینمهم
 شیار ،دخورنمی پیچ کشش تحت وقتی نوارها این .شودمی کشیده طولی صورت به ساخت حین در که است
 .ستا لیفی سخت الیاف به وشبیه بوده ینامنظم ضخامت دارای آنها از آمده دستبه نخ رو این از ؛شوندمی شیار

 .شودیم دهاستفا شیرینی جعبه بندیبسته برای هاقنادی در که نمود اشاره هاییالیاف به توانمی نمونه این از
 

 ایرشته تک الیافت( 

 به هک ندسته قوی و منفرد رشته یک مفهوم به تحقیق در هستند، معروف مونوفیالمنت به که اهایهرشت تک
 با نآ ملموس تفاوت .است نخ یک حد در عملکردشان ،باشند داشته بعدی فرآوری به نیاز آنکه بدون و تنهایی
 فیاب تور در ا مستقیم تواننمی را قبلی الیاف که است آن دارشیار یا ایرشته چند هاینخ یا پیوسته الیاف

 در واحد هایرشته مثابه به ،هستند شفاف و آمید پلی جنس از معموال  که هامونوفیالمنت اما کرد. استفاده
 تا 1/0 آنها مقطع قطر و دارند یگرد مقطع سطح الیاف این شوند.می استفاده گیرگوش ظریف تورهای ساخت

  .شودمی اختهس نیز پهن یا بیضی مقطع اب هایمونوفیالمنت نیز گاهی لبتها .است نیز بیشتر حتی و مترمیلی 1
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  (Netting Yarn) توربافی هاینخ ساختار

 تهساخ منفرد عملیات یک طی خام نخ رشته چند یا دو حداقل یدنتابان هم به از توربافی یا ماهیگیری هاینخ
 :از دعبارتن که دارد وجود توربافی مقاصد برای نخ نوع دو گیریماهی صنعت در ،ساختار نوع با متناسب .شودمی
 .(Braided Netting Yarn) باف گیس و ای()لوله بافته نخ و ((Twisted Netting Yarn تابیده نخ

 

  ساختار اساس بر طناب و نخ انواع بندی طبقه -7 نمودار
 

 
 

  تابیده هاینخ ساختار

  (Yarn) رشته( الف

 یارشته هایساختار انواع تمام که تاس نساجی صنعت در عمومی اصطالح یک اضافاتی، هرگونه بدون واژه این
 شود.می شامل را نساجی از حاصل هایفرآورده به مربوط

 (Single Yarn) پایه نخ( ب

 رد .باشد شده درست الیاف تنیدن هم در از که شودمی اطالق پیوسته هایرشته از نوع ترینساده به واژه نای
 شتهر صورت به ابتدا در پایه نخ .گویندمی پایه نخ را هم به منفرد ارهایت یا الیاف تابیدن از مرحله اولین واقع
 .(2 شکل) شودمی تشکیل راست( جهت در )تاب «Z» یا و چپ( جهت در )تاب «S» جهات از یکی در

طناب/ نخ ماهیگیری

های بافته نخ
Braided

Crossingگیس باف هاینخ laid

Tubeلوله ای شکل هاینخ Laid

های تابیده نخ
Twisted

Twoای  رشتهدو  - Strand

Threeای رشتهسه Strand

Fourای چهار رشته Strand

Threeرشته  رشته در سهسه by three strand 

Compoundترکیبی نخ
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 هاطناب انواع و اهیگیریم هاینخ در تاب جهت -7 شکل

 

 :شودمی نامیده زیر اسامی از یکی به ،آن ساخت در هرفت کار به الیاف جنس با متناسب
 شده تابیده پایه نخ Single Spun Yarn or Single Yarn 
 منفرد تار با یهپا نخ Single Filament Yarn  
 رشته تک پایه نخ Monofilament Single Yarn  
 شیاردار الیاف با پایه نخ Single Split Fibre Yarn 

 

 ) (Netting Twine or Folded Yarn توربافی نخ( پ

 دستهب تابیدن عملیات مرحله کی طی در و رشته تک نخ یا پایه نخ رشته چندین یا دو تنیدن هم به از که نخی
 مثل دیگری هایواژه از .است داشته را مفهوم همین حالهب تا گذشته از واژه این .نامندمی بافیتور نخ آیدمی

 توجه باید .شود اجتناب باید یریگماهی نخ یا (Fish Net Twine) ماهی تور نخ ،(Net Twine) تور ریسمان
 هم به از بافیتور نخ بعدکه مرحله در ،باشد شده ساخته S جهت در تابیدن با درابتدا خام نخ اگر که داشت
 از بافیتور هاینخ بیشتر .بود خواهد راست درجهت آن تاب شودمی درست خام نخ رشته سه یا دو تاباندن
 هم به از که نیز بعدی مراحل در توالی و ترتیب این شوند. می درست هم دور به خام نخ رشته سه تابیدن
 شد خواهد رعایت گیردمی صورت طناب یا و ریسمان ساخت یبرا یبافتور هاینخ رشته چند یا سه تاباندن

 شوند. می برده کار به گیریماهی ابزارهای ساخت در وسیعی یاسمق در یبافتور هاینخ .(8 شکل)
 
 
 

 فعالیت
 کارگاهی

 تانانگش بین را آن سر یک خود دست دو با .کنید بررسی را آن و جدا را بافیتور نخ یا ریسمان یک از ایتکه 
 نخ تاب شدن باز با را خود مشاهدات .بچرخانید دیگر دست مخالف جهت در را خود دستان از یک هر و گرفته
 نمایید. توصیف مرحله این در را تاب( جهت ،ها رشته )تعداد نخ ساختار و دهید شرح

 
 

 

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Yarn_twist_S-Left_Z-Right.png
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 )طناب( یبافتور نخ اجزای و ساختار -7 شکل

 

  (Braided Twine) بافته هاینخ

 کمتری قابلیت تابیده هاینخ با مقایسه در زیرا ،دارند تابیده هاینخ به نسبت کمتری کاربرد هانخ از دسته این
 :شوندمی تقسیم گروه دو به خود هااین دارند. زدن گره برای

 ( Crossing Laid) بافته هاینخ
 بافته هم در ایگونه به و متقاطع صورت به آنها نهبد در خام هاینخ .نددار مانند گیس ساختار یک گروه این
 نبود ایلوله تسمیه وجه .ندارند مغزه خود میانی بخش در اینها رسند.می نظر به مانند ولهل که هستند شده
  .(الف - 1 شکل) است ساختار همین خاطر به هم آنها

 (Tube Shaped) شکل ایلوله بافته هاینخ
 و ور از میان در یک رشته هر که ایگونه به اند.شده تنیده هم در حصیر بافت به یهشب خام هاینخ گروه دراین

 خام نخ از ممتد و طولی هایرشته اطراف در شده ایجاد ساختار .شودمی رد خود همجوار دیگر هایرشته زیر
  .(ب - 1 شکل) آوردمی بوجود را نخ از توپری لوله و شده تنیده هم در شوند،می تلقی مغزه عنوان به که
 

 الف

 

 ب

  مغزه( با ایلهلوب( ) ،باف( گیسالف( ) ،شده بافته هاینخ ساختار -7 شکل

 الیاف

 نخ خام

 بافی )نخ یا طناب(تورنخ 

 )نخ و یا طناب تابیده( ریسمان
 Zتاب در جهت 

 Zتاب در جهت 

 sتاب در جهت 
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 ادند نشان برای تابلو یک نخ قطعه چند یا یک از استفاده با و خود زندگی محل در موجود امکانات به وجهت با  منزل در کار
 ایید.نم هدیه کالس به تکمیل از پس و کرده گذارینام را نخ قطعه هر مختلف هایقسمت و نموده درست نخ اجزای

 
 

 بافیتور نخ گیری اندازه هایسیستم
 نوانع هب .است بیان قابل شماره یا عدد یک قالب در و است نخ خصوصیات ترین مهم از یکی (زبری )یا ظرافت
 یارزیاب ها،آزمایش انجام برای یاپایه و است ناپذیر اجتناب نخ خرید مواقع در اشتباه قابل غیر و روشن معیاری

 یا طول واحد هر )وزن( جرم به عادی طور به گیریماهی نخ یک ظرافت تعیین است. آن انتخاب و خصوصیات
  .خام نخ یک از جرمی واحد هر ازای به طول برعکس،

 (Denier)دینیر گیری اندازه سیستم( الف
 «Titre تیتر» یا «Linear density خطی چگالی» را آن اصطالحا   که است مستقیم سیستم یک اول مورد
 کند.می بیان گرم به را تار یک از متر 6000 وزن سیستم این نامند.می

 (The Tex System)تکس سیستم( ب
 کشورهای گیریماهی و نساجی صنایع در .است مستقیم غیر سیستم یک جرم( واحد ازای به )طول دوم روش اما

 متاسفانه که شودمی استفاده واحدها نمونه این از متفاوتی اریگذوعالمت گذاریشماره هایسیستم مختلف
 اصال   که دارند را خود خاص گذاریشماره هایسیستم نیز کارخانجات براین عالوه .روندمی کار به هم هنوز
 اطالعات داشتن دست در بدون رو این از ،است کم بسیار ارتباط این یا ندارد خام نخ ساختار با خاصی اطارتب

 تاندارداس المللی بین سازمان نساجی فنی کمیته دلیل همین به هستند. استفاده بال عمال   آنها مورد در کافی
 که داد ارائه را متریک واحدهای پایه بر و شمول جهان مستقیم سیستم یک معرفی پیشنهاد ،(ISO) جهان
 سنتی هایتمسیس تمام جایگزین بتواند و باشد کاربست قابل و نافذ خام نخ هایمدل و انواع تمامی برای بتواند
 هایتور با مرتبط مصالح برای باالیی اهمیت پیشنهاد این المللی، بین گیریماهی ماهیت منظر از .بشود هم
 یابد. توسعه و ترویج آن پذیرش و قبول مسیر در باید ها تالش تمامی و دارد دیصیا

 «Tt» اختصاری عالمت با که دارد. نام (Tex) تکس است شده پیشنهاد ایزو ازسوی که گذاریشماره سیستم
  .ستا منسوج مواد طول از معینی دارمق جرم مبین ،کهاست خطی چگالی بیانگر سیستم این شود.می داده نشان

 .تاس«تکس» آن پایه واحد گیرد.می کار به را متریک واحدهای و دهبو دهی ده ارقام مبنای بر شده یاد سیستم
 :کند.مثال می داللت را خام نخ از کیلومتر کی گرم( )به جرم تکس واحد در خطی چگالی

 خام نخ متر 1000 / گرم1 = تکس 1
 1000 یعنی ،است تکس یک آن شماره که شودمی گفته ،(Yarn) خام نخ یک مورد در وقتی ترساده بیان به

 دارد. وزن گرم یک آن متر
 خام نخ نییع ،هاآن اولیه تابیدن از حاصل رشته یا الیاف بودن ترسنگین معنای به شدبا بیشتر تکس ارزش هرچه
  .است
 مرتبط واحدهای نیز کسری و عددی مضارب برای )ایزو( جهانی استاندارد سازمان تکس، واحد ارزش بر عالوه

 :است نموده ارائه و تدوین زیر شرح به را
 خام نخ کیلومتر هر ازای به گرممیلی 1 = (Mtex)تکس میلی
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 خام نخ کیلومتر هر ازای به گرم دسی 1 = (Dtex) تکس دسی
 خام نخ کیلومتر هر ازای به کیلوگرم 1 = (Ktex) تکس کیلو
 ولی ،دهندمی پوشش را آن و کرده مینتأ را خام نخ ساختار و طول و جرم بین رابطه فقط مذکور سیستم هردو

 کرد. استنباط تواننمی آن از را الیاف وجنس عنو مثل دیگر جزئیات
 

 ؟است مفهومی چه به عدد این .است شده درج (Tex 23) تکس 32 عدد ،نخ بسته یک روی بر  کالس در کار
 

 
 

 تکس( و )دینیر یکدیگر به نخ گذاریشماره سیستم دو برای تبدیل و هامعادل -7 جدول

 منسوج مواد     
  سیستم

 گذاریشماره

 آمید پلی
PA 

 پروپیلن پلی
PP 

 اتیلن پلی
PE 

 استر پلی
PES 

 وینیل پلی
 الکل

PVA 

 297 250 100 160 210 )دینیر( تیتر

 Tex 28 21 11 23 80تکس سیستم

 

 :یکدیگر به هاسیستم تبدیل

 بدیلت دیگری به را آن بخواهیم و باشیم داشته ،تکس یا دینیر هایسیستم از یکی در را نخ یک شماره چنانچه
  :داد انجام را محاسبه و استفاده یزن زیر فرمول از توانمی ،نماییم

 Tex= 0.111 xTd 
 ؟است برخوردار ای نمره چه از تکس سیستم در ،دینیر 250 الیاف با استر پلی جنس از خام نخ: مثال 

 Tex= 0.111 xTd           تکس =111/0 × 250             27.75 23#
 

 تکس(، )سیستم سوم ردیف در شده داده ارقام گرفتن نظر در بدون 5 جدول در مذکور منسوجات از هریک برای  کالس در کار
 دتانخو که یمشابه جدول در و نموده تبدیل کست به را دینیر هایگذاریشماره معادل باال فرمول از تفادهاس با

  .دهید مطابقت 3 جدول سوم ردیف امارق با را شده محاسبه ارقام درپایان .نمایید جاگذاری نمودخواهید تنظیم
  .نمایید خودداری پایین یا باال به حاصل ارقام نمودن گرد از :نکته

 

 
 نخ مثل نهایی محصول برای اما .بود خام نخ به مربوط فقط شد بیان تکس هایارزش مورد در کنونتا آنچه

 عددی ارزش از قبل و شودمی داده نشان "R" سمبل با راکه خطی چگالی (Resultant) برآیند توانمی توربافی
 واحد به ،یبافرتو نخ مثل نهایی محصول از متر 1000 جرم بیانگر (Rtex) بنابراین برگزید. را شودمی آورده
  .است گرم
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 بافیتور هاینخ خصوصیات

 توجه مورد وصیاتخص ایپاره نظر از دارند کاربرد وربافیت و گیریماهی هایفعالیت در که ییآنها ویژههب نخ انواع
 خن ساخت در استفاده مورد الیاف مشخصات و صفات برپایه خصوصیات این از بسیاری .گیرندمی قرار اهمیت و

 درآب، فروروی سرعت هوازدگی، قبال در مقاومت آب، در پایداری و تحمل قدرت ،چگالی مثل است، استوار
 در و تاب تعداد ،لطافت مثل ،آن ساختاری خصوصیات البته سینتتیک(. )الیاف ذوب نقطه ،آب در نخ وزن
 نای از بعضی زیر در .دارد اهمیت میزان همان به شده، تنیده هم در هایرشته میزان باف گیس هاینخ

 شوند:می داده توضیح و بررسی خصوصیات

 هوازدگی
 وادم خصوصیات بر گازها و صنعتی هایدود باد، باران، نور، مثل مرکب تاثیرات بیان برای واژه این از استفاده
 ثابت کتهن یک ولی ،است مشکل بسیار هانخ روی بر تنهایی به عوامل این از هریک اثر تعیین البته است. منسوج

 افالی بر را مخرب اثر بیشترین ،است خورشید نور تشعشات حاصل که بنفش ماوراء اشعه که است این شده
 مقایسه رد ،شوندمی تیره آمیزی رنگ گانکنند مصرف سفارش به که آمید پلی الیاف از بعضی دارد. سینتتیک

 سجن .دارند بیشتری ذیریپ آسیب خورشید نور مقابل در دارد، درخشنده و جالدار حالتی که آن واقعی رنگ با
 به نسبت ،PP الیاف مثال  .است مهمی عامل خورشید نور مقابل در نخ مقاومت در نیز استفاده مورد الیاف نوع و

 سایر نبی در که این تشخیص و دارد خورشید نور مخرب اثر مقابل در را مقاومت کمترین اتیلن پلی و آمید پلی
 گریدی عوامل مختلف نقاط در زیرا ،است مشکل ترهستندمقاوم هوازدگی برابر در یک کدام سینتتیک الیاف
  دارند. را خود خاص تاثیر شوند می تولید مختلف های کارخانه توسط که الیافی خصوصیات ،فصل مثل
 Breaking Load) (گسستگیبار
 نیروی رتاثی تحت که زمانی در ریسمان)طناب( یک حتی یا نخ یک که شودمی گفته ثابت( )بار باری حداکثر به

 بار» عنوان تحت ،نشده گسیختگی هم از دچار و است آن داریونگه تحمل به قادر بار آن از حاصل کشش
  .شودمی داده نشان (BL) اختصاری عالمت با که شودمی نامیده «گسستگی

 گیریاندازه (N) نیوتن واحد با را گسستگی بار .است «Breaking Strength »نیروی گسست  آن معادل واژه
  میزان با متناسب توربافی هاینخ انواع و طناب ،نخ گسستگی نیروی دهند.می رانشان آن مقدار و نموده
 تساخ در تفادهاس جهت شانانتخاب برای مهم شاخصی ؛شدن کشیده سخت استرس قبال در نهاآ پذیریآسیب
 شود.می محسوب آنها مختلف هایقسمت تیح یا صید ادوات و ابزار
 است: زیر شرح به که است ضروری «کاریایمن بار » عنوان تحت تعریف یک بیان باال شاخص خصوص در

 (Safe Working Load) )عملیاتی( یکارایمن بار
 اریک ایمن بار است، تضمین قابل آن با کار فرایند در ،طناب( یا )نخ منسوج محصول یک که باری حداکثر به
 دهند.می نشان (SWL) اختصاری عالمت با را شاخص این .است « عملیاتی حدبار» آن معادل واژه .گویندمی

 (Safety Factor) ایمنی ضریب
 طناب یا نخ برای را ایمنی ضریب توانمی گسست نیروی و کاری ایمن بار یهاشاخص مقادیر داشتناختیار در با

 است: زیر شرح به آن رابطه که نمود محاسبه
 SF=BL/SWL ایمنی ضریب = گسستگی بار کاری/ایمن بار
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 هایطناب انواع یبرا آن مقادیر نیز 5 جدول در .است 5-9 حدود در سیمی هایطناب برای ایمنی ضریب مقادیر
  .است شده ارائه مختلف هایقطر با سینتتیک

 

 مختلف هایقطر با هاطناب انواع برای ایمنی ضرایب -7 جدول

 13-100 10-11 80-83 20-23 8-13 متر()میلی قطر

 25 20 15 10 3 (SF) ایمنی ضریب
 

  :(Density) چگالی
 مکعب مترسانتی بر گرم واحد قالب در را آن معموال   و گویندمی حجم واحد ازای به )وزن( جرم به چگالی

(8g/cm )اثیرت ماهیگیری ورهایت خصوصیات بر زیر هایشکل از یکی به تواندمی الیاف چگالی کنند.می بیان 
 باشد: گذار
 رو این از .است هوا در خشک حالت به آن وزن با مقایسه در تور کمتر وزن معنای به الیاف کمتر چگالی 

 روی بر ،لنپروپی پلی و اتیلن پلی الیاف مثل باشد، مکعب مترسانتی بر گرم یک از کمتر آن چگالی که الیافی
  .است آنها به بیشتری وزنه اتصال به نیاز درآب تور بردن فرو برای و مانندمی اورشن آب
 طناب لمث متعلقات هرگونه نمودن اضافه بدون ،شوندمی بافته باال چگالی با الیاف از هایشاننخ که تورهایی 
  .روندمی فرو درآب تر سریع اندشده فتهبا سبکتر ازالیاف که ییآنها به نسبت وزنه؛ و
 دنماینمی اشغال را متفاوتی حجم ،متفاوت چگالی اما یکسان نخ قطر و وزن با متفاوت جنس دو از تورهایی. 
  .بیشتر فضای اشغال یعنی کمتر چگالی با تور

 (Twist))پیچش( تاب
 یک ابت میزان .دارد آن سانی کش قابلیت و گسستگی مه از نیروی در بسزایی تاثیر طناب و نخ در تاب تعداد

 شکل)دهندمی نشان اینچ طولی واحد در گاهی و (t/m) )متر( طول واحد در تاب تعداد صورت به را طناب یا نخ
 ان(ریسم )در نخ یا خام نخ رشته سه یا ود تابیدن هم به از خود ریسمان یک یا ماهیگیری نخ یک که آنجا از .(5

 در فقط تاب دادتع گیریاندازه برای اما ،هستند تاب تعدادی دارای مرحله هر در آنها از هریک و شودمی ساخته
 دهدهنتشکیل داخلی هایرشته هایپیچش لذا شود،می گیریاندازه شاخص این ،ریسمان( یا )نخ نهایی محصول

  .بود نخواهند نظر دورم ریسمان یا نخ

 
   .است شده داده نشان اینچ طولی واحد در گیریماهی نخ یک در تاب تعداد -7 شکل
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 ماهیگیری هاینخ قطر برآورد نحوه

 اما ،مودن استفاده میکروسکوپ و کولیس ،متر میکرو مثل ابزارهایی از توانمی دقیق هایگیریاندازه برای گرچه
 جودو قطرنخ تقریبی گیریاندازه برای نباشند دسترس در کورمذ ابزارهای از یک هیچ که زمانی در ساده روشی
  .است شده داده نشان زیر در که دارد
 معمولی کش خط یک با را ها حلقه کل طول و بتابانید ،9شکل با مطابق مداد یک دور به بار 20 را نظر مورد نخ

 نمایید. گیریاندازه

 
 کش خط از استفاده با نخ قطر محاسبه نحوه -9 شکل

 با: است برابر نخ این قطر آنگاه ،شود گیری اندازه مترسانتی9 مداد، دور به شده پیچانده نخ دور 20 اگر مثال:
 مترمیلی 90 / دور 20 = 8 مترمیلی نخ( )قطر

 ایمرحله ارزشیابی

 مراحل کاری ردیف
)ابراز، شرایط کار 

 نتایج ممکن مواد، تجهیزات، مکان(
 ، داوری، استاندارد )شاخص ها
 نمره دهی(

 نمره

1 
 هایکار با نخ

 بافیتور

 تجهیزات: 

 

مکان: کالس و کارگاه 
 یا روی شناور

باالتر از سطح 
 انتظار

 نواعا بداند. رابافی تور نخ دهنده تشکیل اجزای و ساختار
 از ار مصنوعی الیاف بداند. را نتتیکیس و طبیعی الیاف
 گیریماهیهای با مفهوم تاب در نخ. داندب ساختاری نظر

زدگی هوا گسستگی و بار مفاهیم با باشد. داشته آشنایی
 هایسیستم بافی آشنایی داشته باشد.های توردر نخ
 به را آنها تبدیل و محاسبه نحوه و نخ در گیریاندازه

 .بداند یکدیگر

8 

سطح در 
 انتظار

 بداند. را ماهیگیری نخ دهنده تشکیل اجزای و ساختار
 را نوعیمص الیاف بداند. را نتتیکیس و طبیعی الیاف انواع

 بافیهای تور. با مفهوم تاب در نخبداند ساختاری نظر از
افی بهای توربا مفهوم هوازدگی در نخ باشد. داشته آشنایی
 بداند. را گسستگی بار مفهوم باشد. داشته آشنایی

2 

تر از پایین
 سطح انتظار

 نواعا بداند. رابافی تور نخ دهنده تشکیل اجزای و ساختار
ای هاند.با مفهوم تاب در نخبد را نتتیکیس و طبیعی الیاف
 باشد داشته آشنایی گیریماهی

1 
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  طناب انواع با کار

 اعم ،دریایی هایفعالیت برخی در دارد، انسان روزمره زندگی در که مختلفی کاربردهای و نقش بر عالوه طناب
 به صالات ،کردن مهار برای آنها از کشتیرانی در کنند.می ایفا را ایبرجسته نقش نیز ریگیماهی و کشتیرانی زا

 با یانملو درس در که شوندمی استفاده هافعالیت از دیگر بسیاری و کشیدن باال کوچک(، شناورهای لنگر)در
  .ایدشده آشنا آن از متعددی موارد

 یزارهااب بین ارتباط وظیفه ،شناور با گیریماهی ادوات و ابزار بین ارتباط دایجا بر عالوه ها طناب ،گیریماهی در
 هایکاربرد از دیگر یکی دارند. عهده بر نیز را آنها نمودن مهار کلی طور به و ساحل، با ،گیرانماهی با گیریماهی
 نواعا برای اسکلت یا چارچوب ایجاد و گیریماهی هایابزار ساختمان به خشیدنب شکل گیریماهی در آنها اصلی
 .است دهندمی تشکیل توری های بافته را آنها اصلی هایبخش و بدنه بیشتر که است ابزارهایی خصوص به آنها
 .نمود اشاره هاترال مختلف انواع و ایپیاله گردان تورهای ها،پره گیر،گوش تورهای انواع به توانمی ونهنم این از

  .است هاطناب کاربرد از دیگری نمونه نیز ایکیسه تورهای در دهانه داشتن نگه بسته و باز سهم از بخشی
 در شوند.می ساخته و تابیده متفاوتی اشکال در و هستند متنوع بسیار اندازه و قطر جنس، نظر از هاطناب
 نگامه در ،کنندمی استفاده صید برای عظیم و نگینس تورهای از که ترالرها، مثل قدرتمند و بزرگ هایکشتی
 کنند.می استفاده تور( بزرگی با متناسب) متفاوت هایضخامت با (Wires) سیمی هایطناب از تورکشی عملیات

 هایطناب انواع از سیمی هایطناب جای به دارند فعالیت خرد ریماهیگی بخش در که تر کوچک شناورهای در
  کنند.می استفاده تور کشیدن برای نتتیکسی

 یا و شودمی استفاده نهنگ صید برای که (Harpoon) پرتابی های نیزه مثل گیریهیما ابزارهای در طناب نقش
 نیز دهدمی تشکیل قوی ولی نازک هاینریسما و طناب را شانساختار اصلی محور که طویل، هایقالب رشته

 است. برجسته

 
 )سینتتیک( مصنوعی الیاف از شده ساخته هایطناب از انواعی -0 شکل

 
 فعالیت

 کارگاهی
 بافته )ال( گرده چند از طناب دهید: پاسخ زیر سواالت به و کنید بررسی را آن اجزای و تهیه را یکوتاه طناب رشته 

 اند شده اصلی گرده تشکیل باعث دیگری فرعی هایگرده آیا ؟دارد دیگری اجزای چه اصلی دهگر هر ؟است شده
 ؟است الیاف از ای مجموعه شدن بافت هم به محصول خود فرعی های رشته اینکه یا
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 طناب دهنده تشکیل اجزای و اصطالحات

 هایطناب ویژه )به هاطناب مورد در شد، گفته نخ مورد رد که اصطالحاتی و ساختمانی هایگیویژ بیشتر
 دارد وجود طناب برای نیز مشخصی اصطالحات چند هر کند.می صدق مصنوعی( و طبیعی الیاف از شده ساخته

  شد. خواهد پرداخته آنها شرح به که
 رندگیمی قرار استفاده مورد ماهیگیری در که ییآنها جمله از مختلف هایطناب بافت برای که خام مواد ترینمهم

 خام ماده نبیشتری بیستم قرن نیمه تا فلزی. نازک هایسیم رشته و سینتتیک الیاف گیاهی، الیاف از: عبارتند
 گیاهی الیاف جای سینتتیک الیاف امروزه چند هر داد.می تشکیل یاهیگ الیاف را طناب بافت برای استفاده مورد

 اهانگی منابع هب یتوجه قابل دسترسی که کشورها از بعضی در هنوز اما ،اندنموده اشغال ادنی نقاط اکثر در را
 محلی ورتص به نیز هاطناب نوع این از استفاده ،دارند نارگیل و سیزال ،کنف مثل صنعتی هایفیبر کننده تولید

  .است مرسوم بسیار ایمنطقه حتی و

 (Rope Yarn) طناب نخ
 دباش منفرد رشته یک دارد امکان یا که است طناب در گرده هایرشته از هریک دهنده تشکیل اجزای طناب نخ

 اشدب شده کابل یا تابیده هایرشته شامل یا است شده برده کار به مانیال از شده ساخته هایطناب در آنچه مثل
 تارهای ،گیاهی الیاف از شده ساخته هایطناب در .(3 شکل) شودمی دیده نایلونی هایابطن در که آنچه مثل
 هیهت سینتتیک الیاف از که اییهطناب در اما دهند.می تشکیل را طناب نخ و شودمی تابیده هم به شده آماده
 از و یدهتاب نخ پایه هاینخ تابیدن از و کند ایجاد را پایه نخ تا شوندمی تابیده هم به پیوسته تارهای ،شوندمی

 طناب خود نیز طناب هاینخ تاباندن هم به از شود.می درست شده کابل نخ یا طناب نخ هم دور به آنها تابیدن
  .(3 شکل) شودمی تولید

 

 
   )مانیال(. گیاهی و شده( )کابل نایلونی رشته سه های طناب از نمونه دو تارساخ -7 شکل

 نایلون مانیال
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وند، شهای ماهیگیری استفاده میها و لنجهای سینتتیک سه رشته )سه ال( معمولی که در کشتیالبته اکثر طناب
 استهای طویل مونوفیالمنت های کابل شده را ندارند و نخ طناب در حقیقت از رشتهپیچیدگی ساخت طناب

ر شود. از نظر قطکه با تابیدن آنها به دور هم رشته )گرده( و با تاباندن سه گرده به دور هم، طناب تشکیل می
و به سختی اتفاق  دهندمتر تشکیل میمیلی 90الی 3های با قطر بیشترین مصرف طناب در ماهیگیری را طناب

 کاربرد داشته باشد. متر در ماهیگیریمیلی 90افتد که طنابی با قطر بیش از می

 ( Strand( ))گرده رشته

گرده  های موجود در بازار سهمحصول به هم تابیدن تعدادی نخ طناب به دور یکدیگر است. اکثر طناب گرده
 را هاگرده اینطناب تنها از سه گرده تشکیل شده باشد،  شوند. اگرهای سه ال نیز نامیده میدارند که به طناب

 آنها از دیگر دسته چند مجددا  چنانچه اما .(ب و الف -6 شکل)نامندمی (Primary Strand) هاولی گرده نام به
 گرده را دوم مرحله هایگرده ،شوند تابانده هم به متحد دسته یک صورت به اندشده تابیده هم دور به قبال  که

 هم به از خود که شودمی دیده شده کابل هایطناب در آنچه با گویند)مشابهمی (Secondary Strand) ثانویه
  .(پ -6 شکل) شوندمی حاصل گرده سه طناب ندچ تاباندن

 

  
 سطح مقطع طناب ساخته شده از الیاف گیاهی )مانیال(  -6شکل 

 ، Shroud laid) (، ب( طناب چهار گرده با مغزه در وسطHawser laid) (الف( طناب سه گرده)سه ال(

 کابل شده )بافته شده از پنج گرده ثانویه و یک مغزه میانی که شامل یک طناب سه گرده است(پ( طناب 
 

  .دهدمی نشان را ال( )چند گرده چند ایهطناب تولید کلی شمای -1 نمودار
 

 
   تابیده هایطناب انواع تولید کلی ساختار - 7 نمودار

 پ ب الف
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  (Core) مغزه

 ،دارد عهده بر را آنها ساختار از حمایت جنبه که را هاطناب از بعضی هایرشته میانی فضای در پرکنندة عناصر
 از متفاوت یا طناب دهنده تشکیل هایگرده در استفاده مورد الیاف جنس از است ممکن مغزه .گویندمی مغزه

 جنس از حتی مغزه است ممکن هیگا .دارد بسیار کاربرد سیمی هایطناب در ویژههب مغزه باشند. آن نسج
  شود. انتخاب نیز فلزی هایسیم

 

  

  پیوسته الیاف با آمید پلی جنس از رشته چهار طناب یک در ،(C) مغزه موقعیت -77 شکل

 

 طناب برای گیریاندازه هایسیستم

 از تارها ظرافت میزان گیریاندازه برای ،نمودید مطالعه منسوج ساختارهای و نخ مورد درقبال  که طورانهم
 رایب اولیه پایه چون نیز هاطناب در است. طول ازای به جرم ینمب شدکهمی استفاده دینیر و تکس هایسیستم
 اهطناب در گیریاندازه برای نیز هاسیستم همان ،دهدمی تشکیل سینتتیک یا گیاهی الیاف را آنها ساخت
 مورد مواد از ترسنگین مراتب به طناب ساخت در ادهاستف مورد هاینخ و الیاف که آنجا از ماا دارد. کاربرد

 محاسبه ( Kilotex تکس کیلو )مثل تکس اضعاف قالب در باید طولی چگالی ،است ماهیگیری هاینخ در استفاده
  شود. بیان و

 نخ تار یک از طول متر 1000 ازای به گرم 1 = تکس1
 گرم کیلو واحد به منسوج)طناب( توده یک از متر 1000 وزن = تکس کیلو 1

  ((Td دینیر × 0 /111 = تکس
 

 شده تابیده و نهایی محصول یک انعنو به ماهیگیری هاینخ در آنچه مانند :Resultant Tex) (تکس برآیند
 اب تکس گیریاندازه واحد در را آن اندازه شده تابیده نهایی محصول یک عنوان به نیز هاطناب در است، موسوم
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 عدد ذکر از قبل (Rtex) صورت به و آیدمی تکس از قبل عالمت این .دهندمی نشان (R) اختصاری عالمت
 تر هفشرد رتصو به شوندمی تابیده هم به وقتی لیافا که شودمی نوشته خاطر بدان کسآرت شود.می نوشته
 ترکوتاه عادی حالت از آنها طول حدودی تا طناب یا نخ تولید برای آنها بر شده اعمال هایتاب اثر در و درآمده

 .است ترسبک آن از حاصل تابیده نخ از طول واحد میزان همان به نسبت خام نخ طولی واحد یک لذا .شودمی
 رقم معمول روال طبق وقتی بنابراین .است تکس از بیشتر (10 )% درصد ده تقریبا  آرتکس ،تجربه براساس
 آن هب را آمده دست به رقم از درصد ده با معادل باید نهایت در ،کنیممی محاسبه طناب یا نخ یک برای ار تکس

 آید. دست به است شده تابیده نهایی محصول یک که آن آرتکس تا بیفزاییم
 ساختاری با است شده محاسبه 210 دینیر سیستم در آن خام نخ اندازه که آمید( )پلی نایلونی طناب یک :مثال

 :است دسترس در زیر شرح به
 این خطی چگالی .است مونوفیالمنت الیاف رشته 50 از متشکل گرده هر ،رشته( 8) طناب هایگرده تعداد
  .(است تکس 28 با برابر دینیر 210 )هر نمایید محاسبه تکس سیستم در را طناب

 
 دینیر 210×50×8= تکس 28×50×8

  تکس =8150
 شودمی محاسبه خام نخ از بیشتر صد در 10 منسوج محصول یک عنوان به طناب مورد در آرتکس که آنجا از

 :شودمی محاسبه زیر شرح به تکس رقم 10 % نمودن اضافه با مذکور رقم
815= % 10 ×8150  

Rtex 8761=815+8150 
 
 

 به را خود ایه بررسی نتایج و تحقیق مانیال و کنفی الیاف خصوص در اینترنت و ایکتابخانه منابع از استفاده با  منزل در کار
 نمایید. ارائه کالس به نگار پرده صورت

 
 

 

 
 ساختار نظر از طناب انواع

 شودمی استفاده نیز هاطناب از یدیگر مختلف انواع گیریماهی در رفت، آنها شرح که یافیال هایطناب جزهب
 :داشت اشاره زیر هاینمونه به توانمی هاطناب نوع این ترین مهم از .شد خواهند معرفی ا مختصر که
 ؛ویژه ساختار با هایطناب 
 ؛دار بویه هایطناب 
 ترکیبی؛ هایطناب 
 سیمی هایطناب. 
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 ویژه ساختار با هایطناب( الف

 سربی هایطناب و (11شکل) ،(Float Line) دار بویه هایطناب است: ذکر قابل نمونه دو هاطناب دست این از
 و بحث مورد که گریدی هایطناب انواع سایر خالف بر طناب وعن دو این .(12 شکل) ،(Lead Line) دار وزنه یا

 شوند.یم استفاده ماهیگیری مقاصد برای صرفا  دارند، برد کار دریایی هایفعالیت سایر در و گیرندمی قرار معرفی
 هادی دیواره و نت( )ترامل الیه سه تورهای و گیرگوش تورهای در استفاده برای سربی و دار بویه هایطناب
 و ساخت برای کارگری هایهزینه حذف دلیل به کم هزینه ،آنها مزایای از .است مناسب شناور هاینت ست

 بآ در دام شکل در گونیهم سبب که است تور در شناوری و وزن یکنواخت توزیع و وزنه و بویه با تور تجهیز
 تور شدن پیچیده هم در امکان بردن بین از آنها مزایای دیگر از برد.می باال نیز را صید بازده بالطبع و شودمی

 .شودمی محسوب عملیات حین در گیرانماهی مشکالت از یکی خود که است
 

  
 گیر گوش تورهای در استفاده مورد دار بویه طناب نمونه یک-77 شکل

 دهد.می نشان را طناب غالف در شده برده کار به شناورهای از یکی شکل دوکی سفید قسمت

 
 که هستند نخ از مغزه یک دارای ،هستند معروف Patent Lead Line) (نام به اصطالحا  که دار سرب هایطناب

 رد سربی هایطناب دارد. جای مسی سیم رشته یک خن جای به یا سربی هایگلوله آن روی بر معین فواصل به
 از بعضی مشخصات شوند.می ساخته طولی، واحد هر در نیاز مورد تعادل میزان با متناسب ،مختلف هایاندازه
 :است زیر شرح به هاطناب این

 کیلوگرم 5/2 = سربی طناب متر100
 کیلوگرم 3/8 = سربی طناب متر100
 کیلوگرم 5/5 = سربی طناب متر100
 کیلوگرم 6/12 = سربی طناب متر100
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 دار سرب هایطناب از اینمونه -77 شکل

 (Combination Ropes)ترکیبی هایطناب( ب

 دهش ساخته فلزی هایسیم رشته و مصنوعی یا طبیعی دار الیاف هاینخ از که است هاییطناب شامل گروه این
 ازمانس نظر از باشند. شده داده پوشش لیفی هاینخ با کامل رطو به فلزی هایسیم رشته که نحوی به باشند،

 شرح بدین آنها استاندارد تعریف شود.می گفته (Combined Rope) هاطناب این به (ISO) جهانی استاندارد
 :که است
 یبیعط لیفی هاینخ از گرده هر که باشند شده تشکیل گرده چندین از متشکل ،مغزه بدون یا با که هاییطناب

 ندباش دهش متقاضی(تشکیل درخواست با متناسب) آن بدون یا گالوانیزه روکش با سیمی هایکابل و مصنوعی یا
 شود.می نامیده ترکیبی طناب
 ثال  م است، گرفته صورت آنها مطلوب وصیاتخص ترکیب هدف با ترکیبی هایطناب در گوناگون مواد ترکیب
 فتیس افزایش ،ارتجاع کاهش ،گسیختگی باالتر نیروی مینتأ برای آنها ساختار در فوالدی ایهسیم از استفاده
 هایمسی تمحافظ و سفتی و جرم کاهش برای نیز فیبری الیاف از دیگرطرف از .است آنها جرم بردن باال و طناب

 گسیختگی وینیر با قوی طنابی ،ترکیب این نتیجه که است بدیهی شوند.می استفاده گیپوسید مقابل در فوالدی
 این و شودمی آن به متصل تور لغزش از مانع که است زبر سطحی و کم سانی کش قدرت و مطلوب قدرت و

 با ترکیبی طناب نمونه دو 18 شکل .است سیمی صرفا   یا لیفی هایطناب انواع سایر به نسبت امتیاز یک خود
 هب هاسیم نظم ،بر سیم قیچی با طناب شدن قطع اثر در )البته دهدمی نشان را مغزه بدون و دار مغزه هایگرده
  .(است خورده هم

 
 فوالدی سیم 77 از متشکل گرده مغزه)هر بدون گرده با رشته شش طناب:a ترکیبی. طناب نمونه دو عرضی مقطع-77 شکل

  است( ظریف فوالدی سیم 77 دارای گرده )هر دار مغزه های گرده با رشته شش :طنابb است(؛

 های تسبیح مانند سربیدانه
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 هاطناب در )پیچش( تاب

 هاینخ که ترتیب این به .(11 شکل) هستند تاب راست دیگر عبارت به یا Z جهت در معموال   هاطناب در تاب
 نیز هاطناب بعضی تاب که است ممکن البته .باشد S) (جهت در هاگرده تاب و( Z) جهت در تابشان باید طناب

 به هاطناب نوع این ولی ود.ب خواهد Z) (اههگرد و (S) طناب هاینخ جهت حالت این در که باشد (S) جهت در
 حضور محل بین فاصله واقع در که آن خواب یک طول با را هاطناب در (Lay) تاب درجه شوند.می ساخته ندرت
 طناب یک در مثال  .دهندمی نشان است موقعیت همان در کامل پیچ یک از پس آن بعدی حضور تا گرده یک
 .(11 شکل) متوالی گرده سه بین فاصل حد با برابراست تاب یک گرده سه

 

 
  لیفی هایطناب در )پیچش( تاب انواع -77 شکل

 
 فعالیت

 کارگاهی
 .نمایید گیریاندازه آنها در را تاب اندازه و جهت و هنمود تهیه را مختلف هایقطر در رشته سه طناب نمونه چند 

 نمایید. ارائه کالس به گزارش یک صورت به را خود کار نتایج

 
 

 (Wires)سیمی هایبطنا

 این ساختار قسمت این در .است شده معرفی وایرها یا سیمی هایطناب خالصه خیلی طورهب ملوانی کتاب در
  شود.می بحث آن به مربوط کاربردی نکات و هاطناب از نوع

 فوالدی نازک هایسیم رشته از ،مصنوعی و طبیعی الیاف از شده ساخته هایطناب برخالف سیمی هایطناب
 لمقاب در آنها استحکام نامند.می «بکسل سیم» نام به را آنها عامیانه لفظ در اند.شده درست تابیده هم به و
 والدیف سیمی طناب یک مثال  .است برابر چند مشابه قطر با لیفی هایطناب با مقایسه در وارده کشش روینی

 نیرو کیلوگرم 1320با برابر گسستگی نیروی دارای متر میلی 10 قطر به گالوانیزه روکش با دار مغزه رشته شش
 پلی طناب برای و کیلوگرم 2030 آمید پلی جنس از قطر همان با لیفی طناب برای نیرو این که حالی در .است

 گیریماهی زارهایاب کشیدن در استفاده برای بیشتر آنها از خاطر همین به .ستنیرو گیلوگرم 1010 اتیلنی
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 جساما کشیدن البا برای ها درجرثقیل همچنین و ای پیاله تورهای یا ترال تورهای انواع مثل بر نیرو و سنگین
  شوند.می استفاده سنگین

 سیمی هایطناب ساختار
 :است شده زیرتشکیل جزء سه از معموال  سیمی طناب

 یافال از مختلفی انواع .است سیمی طناب هایگرده ساخت در استفاده مورد رشتة تریننازک :سیمی الیاف 
 روی، اب گالوانیزه ،غیرگالوانیزه انواع که شودمی گرفته کار به هاطناب نوع این ساخت در استفاده ایبر سیمی

 سیمی هایطناب ساخت در بیشتر اول نمونه .است جمله آن از زنگ ضد انواع و ومینیومآل و روی با گالوانیزه
 هایتفعالی در استفاده برای گالوانیزه هاینمونه اما شود.یم استفاده آسانسور و درباالبرها استفاده مورد

  .(15 شکل) است مناسب ماهیگیری

  
 سیمی طناب یک کلی ساختار-77 شکل

 

 :یک ت.اس شده تشکیل فوالدی یا طبیعی الیاف جنس از نیمیا مغزه با تابیده هم به سیم تعدادی از گرده 
 نارک مختلفی هایرایشآ با که شودمی درست سیمی الیاف بیشتری تعداد یا سه حداقل تاباندن هم به از گرده
 تواندمی میانی محور این گیرد.می وشکل تابیده مرکزی سیم یک حول همیشه تقریبا   گرده .گیرندمی قرار هم
 باشد کمتر گرده در سیم تعداد هرچه باشد. اینها از ترکیبی ویا ،( ساز دست یا )طبیعی الیاف یا و فلز جنس از

 ،دباش تر نازک و بیشتر هاسیم تعداد چه هر که حالی در ،بود خواهد بیشتر هم گیسایید مقابل در آن مقاومت
 دهد.می سیمی طناب به را بیشتری پذیری انعطاف

 :سیمی طناب یهاگرده از نگهداری و حمایت ،مغزه وظیفه دارند. مغزه سیمی هایطناب تمام تقریبا  مغزه 
 یا الیاف ،فوالدی هایسیم از توانمی را مغزه شد، اشاره نیز قبال  که طور همان ست.آنها از استفاده هنگام در

  .(19 شکل) کرد انتخاب آنها از ترکیبی
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 سیمی هایطناب در آنها استقرار نحوه و مغزه انواع-79 شکل

  ،(Wire Strand Core) سیم با جنس هم و فوالدی مغزه با سیمی طنابب(  ،(Fibre Core) الیاف مغزه با سیمی طنابالف( 

 (Independent Wire Rope Core)جنس هم غیر فوالدی مغزه با سیمی طناب پ( 

 

 آنها ساختار اساس بر سیمی هایطناب معرفی نحوه

 توصیف شدند داده حتوضی باال در که آنها دهنده تشکیل گانه سه اجزای اساس بر تنها را سیمی هایطناب
 و حوهن و اهگرده تشکیل در استفاده مورد سیمی الیاف آرایش و تابیدن نحوه منظور این برای بلکه کنند،نمی

 اجزای که دهندمی قرار مدنظر نیز را هاییآرایش سایر باالخره و مغزه دور هب و هم دور به هاگرده تابیدن جهت
 مشخص زیر معیارهای که گرددمی تعریف زمانی سیمی طناب یک ساختار دارند. هم به نسبت سیمی طناب
 باشند: شده

 ؛گرده هر در سیمی الیاف تعداد -1
 ؛گرده( )طرح گرده نوع -2
 ؛گرده تعداد -8
 ؛مغزه نوع -1
 ؛گرده( خود در و گرده دهنده تشکیل سیمی الیاف تاب)در جهت -5
 .اولیه شکل -9

 نوع و ؛)نوع(گرده طراحی گرده، هر در استفاده مورد سیمی تعدادالیاف ؛گرده تعداد براساس سیمی طناب یک
 ار مغزه نوع و تعداد و گرده تعداد ،سیمی الیاف تعداد معموال  ،هاگیویژ این توصیف برای شود.می رفیمع مغزه

 :فرمایید توجه زیر مثال به موضوع بهتر درک برای نمایند.می ارائه حروف و عدد یا ،عددی فرمول یک صورت به
 

 تابیدن هم به از گرده هر که است گرده 9 از متشکل سیمی طناب یعنی: With FC(Fibre Core) 6*7 :1 مثال
 است. فلزی( )غیر الیاف جنس از مرکزی مغزه و شده درست سیم رشته 7
 

 هم به از آن گرده هر که است گرده 3 از متشکل سیمی طناب :With WSC (Steel Core) 19*8 :2 مثال
 است. سیم همان جنس از نیز مغزه و شده ساخته سیم رشته 16 تابیدن
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 یسیدبنو عددی فرمول صورت به است شده داده نشان زیر شکل در آنها مقطع که سیمی هایطناب از ساختارهریک  کالس در کار
 

 
 

 

 

 )پیچش( تاب

 هایطناب مورد در هاویژگی همین شد. اشاره آن اهمیت و فیزیکی خصوصیت این به الیافی هایطناب در
 راست و گرد چپ تاب مفهوم به Z و S عالیم صورت به که تاب جهت قبیل از نکاتی .کندمی صدق نیز سیمی

 مورد در خصوصهب نکته این .(17 شکل) دارد مصداق شانتاب هتج به توجه با نیز هاطناب این در ،است گرد
 .(21 شکل)است مهم بسیار ماهیگیری کشتی هایوینچ کنجمعسیم هایبشکه یا هاقرقره روی بر آنها پیچاندن

 

 
 الف

 
 ب

 Sتاب چپ )ب( ،Zتاب راست:)الف( ،سیمی هایطناب در تاب انواع-70 شکل
 

  سیمی هایطناب از استفاده نحوه

 فادهاست هنگام شوند.می عرضه بازار به آن بدون یا قرقره روی بر شده حلقه صورت به سیمی هایطناب بیشتر
 :است الزامی زیر نکات به توجه آنها از

 قرقره( )بدون سیمی طناب حلقه کردن باز اصول
 شانن غلط صورت به را آنها با کار که مواردی .دهندمی نشان را سیمی هایطناب با کار صحیح اصول زیر تصاویر

 ست.آنها با کار هنگام به طناب در افتادن تاب خاطر به ،است داده

  
 غلط                 صحیح       

  قرقره بدون یمیس طناب حلقه کردن باز اصول -77 شکل
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 قرقره روی از سیمی طناب کردن باز اصول

 
 غلط                  صحیح       

 قرقره با یمیس طناب حلقه کردن باز اصول-76 شکل

 
 دیگر قرقره به قرهقر یک از سیمی هایطناب پیچاندن اصول

 

  
 دیگر قرقره به قرقره یک ازروی میسی هایطناب پیچاندن اصول-77 شکل

 

 
 آن تاب جهت به توجه با وینچ شکهب یا قرقره روی بر وایر کردنجمع نحوه -77 شکل

 

  هاطناب بر محیطی عوامل اثر

 .کندمی صدق نیز هاطناب برای ،شد گفته گیریماهی هاینخ دوام بر مختلف عوامل اثر خصوص در آنچه هر
 ،طبیعی الیاف از که ییهابطنا مورد در .هستند گذارتاثیر آن دوام و هاطناب بر متعددی عوامل کلی طورهب

 تابآف تاثیر نیز مصنوعی یهاطناب مورد در .گذاردمی رطوبت و آب را تخریب و تاثیر ترین مهم ،اندشده ساخته
 ریاد شور هایآب ویژهبه آب تماس از نیز سیمی هایطناب .هستند ذکر قابل نفتی مواد و شیمیایی هایحالل و

 شوند.می متأثر اسیدی مواد همچنین و ودشمی هاسیم شدن اکسیده و زدگی زنگ سبب که
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 به نگار پرده ورتص به را خود کار نتایج و قیقتح طبیعی الیاف بر رطوبت اثر دربارة تاینترن یا ایکتابخانه منابع از  کنید یقتحق
  .نمایید ارائه کالس

  
 
 

 فعالیت
 کارگاهی

 و تیکسینت و طبیعی لیفی هایطناب انواع از کوچکی قطعات گروه هر و شوید تقسیم کاری مختلف هایگروه به 
 یک ره روی بر را یاسید ترکیبات و هاحالل یا نفتی مواد ،شیرین( و )شور آب اثر و نموده راتهیه سیمی هایطناب

 خود کار نتایج گروه هر نهایت در و کنید بررسی جداگانه صورت به ایهفته یک آزمایش یک در هاطناب انواع از
  .دینمای ارائه کالس به جداگانه گزارشی صورت به را

  .نمایید توجه ایمنی نکات به اسیدی ومواد هاحالل با کار هنگام مهم: نکته
 

 

 
 

 ایمرحله ارزشیابی

 

 مراحل کاری ردیف
)ابراز، مواد، شرایط کار 

 نتایج ممکن تجهیزات، مکان(
 ، داوری، استاندارد )شاخص ها
 نمره دهی(

 نمره

2 
 انواع با کار

 طناب

 تجهیزات: 

 

مکان: کالس و کارگاه یا 
 روی شناور

باالتر از سطح 
 انتظار

 بداند. را آن ساختار و جنس، طناب انواع
ها تاب و جهات آن را در انواع طناب مفاهیم

 اییآشن طناب گیری اندازه هایبداند.با سیستم
 ولاص و سیمی هایبطنا ساختار باشد.با داشته

  باشد. داشته کامل آشناییآنها  با کار

8 

 سطح انتظاردر 

 بداند. را آن ساختار و جنس، طناب انواع
ها تاب و جهات آن را در انواع طناب مفاهیم

 اییآشن طناب گیری اندازه هایبداند.با سیستم
 باشد. داشته

2 

ح سطتر از پایین
 انتظار

 1 بداند. را آن ساختار و جنس، طناب انواع
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 هاقالب انواع با کار

 هم و (Traditional) خرد)سنتی( گیریماهی بخش در هم که هستند ماهیگیری بزارهایا جمله از هاقالب رشته
 گریشکارچی عادات و تغذیه رفتار برپایه قالب با صید اصول .دارد ایگسترده استفادة مدرن درماهیگیری

 در که گیرگوش تورهای و ایپیاله و ایاصرهمح تورهای ،ترال تورهای انواع مثل ابزارهایی برخالف .استهماهی
 دواح هر ازای به هاقالب رشته ،کنندمی صید را آبزیان سایر و ماهی اعانو از توجهی قابل مقادیر توراندازی هربار
 مقدار ودنب پایین رغمبه بیندازند. دام به توانندمی را ماهی یک تنها است، متصل نخ یا ریسمان یک به که قالب
 باال سیارب کیفیت از آن صید که داشت توجه باید شد اشاره باال در که ابزارهایی سایر اب مقایسه در قالب با صید

 رب اندکشان تاثیر هاقالب رشته با ماهیگیری مزایای از دیگر یکی .دارد بسیاری تجاری ارزش و است برخوردار
 خصوص در مدرکی هیچ ،سرگردان گیرگوش تورهای یا هاقفس مثل ابزارهایی برخالف .است زیست محیط
  .نیست دست در هاقالب رشته با Ghost Fishing) (اشباح( )صید ناخواسته صید
 طرفی از .است انداز قالب شناورهای در سوخت از کمتر استفاده ،هاقالب رشته از استفاده مزایای از دیگر یکی

 هب گیریماهی هایروش دیگر با مقایسه در قالب با دصی ادوات به مجهز شناور یک برای گذاریسرمایه میزان
 ثرا دریا بستر در نامساعد شرایط و عمق آبی، قوی هایجریان مثل جوی و محیطی شرایط .است کمتر مراتب
 ()انتظاری فعال غیر و فعال به که گیریماهی ابزارهای بندی دسته در ارد.د هاقالب رشته با صید بر را کمتری
 زیر شرح به روهگ دو هر در عملکردشان ماهیت با متناسب توانمی را هاقالب رشته ،شوندمی بندی طبقه

 نمود: بندیتقسیم
 هایقالب رشته که حالی در هستند، (Passive) )انتظاری( فعال غیر صید ابزارهای جزو طویل هایقالب رشته

 به (Active) فعال ابزارهای جزء ) (Jig سوزنی هایقالب و ) (Pole & Line دستی چوب و قالب و کششی
  آیند.می حساب

 محکم ساختاری باید ،دارند استفاده شکارچی و خوارگوشت هایماهی صید در گیریماهی هایقالب که آنجا از
 ناشی هایتنش بلمقا در تا شوندمی ساخته کم انعطاف قابلیت با کممح فوالد نوعی از عمدتا   آنها .باشند داشته

 شدن رها امکان شکلی تغییر گونه هر صورت در که چرا .ندهند شکل تغییر مقاوم و قوی هایماهی مقاومت از
 و دارد زیادی هایشباهت یکدیگر با تقریبا   امروزی هایقالب ساختمان .داشت خواهد وجود آن از اسیر ماهی
 خاصی کاربردهای خاطر به هم آن که باشند داشته هاییتفاوت هم با هاقسمت از بعضی در است ممکن تنها
 شاخه دو است ممکن هاقالب بعضی مثال  ؛است شده اعمال آنها روی بر هاگونه از بعضی صید مورد در که است

 ار آنها یمعمول هایقالب با نواننمی که هستند هم زیانآب خاص هایگونه از بعضی البته .باشند شاخه سه یا
 ونهنم این از .شوندمی استفاده خود خاص روش و کاربرد با و متفاوت شکلی از هابقال از نوع این لذا .کرد شکار
 بکار ها اسکویید مثل نیسرپایا صید برای اختصاصا   که نمود اشاره «Jig جیگ» یا سوزنی هایقالب به توانمی

 یریعس و شکارچی هایگونه صید در آنها از بتوان تا دارند اتیملحق نیز هاقالب از دیگر بعضی .شوندمی گرفته
 طعمه دارای هایقالب به توانمی نیز مورد این در .دارند خود طعمه شکار و تعقیب به عادت که نمود استفاده
  .داشت اشاره مصنوعی
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 ناخواسته یا عمدی نمودن رها حتی و دریا در شدن مفقود صورت در گیرگوش تورهای و ماهیگیری هایقفس  یدبدان بیشتر
 دسترسی دنبو دلیل به و شده اسیر آنها در آبزیان سایر یا ماهی تا گرددمی سبب فرسوده، و پاره هایتور از بخشی

 یدص این است ممکن ،آنها محکم و فلزی اسکلت و ساختار دلیل به هاقفس در .شوند تلف آنها به گیرانماهی
 گیروشگ تورهای ایچشمه ساختار نماید. تلف را آبزیان انواع از توجهی قابل مقادیر و شود انجام هاسال تا اًمستمر

-نخ دنگر گیر احتمال نیز و اندشده ساخته ،ای(رشته )تک مونوفیالمنت هاینخ از که آنهایی ویژههب سرگردان
 سبب است ممکن دریایی هایپشت الک پای و دست دور به پیچیدن حتی و هاماهی هایباله تیز نوک به هایشان
 خاطر همین به .گویندمی Ghost Fishing اشباح صید اصطالحاً  را ناخواسته صید نوع این .دشو آنها مرگ و اسارت

 رانیماهیگی یا ساخت. معدومشان و کرد منتقل ساحل به را آنها باید سرگردان ادوات از نوع ینا مشاهده صورت در
 به را خود ودهفرس و پاره تورهای که باشند داشته توجه باید نیز کنندمی استفاده صید در گیرگوش تورهای از که

  بسوزانند. یا ممنهد را آنها ساحل به انتقال با بلکه ننمایند، رها دریا در عنوان هیچ

 

 
 

 اب قالب اندازه عموما  گردد.می تعیین سازنده هایکارخانه فطر از گذاریرهشما سیستم اساس بر هاقالب اندازه
 آن شماره باشد بزرگتر قالب هرچه یعنی .دارد عکس نسبت است شده تعیین آن شماره عنوان به که عددی

  .تاس ترکوچک قالب آن اندازه که است آن یمعنا به ،باشد بزرگتر قالب شماره هرچه برعکس و است کوچکتر
 

 فعالیت
 کارگاهی

 یک از هتفاداس با اینک .نمایید توصیف خود دیدگاه از را مختلفش هایقسمت و کنید بررسی را ساده قالب یک 
 رایب شکل روی بر را ها اندازه آن شکل رسم از پس و گرفته اندازه را آن مختلف هایقسمت کولیس یا کش خط
 هایقالب با را خود قالب مورد در مدهآ دست به هایاندازه .نمایید یادداشت گیری اندازه واحد ذکر با قسمت هر

   .نمایید بحث هریک های تفاوت مورد در و مقایسه دوستانتان سایر

 
 

 آمید، پلی الیاف از شده ساخته هاینخ .است متفاوت صید روش با متناسب قالب به متصل نخ مواد و جنس
 ادهاستف منظور این برای را فوالدی هایسیم و آنها از حاصل ترکیبی هاینخ یا استر پلی الکل، وینیل پلی
 کنند.می

 زا است بهتر که نخ یک به شده حلقه قسمت در را آن میله انتهای باید ،ماهی صید در قالب از استفاده برای
 صید محل و هدف و قالب با ماهیگیری روش با آن ضخامت و نخ طول .زد گره باشد رنگبی و ایرشته تک انواع

 قوی و بزرگ قالب تربزرگ انواع برای و نازک نخ با کوچک هایقالب کوچکتر هایگونه برای طبعا  .است مرتبط
  .شودمی استفاده ترضخیم نخ با

  قالب ساختمان

 از شکل این در .نمایید رجوع 22 شکل به ،قالب یک مختلف هایقسمت و اجزا به نسبت بهتر شناخت برای
 :شوندمی گذاری نام زیر شرح به که نمود مشاهده توانمی را متفاوتی هایقسمت ،ظاهری نظر
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 ماهیگیری قالب یک ساخنمان مختلف هایقسمت -77 شکل

 (Eye) قالب چشم یا سرالف( 

 البق ساقه یا میله گردشدن از و است ایدایره شکل به بیشتر دارد، قرار قالب میلة انتهای در که قسمت این
 حالت هب شدن گرد جای به میله انتهای بعضی در .نیست یکسان هاقالب همه در شکل این البته گیرد.می شکل
  .(28 شکل) دارد سوراخ یک خیاطی سوزن مثل هم بعضی در و آمده در پهن

 

 
 

 حلقوی وث( ت و پ سوزنی؛ ب( ،سرپهن الف( گیری.ماهی هایقالب رد ( سر)چشم انواع -77 شکل

 

 عمتنو بسیار قالب سر ناحیه به نخ زدن گره نحوه .است آن به نخ خوردن گره و اتصال محل قالب شمچ یا سر
 قالب سر به نخ گره از نمونه دو ،21شکل در .شودمی انجام ماهیگیران تجربه ربراث و مختلف اشکال به و بوده
  .است شده داده نشان

 

 
 

 ماهیگیری قالب به مونوفیالمنت نخ بستن برای گره نمونه دو -77 شکل
 

 الف                      ب                      پ                  ت                      ث
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 فعالیت
 کارگاهی

 برای که کنیدمی شناسایی را یهایگره انواع اینترنتی تحقیق یا قالب با گیریماهی فنون با مرتبط کتب از تفادهاس با 
 قالب یک و (PA) نایلون نخ یک از استفاده با کارگاه در و شودمی ستفادها ماهیگیری هایقالب به نخ بستن
  .نمایید تجربه عمالً و کرده تمرین را آنها گیریماهی

  

 (Shank) قالب ( )ساقه میلهب( 
 بقال نوک رویهروب نقطه تا قالب چشم قسمت زیر از آن طول .است آن قسمت ترینبلند ،قالب میله یا هساق

 قسیمت قابل پهن یا گرد نوع دو به مقطع سطح اساس بر قالب میله .گیردمی قرار آن رویهروب نقطه در که است
 شده آهنگری اصطالحا  که پهن میله نوع اما .هستند ترمرسوم گرد میله با هایقالب .(وپ ب ،25 شکل)است

(Forged) میله طول در خاص هایقالب از بعضی در .است ترمقاوم آن گرد نوع به نسبت استحکام نظر از ،است 
 وجود .(الف 25-شکل) است یافته تمایل قالب چشم سمت به نوکشان که شودمی دیده مانندی خار یهازائده
 انداختن گیر بهتر همچنین و ماهی دهان و میله طول در طعمه خوردن لیز از جلوگیری برای بیشتر زواید این
 نداشتن تماس خاطر به بیشتر ،هستند بلند میله دارای که هم هاییقالب است. طعمه بلعیدن زمان در نآ

  .است آن شدن پاره و سایش از جلوگیری و نخ با ماهی تیز هایدندان
 

 
  ،Forged کوبیده یا پهن مقطع سطح با میله -ب خاردار، میله – الفب( قال درمیله مختلف ساختارهای -77 شکل

 .Regular گرد مقطع سطح با میله -پ 

  (Bend) قالب( )خم قوسپ( 

 هایقالب در .یابدمی ادامه قالب خار زیر تا دایره نیم یک صورت به و شودمی شروع ساقه انتهای از قالب قوس
 به قوس هاقالب از بعضی امادر دهد.می را Jشکل قالب به و چرخیده ساقه امتداد سطح همان در قوس معمولی
  (.22 شکلگویند)می ((Reversed Kirbedقوس آنهاکج به یابدکه می تمایل راست یا چپ سمت

  (Point) قالب نوک (ت
 در که است ای نقطه اولین قالب نوک .شودمی شکل وسوزنی درآمده تیز نوک رتصو به قالب قوس انتهای
 شودمی آن اسارت سبب و رفته فرو نخ نشد کشیده و طعمه بلعیدن هنگام به ماهی دهان هایقسمت زا یکی

  .(22 شکل)
  Barb) (قالب خار (ث
 یازائده صورت به و داشته قرار وکن پایین در که است قالب قوس انتهایی بخش در میله بدنه از بخشی خار
 به ماهی دهان از آن خروج از مانع هاقالب در خار فایده دهد.می را مانندی پیکان شکل قالب نوک به که است
 صید برای دستی چوب و قالب با صید روش در که هاییقالب .(22 شکل) شودمی ارتاس از بعد تقال هنگام
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 انداختن و ماهی کردن بلند از پس که است جهت آن از امر این و ،هستند خاربی شوندمی استفاده ماهیان تون
  .(29 شکل) شود خارج ماهی دهان از راحتی به قالب عرشه، روی بر آن

 
 دستی چوب و قالب روش در ماهیان تون صید برای ،خار بدون قالب -79 شکل

  Gap) (عرض (ج

 ممه هایشاخص از یکی .گویندمی قالب عرض را قالب ( نوک رویهروب محل )در میله تا قالب نوک بین فاصله
 عرض اندازه است. قالب در مناسب عرض گرفتن نظر در ،خاص گونه یک صید برای مناسب قالب انتخاب در

  (.27 شکل)باشد بیشتر هدف گونه دهان عرض اندازه نصف از نباید قالب
 

 
 صید برای هدف ماهی دهان عرض و قالب Gap عرض بین نسبت -70 شکل

 (Throat) گلو (چ
 شکل) گویندمی آن گلوی اندازه را قالب ساقه تا نوک حدفاصل مستقیم خط تا قالب قوس داخل نقطه گودترین

22).  

 خاص هایقالب

 نظر از که شوندمی استفاده قالب با صید مرسوم ایهروش در قالب از دیگری انواع از ،معمولی هایقالب از غیر
 نشان و توصیف خاص هایقالب از انواعی (9 جدول) در دارند. آنها با ایمالحظه قابل تفاوت رساختا و شکل
  .است شده داده
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 آنها کاربرد و خاص هایقالب انواع-9 جدول

 قالب شکل کاربرد انگلیسی نام قالب نام

 وسه دو قالب
 شاخه

Double 
& 

Triple 
Hooks 

 ادهاستف کششی هایقالب با صید روش در بیشتر
 یک با همراه بیشتر شاخه چند قالب شود. می

 دلیل به آن بودن شاخه چند .است مصنوعی طعمه
 آن فرار از جلوگیری و ماهی اسارت ضریب افزایش

 است. تقال اثر در
 

 خار بدون قالب
Barbless 

Hook 

 دستی چوب و قالب با صید روش در که هاییقالب
 خار شوند،می استفاده ماهیان تون صید برای

 از پس که است خاطر بدان هم امر واین ،ندارند
 عرشه روی بر آن انداختن و آب از ماهی کردن بلند
 شود. خارج ماهی دهان از راحتی به قالب

 

 طعمه با قالب
 مصنوعی

Lure 

 طعمه انواع از ،قالب سمت به ماهی جلب برای
 قالب با صید فعال های شرو در شود.می استفاده

 البق با صید و )ترولینگ( کششی هایقالب مثل
 و قالب بودن متحرک دلیل به ،دستی چوب و

 در آن شناسایی امکان شکارچی ماهی با آن تعقیب
 به و نداشته وجود ماهی برای طعمه با مقایسه
 در و شده ور حمله آن به زنده طعمه یک عنوان
  .شودمی اسیر نهایت

 

 

 Jig سوزنی قالب

 اب یمتفاوت ساختمان دارای ،جیگ یا سوزنی قالب
 یدص برای قالب نوع این از است. هاقالب انواع سایر
 .شودمی استفاده اسکوئید بخصوص و ایانسرپ

 نور از استفاده با و شب در معموال  آن از استفاده
 نخ همراه به صید زمان در قالب گیرد.می صورت
 هشد انداخته آب به عمودی صورت به آن به متصل

 گاهی چند زا هر آن سمت به اسکوئید جلب برای و
  .شودمی برده پایین و باال
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  قالب با گیریماهی هایروش در استفاده مورد جانبی هیزاتتج

 هک شودمی استفاده نیز دیگری افزارهای تسخ ،نخ انواع و قالب خود بر عالوه ،قالب با گیریماهی هایروش در
 رینت مهم دارند. روش یک به اختصاص تنها نیز دیگر بعضی .است مشترک هاروش این در آنها از بعضی کاربرد

  .(Snaps) هاگیره ،(Swivel) هرزگرد: از عبارتند افزارها سخت این
 طرف دو در .است محوری سوراخ با اصلی بدنه یک از متشکل و فلزی وسیله یک گردهرز :Swivel) (گردهرز
 هالقهح از یک هر .دارند ارتباط اصلی بدنه با شده پرچ سر دو پین یک بوسیله که گرفته قرار مستقل حلقه دو آن

 یرابط وانعن به بیشتر وسیله این کاربرد .هستند ها( پین ) اصلی بدنه میانی محور حول چرخش به قادر مستقال  
 .گرددمی مانع اصلی طناب به را فرعی طناب یا انتهایی طناب چرخش که نحوی به ،است طناب یا نخ دو بین
 که خواستهنا هایدنخور گره و شدن کالف از صید عملیات حین در اصلی طناب تا شودمی اعثب ویژگی این
 کور هایگره اثر در نخ رفتن دست از حتی یا کار شدن کند از ناشی خسارات آمدن وارد و وقت اتالف تواندمی

 و کششی هایقالب در بویژه اهقالب رشته انواع تمام در .(23 شکل) باشد داشته دنبال به را است ایجادشده
 دارد. کاربرد و استفاده قابلیت الین النگ

 

 
  

 قالب با گیریماهی در استفاده مورد گردهایهرز از نمونه چند -77 شکل
 

 استفاده نیز اهجرثقیل قالب و کابل یا کشتی زنجیر و لنگر بین رابط مثل مصارف سایر برای گردهرز بزرگتر انواع
  .است شده اشاره آنها به ملوانی درس در که شوندمی

 طناب اب فرعی ریسمان یا نخ بین دادن ارتباط برای بیشتر که است مانند سنجاق ایوسیله گیره: Snap) (گیره
 باطارت هنوز کشورها بعضی در نیز اکنونهم وحتی گذشته در .شودمی استفاده طویل هایقالب رشته در اصلی
 ارک این تا شده سبب گیره وجود اما کنند،می برقرار خاص هایگره زدن با را اصلی طناب با فرعی ریسمان بین
 ملع سرعت که صنعتی الینر النگ شناورهای در ویژههب آنها از استفاده .گیرد انجام باالیی سرعت و سهولت با
  .(26شکل) است اهمیت زحائ العاده فوق ،دارد باالیی اهمیت آنها برای زمان و

  
  اصلی طناب به اتصال برای آن از استفاده نحوه و استیل استینلس جنس از سنجاقی گیره-76 شکل
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 آنها با کار و هاقالب رشته انواع ساختار

 و ابزار اتصال نحوه و تجهیزات ساختار بخش این در .شد معرفی قالب با صید عمده روش چهار ،یک پودمان در
 گردد.می تشریح آنها در استفاده مورد مصالح

 ساحل از هم آنها از استفاده .است قالب با صید ،صید شور ترینساده: (Hand Lines) دستی هایقالب با کار
 قابل فرد هر برای ایبودجه اندک با و نداشته باال اریگذسرمایه به نیاز .است پذیر امکان شناور روی از هم و

 آمید پلی جنس از مونوفیالمنت نخ ،قرقره یک شامل آن در استفاده مورد ملزومات و .است استفاده و تجهیز
  .است کوچک پالستیکی شناور و سربی وزنه ،نظر( مورد تعداد در ) قالب ،شفاف( و رنگ بی )ترجیحا 

 
 مونهن دو ساخت در استفاده مورد مصالح مشخصات و جنس ،نوع کتاب، انتهای در یک ضمیمه جداول از استفاده با  کالس در کار

 ترسیم دستی قالب دو این از هریک برای که مشابهی شکل روی بر و نموده مشخص را 20 شکل در دستی قالب
   .دهید نشان شکل مناسب جای در و ترجمه نمود خواهید

 

  
 آنها در شده استفاده مصالح فنی جزییات شرح با دستی قالب نمونه دو -77 شکل

 منفرد قالب با دستی قالبب(  - متعدد هایقالب با دستی قالبالف( 

 
 فعالیت

 کارگاهی
 البق نمونه یک کارگاه در موجود امکانات و مصالح از استفاده با گروه هر و ،شده تقسیم نفره 4 یا 2 هایگروه در 

 بر ابکت «یک ضمیمه»جداول کمک با را خود استفادة مورد مصالح مشخصات و بسازید قالب چند یا تک دستی
 نمایید. مشخص ،اید نموده ترسیم کاغذ یک روی بر جداگانه که خود ساخت قالب رشته پالن روی

 

 
 ساختار اما .است فعال گیریماهی هایروش زمره از کششی هایقالب :(Troll Lines) کششی هایقالب با کار
  .است ساده دستی هایقالب مثل آن
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 ،اف(شف )ترجیحا  مونوفیالمنت آمید پلی نخ :از عبارتند نیز کششی هایقالب ساخت برای نیاز مورد لزوماتم
 هب استیل سیم و قوی الستیکی کش قطعه یک ،صید هدف با متناسب مصنوعی طعمه واجد قالب ،هرزگرد

 متر. 5/0-1 اقل حد طول

 (Long Lines الین طویل)النگ هایقالب رشته با کار
 چند طول به نازک و قوی هایطناب ویا ضخیم مونوفیالمنت های خن از متشکل طویل هایقالب رشته ساختار

 دارد. بستگی کشتی امکانات و بزرگی به قالب رشته طول .است کیلومتر هاده مترالی صد
 

  
  آنها ساخت در استفاده مورد مواد فنی مشخصات و کششی های قالب چیدمان نحوه-77 شکل

 

 هایطناب .شودیم انتخاب متر میلی 3-8 قطر با آمید پلی یا الکل وینیل پلی جنس از معموال   اصلی طناب
 .دارند متر( میلی8) کمتری قطر شوندمی وصل اصلی طناب به گیره از ادهاستف با یا زدن گره با که هم فرعی
 طول هب خراش ضد سیمی وایر جنس از معموال  انتهایی قسمت و است قسمتی سه یا دو گاهی فرعی طناب

 استفاده قوی گردهای هرز از هم به فرعی هایهرشت قطعات اتصال محل در .شودمی گرفته نظر در متر 5/2-1
  .(88 و82 های شکل) شودمی انتخاب صید هدف با متناسب قالب نوع و اندازه شود.می

 

  
   آن اجزای و طویل قالب رشته یک کلی ساختار -77 شکل
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  آن فرعی اجزای و طویل قالب رشته یک فنی مشخصات -77 شکل

 

 Pole & Line) (دستی( )چوب دسته و قالب با کار

 ورزشی صید در .دارد کاربرد تجاری صورت به هم و ورزشی _ تفریحی صورت به هم دسته و قالب از استفاده
 رد و شودمی استفاده قالب به متصل نخ رشته نمودن رها و کردن جمع برای که دارد دستی قرقره یک دسته
  .(81 شکل) دکنمی کمک نیز ماهی کشیدن باال در که است دستی کوچک وینچ نوعی واقع
 سجن از بلند چوبی دسته یک تنها و بوده امکانات این فاقد دسته ،تجاری صید در استفاده مورد هاینمونه در

 یک چوب انتهای .رسدمی متر 1-5 به آن طول .شودمی وصل آن متعلقات و قالب رشته هب که است خیزران
  .(b 89 شکل) دارد کاربرد آن به گیریماهی نخ بستن برای که کنند می درست محکم ریسمانی با ،(Eye) حلقه

 

 
 ورزشی -تفریحی صید مخصوص کن جمع نخ وینچ با همراه دسته و قالب -77 شکل

 

 وزن مقابل در تا شودمی انتخاب فلزی یا ترکیبی هاینخ از معموال  شودمی وصل چوبی دسته به که نخی
 یلاص نخ پایینی بخش در باشد. داشته را الزم مقاومت کنندمی ردوا نخ به که هاییشوک یا سنگین هایماهی
 (دیفوال )وایر سیم یا مصنوعی یا ترکیبی نخ ایقطعه به که نیز قالب شود.می استفاده گردهرز یک از گاهی
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 طول مجموع نامند.می Snood) (ثانویه نخ را قالب به متصل نخ شود.می بسته گردهرز دیگر سر به ،است وصل
 سه حتی یا دو از ،درشت هاینتو صید در است. ترهکوتا چوبی دسته طول از مترسانتی 80-50 معموال   هاخن

 .داردمی نگه نفر یک را دسته هر .است وصل مشترک قالب یک به که کنندمی استفاده زمان هم طور به چوب
 است. شده وصل طنابی حلقه یک آن مرکز در که دارد چرمی پهن بند کمر یک گیرماهی هر

 

  
 دسته و قالب با تون ماهی صید -77 شکل

 

  
 :آن مختلف واجزای ومشخصات خیزران جنس از دسته و قالب -79 شکل

  قالب(-9 ،نخ)سیم(ثانویه -7 هرزگرد، -7اصلی، نخ -7 ،نخ اتصال حلقه -7خیزران، -7) 
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 ایمرحله ارزشیابی

 

 مراحل کاری ردیف
)ابراز، مواد، شرایط کار 

 نتایج ممکن تجهیزات، مکان(
 ، داوری، استاندارد )شاخص ها
 نمره دهی(

 نمره

8 
کار با انواع 

های قالب
 گیریماهی

 تجهیزات: 

 

مکان: کالس و کارگاه یا 
 روی شناور

باالتر از سطح 
 انتظار

 و کاربرد، ماهیگیری هایساختار انواع قالب
 بشناسد.حداقل کامال   راآنها  جانبی تجهیزات

 هداشت آشنایی قالب به نخ زدن گره روش بادو
 را ماهی دهان اندازه با قالب عرض باشد.رابطه

 ساخت برای نیاز مورد مواد و ساختار با بداند.
 کافی آشنایی قالب رشته نمونه یک حداقل
 باشد. داشته

8 

 سطح انتظاردر 

 و کاربرد، ماهیگیری هایساختار انواع قالب
 بشناسد.حداقل کامال   راآنها  جانبی تجهیزات

 هداشت آشنایی قالب به نخ زدن گره روش بادو
 باشد.

2 

ح سطتر از پایین
 انتظار

 تجهیزات کاربردو، ماهیگیری هایانواع قالب
 بشناسد. را آنها جانبی

1 
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 گیریماهی تورهای با ارک

 ابزارهای بیشتر بدنه ،هاقالب رشته بر عالوه .است گیریماهی صنعت در استفاده مورد اختارس ترینمهم تور
 تشکیل تور را ساحلی ماهیگیری ابزارهای و ایپیاله تورهای ها،ترال نواعا گیر،گوش تورهای مثل ماهیگیری

  دهد.می

 تور ساختار

 ساخته هم به ماهیگیری هاینخ خوردن گره یا تنیدن هم به از که است مشبک و منسوج محصول یک تور
  .(87 شکل) است گره بدون یا دار گره شکل دو به تورها .شودمی

 Knotted Netting) (دار گره تورهایالف( 

 گره بدون تورهای اما ،کرد درست مصنوعی یا طبیعی الیاف با هاینخ انواع از هم توانمی را دار گره تورهای
  .شوندمی بافته مصنوعی الیاف از صرفا  

 

 
  الف

 ب

  )ب( گره بدون و دار)الف( گره تورهای از انواعی در مربعی چشمه ساختار -70 شکل

 b= مجاور( گره تا گره )اندازه چشمه ضلع یک طول 

 
 ،(87شکل) ،مربعی هایشانچشمه ساختار ،شوندمی استفاده ماهیگیری ابزارهای ساخت در که تورهایی بیشتر

 شش و دارگره تورهای در مربعی چشمه است. (83 شکل) ،(Diamond Shape الماسی )فرم ضلعی شش یا
 رارق عادی کششی نیروهای اثر تتح وقتی شکل مربعی هایچشمه شوند.می دیده گره بدون تورهای در ضلعی

 رد درآیند، لوزی شکل به مربع حالت از است ممکن البته کنند،می حفظ را خود ضلعی چهار تحال ،گیرندمی
 دهندیم شکل رتغیی پایین، به وارده نیروی اثر در نشد آویخته موقع ضلعی شش هایچشمه با تورهای که حالی

 شود.می باز هایشانچشمه حفره ،عکس جهت از کشش در اما دارند. شدن بسته به تمایل و
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 کشیده؛ حالت در چشمه اندازه = a ،شکل( )الماسی ضلعی شش چشمه -77 شکل

 OM= رو(هروب گره تا گره) کشیده حالت در چشمه حفره طول 
 

 بافت در گره نوع ترینرایج شود.می برده کار به تور بافت برای فیمختل هایگره دار، گره تورهای ساخت در
 Sheet یا English Knot (انگلیسی گره نام به که است (Weaver's Knot) کتابی خفت گره دار گره تورهای
(Bend است معروف نیز.  

 
 الف

 
 ب

  ،(Weaver's knot)ساده کتابی خفت گرهالف( دار: گره تورهای بافت در ممرسو گره نمونه دو -76 شکل

 Double weaver's knot مضاعف کتابی خفت گرهب(
 

 گردی به نسبت ،آن بر وارد فشار یا شدن کشیده هنگام به ،نخ طول در گره لغزش از ممانعت خاطر به گره این
 هندهد تشکیل مواد جنس و ضخامت ،گره نوع با متناسب دار گره تورهای در گسستگی نیروی .استبرتر هاگره
 گره در شده ایجاد حلقه هزاوی اثر در گسستگی نیروی اصوال  است. متفاوت دهنده بهبود مواد همچنین و نخ

 (مضاعف کتابی خفت گره یابد.می افزایش نیرو این هاحلقه تعداد افزایش اثر در برعکس و یابدمی کاهش
Double Weaver's Knot ( و ادهس کتابی خفت هایگره ترتیب به ازآن بعد دارد. را گسستگی نیروی باالترین 

  .هستند گسستگی نیروی کمترین واجد ) (Reef Knot راست گره
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 )مربعی( راست گره -77 شکل
 

  Knotless netting) (گره بدون تورهایب( 

 Japanese) ژاپنی سبک به هانخ تنیدن مدل اول، نوع .شودمی استفاده گره بدون تور نوع دو از گیریماهی در
Twisted Type )راشل مدل دوم نوع .ب( -11 شکل) است(Raschel Type) (، (11شکل- )است الف.  

 

 
 ب                                                           الف

 ژاپنی مدلب(  – راشل نوعالف(  .گره بدون تورهای در نخ اتصال -77 شکل

 
 ؟است شده استفاده گره بدون تورهای از شما زندگی منطقه در موجود گیریماهی ابزارهای از یک کدام در  کنید یقتحق

 

 
 

 باال در گره بدون تورهای مزیت .است هم با اتصال، محل در آن شدن تنیده نوع و هانخ تعداد در آنها تفاوت
 مقاومت بودن پایین و کمتر وزن ،ساخت هنگام به )نخ( مصالح ضایعات بودن پایین ،گسست نیروی بودن

 بضری بودن پایین تور نوع این اییامز از دیگر یکی است. دارگره تورهای با مقایسه در آنها هیدرودینامیکی
 شوند،نمی استفاده گیرگوش تورهای ساخت در خاطر همین به .است آن هایچشمه در ماهی شدن گیرگوش
  دارند. بردکار ایمحاصره تورهای و ترال انواع قیفی، تورهای بدنه ساخت در بیشتر بلکه
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 گیریماهی تور هایویژگی و مشخصات

 توجه مورد بایستمی آن تعمیر یا تجهیز زمان در باید که دارند هاییویژگی گیریماهی تورهای ساختار
 اند:شده داده توضیح زیر شرح به هاگیویژ این از بعضی .قراربگیرند

 ستونی صورت به جهت دو در که شده تشکیل چشمه تعدادی از تور تخته یک :گیریماهی تورهای در جهت
 در نخ حرکت مسیر راستای در که ،(Transverse-Direction) یا (T) عرضی جهت .اندشده ردیف هم دنبال به

  .(12 کلش) است تور بافت جریان
 

 
  تور طاقه یک در عرضی و عادی هایجهت -77 شکل

 

-ضلعی چهار عمودی راستای در که است معروف Normal-Direction) ( یا (N) عادی جهت نام به دیگر جهت
 ،باید معموال  ،شودمی استفاده تور از هاآن ساخت برای که ماهیگیری ابزارهای طراحی در .است تور شبکه های
 تورهای در ،مثال عنوان به شود.می وارد تور به جهت آن در نیرو باالتری که باشد جهتی با منطبق N جهت
 رد صید تعملیا حین در کشش نیروی بیشترین زیرا است. تور طولی حهت با منطبق همیشه N جهت ،ترال
 شود.می وارد تور به جهت این

 نخ اندازه آن، مواد و نخ ،چشمه شکل و تور طاقه اندازه بیان با بیشتر گیریماهی تورهای :تور هایمشخصه
 ود.شمی توصیف آن در شده استفاده هندهد بهبود مواد نوع و رنگ ،اتصال یا گره نوع نخ(، قطر یا خطی چگالی)

  .است (N) و (T) جهات در هاچشمه تعداد بیان صورت به تور اقهط اندازه
 :گیردمی صورت زیر روش سه از یکی به ورت چشمه اندازه :تور چشمه گیریاندازه نحوه
 گره ود مرکز بین )فاصله متوالی اتصال دو بین فاصله :(Length of Mesh Side) چشمه ضلع طول (الف

 است. تور چشمه طول اندازه نصف با برابر اندازه این .گویندمی چشمه ضلع طول را مجاور(
 هارچ )چشمه تور چشمه یک در را متقابل گره دو مراکز بین فاصله :(Length of Mesh) تور چشمه طول (ب

 اندازه با اندازه این فرق گویند.می تور چشمه اندازه باشد شده یدهکش N جهت در که ( دارگره تورهای در ضلعی
 شود.می گیری اندازه مقابل دوگره مرکز بین فاصله روش این در که است آن در داخلی حفره

 متقابل گره دو بین داخلی فاصله :Opening of Mesh) (کشیده حالت در چشمه داخلی حفره اندازه (پ
 گویند.می چشمه داخلی حفره اندازه ،باشد شده کشیده کامل طور به N جهت در که را تور از چشمه یک

  .(18 شکل) شودمی گفته( Mesh Lumen) اندازه این به اصطالحا 
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 پ ب الف

 چشمه حفره اندازه پ(  چشمه، طولب(  – چشمه ضلع طولالف(  ،تور چشمه مختلف هایگیری اندازه نحوه-77 شکل

 
 فعالیت

 کارگاهی
  

 نمایید. محاسبه اید آموخته که هاییروش به را آنها هایچشمه اندازه و نموده تهیه تور عهقط چند

 
 

 گیرگوش تورهای در بمناس چشمه اندازه انتخاب:ت

 اهیم طول یا بدن قطر اندازه بین معموال  .باشد آن با متناسب باید تور چشمه اندازه ،هدف گونه یک صید برای
 ولفرم با که دارد وجود ایرابطه شود،می استفاده آن شکاراز برای که ریتو چشمه اندازه با ،صید برای نظر مورد

  شود:می بیان «(Fridman) فریدمن»
OM=L/K  

  OM = متر( )میلی تور چشمه اندازه
L = متر()میلی صید برای نظر مورد ماهی ولط متوسط 
K = شود:می انتخاب زیر شرح به و است فاوتمت ماهی بدن ساختار و شکل با متناسب که ،ضریب 
5= K :ماهی( اردک چنگوو کوتر، )مثل دراز و باریک هایماهی برای 
5/8=K :تاس ،شیرماهی ،سفید ماهی )مثل چاق چندان نه و باریک خیلی نه متوسط جثه با هایماهی برای 

  .راشگو( و قباد ماهی،
5/2= K:و حلواسفید سرخو، درشت، ماهیان تون هامور، )مثل مرتفع یا پهن ،چاق خیلی هایماهی برای 

  .حلواسیاه(

 )آویختگی( تعلیق ضریب

 یآویختگ ضریب اصطالحا  را تحتانی و فوقانی هایطناب به آویخته حالت در تور هایچشمه گیریقرار وضعیت
 نشان (E)عالمت با را آویختگی ضریب .(11 شکل) گویندمی ((Hanging Ratio تعلیق ضریب دیگر عبارت به یا

 نآ و باشد داشته درازا متر یک کشیده کامال   صورت به طول جهت از تور طاقه یک اگر دیگر بیان به دهند.می
 حال ماند. واهدخ باقی کشیده کامال   و بسته صورت به آن هایچشمه ،ببندیم طول همین به طنابی روی بر را

 طناب روی در بتدریج و نماییم رها کشیده حالت از را آن بایستمی ،شود باز تور هایچشمه بخواهیم اگر
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 ضریب ،باشد طناب طول از صد در 30 معادل تور طول نسبت اگر حال .نماییم نظرجمع مورد نسبت به یادشده
 کاهش نسبت این کنیم جمع طناب روی بر بیشتر طرفین از را تور هم باز اگر و بود خواهد % 30 تور تعلیق

 دهد.می نشان آنها آویختگی ضریب ذکر با را تور هایچشمه مختلف حاالت ،(11 )شکل در .یافتخواهد بیشتری
  .شد خواهد اشاره آن به پایین در که نمود استفاده محاسباتی رابطه از توانمی موضوع بهتر درک برای

 

  
 آویختگی مختلف ضرایب در تور هایچشمه وضعیت -77 شکل

 

  گیریماهی تورهای در آویختگی ضریب سبهمحا

 هب گیرد قرار آب در که صورتی در و بوده مشخص شکل فاقد طناب به اتصال بدون توری بافته که دانیممی
 یا فلزی سخت قاب یک یا طناب به آن هایحاشیه اتصال با اما آمد. خواهد رد شکلبی توده یک صورت

 پس ،وزنه و بویه مثل آن به جانبی نیروهای آمدن وارد صورت در و گرفتهخود به منظمی شکل تور پالستیکی
 در و مستطیل شکل به گیرگوش تورهای در مثال  .شد خواهد برخوردار مناسبی شکل از آب در گرفتنقرار از

 به یدهکش کامال  صورت به تور که آنجا از آید.می در دایره صورت به )سالیه( سالیک مثل دستی پرتابی تورهای
 تنسب همیشه ،ماندب باز معین صد در یک با باید صید هدف با متناسب آن هایچشمه و شودنمی وصل طناب

 کشیده تحال از وقتی بتواند تا باشد ترطویل باید کشیده( کامال   حالت )در شد خواهد آویخته آن به که طنابی به
 شود:می استفاده زیر رابطه از (E) تور آویختگی ضریب محاسبه برای د.باش طناب طول با متناسب آیدمی در

LE
L

=  

      
 تعلیق( )ضریب آویختگی ضریب =       

 
 

 در چشمه هر اندازه اگر .است چشمه 200 دارای طول در که داریم اختیار در تور بافته یک از تخته یک :مثال
 10000) متر 10 با برابر کشیده حالت در تور طول ،باشد مترمیلی 50 مقابل گره تا گره از کشیده حالت
  200X050/0 = L0=10: بود خواهد متر(میلی
 قطع طور به ،بیاویزیم است متر 3 با برابر آن طول که طنابی رشته به را توری بافته این بخواهیم اگر حال

 آویخته طناب این با ترشده جمع صورت به حقیقت در و شده خارج باید کامل گیکشید حالت از آن هایچشمه
 یابد. کاهش متر 3 به متر 10 از آن طول که نحوی به شود؛

 شود می وصل آن به تور که طنابی طول

 (ه )در حالت کشیدهشد وصلبه آن  طنابطول قطعه توری که 
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= = = =080 80
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 رقط طول یعنی .بود خواهد )افقی( خوابیده لوزی ،گرفت خواهند خود به تور هایچشمه که شکلی حالت این در
 لطو به طناب طول نسبت ،ترتیب بدین بود. خواهد طناب بر دعمو آن کوچک قطر و طناب موازات هب آن بزرگ
 تور طاقه طول به طناب طول نسبت ،دیگر بیان به است. 3/0 بر بالغ رقمی کامل( کشیده حالت در ) تور واقعی

  است. درصد 30 با برابر کشیده حالت در
 

 ادهاستف رتو از آنها ساختار در که را گیر(گوش تور یک )مثالً خود منطقه در موجود ماهیگیری ابزارهای از یکی  کنید یقتحق
 ختگیآوی ضریب ،آن تعداد و چشمه طول گیریاندازه با و نموده بررسی را آن زا متر یک گرفته، نظر در است شده
 .نمایید محاسبه را تور

 
 

 

 ایمرحله ارزشیابی

 مراحل کاری ردیف
)ابراز، مواد، شرایط کار 

 نتایج ممکن تجهیزات، مکان(
 ، داوری، استاندارد )شاخص ها
 نمره دهی(

 نمره

1 
 تورهای با کار

 ماهیگیری

 تجهیزات: 

 

مکان: کالس و کارگاه یا 
 روی شناور

باالتر از سطح 
 انتظار

چشمه و  گیری، شکلماهی تورهای انواع ساختار
 داشته آشناییآنها گیری اندازههای با انواع روش

 هداشت آشنایی توربافی های گره انواع با باشد.

 ار آویختگی ضریب محاسبه نحوه و مفهوم باشد.

 بداند.

8 

 سطح انتظاردر 

 و چشمه شکل و ماهیگیری تورهای انواع ساختار
 هایانواع گره با بداند. را آن گیری اندازه نحوه

 ضریب مفهوم باشد. داشته آشنایی توربافی
 بداند. را آویختگی

2 

ح سطتر از پایین
 انتظار

 هایانواع آن را بشناسد. انواع چشمه و تور ساختار
  بشناسد. را را توربافی هایتور و گره

1 

  

 متر )طول طناب( 7
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  (Sinkers ,Floats and Buoys)هاوزنه و کرف ،بویه انواع با کار

 و صید هنگام به گیریماهی ابزارهای دادن شکل در مهمی نقش ،آب روی بر ماندن شناور قابلیت با سبک مواد
 عیطبی مواد از ،صنعت در سبک سینتتیک مواد ابداع از پیش تا .دارند استقرار محل در آنها یتعموق تعیین
 مترسانتی بر گرم 25/0) پنبه چوب یا مکعب( مترسانتی بر گرم 9/0 – 25/0) کم چگالی با چوب مثل سبک

 که آنجا از اما شد.می استفاده ریگیماهی ابزارهای تجهیز برای مکعب( مترسانتی بر گرم 5/0) بامبو یا مکعب(
 ،یافتمی کاهش شانشناورشدن قدرت و نموده جذب خود به آب تدریج به آب در وریغوطه زمان در مواد این

 یا (آهن و مینیومو)آل فلزی عناصر به بخشیدن شکل با کشورها از بعضی در همچنین شدند منسوخ بتدریج
 انجام را امروزی هایبویه کار که کردندمی درست را سبکی هایگوی ،آنها داخل فضای نمودن تهی و ،شیشه

 دریجا ت ،بدنه شدن له یا شکستن مثل استفاده در مشکالت ویا اقتصادی مسایل خاطر به هم مواد این اما داد.می
  .شوندمی استفاده دنیا نقاط بعضی در هنوز که هرچند شدند؛ منسوخ
 استفاده و ساخته متفاوت هایشکل و اندازه در شناور ساختارهای انواع ،سینتتیک مواد از استفاده با امروزه

 ارفش قبال در مقاومت آنها، از طوالنی استفاده قابلیت در توانمی را مصنوعی شناورهای باالی یایمزا شوند.می
 به االب بسیار شناوری ،شناسی زیست تخریب سایش،و برابر در مقاومت ،شیمیایی مواد برابر در بودن مقاوم آب،
–23/0) چگالی با شده یمحج استایرن پلی مثل موادی امروزه .دانست آنها از استفاده در سهولت و واحد هر ازای

 در استفاده برای مناسب و مختلف اشکال در ،(EVA) الکل وینیل وپلی (g/cc) مکعب مترسانتی بر گرم (1/0
 )تورهای عمق کم نسبتا  یا سطحی هایآب در بیشتر کهشوندمی استفاده گیریماهی ابزارهای از دسته آن

 مثل سخت تتیکسین ترکیبات از شده ساخته توخالی هایشوند.گویمی برده کار به ،ای(محاصره یا گیرگوش
 هاستفاد ترال تورهای فوقانی بطنا در بویه عنوان به نیز دارد باالیی شناوری خاصیت که سی وی پی رزین
  .اندگرفته را قدیمی مواد جای ،برتر بمرات به هایقابلیت با و بسیارسبک مواد این هامروز شود.می
 ارندد را استفاده بیشترین شوند،می ساخته باال شناوری خصوصیت با مواد از که ساختار نوع دو گیرییماه در
  .بویه و از:کرف عبارتند که

 انواع ،گیرگوش تورهای در که ایاستوانه ویا کروی ،بیضوی اشکال با است ساختاری :(Floats) کرف( الف
 وضعیت در آن یریگقرار هم و صید ابزار به مطلوب هید شکل برای هم ،ایپیاله گردان تورهای و ،هاترال

  .شوندمی استفاده ریزی تور عملیات حین در مناسب
 نشانه مقاصد برای بیشتر که است مکعبی یا شکل بالونی ،کروی ساختارهای شامل دسته این: (Bouy) بویه( ب

 ایبر موردنظر و مطلوب هایگیویژ شوند.می استفاده هاصیدگاه در صید ادوات استقرار محل تعیین یا گذاری
  برد: نام توانمی زیر شرح به را گیریماهی ابزارهای در استفاده ردمو یهابویه و کرف انواع

 پایین و ساخت در سهولت باال، وعمر کارکرد ،آب فشار قبال در آن شناوری باالی مقاومت باال، شناوری قدرت
  آن. بهای بودن

 نصب و بسته ییهازنهو مقابل در معموال  و فوقانی طناب امتداد در ،کرفمذکور گیریماهی ابزارهای همه در
 زا بخش آن کشیدن باال به یا عمود دیواره یک صورت به را آن تا ،اند شده وصل تحتانی طناب در که شودمی
 ینهترب ایجاد و دادن شکل ،ترساده بیان به .شودمی تور کیسه مدخل داشتن نگه باز سبب که آورد در صید ابزار

  .صید عملیات اجرای هنگام به گیریماهی های ابزار در مناسب حالت
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 آنها شناوری نیروی تخمین و کرف انواع مشخصات

 ،سیگاری ،بیضوی .شوندمی استفاده ای پیاله و گیرگوش تورهای داشتن نگه شناور برای که هاییکرف از بسیاری
 اتیلن و استایرن، پلی ،سی وی پی از اغلب جنسشان و بوده متنوع نیز جنس نظر از و هستند ایاستوانه یا کروی
 خود طول میانی بخش امتداد در دشومی استفاده مذکور تورهای برای که هایینمونه .است مرسومتر الکل وینیل
 نشان کرف انواع گیریاندازه نحوه 17و  19، 15 هایشکل در .است طناب شدن رد محل که دارند سوراخ یک
  .است شده درج 7-6 جداول در نیز هانمونه از یک هر فیزیکی خصوصیات .است شده داده
 

 
 

 بیضوی کرف یک فنی مشخصات و ابعاد گیریاندازه نحوه -77 شکل

L= کرف سوراخ قطر ∅ ،کرف خارجی قطر = ∅ ،کرف طول 

 
 

 یافته انبساط PVC جنس از بیضوی کرف نمونه چند شناوری نیروی مشخصات -0 جدول

 کرف شناوری نیروی
(gf) 

 (mm)مترمیلی به ابعاد

∅ L*∅ 

70 3 11*79 

100 3 51*33 

190 10 57*101 

590 19 36*110 
 



 های مورد استفاده در ماهیگیریکار با مواد و ابزار
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 شکل سیگاری کرف یک فنی مشخصات و ابعاد گیریاندازه نحوة -79 شکل

  کرف سوراخ قطر ∅ ،کرف خارجی قطر = ∅ ،کرف طول =L:شکل

 
 

 یافته انبساط PVC جنس از شکل سیگاری کرف نمونه چند شناوری نیروی مشخصات -7 جدول

 کرف شناوری نیروی
(gf) 

 (mm)مترمیلی به ابعاد

∅ L*∅ 

70 

100 

190 

3 

3 

10 

15*79 

51*36 

57*102 

590 

130 

19 

3 

36*110 

19*153 
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 ایاستوانه کرف نمونه دو فنی مشخصاتو ابعاد گیری اندازه نحوه -70 شکل

L= کرف سوراخ قطر ∅ ،کرف خارجی قطر = ∅ ،کرف طول 

 
 یافته انبساط PVC جنس از شکل ایاستوانه کرف نمونه چند شناوری وینیر مشخصات -6 جدول

 (gf)کرف شناوری نیروی
 (mm)مترمیلی به ابعاد

∅ L*∅ 

80 

50 

97 

9 

3 

3 

50*80 

80*50 

10*50 

275 

855 

580 

11 

11 

11 

10*100 

50*100 

75*100 

1528 25 100*150 

 

 آن ابعاد از استفاده با کرف شناوری نیروی تقریبی تخمین

 ادهس طریق یک از توانمی ،آن چگالی از اطالعی بی یا کرف یک فنی مشخصات به نداشتن دسترسی صورت در
  .یافت دست آن شناوری نیروی از تقریبی تخمین یک به آن ابعاد از استفاده با و
 :است زیر شکل به سبهمحا فرمول ایاستوانه هایکرف مورد در
 (gf) نیرو گرم به شناوری نیروی ≅ x 97 /0 متر()سانتی طول x مربع( مترنتی )سا ( 2∧∅) طرق
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 فعالیت
 کارگاهی

 ابعاد یریگاندازه از پس و نموده انتخاب شده منبسط سی وی پی جنس از مختلف ابعاد با ایاستوانه کرف نمونه دو 
 محاسبه همین .دنمایی اقدام تقریبی صورت به آن شناوری نیروی محاسبه تخمین به نسبت باال فرمول از استفاده با آن
 ید.نمای مقایسه کالس هنرجویان سایر با را خود کار نتایج و داده انجام نیز جنس همان از بیضوی هایکرف با را
  

 
 

 :شده منبسط (PVC) جنس از شکل، سیگاری و بیضوی هایکرف برای شناوری نیروی تخمین
 
 

 
 

 

 (gf)نیرو گرم به شناوری نیروی ≅ x 7/7 متر()سانتی طول x مربع( مترنتی )سا ( 2∧∅) طرق

 
 

 فعالیت
 کارگاهی

 کشطخ یا کولیس از استفاده با را آنها مشخصات و ابعاد و نموده تهیه مختلف اشکال و جنس از کرف نمونه چند 
 نبست با و نموده درست حلقه یک آن دوسر زدن گره و سوراخ از نخ یک کردن رد با سپس و نموده گیریاندازه
 روغوطه کرف که زمانی تا نمایید افهاض وزنه ردآنق .دهید قرار آب سطل دریک را بویه نخ به مختلف هایوزنه
 السک به را خود فعالیت از گزارشی و داشتیاد هاوزنه وزن اساس بر را کرف شناوری نیروی حداکثر میزان .شود
 نمایید. ارائه
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 بویه راهنما)نشانه( ایشیشهبویه 

   

 اتصال کرف روی طناب باالیی تورگوش گیر انواع شناور )کرف(، )پلی استایرن(

  

 الکل وینیل پلی جنس ازکرف  (PVAA)کرف از جنس پلی وینیل الکل

 گیریماهی ابزار در استفاده مورد ناورهایش از انواعی -77 شکل

 

  (Sinkers) هاوزنه
  تورهای )در دیواره تشکیل رایب تور گیکشید و بخشیدن شکل برای ها(ویه)ب شناورها مقابل در هاوزنه

 دریا ربست روی بر گرفتن قرار و تور کیسه دهانه شدن باز به کمک ،آب در دام رفتن فرو در تسریع گیر(،گوش
 ،هاهوزن برای نظر مورد و مطلوب هایگیویژ از شوند.می استفاده یگیریماه ابزارهای در ترال(، تورهای )در
 اشاره شده( تمام )قیمت واحد ازای به آنها پایین ارزش و ساخت در سهولت گی،شوند غرق نیروی به توانمی

 81/11 ی)چگال سرب فلزات به توانمی ماهیگیری در استفاده مورد یهاوزنه ترینمطلوب و ترینرایج از .نمود
 مثل باال مخصوص وزن با مواد سایر البته .نمود اشاره ( g/cc 39/7 )چگالی آهن و مکعب( مترسانتی بر گرم

 کمتری مخصوص نوز مذکور فلزات به نسبت ولی ترارزان که (8) سیمانی های قالب (،9/2) سنگ (،5/2) چینی
 شوند.می استفاده خرد ماهیگیری در نیز دارند



 های مورد استفاده در ماهیگیریکار با مواد و ابزار
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 ابزارهای از بسیاری در و شده گریریخته و گیریقالب ایاستوانه و گرد اشکال در سربی و آهنی هایوزنه
 شوند.می استفاده جدید ماهیگیری

 

  

 ایاستوانه اشکال در سربی هایوزنه از انواعی -76 شکل

 
 ایمرحله ارزشیابی

 

 مراحل کاری ردیف
)ابراز، مواد، شرایط کار 

 نتایج ممکن تجهیزات، مکان(
 ، داوری، استاندارد )شاخص ها
 نمره دهی(

 نمره

5 
 انواع با کار
، کرف و بویه

 هاوزنه

 تجهیزات: 

 

مکان: کالس و کارگاه یا 
 روی شناور

باالتر از سطح 
 انتظار

 ریشناو برای استفاده مورد تجهیزات و مواد انواع
براساس  را گیریگذاری وابزارهای ماهیونشانه

 همحاسب و ابعاد گیریجنس بشناسد. نحوه اندازه
 رنظ از را هاک کرف را بداند. وزنهی شناوری نیروی
 بشناسد. کاربرد و جنس

8 

 سطح انتظاردر 

 ریشناو برای استفاده مورد تجهیزات موادو انواع
براساس  را گیریو نشانه گذاری و ابزارهای ماهی

گیری ابعاد یک کرف جنس بشناسد. نحوه اندازه
 بشناسد. جنس نظر از را هارا بداند. وزنه

2 

ح سطتر از پایین
 انتظار

 ریشناو برای استفاده مورد تجهیزات و مواد انواع
 اساس بر را گیریگذاری و ابزارهای ماهیو نشانه
  بشناسد. جنس

 .بشناسد را هاوزنه

1 
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 گیریماهی هایابزار و مواد با کار شایستگی ارزشیابی

  :کار شرح
 یریگماهی هایتور با کار ،هاقالب انواع با کار ،هاطناب انواع با کار ،گیریماهی هاینخ با کار، گیریماهی هایابزار و مواد با کار
 وزنه و بویه با کار

 :عملکرد استاندارد
 گیریماهی هاینخ انواع توانندمی هنرجویان ،گیریماهی ابزارهای و مواد با کار تگیشایس کسب و یادگیری واحد اتمام از پس

 توانست خواهند همچنین .نماید استفاده نخ ظرافت میزان محاسبه در گیریاندازه هایسیستم از و بداند را آنها با کار و
 تورهای مشخصات قادرند هنرجویان نماید. تجربه صید برای را آنها از استفاده و شناخته را ماهیگیری هایقالب انواع

 واعان با توانندمی همچنین گیرند. کار به و محاسبه را ماهی اندازه با متناسب تور انتخاب نحوه و هاگره انواع ،ماهیگیری
 یگیرماهی در کار برای را هاکرف شناوری میزان و فیزیکی شخصاتم و کنند پیدا آشنایی ماهیگیری هایبویه و کرف

 نمایند. محاسبه

 :تجهیزات و کار انجام شرایط
 ترنتاین ،رایانه آموزشی)فیلم، کمک کاناتام به دسترسی آموزش؛ و کار محیط در مناسب تهویه و استاندارد دمای :شرایط

 .(شیالتی کتب و

 ایهطناب و نخ از هایینمونه ،بزرگ طشت یا پالستیکی حوضچه ،آزمایشگاهی ظروف ،دقیق ترازوی کش،خط تجهیزات:
 وزنه و بویه و کرف از هایینمونه و سیمی هایطناب از نمونه قطعات مصنوعی، و یطبیع الیاف با

 شایستگی: معیار
 

 هنرجو نمره 7 از قبولی نمره حداقل کار مرحله ردیف

  1 بافیتور هایکار با نخ 1

  1 طناب انواع با کار 2

  1 گیریهای ماهیکار با انواع قالب 8

  2 ماهیگیری تورهای با کار 1

  1 ها، کرف و وزنهبویه انواع با کار 5

 زیست توجهات بهداشت ایمنی، فنی، غیر های شایستگی
 - کالس و کارگاه محیط در اصول و قواعد رعایت- :نگرش و محیطی

 محیط کردن تمیز - استفاده مورد مواد و ابزار از ایمن و صحیح استفاده

 کار. محیط در مقررات و نظم رعایت - کار پایان از پس کارگاه

2  

 *  نمرات میانگین
 

 .باشدیم 2 قبولی برای هنرجو نمرات میانگین حداقل* 
 

 


