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  2 پودمان   

  كار با مواد و ابزارهاي مورد استفاده در ماهيگيري

مربوط به يك كارگاه ساخت و تجهيز ابزارهاي ماهيگيري و نحوه بافت تور به  پودمانابتداي  عكس
اسب. منهاي مجهز و داراي امكانات اخت ابزارهاي ماهيگيري در كارگاهاهميت س. صورت دستي است

ي آشناي. تواند عالوه بر ارتقاِدقت درساخت مانع از اتالف وقت و كاهش ضايعات مواد خام نيز گرددمي
با اصول بافت تور يكي از الزامات مهارتي براي ماهيگيران است تا بتوانند در مقاطع مورد نياز نسبت 

ن . به هميفاده خود اقدام نمايندبه تعمير خسارات احتمالي وارده به انواع تورهاي ماهيگيري مورد است
  .انتخاب شده است علت اين عكس
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  عملي -نظري نوع درس:
  ساعت؛ 60 كل ساعت:

  ساعت؛ 24 ساعت نظري:
  ساعت 36 ساعت عملي:

قادر باشد اجزاي مختلف  پودمانهنرجو بايد پس از پايان اين  :پودمانهدف كلي 
مرسوم در مناطق مختلف كشور به ويژه در سواحل شمال و  ماهيگيريابزارهاي 

جنوب كشور راشناسايي نموده و نحوه كار با آنها و مكانيسم عملكرد ادوات معرفي 
در كنار صيادان خبره و مجرب با استفاده از در عين حال بتواند . شده را بداند

هاي خود به عنوان يك ماهيگير جوان و با پشتوانه علمي در صنعت آموخته
  .ماهيگيري كشور خدمت نمايد

 تشخيصي ارزشيابي
در اين بخش يعني در ابتداي جلسه قبل از بيان اهميت و ضرورت بهتر است به 

كار با ابزارهاي مورد استفاده رت عنوانِ پرسش آغازين در خصوص اهميت و ضرو
توجه به سطح معلومات هنرجويان مطالب  از هنرجو سؤال شود تا با ماهيگيريدر 

  .جديد در اين بخش ارائه شود
 سؤاالت پيشنهادي

  از چه موادي ساخته مي شوند؟ ماهيگيريابزارهاي  
 چه  ساختار نخ هاي مورد استفاده در ساخت تورهاي ماهيگيري چگونه است و از

 شوند؟موادي تهيه مي
 خصوصيات الياف مصنوعي چه برتري نسبت به الياف طبيعي دارند؟ 
 چه عواملي باعث تخريب الياف طبيعي مي شوند؟ 
 گيري ظرافت نخ از چه سيستم هايي استفاده مي كنند و تبديل اين براي اندازه

 ها به چه صورت است؟سيستم
 مي نشان مي دهند؟جهت تاب وپيچش نخ و طناب را با چه عالي 
 و منظور از هايي تشكيل شده است از چه قسمت ساختار يك قالب ماهيگيري  

 هايي است؟هاي خاص چه نوع قالبقالب
 ؟. گير از چه موادي استفاده مي شودگوش در ساخت يك تور 
  د؟وشچگونه محاسبه مي و مفهومي استبه چه ماهيگيريضريب آويختگي در تورهاي 
  شود؟هايي استفاده مياز چه شاخص ماهيگيريبراي توصيف اندازه چشمه يك تور 
 فرق كرف و بويه از نظر كاربرد در چيست؟ 

در اين قسمت حتما ضرورت ندارد كه پس از پرسيدن سواالت به همه سواالت به 
  .صورت كامل پاسخ دهيد بلكه در اين مرحله به صورت كلي و كوتاه پاسخ داده شود

 مورد هاي ابزار و مواد با يعني كار پودمانه بيان اهميت و ضرورت اين سپس ب
    . پرداخته شود ماهيگيري در استفاده

 2واحد يادگيري
كار با مواد و ابزارهاي مورد استفاده 

 در ماهيگيري
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  مواد خام مورد استفاده در توليد نخ هاي ماهيگيري
  الياف طبيعي

براي توليد نخ هاي مورد استفاده در بافت تورهاي ماهيگيري از دو گروه الياف 
در دسته اول بيشتر الياف منشاء گياهي و . استفاده مي شودطبيعي و يا مصنوعي 
 ،سيزال، توان به الياف پنبهترين الياف گياهي مياز مهم. يا منشاءجانوري دارند

  .)1شكل (كتان و كنف اشاره نمود ، مانيال
  

)1(  )2(  

ي مختلف آن براي تهيه ليف هااز الياف قسمت كنف يك نمونه از گياهاني است كه -1شكل 
 ) انواع طناب كنفي2(، )مزرعه كشت گياه كنف 1(. شودطناب استفاده ميدر بافت 

  

 ،پيش از ساخت و رواج الياف مصنوعيتر بوده و تا تر و نرمپنبه از همه ظريف الياف
. گرفتمي قرار استفاده ضخيم مورد نازك تا نسبتاً و ظريف هاينخ ساخت در
. دندشگير سبك بكار برده ميتورهاي گوشاي بيشتر براي بافت ظريف پنبههاي نخ

مثل تورهاي دستي  ماهيگيري تورهاي انواع ازساير بسياري ساخت معذالك براي
تورهاي تله اي وحتي تورهاي احاطه اي ، تورهاي ترال كوچك، پرتابي (ساليك)

تارهاي متصل به پنبه دانه الياف پنبه از . نيز از نخ هاي پنبه اي استفاده مي شد
الياف طبيعي به دليل برخورداري از مواد آلي در مجاورت با آب . به دست مي آيند

  .گيرندو رطوبت به شدت در معرض پوسيدگي و فساد قرار مي
شوند هاي سلولزي ميه سبب تسريع فساد و اضمحالل فيبرعامل اصلي ك 4

  عبارتنداز:
 طول مدت ، جاد پوسيدگي آباي وقدرت تخريب ، دماي آب، نوع فيبر  

  .آب وري درغوطه
  مقاومت الياف مختلف از انواع گياهان در قبال فساد با هم فرق داشته و سبب

در بين الياف گياهي . مي شود كه بعضي از آنها نسبت به ديگري مقاوم تر باشد
به ترتيب مقاومت  ماهيگيرير ابزارهاي دشناخته شده و مرسوم براي استفاده 

  .كنف و نارگيل اشاره نمود، سيزال، پنبه، رامي، شاهدانه، كتان، توان بهمي
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 هاي گرمفساد الياف گياهي در آب هاي سرد به مراتب كندتر از آين پروسه در آب
اين امر ناشي از فعاليت ميكروب هاي تجزيه كننده است كه در . انجام مي شود

  .نسبت به آب هاي سرد تندتر است آنهاعاليت هاي گرم قدرت تكثير و فآب
  .قدرت تخريبي آب هاي جاري در ايجاد فساد نسبت به آب هاي راكد بيشتر است

الياف سلولزي به كار رفته باعث  آنهاماند گاري طوالني ابزارهاي ماهيگيري كه در 
تخريب و فساد الياف آن شده و در نتيجه طول عمر مفيد آن را نسبت به ابزارهاي 

  .تر كاهش مي دهدسريع مشابه كه به صورت موردي استفاده مي شوند
الياف  ،به دنياي صنعتالياف مصنوعي  رفيعمبعد از  بنا به داليل ياد شده بود كه 

يگاه خود را در ماهيگيري از دست دادند و امروزه به نسبت به سرعت جاگياهي 
  .خيلي كمي استفاده مي شوند

  
هاي گرم نخ هاي به كار رفته درتورهاي پنبه اي زودتر تجزيه مي شوند؟آبچرا در     كار در كالس

ها در مناطق گرم و مرطوب بسيار باال توضيح سوال: اصوالً فعاليت ميكرو ارگانيسم
يي زودتر دچار هانابه همين دليل مواد آلي طبيعي در چنين مك. و شديد است
به همين خاطر تورهايي كه از . گي شده و عمرشان كوتاه خواهد بودتجزيه و پوسيد
بايست پس از استفاده در مجاورت هواي آزاد مي، اي بافته شده اندنخ هاي پنبه

  .آويخته و خشك شوند
اي با منشاء گياهي اهيگيري كه از تورهوكوتاه شدن عمر ادوات م كاهش دوام

 هاي آلوده ناشي از چيست؟در آب ساخته شده اند
هاي مختلف تجزيه پذير ه شد كه مواد آلي در مقابل ميكروارگانيسمدر باال اشار

ر يكي ديگ. كنندوبت و دما نيز به اين امر كمك ميبوده و شرايط محيطي مثل رط
ي بديه. ميزان بار ميكروبي موجود در محيط است از عوامل موثر بر تجزيه مواد آلي

ن اي وبار بيشتر ميكروبي در محيط است  تر باشد به معناياست هرچه آب آلوده
ساخته شده از الياف طبيعي در  هايمعناي سرعت بيشتر پوسيدگي تور و يا نخ

  .هاي آلوده استآب

  

  
شده مثل نخ در مقابل پوسيده گي به قدمت تحقيق پيرامون محافظت موادنساجي     بيشتربدانيم

در همين رابطه روش هاي . استفاده از الياف گياهي در ماهيگيري باز مي گردد
از  .متعددي براي محافطت الياف گياهي از پوسيده گي نيز به كار بسته شده است

زمره روش هاي عملي كه ماهي گيران براي اين منظور به كار مي گيرند استفاده از 
قطران چوب(كاربو لينئوم) بهتنهايي يا ، رهاي استخراج شده از زغال سنگقي

اي هآغشته نمودن با تركيبات تانن و روغن. بنزن و غيره است، مخلوط با مواد نفتي
 استخراج شده از پوست بعضي درختان خاص و همچنين تركيبات فلزي مثل

مله از ج، تالين)سولفات مس و اكسيد مس(تس، نفتنات مس، كرومات پتاسيمبي
روش هايي است كه توسط مراكز تحقيقات صنعتي ويا صنايع شيميايي معرفي 

  . شده اند
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ميالدي و بواسطه تالش هاي دانشمند  1920توسعه الياف سينتتيك از حدود دهه    بيشتربدانيم
در ، ميالدي 1953(برنده جايزه نوبل سال  H. Staudingerمعروف شيميست آقاي 

هاي ده دريافت كه تمام مواد فيبري از مولكولربنام. شيمي ) شروع شدعلم 
زنجيره اي طويلي كه از اتصال تعداد زيادي واحدهاي مساوي و ساده به هم تشكيل 

همان خصوصياتي را نشان مي داد كه الياف  ويژگياين . شده اند درست شده است
پايه همين يافته بود كه بر . دهندطبيعي در صنايع نساجي از خود نشان مي

در طول پنجاه سال بعد تحقيقات وسيعي صورت گرفت كه منجر به  "متعاقبا
در ابتدا نيز اين تحقيقات از آمريكا و بعد در آلمان . توسعه اين كشف در جهان شد

حاصل اين پژوهش ها منجر به خلق اشكال فيبري كه تحت عنوان  استمرار يافت
، امروزه كشورهاي ديگري مثل ژاپن. شدند گرديد ناميده "هاماكرو مولكول"

  .فرانسه و روسيه نيز در توليد اين نوع محصوالت پيشرو هستند، انگليس، ايتاليا
   

براي پي بردن هرچه بيشتر به تنوع نام هاي تجاري براي گروه هاي مختلف الياف 
معذالك عليرغم ، اشاره شده است آنهابه تعدد اسامي تجاري  1در جدول ، سينتتيك

، هنوز نمي توان ادعا نمود كه اين ليست كامل است، اين همه اسامي متنوع و زياد
هاي جديد توليد كننده در كشورهاي به روز كردن آن با توجه به احداث شركت، زيرا

  .)2جدول(در هرسال كماكان وجود دارد آنهامختلف امكان اضافه شدن 
  

  بعضي اسامي تجاري گروه هاي مختلف الياف سينتتيك در پاره اي ازكشورها  -1جدول 

گروه الياف
  اسامي تجاري دربعضي كشورهاي جهان سينتتيك

، انكالون(هلند و انگلستان)، آنزالون(هلند)، (هلند)آميالن (PA)پلي آميد 
  ا)نايلون(آمريك، استيلون(لهستان)،پرلون(آلمان)،كاپرون(روسيه)

 ،تريتال(ايتاليا)، ترگال(فرانسه)، ديولن(آلمان)، داكرون(آمريكا) (PES)استرپلي 
  ترويرا(آلمان)،تترون(ژاپن)،تريلن(انگليس)

 ،درايلن(انگليس)، كورلن(انگليس)، كورفي پالست(پرتقال) (PE)پلي اتيلن 
   ،ايمپلكس(هلند)، كانه اليت(ژاپن)،هايزكس(ژاپن)،اتيلون(ژاپن)

، مراكلون(ايتاليا)، (آلمان) PPهوستالن، دانافلكس(دانمارك) (PP)پلي پروپيلن
  اولسترون(انگليس)،زكس(ژاپن)-پرو،نوفيل(انگليس)

پلي وينيل
  وينيون(آمريكا)، تويرون(ژاپن)، ويلون(ژاپن) (PVC)كلرايد

پلي وينيليدن
(PVD) (ژاپن)ساران (ژاپن و آمريكا)، كوره هالون  

پلي وينيل الكل
(PVAA) (ژاپن)وينيلون(ژاپن)، مولون (ژاپن)ِ، كوره مونا(ژاپن)، كورالون 
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  تنوع و تعدد اسامي تجاري در گروه هاي مختلف الياف مصنوعي (سينتتيك)-2جدول 
 تعداد اسامي تجاري عالمت اختصاري گروه الياف مصنوعي (سينتتيك) رديف

  PA6 88  6پلي آميد  1

  PA6. 6  186  6/6پلي آميد  2

  PES 100  استر(تترون)پلي   3

  PE  78  پلي اتيلن  4

  PP  136  پلي پروپيلن  5

  PVC  46  پلي وينيل كلرايد  6

  PVD 19  پلي وينيليدن كلرايد  7

  PVA /PVAA 24 پلي وينيل الكل  8

  
  شناسايي الياف مصنوعي (سينتتيك)

الياف مصنوعي را در آزمايشگاه هاي صنعتي با استفاده از خصوصيات فيزيكي و 
ي شناساي از يكديگر تميز داده و توانطي فرآيندهاي مختلف مي آنهاشيميايي 

نند كهاي ماهيگيري فعاليت مياما اين كار براي كساني كه در روي كشتي. نمود
ولي يك راه ساده و عملي وجود  .تنها ممكن است بر اساس تجربه امكان پذير باشد

را  اآنهتوان دارد كه با كمترين امكانات و بدون نياز به تجهيزات آزمايشگاهي مي
براي اين كار وجود . استفاده از شعله براي سوزاندن نمونه است، اين روش. شناخت

ي كاف، يك فندك يا چراغ الكلي (گازي) همراه با نمونه مورد نظر براي شناسايي
د تواننمي، زا در محيطهنرآموزان با رعايت احتياط كامل و بدور از مواد اشتعال. است

هاي در قالب فعاليت، اين روش را به كار گرفته و با نظارت بر كار هنرجويان
يش خودرا با مندرجات جدول شماره تا نتايج آزما را ترغيب نمايند آنها، كارگاهي

  .تطبيق و نتيجه گيري نمايند 3
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  شناسايي الياف سينتتيك با استفاده از روش سوزاندن -3جدول 
  جنس ا لياف

مرحله 
  سوزاندن

و پلي آميد  6پلي آميد
6/6  

PA6. 6 and PA6

  پلي استر
PES 

  پلي اتيلن
PE  

  پلي پروپيلن
PP 

  پلي وينيل كلرايد
PVC  

PVD 

(Saran)  

پلي وينيل 
  الكل

PVA(A) 

 درون شعله

شود و ابتدا ذوب مي
- سپس با شعله مي

دود حاصل . سوزد
هاي قطره. سفيد است

حاصل از ذوب به رنگ 
  . چكدزرد مي

شود و با ذوب مي
- ي روشن ميشعله

دود آن سياه و . سوزد
- قطره. اي استدوده

هاي حاصل از ذوب به 
  . چكدپايين مي

چروكيده و ذوب 
- شود و با شعلهمي

. سوزدي منور مي
هاي حاصل از قطره

- ذوب به پايين مي

  . چكد

چروكيده و 
ذوب ميشود و 
همراه با شعله 
 .نوراني ميسوزد

قطره هاي 
حاصل از ذوب 
به پايين 

 .ميچكد

به سرعت 
چروكيده و ذوب 

- اما نمي، ميشود

دوده اش . سوزد
ذوب و به مواد ريز 
و سياه تبديل 

  . ميشود

ذوب ميشود و با 
شعله ي روشن 

  . ميسوزد

به سرعت 
چروكيده 

ميشود و فر 
ميخورد و با 

له نوراني شع
  . ميسوزد

پس از 
برداشتن از 
  روي شعله

با چكيدن قطره هاي 
ذوب شده سوختن 

دانه هاي . خاتمه ميابد
كوچك در انتهاي 
. نمونه ظاهر ميشود

دانه هاي گرم حاصل 
از ذوب در اثر كشيدن 
به صورت نخ هاي 

  . نازك در مي آيد

با چكيدن قطره هاي 
، حاصل از ذوب

سوختن متوقف 
دانه هاي . ميشود

كوچك و سياه در 
انتهاي نمونه ديده 

قطره هاي . ميشود
ذوب شده و داغ در اثر 
كشيده شدن به 
صورت نخ نازك درمي 

 .آيند

سوختن با سرعت 
. استمرار ميابد

مواد حاصل از 
سوختن قابليت 
 . كش آمدن ندارند

سوختن به 
آهستگي ادامه 

مواد داغ . ميابد
حاصل از ذوب 
در اثر كشيده 

به صورت شدن 
نخ هاي ظريف 

  . در مي آيند

مواد داغ و مذاب 
حاصل قابليت 
كشيده شدن 

  . ندارند

بالفاصله 
سوختن متوقف 

مواد . ميگردد
مذاب حاصل از 
سوختن قابليت 
اين را دارند كه 
در اثر كشيده 
شدن بصورت نخ 

  . ظريف درآيند

به سرعت به 
سوختن ادامه 

مواد . ميدهد
حاصل از ذوب 
قابليت كشيده 

  . شدن ندارند

خاكستر 
  باقي مانده

دانه هاي حاصل از 
سخت و ، گرد، سوختن

زرد رنگ وقابل خورد 
  . شدن نيستند

دانه هاي سياه سخت و 
غير قابل خورد شدن 

  . است

فاقد دانه هاي 
حاصل از ذوب 

همانند . است
پارافين شكننده 

  . است

سخت و گرد و 
به رنگ قهوه 
اي تا سياه 
هستند و قابل 

شدن خورد 
  . نيستند

بدون ذرات ريز 
دانه ( مثل مهره ي 
تسبيح) و بي 

سخت و ، شكل
متمايل به سياه 

  . هستند

، متخلخل
متمايل به سياه 
و داراي اشكال 
 .نامنظم هستند

قابليت خورد 
، شدن دارند

ذرات دانه اي 
  . شكل ندارند

سخت و به رنگ 
قهوه اي و سياه 
است و در 
اشكال نامنظم و 
قابليت خورد 

  . شدن دارد

شبيه كرفس با بوي   بوي دود
  ماهي

، بصورت دوده ي چرب
همراه با كمي بوي 

شبيه الك و ، شيرين
  . معطر

شبيه پارافين در 
حال سوختن 

  . است

بويي شبيه 
آسفالت در 
حال سوختن 

مثل موم ، دارد
 .و پارافين

بوي خوش و نافذ 
شيرين تا ترش 

  . دارد

بوي تند و زننده 
  . و نافذ دارد

بويي تند ، نافذ
شبيه به كلر 

  . دارد
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  دانش افزايي
شناخت مفهوم نخ هاي تابيده الزم است به اهميت تاب و تعريف آن به به منظور

  .طور مختصر اشاره شود
 Twistتاب (پيچش)

نخ تابيده ويا نخ توربافي اطالق  ؛وضعيت مارپيچي اجزاي يك نخ خام بهتاب واژه 
اين واژه بيانگر تعداد تابي است كه به ازاي هر واحد از نظر ارزش عددي . مي شود

اب ت. و يا در يك اينچ، تعداد تاب در هر متر "مثال، طول در رشته ها اتفاق مي افتد
ميزان تاب در نخ و حتي طناب ها . دهندنشان مي t/mرابه طور معمول با حروف 

به طور . اردد آنها قابليت كش ساني تاثير بسيار زيادي بر نيروي از هم گسيختگي و
. متوسط و سخت، نرم: معمول سه درجه از تاب يا پيچش تمايز داده شده است

گاهي ترجيح داده مي شود كه يك درجه چهارمي نيز به اين سه درجه اضافه شود 
  .مي شود كه با نام خيلي سخت از آن ياد

اي ه سطح مطلوب تاب براي يك نخ توربافي به طور طبيعي بستگي به نيازمندي
 از"تورهاي گوش گير معموال. كه استفاده مي شونددارد ماهيگيرينوع ابزار هاي 

 اماتورهاي ترال كف و تورهاي پياله اي و. نخ هاي داراي تاب نرم برخوردار هستند
بسياري از ابزارهاي ماهيگيري كوچك نيازمند تاب متوسط در نخ هاي استفاده 

اي هال ميان آبي و رشته قالب ها نيز از نختورهاي تر. شده در بافت تورخود هستند
 Braided nettin yarnدر مورد نخ هاي بافته . تاب سخت برخوردار هستند واجد

  نيز به صورت مختصرتوضيحاتي به شرح زير اضافه مي شود:
نخ هاي بافته از طريق در هم تنيدن تعدادي رشته كه به صورت مورب و متقاطع 

اين نخ ها از شكلي لوله مانند برخوردار . ته مي شودساخ. در هم بافته شده اند
: مورد توجه است آنهادر اين نوع از نخ ها سه فاكتور ضروري در ساختار . هستند
  .تعداد و نوع رشته و ساختار بافت (نحوه تنيدن)، مغزه

  دانش افزايي
هاي تمسيس ها؛گيري نخبراي اندازه در كتاببه غير از دو سيستم رايج نام برده شده 

ديگري نيز وجود دارند كه البته خيلي مرسوم نبوده و تنها در معدود كشورهاي 
معادل بعضي از اندازه هاي الياف مختلف ، 4جدول . استفاده مي شود آنهااروپايي از 

  .سينتتيك را در دو سيستم تكس و دينيير نشان مي دهد
  Metric number عدد متريك

دراين . دهندنشان مي Nmرا با حروف  آن ست وغير مستقيم اسيستم يك اين 
يستم روش تبديل آن به س. سيستم طول يك كيلو گرم تار را به متربيان مي كنند

  تكس از رابطه زير محاسبه مي شود:

tex
Nm


1000
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مي باشد ؛ معادل آن در سيستم  20يك نخ در سيستم عدد متريك برابر با : مثال
با استفاده از فرمول باال اگر رقم عدد متريك را درجاي خود قرار  تكس چقدر است؟

  دهيم معادل تكس آن برابر است با:
 Nm 20تكس =  50 

  English number for cottonعدد انگليسي براي پنبه 
يك سيستم ، نشان داده مي شود Neсواحد شمارش انگليسي پنبه كه با حروف  

) و Hankيارد ( يك هانك  840مضربي از واحد طول در آن . غير مستقيم است
 20عنوان مثال( به . است كيلوگرم) 450/0يك پوندانگليس برابر با(، واحد وزن

Neсيارد  16800است كه يك پوند وزني از يك نخ خام طولي برابر با  ) بيانگر آن
  روش محاسبه به شرح زير است:. دارد

16800=840×20=20 Neс  
  :رتبديل سيستم ها به يكديگ

 داشته باشيم و، چنانچه شماره يك نخ را در يكي از سيستم هاي دينير و يا تكس
مي توان از فرمول زيرنيز استفاده ومحاسبه ، بخواهيم آن را به ديگري تبديل نماييم

  :را انجام داد
   Tex= 0. 111 xTd 

نمره در سيستم تكس از چه ، دينير 250نخ خام از جنس پلي استر با الياف  :مثال 
  اي برخوردار است ؟

28# 27 .75  250  *0 .111 111   = تكس xTd. Tex= 0  
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  يامرحله ارزشيابي

(ابراز، شرايط كار  مراحل كاري رديف
  مواد، تجهيزات، مكان)

نتايج 
  نمره دهي)ها، داوري، نمرهاستاندارد (شاخص  ممكن

 هايكار با نخ  1
  بافيتور

  تجهيزات:
 

كالس و  مكان:
  كارگاه

باالتر از 
سطح 
  انتظار

ي بافتور نخ دهنده تشكيل اجزاي و ساختار
 را نتتيكيس و طبيعي الياف انواع بداند. را

 ساختاري نظر از را مصنوعي الياف بداند.
 گيريهاي ماهيداند. با مفهوم تاب در نخب

 بار مفاهيم با باشد. داشته آشنايي
 بافيهاي تورگسستگي و هوازدگي در نخ

هاي آشنايي داشته باشد. سيستم
 تبديل و محاسبه نحوه و نخ در گيرياندازه
 .بدانديكديگربهراآنها

3  

سطح در 
  انتظار

 نخ دهنده تشكيل اجزاي و ساختار
 و طبيعي الياف انواع بداند. را ماهيگيري

 نظر زا را مصنوعي الياف بداند. را نتتيكيس
هاي . با مفهوم تاب در نخبداند ساختاري

با مفهوم  باشد. داشته آشناييبافي تور
 هداشت آشناييبافي هاي تورهوازدگي در نخ

  بداند.راگسستگيبارمفهومباشد.

2  

 ترپايين
سطح از 

  انتظار

ي بافتور نخ دهنده تشكيل اجزاي و ساختار
 را نتتيكيس و طبيعي الياف انواع بداند. را
 گيريهاي ماهياند.با مفهوم تاب در نخبد

 باشدداشتهآشنايي

1  
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 انواع چهار رشته. هستند Hawserمعمولترين طناب ها ازانواع سه گرده(رشته اي)   بيشتر بدانيد
Shroud و فقط در مهار كشتي به كار ، به ندرت در ابزارهاي ماهيگيري كاربرد دارند

هاي سه رشته به سختي مي توان فضاي خالي در مركزبين در طناب . برده مي شود
زيرا به هنگام ساخت و تابيدن به شدت تحت فشار قرار مي . رشته ها پيدا كرد

 .فضاي خالي زيادي در مركز خود دارند، اما طناب هاي چهار رشته و بيشتر. گيرند
ورد رشته ها م، اين بدان خاطر است كه وقتي طناب تحت فشار قرار مي گيرد

 12در طناب هاي با قطر بيش از . حمايت قرار گيرند و مانع از تغيير شكل آنها شود
در طناب هاي چهار رشته مغزه مي . . ميلي متر اين فضاي خالي با مغزه پر مي شود

از ميزان الياف به كار برده شده در بافت يك رشته و از %25معادل "بايست تقريبا
 ،ر به صورت يك گرده نازك تر استفاده مي شوداين مغزه بيشت. همان جنس باشد

گاهي اين مغزه . اما ميتواند به صورت يك رشته ثانويه و يا طناب خاص هم باشد
  .تواند در قالب استفاده ازالياف هاي شل ويا نخ هم باشندمي

 

  
  ساختار طناب تركيبي

فلزي و هم الياف همانطور كه قبال هم اشاره شد، طناب هاي تركيبي هم از الياف 
غيرفلزي ساخته شده اند. معموالً الياف فلزي با الياف طبيعي و يا مصنوعي پوشش 

، ساختار يك طناب تركيبي و نحوه استقرار دو نمونه الياف 2داده شده اند. در شكل 
  فلزي و غيرفلزي در آن نشان داده شده است.

  

  
  ازجنس سيم فوالديمغزه  :1مقطع عرضي يك نمونه طناب تركيبي ؛ -2 شكل

  :الياف غير فلزي (سينتتيك)3، : مغزه مركزي2 
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 ،نيز موثر است آنهاهاي طناب هاي سيمي كه در شناسايي  ويژگيكي ديگر از ي    بيشتر بدانيد
نوع ساختار در اين طناب ها قابل توضيح  4به طور كلي . ساختار گرده هاي آن است

 و وارينگتون Fillerپركننده ، Seale سيل، Standardاستاندارد است كه عبارتند از:
Warington.  

هرچند كه مغزه ، ها از ضخامت يكسان برخوردارنددر نوع استاندارد تمام سيم
ز بج. اندسيم ها نيز با هم در يك راستا تابيده شده. ممكن است ضخيم تر باشد

 ريكسان برخوردابقيه از ضخامت ، ممكن است ضخيم تر باشد سيم مياني كه
 شود نيرو به طور يكسانبه همين خاطر وقتي بار مستقيم به طناب وارد مي. ندسته

بجز سيم مركزي بقيه در تمام اليه ها در يك . بر روي همه سيم ها توزيع مي گردد
در صورتي كه طناب سيمي از چند اليه سيم تشكيل . جهت بدور هم تابيده شده اند

رشته  6، ه داخلي خود از نظر تعداد سيمهراليه خارجي نسبت به الي، شده باشد
  . بيشتر دارد

 نگاهي ممكن است سيم مركزي با چند سيم و يا با مغزه از جنس الياف جايگزي
  .شود

از . دو اليه سيم به طور هم زمان بر روي هم پيچيده شده است در نوع سيل؛
ز مغزه ني. است هاي اين نوع طناب تعداد سيم ها در اليه اول واليه دوم برابرويژگي

 .در اين طناب ها وجود دارد كه ممكن است از سيم هاي نازكتر تشكيل شده باشد
در شكل صفحه بعد تعداد الياف سه نمونه طناب سيمي سيل به صورت فرمول بدين 

  شرح است:
  }9-6/9-1پ:{، }9-9-1ب:{، }7-7-1{:الف

 رحله به هم تابيده شدهاندنوع پركننده ( فيلر) ؛ گرده ها از دو اليه سيم كه در يك م
 البته بايد اشاره. تعداد سيم ها در اليه دوم دو برابر اليه اول است درست شده است

نمود كه چنين حالتي در صورتي امكانپذير است كه البالي سيم هاي هر اليه با يك 
وجود اين سيم هاي پر كننده مانع از شش . سري سيم هاي نازك تر پرشده باشد

مغزه نيز ممكن است از جنس الياف و يا سيم هاي . رده ها مي شودضلعي شدن گ
  .فوالدي باشد

دو اليه سيم به طور هم زمان به هم تابيده شده اند ، در گرده هاي نوع وارينگتون
ش ولي سيم هاي. ؛كه اليه دوم (اليه بيروني)تعداد سيم هايش دو برابر اليه اول است

چنين ساختاري بسيار فشرده و قابل انعطاف . از دو ضخامت مختلف برخوردار است
  .است
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   بيشتر بدانيد
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  يامرحله ارزشيابي

(ابراز، شرايط كار  مراحل كاري رديف
  مواد، تجهيزات، مكان)

نتايج 
  ممكن

ها، داوري، استاندارد (شاخص
  نمره  دهي)نمره

 انواع با كار  2
  طناب

  تجهيزات:
 

كالس و  مكان:
  كارگاه

باالتر از 
سطح 
  انتظار

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

 هايها بداند.با سيستمانواع طناب
 داشته آشنايي طناب گيري اندازه

 و سيمي هايبطنا ساختار باشد.با
 كامل آشناييآنها  با كار اصول
 باشد.داشته

3  

سطح در 
  انتظار

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

 هايها بداند.با سيستمانواع طناب
 داشته آشنايي طناب گيري اندازه
  باشد.

2  

 ترپايين
سطح از 

 انتظار

 را آن ساختار و جنس، طناب انواع
  1  بداند.

  
  
  

ترين آن ولي رايج. شودهزاران نوع مختلف از انواع قالب در جهان ساخته مي 
شكل به تدريج جاي خود  (J )قالب هاي . هستند (EZ)شكل و نوع (J ) هايقالب

يكي از علل استقبال بيشتر از قالب هاي نوع دوم در . مي دهند (EZ)را به نوع 
. خميدگي نوك قالب به سمت داخل و رو به ساق قالب است، تجاري ماهيگيري

ك آن نو، قالب توسط نخ متصل به آن كشيده شوداين سبب مي گردد تا چنانچه 
لذا بهتر در دهان ماهي نفوذ . زاويه و تمايل بيشتري به سمت دهان ماهي پيدا كند

  .شودنموده و گيرايي بهتري پيدا مي كند و مانع از فرار احتمالي آن نيز مي
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  دو نمونه از قالب هاي مرسوم در صيد ماهي -3 شكل

  
كارخانه هاي مختلف سازنده قالب . اندازه قالب استاندارد خاصي وجود نداردبراي   بيشتر بدانيد

لذا اندازه قالب ها بر اساس سيستم شماره . استاندارد خاص خود را دارند"معموال
در حال . شود تعيين مي گرددگذاري كه از طرف كارخانه هاي سازنده آن ارايه مي

 ريماهيگيستم اول كه بيشتر در سي. حاضر دو سيستم براي اين كار مرسوم است
اندازه قالب با عددي كه به عنوان شماره آن تعيين شده  از آن استفاده مي شود؛
يعني هرچه قالب بزرگتر باشد شماره آن كوچك تر است . است نسبت عكس دارد

و برعكس هرچه شماره قالب بزرگتر باشد به معناي آن است كه اندازه آن قالب 
، نشان داده مي شوند، 3، 2، 1... . ين سيستم شماره ها با اعداددر ا. كوچك تر است

  :به شكل زيرتوجه فرماييد
  

  
  

 قالب ها نيز، با افزايش ارزش اعداد، در سيستم دوم كه برعكس سيستم اول است
 در اين سيستم شماره قالب ها را به صورت. از اندازه بزرگتري برخوردار مي شوند

هيچ يك از اين دوسيستم جزييات "ولي اصوال. ان مي دهندنش، 0/1، 0/2، 0/3،  ...
 Jمشخصات بيشتري را در مورد قالب هاي  9جدول. ساختار قالب را بيان نمي كند

  .شكل مرسوم در منطقه خليج فارس را بيان مي كند
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  شكل Jرابطه بين شماره قالب و اندازه هاي آن در نمونه هايي ازقالب هاي -4جدول 

شماره 
   قطر ساقه طول (ميلي متر)  قالب

 (ميلي متر)
  عرض دهانه
 (ميلي متر)

ساختار انتهاي 
 ساقه

 چشمي 5/32 4 6/91  1
 چشمي 27 5/3 81  2
 چشمي 25 3 6/74  3
 چشمي 4/22 3 66  4
 چشمي 17 3 57  5
 چشمي 3/15 2/2 53  6
 چشمي 16 2 7/47  7
 چشمي 5/14 8/1 42  8
 سرپهن 2/12 9/1 38  9

 سرپهن 11 7/1 35  10
 سرپهن 5/9 5/1 31  11
 چشمي 8/9 2/1 29  12
 سرپهن 6/7 2/1 25  13
 چشمي 8 0/1 4/24  14
 سرپهن 5/6 0/1 7/21  15
 چشمي 4/6 9/0 5/21  16
 سرپهن 5/5 9/0 7/16  17
 سرپهن 8/4 9/0 16  18
 چشمي 5/4 7/0 4/14  20

  
ه نخ هاي ساخت. صيد متفاوت استجنس و مواد نخ متصل به قالب بسته به روش 

پلي استر و يا نخ هاي تركيبي حاصل از ، پلي وينيل الكل، شده از الياف پلي آميد
 براي استفاده از قالب. و سيم هاي فوالدي را براي اين منظور استفاده مي كنند آنها

ضرورت دارد انتهاي ميله آن را در قسمت حلقه شده به يك نخ كه ، در صيد ماهي
طول نخ و ضخامت آن . ر است از انواع تك رشته اي و بي رنگ باشد گره زدبهت

براي گونه هاي  "طبعا. محل صيد دارد و بسته به روش ماهيگيري با قالب و هدف
كوچكتر قالب هاي كوچك با نخ نازك و براي انواع بزرگتر قالب بزرگ و قوي با 

  .نخ ضخيم تر استفاده مي شود
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  ساختمان قالب
رجوع  24 شكلبراي شناخت بهتر از اجزا و قسمت هاي مختلف يك قالب به 

قسمت هاي متفاوتي را مي توان مشاهده نمود ، در اين شكل از نظر ظاهري. نماييد
  :كه به شرح زير نام گذاري مي شوند

  

  

  
با اسامي فارسي ومعادل  يك قالب ماهيگيريساختمان قسمت هاي مختلف - 4 شكل

  انگليسي آن

  رهنمود هاي فني
براي هدايت هنرجويان جهت دست يابي به . گره هاي قالب بسيار متنوع هستند

را به استفاده از اينترنت با كليد واژه  آنهاساير انواع گره ها ي قالب مي توان 
Hook+ knots + images هاي بخواهيد كه نمونه آنهاسپس از . ترغيب نمود  

هاي مشاهده شده در اينترنت را در فعاليت هاي كارگاهي با استفاده از قالب و گره
  .تمرين نمايند Monofilamentنخ هاي نايلوني تك رشته 

  قالب هاي خاص
در روش هاي مرسوم  آنهانواع ديگري از ، EZشكل و  Jقالب هاي معمولي غير از 

صيد با قالب استفاده مي شوند كه از نظر شكل و ساختار تفاوت قابل مالحظه اي 
قالب ، مي توان به قالب هاي چند شاخه آنهااز نمونه هاي معروف . دارند آنهابا 

  .هاي داراي طعمه مصنوعي و قالب هاي سوزني اشاره نمود
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ه صورت دو و يا سه شاخه ساخته اين نمونه از قالب ها ب: قالب هاي چند شاخه
 در .هاي كششي) استبيشتر در روش صيد ترولينگ (قالب آنهاد كاربر. شوندمي

درجه و يا كمترنسبت به هم قرار  90با يك زاويه "انواع دو شاخه قالب ها معموال
  .5شكل ، گرفته و از ساق قالب به هم چسبيده اند

 
  ساختار يك قالب دوشاخه-5 شكل

انواع سه شاخه كه آنهم در روش صيد با قالب هاي كششي استفاده مي اما در 
درجه نسبت به هم قرار دارند و از ساق قالب به هم  120قالب ها با زاويه ، شود

شكل  Jهاي چند شاخه بيشتر از نوع هرچند شكل قالب. )6 شكل(اندچسبيده
با طعمه ه را معموالًي چند شاخهاقالب. اما انواع كج قوس نيز وجود دارند، هستند

  .)7كنند تا ماهي نسبت به آن تمايل و توجه نمايد(شكل مصنوعي تجهيز مي

  
  .ساختار قالب هاي سه شاخه و موقعيت شاخه ها نسبت به يك ديگر -6 شكل

  
  قالب هاي سه شاخه همراه با طعمه مصنوعي-7 شكل

 

 Luresقالب با طعمه مصنوعي
ه ببا قالب هاي كششي به استفاده از قالب هايي كه  ماهيگيريپيشتر در روش 

در اينجا به اين موضوع بيشتر . اند اشاره شدصورت طعمه مصنوعي تزيين شده
  .پرداخته مي شود
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اگر رژيم غذايي ماهي و عادات رفتاري آن و همچنين طعمه هاي طبيعي آن را به 
عي از طعمه و مخفي مي توان با ساخت نمونه هاي مصنو، درستي شناسايي نماييم

ساخت . آن را شكار كرد، نسبت به فريفتن ماهي هدف صيد، نمودن قالب در آن
هاي تزيين شده با پر و الياف رنگين به صورت حشرات مصنوعي براي صيد قالب

تزيين قالب با الياف پالستيكي رشته مانند به صورت ، ماهي قزل آال در رودخانه ها
 ،گاليت، هاي شكارچي دريايي مثل كوترصيد ماهي براي، اسكوييد و يا ساردين

 ز اين نوع طعمه هاي مصنوعي هستندنمونه هاي بارزي ا، شير و انواع تون ماهيان
  .)8(شكل 

  

  
  انواع قالب هاي تزيين شده به صورت طعمه مصنوعي-8شكل 

 Jigsهاي سوزنيقالب
اسكوييد ها شناخته مي قالب هاي سوزني كه به عنوان تنها ابزار صيد تخصصي 

متمايز از قالب هاي معمولي كه انواع آن در باال توضيح داده "ساختاري كامال، شوند
ها به صورت دوكي شكل بوده و در يك انتهاي خود از يك الي سه اين. شد دارند

گرد خورشيدي كه پيرامون آن را سوزن هاي تيز فرا گرفته برخوردار  صفحه (مقره)
دنه دوكي شكل نيزبه حلقه هايي وصل است كه نخ قالب را به آن دو سر ب. هستند

اين قالب ها را مي توان به صورت منفرد و يا با فاصله و به تعداد . گره مي زنند
از هم وصل نموده ، يك متري)"بر روي يك رشته نخ با فواصل معين (معموال، انبوه

 آنها شكار اسكوييدها و و در هنگام شب با استفاده از چراغ هاي پرنور براي جلب
در اين نوع از قالب نيز هيچ نوع طعمه اي مورد استفاده قرار . مورد استفاده قرارداد

زيرا خود به نوعي جزو طعمه هاي مصنوعي نيز به حساب مي آيند(شكل ، نمي گيرد
9 (.  
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  نمونه اي ازقالب هاي سوزني ويژه صيد سرپايان(اسكوييد) -9 شكل

  
با جيگ بدين شكل است كه بدن سرپاياني مثل اسكوييد به حدي  ماهيت صيد

نرم است كه وقتي به سمت جيگ حمله ور مي شود و سعي بر شكار اين طعمه 
ر هاي تعبيه شده بمصنوعي ميكند ؛بدنش و يا بازوهايش به راحتي توسط سوزن

ي آن هاروي جيگ خراشيده و سوراخ گرديده و تعدادي از اين سوزن ها در اندام
توان به صورت انفرادي و قالب هاي سوزني را هم مي. فرو رفته و به دام مي افتد

  .)10شكل (اي) به صورت مكانيزه به كار گرفتدستي و هم به صورت انبوه (رشته

  
 الف:دستي؛، دو نمونه وينچ مخصوص باال كشيدن قالب هاي سوزني (جيگ) -10 شكل

  ب:مكانيزه
  ، توپي نخ جمع كن -5، قرقره لوله اي -4، صفحه توري -3، لينخ اص -2، قرقره هادي -1
، سرسره هدايت صيد به محل جمع آوري -7، دكمه هاي تنظيم سرعت موتورالكتريكي -6

  .ديواره قايق-8
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  با قالب ماهيگيريطعمه و نقش آن در 
ويژه ب، ماهيگيري با استفاده از قالبموفقيت درنوع و كيفيت طعمه خوراكي براي 

روش هاي قالب دستي و النگ الين جزو فاكتورهاي موثر و كليدي محسوب در 
همچنين بايد تازه . طعمه مي بايست مناسب با صيد هدف انتخاب گردد. مي شود

طعمه مي بايست از سفتي . و داراي بوي مناسب براي جلب ماهي به سمت آن باشد
د ماندر آب باقي مي مناسبي براي باقي ماندن بر روي قالب در طول مدت زماني كه

كوچك مثل خامه ماهي و يا جك "گونه هايي از ماهي هاي نسبتا. برخوردار باشد
ماكرل در ماهيگيري با استفاده از روش صيد با رشته قالب هاي طويل براي صيد 

 ،گونه هايي مثل اسكوييد. گونه هايي مثل مارلين و تون بسيار مناسب هستند
ف هايي مثل ماسل كه منجمد شده باشند نيز گوشت صد، گواف، ماكرل، ميگو

براي صيد به روش ياد شده و حتي ساير روشهاي صيد با قالب مطلوب بنظر 
مطالعاتي نيز بر روي استفاده از طعمه هاي مصنوعي بودار در دست  "اخيرا. آيندمي

مشكالت مربوط به خريد يا جمع ، چنانچه نتايج آن موفقيت آميز باشد. تجربه است
ي و نگهداري طعمه هاي طبيعي تا حد زيادي در ماهيگيري با رشته قالب ها آور

دراستفاده از ماهي هاي خوراكي كه مي توانند مورد از سوي ديگر. حل خواهد شد
  .به عنوان طعمه صرفه جويي خواهد شد، مصرف انساني قرار گيرند

  
فرعي) در طول طناب اصلي براي جلوگيري از حركت رشته نخ هاي فرعي(طناب   بيشتر بدانيد

. النگ الين مي بايست دو مانع در طرفين آن بر روي طناب اصلي ايجاد نمود
اين كار را در گذشته با ايجاد دو گره در طرفين محل اتصال طناب فرعي بر "معموال

اما در حال حاضر مي توان با استفاده از نوعي بوشن . روي اصلي انجام مي دادند
اين بوشن . ناب از درون آن رد مي شود اين مانع را ايجاد نمودكوچك تو خالي كه ط

در شكل زير يك نمونه از اين سد . مي گويند (Stopper)سدكننده  "ها را اصطالحا
  .كننده كه بر روي نخ اصلي تثبيت شده است مشاهده مي نماييد

  

  
   

  دانش افزايي:
وان تهاي طويل ميساختار رشته قالببراي آشنايي با مصالح و مواد به كار رفته در 

  رجوع نمود. 11به شكل شماره 
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  ساختار كلي يك رشته قالب طويل و اجزاي آن -11 شكل 

  يامرحله ارزشيابي

(ابراز، شرايط كار  مراحل كاري رديف
  مواد، تجهيزات، مكان)

نتايج 
  ممكن

-ها، داوري، نمرهاستاندارد (شاخص
  نمره  دهي)

3  
كار با انواع 

هاي قالب
  گيريماهي

  تجهيزات:
 

كالس و  مكان:
  كارگاه

باالتر از 
سطح 
  انتظار

، ماهيگيري هايساختار انواع قالب
 كامالً راآنها  جانبي تجهيزات و كاربرد

 نخ زدن گره روش بادو بشناسد.حداقل
 باشد.رابطه داشته آشنايي قالب به

 را ماهي دهان اندازه با قالب عرض
 براي نياز مورد مواد و ساختار با بداند.

 قالب رشته نمونه يك حداقل ساخت
 باشد.داشتهكافيآشنايي

3  

سطح در 
  انتظار

، ماهيگيري هايساختار انواع قالب
 كامالً راآنها  جانبي تجهيزات و كاربرد

 نخ زدن گره روش بادو بشناسد.حداقل
 باشد.داشتهآشناييقالببه

2  

تر از پايين
سطح 
 انتظار

 كاربردو، ماهيگيري هايانواع قالب
  1  بشناسد. را آنها جانبي تجهيزات
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  يامرحله ارزشيابي

(ابراز، شرايط كار  مراحل كاري رديف
  مواد، تجهيزات، مكان)

نتايج 
  ممكن

  ها، داوري، استاندارد (شاخص
  نمره  دهي)نمره

 تورهاي با كار  4
  ماهيگيري

  تجهيزات:
 

كالس و  مكان:
  كارگاه

باالتر از 
سطح 
  انتظار

گيري، شكل ماهي تورهاي انواع ساختار
 گيري اندازههاي چشمه و با انواع روش

 هگر انواع با باشد. داشته آشناييآنها
 باشد. داشته آشنايي توربافي هاي

 ضريب محاسبه نحوه و مفهوم
  بداند. را آويختگي

3  

سطح در 
  انتظار

 و ماهيگيري تورهاي انواع ساختار
 ار آن گيري اندازه نحوه و چشمه شكل
 ييآشنا توربافي هايانواع گره با بداند.
 ار آويختگي ضريب مفهوم باشد. داشته
 بداند.

2  

تر از پايين
سطح 
 انتظار

انواع آن را بشناسد. انواع  و تور ساختار
 را را توربافي هايهاي تور و گرهچشمه

 بشناسد.
1  
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  ماهيگيري در آب محاسبه وزن مواد و ابزارهاي
 ،در هوا وزن معيني دارند آنها. از چگالي هاي متفاوتي برخوردار هستندمواد مختلف 

دچار تغييراتي مي شودكه بر خصوصيات كاربري آنهااما با فرو رفتن در آب وزن 
در فعاليت هاي ماهيگيري نيز اين . تاثيرگذار بوده و بايد مورد توجه قرار گيرد آنها

بسيار قابل اهميت بوده و در طراحي و استفاده از ابزارهاي ماهيگيري به آن  ويژگي
در اين رابطه بايد چگالي مواد شناخته شده باشد و ضرايب اصالحي . توجه مي شود

ا ي اعم از آب شيرين(رودخانه ها و درياچه ها) و، تغيير چگالي در مايعاتي مثل آب
خوشبختانه تمام اين ارقام . دسترس باشدهاي شور(دريا و منابع آبي شور) در آب

ز در اين كتاب نيز بسياري ا. در منابع مرتبط با فيزيك مواد قابل دسترسي است
در ، اين خصوصيات براي موادي كه به طور معمول در ماهيگيري كاربرد دارند

  .جداول مجزا ارائه شده است
طه زير مي توان استفاده براي محاسبه وزن يك ماده وتغييرات وزني آن در آب از راب

  نمود:
P=A × {1-Dw /DM} 

  :در رابطه باال
P (كيلوگرم) وزن در آب =kg 
A(كيلوگرم) وزن در هوا = kg  

DW گرم بر سانتي مترمكعب (= چگالي آبg/cc( ،= 00. 1چگالي آب شيرين ،
  026. 1چگالي آب دريا=

DM) چگالي ماده =g/cc(  
اشاره شد ودر جداول مربوطه ارائه شده است * ضرايب اصالحي كه در باال به آن 

دهنده نيروي فرورونده اگر ضريب مثبت باشد نشان. ) همراه است-با عاليم (+) و(
براي به دست . (غرق شونده) وضريب منفي مبين نيروي شناوري آن ماده است

كافي است كه وزن آن ماده در هوا را ، آوردن وزن كميت معيني ازيك ماده در آب
  .يب آب(شور يا شيرين) ضرب نماييم تا وزنش در آب به دست آيددرضر
كيلوگرم چوب پنبه(وزن درهوا) ؛در آب شيرين و شور از چه وزن  5/1: 1مثال

  (نيرويي)برخوردار است؟
ضرايب اصالحي چوب پنبه به ترتيب براي آب شيرين ،  10 جدول شمارهپاسخ: در  كيلوگرم نيروي منفي شناوري* برخوردار  5. 4در آب شيرين از است گخ  00. 3 -

  (-)x3. 00(-)=4. 5 5 .1 است
. 4كيلو گرم چوب پنبه قادر به شناور نگه داشتن  5. 1*اين بدان معني است كه 

  .كيلو وزنه درآب شيرين است 5
 كيلوگرم نيروي منفي شناوري 65. 4در آب شور از همين مقدار چوب پنبه 

با توجه به ضريب اصالحي چوب پنبه در آب شور محاسبه آن نيز  .استبرخوردار 
  از طريق زير به دست مي آيد.

 (-) 4 .65  =)-( 1. 5x3. 10 
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 65/4داشتن كيلو گرم چوب پنبه قادر به شناور نگه 5. 1*اين بدان معني است كه 
  .است وزنه درآب دريا

اگر ، وزن دارد كيلوگرم 6/24(نايلون) كه در هوا پلي آميد توده اي از نخ: 2مثال 
  در آب شيرين و آب دريا قرار گيرد از چه وزني برخوردار خواهد بود؟

بنابراين  ← x 6/24+  12/0= ← +12/0ضريب اصالحي پلي آميد در آب شيرين = 
+ كيلوگرم 95/2توده نخ در آب شيرين داراي نيروي فروروي مثبت به وزن  اين

  .خواهد بود
ابراين بن ← x 6/24 10/0=  ← + 10/0يا =ضريب اصالحي پلي آميد در آب در

  .+ كيلوگرم است 46/2داراي نيروي فروروي مثبت به وزن  توده نخ در آب دريا اين
  

 محاسبه وزن يك تور گوش گير عمقي در آب :3مثال 
  

  در هوا وزن  اجزاي تشكيل دهنده تور
(Kg) 

 وزن در آب دريا
(Kg) 

  -430/0 060/3 رشته)2ميلي متر(6با قطر PPطناب از جنس
چشمه11x900تور از جنس پلي آميدداراي

، ميلي متر(در حالت كشيده) 140با اندازه 
450Rtex= 

360/1  136/0+  

عدد باوزن هريك46تعداد كرف-1
  يا، گرم(در هوا)21
 گرم)60عدد هريك به وزن50(-2

970/0  000/3-  

گرمي از جنس سرب به80وزنه ها-1
  يا؛عدد 180تعداد

قطعه سنگ با وزن متوسط  111(-2
 گرم)200هريك

400/14  
200/22  100/13+  

 790/19:  جمع كل
590/27 806/9+  

از طريق جمع نمودن وزن تمامي ، گوش گيربا مشخصات ذكر شده در باالوزن تور
عالمت + جمع كل حاصله . با لحاظ نمودن عاليم فاكتورها محاسبه شده است، اجزاء

ك تواند يمي، لذا چنين توري با عالمت (+) كه ساخته شده؛ بيانگر نوع توري است
  .كيلوگرم در آب باشد +806/9تورگوش گيرعمقي با نيروي فروروي 
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  هاي شيرين وشورول چگالي مواد وتغييرات آن در آبجدا
 فلزات

   اصالحي ضرايب با آب همراه آن در و تغييرات فلزات چگالي -5 جدول

  چگالي ضرايب اصالحي
(g/cc) آب شيرين آب دريا نوع فلز 

 آلمينيوم 5/2 60/0+ 59/0+
 برنج 6/8 88/0+ 88/0+
+86/0  
+86/0 

+86/0  
+89/0 

  الي 4/7
 مفرغ(برنز) 9/8

+86/0  
+87/0 

+86/0  
+87/0 

  الي 2/7
 چدن 8/7

 مس 9/8 89/0+ 88/0+
 سرب 4/11 91/0+ 91/0+
 استيل 8/7 87/0+ 87/0+
 قلع 2/7 86/0+ 86/0+
 روي 9/6 86/0+ 85/0+

  

  منسوجات
 چگالي الياف و مواد مورد استفاده در نساجي همراه با ضرايب اصالحي تغييرات در آب  -6جدول 

  چگالي  ضرايب اصالحي
(g/cc) آب شيرين آب دريا مواد 

 Kevlarآراميد(كوالر) 20/1 17/0+ 15/0+
 پنبه 54/1 35/0+ 33/0+
 Hempكنف 48/1 32/0+ 31/0+
 Linenلينن 50/1 33/0+ 32/0+
 Manilaمانيال 48/1 32/0+ 32/0+
 PAپلي آميد 14/1 12/0+ 10/0+
 PESپلي استر 38/1 28/0+ 26/0+
 PVAپلي وينيل الكل 30/1 23/0+ 21/0+
 PVC پلي وينيل كلرايد 37/1 27/0+ 25/0+
 PVDپلي وينيليدن 70/1 41/0+ 40/0+
 Ramieرامي 51/1 34/0+ 32/0+
 Sisalسيزال 49/1 33/0+ 31/0+
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  منسوجات
  هاي شيرين و شوربا ضرايب اصالحي در آبآن تغييرات و بعضي مواد سينتتيك چگالي -7جدول  

  چگالي  ضرايب اصالحي
(g/cc) آب شيرين آب دريا مواد 

 (PE)پلي اتيلن 95/0 05/0- 08/0-
 (PP)پلي پروپيلن 90/0 11/0- 14/0-

پلي استايرن منبسط  10/0 00/9- 26/9-
 (PES)شده

  

  مواد نفتي
  هاي شيرين وشوربا ضرايب اصالحيآب آن درتغييرات و بعضي مواد سوختي چگالي -8جدول 

  چگالي  ضرايب اصالحي
(g/cc) آب شيرين آب دريا مواد نفتي 

 بنزين معمولي يا سوپر 72/0 39/0- 43/0-
 نفت چراغ 79/0 27/0- 30/0-
 گازوييل 84/0 19/0- 22/0-
 نفت خام سنگين 86/0 16/0- 19/0-
 نفت خام سبك 79/0 27/0- 30/0-
 نفت سوخت سنگين 99/0 01/0- 04/0-

  نفت سوخت 94/0 06/0- 09/0-
 (كشتي هاي تجاري)

  

  ساير انواع مصالح
  هاي شيرين وشور با ضرايب اصالحيدر آب  ساير موادتغييرات چگالي  -9جدول 

  چگالي  اصالحيضرايب
(g/cc) آب شيرين آب دريا مواد 

 آجر 9/1 47/0+ 46/0+
 گچ 4/2 58/0+ 57/0+

 بتون 1/3الي8/1 68/0تا44/0+ 67/0تا+43/0+
 سفال 2/2 55/0+ 53/0+
 شيشه 5/2 60/0+ 59/0+

 الستيك 5/1تا0/1 33/0تا +0/0+ 32/0تا+03/0-
 ماسه سنگ 2/2 55/0+ 53/0+
 سنگ 5/2 60/0+ 59/0+
 چوب آبنوس 25/1 20/0+ 18/0+
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  انواع چوب
  هاي شيرين و شور با ضرايب اصالحي در آبآن تغييرات و بعضي ازانواع چوب چگالي -10جدول 

  چگالي ضرايب اصالحي
(g/cc)  

 انواع چوب
 آب شيرين آب دريا

 خيزران 5/0 00/1- 05/1-
 Red cedar سرو قرمز 38/0 63/1- 70/1-
 Cedar whiteسرو سفيد 32/0 13/2- 21/2-
 چوب پنبه 25/0 00/3- 10/3-
 Cypressسرو 48/0 08/1- 14/1-
 Firصنوبر 51/0 96/0- 01/1-
 Oakبلوط خشك 65/0 54/0- 58/0-
 بلوط تر(سبز) 95/0 05/0- 08/0-
 Pineكاج 65/0 54/0- 58/0-
 Pine,oregonكاج اورگون 51/0 96/0- 01/1-
 Pine poplarكاج نقره اي 41/0 44/1- 50/1-
 Oplarسپيدار 48/0 08/1- 14/1-
 Spruceكاج نوئل 40/0 50/1- 57/1-
 Teakچوب ساج 82/0 22/0- 25/0-
  گردو 61/0 64/0- 68/0-

  

  ساير مواد
   با ضرايب اصالحيدر آب  آن تغييراتو يخ وروغنچگالي  -11جدول 

  چگالي ضرايب اصالحي
(g/cc) آب شيرين درياآب مواد 

 يخ 95/0 11/0- 14/0-
 روغن 95/0-90/0 11/0- 14/0-

  

  مثال هايي در مورد تغيير ميزان شناوري بر اساس مدت غوطه وري درآب
  

   غوطه وري ي مختلفهانازمدر آب در آن تغييرات وچگالي چوب و چوب پنبه  -12جدول 

مدت غوطه وري در
  آب
 چوب

  پانزدهمروز   روز دهم  روز صفر

  Kgf5/4 0/4 0 چوب پنبه
  Kgf2 0/1 0 چوب
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  نشانه هاي اختصاري (نمادها)
مواد و اجزاي مورد استفاده در ساخت ابزارهاي  بعضي اختصاري مرتبط با حروف -13جدول 

  ماهيگيري

 انگليسي  فارسي عالمت اختصاري
AL آلمينيوم  Aluminum 
BR برنز Brass 

CEM سيمان  Cement 
COC (الياف نارگيل)نارگيل Coire (coco) 
COP الياف كوپوليمر Copolymer-Fiber 

COMB طناب تركيبي Combination rope 
D ارتفاع Depth 

ELEV (كايت در تور ترال)باالبر Elevator, float with incorporate Kite 
FAC دلخواه  Facultative 
FE آهن Iron 

GALV گالوانيزه  Galvanized 
L طول به ميلي متر Length(mm) 

MAN مانيال Manila 
MAT مواد Material 

MONO (مونوفيالمنت) تك رشته Monofilament 
PA پلي آميد  Polyamide 
PB سرب Lead 
PE پلي اتيلن  Polyethylene 

PES پلي استر  Polyester 
PL پالستيك  Plastic 
PP پلي پروپيلن Polypropylene 

PVA وينيل الكلپلي Polyvinyl alcohol 
PVC پلي وينيل كلرايد Polyvinyl chloride 
PVD پلي وينيليدن كلرايد Polyvinylidene chloride 
RUB الستيك  Rubber 
SELV (در تور )حاشيه دوزي Selvedge 
SIA (شناور) كرف Siamese (Float) 
SIS سيزال  Sisal 
SST استينلس استيل Stainless steel  
ST فوالد Steel 
SW هرزگرد  Swivel 
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 انگليسي  فارسي عالمت اختصاري
SYN (كلي)الياف سينتتيك Synthetic fiber (General) 
WD چوب Wood 

WIRE طناب سيمي فوالدي Steel wire rope 
  

  ماهيگيريهاي اختصاري مورد استفاده در نقشه ابزارهاي نمادها و نشانه -14جدول 

  نام انگليسي نام فارسي نماد

 Diameter  قطر 

 Upper panel  طاقه بااليي(سطح باالي درتور ترال) 

 Lower panel  طاقه زيرين(سطح زيرين درتور ترال) 

 Side panel  (درتور ترال) سطوح جانبي 

 
 Purse ring  حلقه زيرين در تور پرسين

 N-direction in netting  (در تور) Nجهت  

 Thickness  ضخامت 

 Optional  دلخواه 

 Approximately  تقريبي 

 Circumference  محيط 

 
 Double braided  بافت مضاعف

 
 Mesh  چشمه تور

 
 Knotless(Raschel type)  تور بدون گره (راشل)

 Moji(  Knotless (Moji type)تور بدون گره (نوع موجي  

 Knotless (twisted type)  تور بدون گره (بافت لوله اي) 

 
 Braided نخ گيس باف (بافته شده)

  Twisted نخ تابيده 

 Current جريان آب 

 Wind باد 

 
 Fish  ماهي
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  يامرحله ارزشيابي

(ابراز، شرايط كار  مراحل كاري رديف
  مواد، تجهيزات، مكان)

نتايج 
  ممكن

  ها، داوري، استاندارد (شاخص
  نمره  دهي)نمره

5  
 انواع با كار
، كرف و بويه

  هاوزنه

  تجهيزات:
 

كالس و  مكان:
  كارگاه

باالتر از 
سطح 
  انتظار

 استفاده مورد تجهيزات و مواد انواع
گذاري وابزارهاي ري ونشانهشناو براي
براساس جنس بشناسد.  را گيريماهي

 محاسبه و ابعاد گيرينحوه اندازه
ك كرف را بداند. ي شناوري نيروي
 كاربرد و جنس نظر از را هاوزنه

 بشناسد.

3  

سطح در 
  انتظار

 استفاده مورد تجهيزات موادو انواع
ري و نشانه گذاري و شناو براي

براساس جنس  را گيريابزارهاي ماهي
گيري ابعاد يك بشناسد. نحوه اندازه
 جنس نظر از را هاكرف را بداند. وزنه

 بشناسد.

2  

تر از پايين
سطح 
  انتظار

 استفاده مورد تجهيزات و مواد انواع
گذاري و ابزارهاي ري و نشانهشناو براي
 بشناسد. جنس اساس بر را گيريماهي
  .بشناسدراهاوزنه

1  
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  شايستگي كار با مواد و ابزارهاي مورد استفاده در ماهيگيري ارزشيابي 
  ماهيگيريكار با مواد و ابزار هاي:شرح كار

ار ك، هاكار با انواع قالب، هاكار با انواع طناب، هاي ماهيگيريبا نخكار ، هاي ماهيگيريكار با مواد و ابزار
  هاي ماهيگيري كار با بويه و وزنهبا تور

 :استاندارد عملكرد
د تواننهنرجويان مي، پس از اتمام واحد يادگيري و كسب شايستگي كار با مواد و ابزارهاي ماهيگيري

گيري در محاسبه ميزان ظرافت نخ هاي اندازهبداند و از سيستمهاي ماهيگيري و كار با آنها را انواع نخ
هاي ماهيگيري را شناخته و استفاده از آنها را براي همچنين خواهند توانست انواع قالب. استفاده نمايد

ها و نحوه انتخاب تور متناسب انواع گره، هنرجويان قادرند مشخصات تورهاي ماهيگيري. صيد تجربه نمايد
 هاي ماهيگيري آشناييتوانند با انواع كرف و بويههمچنين مي. زه ماهي را محاسبه و به كار گيرندبا اندا

   .ها را براي كار در ماهيگيري محاسبه نمايندپيدا كنند و مشخصات فيزيكي و ميزان شناوري كرف
 :شرايط انجام كار و تجهيزات

دماي استاندارد و تهويه مناسب در محيط كار و آموزش؛ دسترسي به امكانات كمك  شرايط:
  .اينترنت و كتب شيالتي)، رايانه، آموزشي(فيلم

ايي هنمونه، حوضچه پالستيكي يا طشت بزرگ، ظروف آزمايشگاهي، ترازوي دقيق، كشخطتجهيزات: 
هايي از كرف و هاي سيمي و نمونهاز طنابقطعات نمونه ، هاي با الياف طبيعي و مصنوعياز نخ و طناب

  بويه و وزنه
 معيار شايستگي:

 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولي از مرحله كار رديف
   1 بافيهاي توركار با نخ 1
   1 كار با انواع طناب 2
   1 هاي ماهيگيريكار با انواع قالب 3
   2 كار با تورهاي ماهيگيري 4
   1 هاكرف و وزنهكار با انواع بويه، 5

شايستگي هاي غير فني، ايمني، بهداشت توجهات 
رعايت قواعد و اصول در محيط -زيست محيطي و نگرش: 

استفاده صحيح و ايمن از ابزار و مواد مورد  -كارگاه و كالس 
 -تميز كردن محيط كارگاه پس از پايان كار  -استفاده 

 رعايت نظم و مقررات در محيط كار.

2    

  *  ميانگين نمرات
  مي باشد 2حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي 

  


