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  چكيده
فارس خليج ةقبل و بعد از استفاده در عمليات صيادي در منطق ،ي صيد رشته قلاب طويلهانخبررسي استحكام اين تحقيق با هدف    

جهت اطمينان از نخ انتخاب و جهت بررسي به آزمايشگاه انتقال داده شدند.  ١٠انجام شد. از هر نخ نو و كاركرده طناب اصلي و فرعي، 
ي هانخي مورد آزمايش به صورت هانختشخيص داده شد و  هانخجنس  FTIR، با استفاده از دستگاه هانخة دهندليكتشيكسان بودن مواد 

جهت بررسي استحكام در دستگاه اينسترون قرار داده شدند. نتايج مقادير استحكام در مقابل پارگي براي بدون گره و در حالت خشك 
ي نخ نو و كاركرده در طناب فرعي هانمونهو براي  ٣١/٢٩٥±٧/٦و  ٧٤/٣١٨±٨٤/٨اصلي به ترتيب ي نخ نو و كاركرده در طناب هانمونه

ي نو در طناب اصلي و طناب فرعي هانخميانگين استحكام به دست آمدند. نتايج نشان داد  ١/٣٠١ ±٣/١٣و  ٦٥/٣٠٩±٨٣/٣٠به ترتيب 
ي نخ نو و هانمونهاست و بين ميانگين استحكام در مقابل پارگي  ترشيب ي كاركرده طناب اصلي و طناب فرعيهانخاز ميانگين استحكام 

ي نخ در دستگاه هانمونه تكتك). بررسي استحكام >٠٠١/٠Pي وجود دارد (داريمعنكاركرده در هر دو طناب اصلي و فرعي اختلاف 
 تمالاً اح، از انعطاف و نرمي كمتري برخوردارند كه هاآنكاهش استحكام  بر علاوهي كاركرده هانخة اين نكته است كه دهندنشاناينسترون 

ستحكام، كاهش ا علاوه بري كاركرده بعد از مدتي هانخ. به عبارت ديگر، باشديم هاطنابمحيط دريايي و اثرات فشار وارده بر  ريتأث ليبه دل
ي هاطنابي اصلي نسبت به هاطنابي نو در هانخكه استحكام  شوديممشخص  هانمونه. با بررسي رنديگيمي به خود ترخشكحالت 
فرعي  ي نخ طناب اصلي وهانمونه. بررسي استضخامت بيشتر طناب اصلي نسبت به طناب فرعي  به علتبوده كه اين امر  ترشيبفرعي 

وع طناب بوده و نشان ي در وضعيت استحكام اين دو نداريمعناختلاف  دهندهنشاننو و كاركرده در هر دو بخش طناب اصلي و فرعي 
  .شوديمي هر دو بخش طناب اصلي و فرعي با گذشت زمان كاسته هانخكه از استحكام  دهديم
  

  فارسخليجاينسترون، ، FTIR، استحكام در مقابل پارگي، نخ رشته قلاب طويلي كليدي: هاواژه
  

 مقدمه
ي متمادي به تكامل رسيده است هاقرنتوسط بشر قلمداد كرد كه در طي  مورداستفادهتوان از اولين صنايع يمصيادي را    

 يك منبع لايزال خدادادي استفاده به عنوانتواند از دريا يمزيرا انسان دريافت كه براي تأمين غذا و استفاده از جانوران دريايي 
شوند و داراي مقاومت و خواص فيزيكي ينمده يري اليافي در ساخت تورهاي صيادي كه پوسيكارگبهرو پيدايش و ينازانمايد. 

بسيار بهتري نسبت به الياف طبيعي هستند، همواره از آمال و آرزوهاي انسان بوده است. امروزه الياف مختلف مصنوعي با 
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 هشدساختهي تور هانخيگيري، ماهشوند. در ساخت تورهاي يمكاربردهاي متفاوت و با خصوصيات و مشخصات گوناگون توليد 
يري پذاطانبس درجهمقاومت بالاتر در مقابل پارگي،  ازجملهآميد به سبب برخي خواص فيزيكي برتر يپلي پيوسته هارشتهاز 

يري زياد، قطر كم و مقاومت بيشتر در مقابل سايش، در مقايسه با ديگر الياف مصنوعي در پذانعطافبسيار مطلوب همراه با 
  ).١٣٩٥ارجحيت هستند (صالحي، 

 مصنوعي در ميان اليافشوند. يمي نظير فنل، بنزن، استيلن، اسيدبروسيك و اسيدكلرين ساخته اسادهالياف مصنوعي از مواد    
يه تورهاي ماهيگيري است. مقاومت الياف مصنوعي نسبت به آب و هوا متفاوت است و ته به منظورين الياف ترمهمآميد يپل
فصل، تغييرات محلي و شدت نور خورشيد، ميزان  بر حسبخورشيد است كه  ماوراءبنفش اشعهترين عامل تأثيرگذار يشب

يف به نوع ل بستهتور در آب دارد.  فرورفتنشود متفاوت است و تا حد زيادي بستگي به ميزان يمي كه به الياف وارد اصدمه
تر يمضخي هانخمقابل آب و هوا متفاوت است. ي تور، مقاومت يك تور در هانخدر ساختمان تور و ضخامت  كاررفتهبهمصنوعي 

. )١٣٨٨، پوريخان( استدهند. تأثير نور مستقيم خورشيد نسبت به نور پراكنده شديدتر يمكمتر مقاومت خود را از دست 
رتي كه و. البته اين حالت در صاستنمايد مقاومت در مقابل آب و هوا يمپذير يبآسآميد را يپلين خصوصيتي كه الياف ترمهم

تكميل شدن خصوصيات جذب نور  به خاطري رنگرز، مصداق دارد. در اثر ندهدي روي اين الياف صورت رنگرزگونه تيمار يا يچه
 ,Klust(يابد يمي توربافي تا حد زيادي افزايش هانخدهد) عمر مفيد يمرا در مقابل خورشيد افزايش  هاآن مقاومت(كه 

1982.(  
در برابر قارچ زدگي و  هاآنين ويژگي الياف مصنوعي در صنعت ماهيگيري ضد پوسيدگي بودن، مقاومت بالاي تربزرگ   

شود، اما اين كاهش يممقاومت الياف مصنوعي در آب پس از مدتي كاسته  هرچندها براي جلوگيري از فساد است. يباكتر
دهندة يلتشكاگر الياف  .)١٣٨٣(خاني پور و امينيان فتيده،  مقاومت در مقابل پوسيدگي در الياف طبيعي بسيار بيشتر است

بين وزن مخصوص و حجم مخصوص رابطه عكس وجود  به علاوهرود. يمباشند تور با سرعت كمتري در آب فرو  ترنازكتور 
به رو، جهت انبارداري و حمل ينازاشوند داراي حجم زيادتري هستند. يميجه تورهايي كه از الياف نازك ساخته درنتدارد و 

هاي يژگيوين ترمهميكي از  پيچ و تاب نيزدر ساخت تور  .)١٣٩٥قرار گيرد (صالحي،  موردتوجهيلة كشتي بايد اين رابطه وس
 Pan and(ير آن است تحت تأثي توجهقابل طوربهكه خواص نخ (مانند استحكام در مقابل پارگي)  استفيزيكي نخ 

Brookstein, 2002(.  
رفته گيمقرار  مورداستفادهي استحصال آبزيان از آب بوده كه از ديرباز توسط بشر هاروشين ترمهمصيد با قلاب، يكي از    

ي يافته است (خاني پور و امينيان توجهقابليان، بهبود آبزي هاروشي، اين روش صيد همانند ساير فناوراست. با پيشرفت 
ي كوچك و دستي و هم در مقياس بزرگ و صنعتي هاقلابروش صيد با قلاب هم در مقياس كوچك توسط  .)١٣٨٣فتيده، 

قلاب يك نوع وسيلة صيادي . )Zhang et al., 2006(گيرد يممدرن و پيشرفته مورد استفاده قرار  يلطوي هاقلابتوسط رشته 
گيرد. در روش يك روش صيد صنعتي مورد استفاده قرار مي به عنوانيك روش صيد ورزشي و هم  به عنواناست كه امروزه هم 

رشته  رود.مي به شمارة صيد كنندجذبيك عامل  به عنوانگيرد و طعمه صيد با قلاب، معمولاً قلاب در داخل طعمه قرار مي
وان با استفاده از طعمة تروند. هر قلاب را ميمي به كارابزارهايي هستند كه در اعماق مختلف براي صيد ماهي  ازجملهها قلاب

و  توان به صورت منفرد يا به تعداد زيادگرفت. قلاب را مي به كارطبيعي و در بعضي از انواع صيد با طعمة مصنوعي، براي صيد 
اع ها براي صيد انوها يا در درياها و اقيانوسبه يك رشته نخ متصل است در آبگيرهاي مختلف مانند رودخانه، درياچه كهيدرحال

  گرفت. به كارمختلف ماهي 
ي بالايي از آبزيان را در خود جاي داده است. با اگونهي جغرافيايي پايين، تنوع هاعرضفارس با توجه به قرار گرفتن در خليج  

در منطقه و گرايش صيادان به صيد بيشتر، موجب كاهش ذخاير  مورداستفادهال افزايش صيد، تنوع ابزارهاي صيادي اين ح
يان تون ماهين ابزار صيد ترمهمي طويل از هاقلابفارس رشته در خليج ).Tchernla1980است (فارس شده آبزيان در خليج

يان اين كشور و تون ماهي كه در برخي از كشورهاي جهان نظير تايوان، كل صيد به طور. )FAO, 1984(آيند يم به شمار
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 Bigelow, Hampton and(شود يم) به اين روش صيد Yellowfin tunaدرصد از صيد ماهي گيدر ( ٦٠در كشور اندونزي 
Miyabe, 2002(.  برخلافانتخابي بودن آن، عدم آس ازجملهشمار آن يباين روش صيد به خاطر مزاياي) يب به اكوسيستم بستر 

يدشده توسط اين روش صيمت بودن و ارزش افزوده بالاي ماهي قارزانيدشده، صروش صيد ترال)، كيفيت بالاي گوشت ماهي 
ي هانخاز مطالعات گوناگوني كه روي كيفيت  .)Maldeniya, 1996رود (يم به شماري صيد آبزيان هاروشصيد، از بهترين 

بررسي مشخصات فيزيكي ، در خصوص )١٣٧٨به مطالعة درويشي ( توانيمدر عمليات صيادي كار شده است  مورداستفاده
ي تورهاي گوشگير بندطبقهصحت  مطالعة )،١٣٨٢امينيان فتيده (توليد داخلي در ساختار تورهاي گوشگير،  ديآميپلي هانخ

 در استان انيتاس ماهي قابليت صيد تور گوشگير بندطبقهبررسي صحت در خصوص  )،١٣٩٢( كمياستادماهيان خاوياري، 
بررسي صدمات فيزيكي و اثر انبارداري ، در مورد )١٣٩٥، تمسكي و همكاران (هانخگلستان با تأكيد بر استحكام در مقابل پارگي 

تحقيق در مورد نخي با جنس  ،)Abbasi et al., 2012در استان گلستان، ( انيتاس ماهبر ميزان استحكام تورهاي گوشگير 
لاتي كه ين مشكترمهميكي از  اشاره نمود.ي ريون (ابريشم مصنوعي)، هانخاستحكام در مقابل پارگي  ،استريپلمخلوط پنبه و 

هاي ابزار ينههزين تأمي كه گاهي به طورين ابزار صيادي است تأمهستند، افزايش قيمت جهت  روروبهصيادي با آن ة جامع
. با توجه به اين مشكل، مديريت درست ابزار صيادي و تعيين دقيق زمان تعويض آن استين دغدغه ترمهمصيادي براي آنان 

ين ي جهت تعيامطالعهاز اهميت زيادي برخوردار است. با توجه به عدم وجود اطلاعات كافي در اين زمينه، تصميم گرفته شد تا 
طالب با توجه به مدي رشته قلاب طويل و ميزان كاهش استحكام اين نخ بعد از استفاده تعيين گردد. ميزان استحكام نخ صيا

اين مطالعه با اين فرض كه در روش صيد رشته قلاب طويل ميزان استحكام و كشساني نخ در طول مدت استفاده  ذكرشده
بل در روش صيد رشته قلاب طويل ق مورداستفادهخ ارزيابي خصوصيات فيزيكي و كيفيت متغيرهاي ن يابد و با هدفيمكاهش 

آميد در روش يپلة جنس شدگرفتهي به كار هانخاينجاست كه آيا  سؤالخواهد شد. حال  و بعد از استفاده در صيد، پرداخته
  صيد رشته قلاب طويل، در يك فصل صيد از استحكام كافي برخوردار است؟

        
  هاروشمواد و 

صيادي بحركان صورت گرفت.  ةدر منطق، ١٣٩٢فارس (سواحل استان خوزستان) در سال اين مطالعه در شمال غربي خليج   
فعاليت صيد و صيادي با استفاده از رشته . رديگيمفارس صيد با استفاده از رشته قلاب طويل صورت در اين منطقه از خليج

ادامه  اروندرودي استان خوزستان از بحر كانسر، خورموسي تا دهانه هاآبي صيادي در هاقيقاو  هالنجقلاب طويل توسط 
  ).١(شكل  شوديممايل را شامل  ١٢ × ٢٠، يعني تقريباً مساحتي برابر ابدييم
  

    

  فعاليت صيادان رشته قلاب طويل سواحل استان خوزستان ة. موقعيت منطق١شكل 
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ي صيد رشته قلاب طويل با توجه به اينكه اين روش صيد از طناب اصلي و فرعي تشكيل شده هانخجهت بررسي استحكام    
نخ انتخاب شده و جهت بررسي به آزمايشگاه فيزيك الياف دانشكدة  ١٠است، از هر نخ نو و كاركردة طناب اصلي و فرعي، 
ا استفاده از ، بهانخ ةدهندليتشككسان بودن مواد ابتدا جهت اطمينان از ينساجي دانشگاه صنعتي اميركبير انتقال داده شدند. 

. براي اين منظور بخشي از هر نمونه نخ را جدا كرده و پس از قرار دادن شداقدام  هانخنسبت به تشخيص جنس  FTIRدستگاه 
 به صورتا ي خشك رهانخاقدام نموده و سپس  هاآنو گرفتن رطوبت  هانخدر دستگاه اتوكلاو، نسبت به خشك كردن كامل 

قرار داده شد. بعد از اطمينان از اينكه تمام  FTIRجهت تجزيه و تحليل در دستگاه  شدههيتهپودر  تيدرنهاو  درآوردهپودر 
 آزمايش در دستگاه اينسترون قرار داده شدند. هاآنبراي بررسي استحكام  هانخ، باشنديمي كاركرده و نو از يك جنس هانخ

 دلمة دستگاه اينسترون انجام شد. در اين آزمايش از دستگاه اينسترون مورد ليبه وستعيين خواص كششي الياف نساجي 
ESTM 5566 فاده ، استاستتهران موجود  ريركبيامنساجي  ةساخت كشور انگليس كه در آزمايشگاه فيزيك الياف دانشكد

  گرديد.
) استحكام در مقابل پارگي ماكزيمم ISO, 2006( ١٨٠٥ي استاندارد، ايزو المللنيبمان توسط ساز شدهانيبتعريف  بر اساس   

. شوديمي ريگاندازه. نيروي پارگي در شرايط مختلفي شوديمباري است كه در آزمايش كشش تا هنگام پارگي به نمونه وارد 
نيروي پارگي  -٣نيروي پارگي نخ تر بدون گره  -٢نيروي پارگي نخ در حالت خشك و بدون گره  -١اين شرايط عبارت است از: 

ي مورد آزمايش هانخدر اين تحقيق ). ١٣٩٢(استادي كم، در حالت تر  گره دارنيروي پارگي نخ  -٤در حالت خشك  گره دارنخ 
ي آماده شده تور هانخسپس طول مشخصي از . ي بدون گره درآمده و در حالت خشك مورد بررسي قرار گرفتندهانخبه صورت 

 رسيدن به پارگي نيروي وارده ادامه پيدا كرد. مرحلهدر دستگاه قرار گرفته و با وارد آوردن دو نيروي مخالف هم به نخ تا 
ز براي اين منظور، ا. گرفتي قرار موردبررسنيز  هانمونه، ميزان تاب هانخميزان تاب بر استحكام  ريتأثبا توجه به اهميت و    

هران ة نساجي اميركبير تدانشكدساخت شركتي از كشور انگليس كه در آزمايشگاه فيزيك الياف  چند لا اب سنجتدستگاه 
)، شرايط محيطي ISO, 2005( ١٣٩) و ايزو ISO, 2002( ١٨٠٦بر اساس استانداردهاي ايزو  .، استفاده گرديداستموجود 

انجام شد.  گراديسانتدرجه  ٢٠±٢درصد و دماي  ٦٥±٢نسبي رطوبت ي در شرايط سنج تابزمايش آزمايشگاه براي انجام آ
موقعيت دور بر دقيقه انجام گيرد.  ١٠٠٠±٢٠٠بايد با سرعت  هاآزمون)، ISO, 2003( ١٧٢٠٢طبق مستندات ايزو  به علاوه

. را داشته باشد متريليم ٥٠٠±١يي با طول هانمونهي باشد كه امكان آزمايش اگونهبايد به  تاب سنجيك يا هر دو گيره دستگاه 
براي انجام اين آزمايش ابتدا شمارنده دستگاه بر روي صفر تنظيم و سپس يك سر نخ در گيرة كنار شمارنده و سر ديگر نخ به 
گيرة انتهاي دستگاه متصل شد. جهت كشيده قرار گرفتن نخ در دستگاه، به انتهاي نخ وزنة كوچكي وصل شد. سپس با چرخش 

تمامي تاب نخ شد. در اين لحظه دستگاه شمارنده عددي  بازنمودندر خلاف جهت تاب نخ اقدام به  تاب سنجدستگيره دستگاه 
. با توجه به اينكه در اين آزمايش از روش شمارش مستقيم براي تعيين ميزان تاب نخ استفاده گرديد، عدد دهديمرا نمايش 

روش  نيترقيدق به عنواني تاب به روش مستقيم، ريگاندازه. لازم به ذكر است كه استمعرف ميزان تاب نخ  شدهدادهنمايش 
  ).ISO, 2003(ي تاب شناخته شده است ريگاندازهبراي 

(تور  ٢(تور سالم) و فاكتور  ١تصادفي در قالب فاكتوريل با دو فاكتور شامل فاكتور  كاملاً اين آزمايش با استفاده از طرح    
ون ها با استفاده از آزميانگينمها و مقايسه يانسواربا استفاده از آزمون  هادادهكرار انجام گرفت. تجزيه و تحليل ت ٥كاركرده) در 

LSD  افزارنرمدرصد در  ٥در سطح اطمينان SPSS انجام گرديد. ١٧ ةنسخ  
  
   هاافتهي

  FTIRنتايج آزمايش الف) 
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 جادشدهيا، شكل گراف و تغييرات شوديمي كه از شكل مشخص طورهماناست.  FTIRآزمايش  ةنتيج ةدهندنشان )٢(شكل 
امي چنين نتيجه گرفت كه تم توانيم رونيازايكسان بوده و داراي شرايط و وضعيت يكساني است.  باً يتقربر روي همه الياف، 

  .اندشدهاز مواد يكساني تشكيل  هاطنابالياف و 
 هانخي استحكام در مقابل پارگي هادادهنتايج تجزيه و تحليل ب) 

انجام شد. مقادير ميانگين استحكام در مقابل  هاآن، آزمايش استحكام بر روي هانخپس از اطمينان از يكسان بودن جنس    
، ٣كل . در شاندبودهمقادير  نيترشيبنخ نو و سپس نخ كاركرده داراي  بيبه ترتي نشان داد كه موردبررسپارگي چهار تيمار 

  با هم مقايسه شده است. موردنظرمقادير ميانگين استحكام در مقابل پارگي اين چهار تيمار 
 يهانخي نو در طناب اصلي و طناب فرعي از ميانگين استحكام هانخپيداست، ميانگين استحكام  ٣كه در شكل  گونههمان

و و از اختلاف نخ ن ترشيبكاركردة طناب اصلي است و اين اختلاف بين نخ نو و  ترشيبكاركرده طناب اصلي و طناب فرعي 
استحكام  ارائه شده، نشان داد كه بين ميانگين ٤نتايج آزمون آناليز دانكن كه در شكل ي طوركلبهكاركردة در طناب فرعي است. 

بررسي ). >٠٠١/٠P(ي وجود دارد داريمعني نخ نو و كاركرده در هر دو طناب اصلي و فرعي اختلاف هانمونهدر مقابل پارگي 
حكام، كاهش است علاوه بري كاركرده هانخة اين نكته است كه دهندنشاني نخ در دستگاه اينسترون هانمونه تكتكاستحكام 

علاوه ي كاركرده بعد از مدتي هانخ). اين بدان معني است كه ٥نيز تا حدودي كاسته شده است (شكل  هاآناز انعطاف و نرمي 
  .رنديگيمي به خود ترخشك، حالت كاهش استحكام بر

ي اصلي و فرعي روش صيد رشته قلاب طويل صورت نگرفته هاطنابمتأسفانه تاكنون مطالعه و تحقيقي بر روي استحكام رشته 
ة تجربة خود، اقدام به تهيه طناب اصلي و به واسطصيادها  غالباًوجود ندارد و  هاطناباست و حتي استانداردي براي اين رشته 

د). هم بسيار اندك هستن هاآن اگرچه. غالب مطالعات صورت گرفته بر روي تورهاي گوشگير صورت گرفته است (كننديمفرعي 
ان ازمضوابط س. بر طبق گردديمبه بررسي اولية مطالعات تورهاي گوشگير پرداخته و سپس با مطالعة اخير مقايسه  رونيازا

 انياس ماهت ةژيوميزان استحكام در مقابل پارگي نخ صيادي بايد به صورتي باشد كه تور گوشگير ، )١٣٥١استاندارد ملي ايران (
كه در آينده قرار است  استكيلوگرم را تحمل نمايد. بايد توجه داشت كه اين مقدار مربوط به نخي  ٦٥تا  ٦٠وزني در حدود 

دليل  نيبه هماست.  نشدهتثبيت  با گرما هاگرهاحل توربافي روي آن انجام نگرفته، گره نخورده و تور از آن بافته شود يعني مر
به . استكيلوگرم نيرو)  ٥/٣٢ميانگين  طوربه( شدهشيآزمااين مقدار بسيار بيشتر از مقادير استحكام در مقابل پارگي تورهاي 

ي تور گوشگير از جنس هانخاستحكام در مقابل پارگي ، )١٣٩٢(استادي كم، قبلي  ةمطالعات صورت گرفت بر اساس علاوه
 توانديماين مقادير با مقدار معين شده در استاندارد،  ةسيمقابنابراين از ميزان استاندارد آن است.  ترنييپاتوليد داخل  ديآميپل

  باعث برداشت اشتباه شود.
 ٥٤و  ١٢ي هانخاز  بيبه ترتكه  انيكوسه ماهو  انيقباد ماهيي از تورهاي گوشگير مخصوص صيد هانمونه )١٣٧٨درويشي (

اين  ماه پس از شروع استفاده از تور بود. ١٠و  ٦، ٢ي در سه مقطع زماني ريگنمونه) ساخته شده بودند، تهيه كرد. Texتكس (
ي هامهچشدر مقابل پارگي  همراه با تغييرات مختلف، ميزان استحكام مرورزمانبهتحقيق نشان داد كه در طي عمليات صيادي 

  .ابدييمدرصد كاهش  ١٠ زانيبه مماهه حداقل  ٤ي زماني هادورهتورها در هر يك از 
ي تور اسقاطي كمترين مقدار بود يعني استحكام در مقابل هانخ استحكام در مقابل پارگي )١٣٩٢استادي كم ( در تحقيق  

يشتر ي اين تور بهانخ، از استحكام در مقابل رنديگيمقرار  رداستفادهموپارگي نخ تورهايي كه براي مصرف فصل صيد آينده 
  ي استفاده شده است.انهيبهي، از تورهاي موجود به شكل بندطبقهگفت كه در اين روش  توانيمبود. بنابراين 
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  FTIR. نتيجة آزمايش ٢شكل 

  

    
  پارگي چهار تيمار آزمايش شده: نمودار مقايسه ميانگين هاي استحكام در مقابل ٣شكل 
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  شده در آزمون دانكنيشآزماهاي استحكام در مقابل پارگي چهار تيمار يانگينم ةيسمقا. ٤شكل  

درصد  ٢٥درصد تقريبًا برابر بوده و حتي تور  ٥٠درصد و  ٢٥مقادير استحكام در مقابل پارگي نخ تورهاي از نتايج حاصل        
. ستاي دو تور مذكور عامل رنگ تور، مؤثرتر از عامل استحكام بندطبقهدر  رسديم به نظر. خيلي اندكي بيشتر است زانيبه م

درصد قرار داده شد. بنابراين گرچه اين دو تور  ٥٠ طبقهدر  ترروشندرصد و تور  ٢٥ طبقهدر  تررهيتبدين ترتيب كه تور 
درصد، قابليت صيد اين تور بيشتر از تور  ٥٠تور  ترروشنرند، اما با توجه به رنگ استحكام در مقابل پارگي تقريبًا يكساني دا

استحكام در مقابل پارگي  نيترشيبدرصد داراي  ٧٥ي تور هانخدر اين مطالعه،  به علاوهدرصد در نظر گرفته شده است.  ٢٥
درصد) داراي استحكام بيشتري از تور نو  ٧٥كرده (بوده كه حتي از تور نو نيز بيشتر است. در مقايسه با تور گوشگير تور كار

 بود
ي كه در رابطه با استحكام تورهاي پره نو و كاركرده در دو بخش كيسه و جناحين صورت گرفت، وضعيت متفاوت امطالعهدر 

حمل ه با تبود و تورهاي نو هم در بخش كيسه و هم در بخش جناحين داراي استحكام بيشتري بودند. تورهاي نو در بخش كيس
 ندكرديممقدار بيشتري نيرو را در مقايسه با تور كاركرده تحمل  عملاً نيوتن  ٣٠٩نيوتن و تور نو بخش جناحين با تحمل  ٣١٨

كه از اين نظر بيشتر از تورهاي كاركرده در هر دو بخش بوده است. در مقايسه با تورهاي كاركرده دو بخش جناحين و كيسه، 
 حتمالاًادر مقايسه با تور كاركرده بخش جناحين از استحكام كمتري برخوردار است كه علت اين امر تور كاركرده بخش كيسه 

زان ي در ميداريمعناختلاف  دهندهنشان. بررسي آماري نيز استبه دليل فشار زياد صيد در زمان تور كشي به بخش كيسه 
ي اصلي و فرعي نو و كاركرده، هاطناباستحكام تورهاي نو و كاركرده هر دو بخش تور با يكديگر دارد. در رابطه با استحكام 

 يهاطنابي نو در هر دو طناب اصلي و فرعي داراي استحكام بيشتري نسبت به هاطنابكه در نتايج مشخص شد،  طورهمان
(صالحي،  دهديمي تور پره نتايج يكساني را نشان هانخبا تحقيقات صورت گرفته در رابطه با استحكام كاركرده دارد و از اين نظر 

١٣٩٥(.  
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در دستگاه اينسترون هانخ.  بررسي وضعيت استحكام و انعطاف ٥شكل    
 بوده و ترشيبي فرعي هاطنابي اصلي نسبت به هاطنابي نو در هانخكه استحكام  شوديممشخص  ،هانمونهبا بررسي     

الاتر بودن ب علاوه بر. استضخامت بيشتر طناب اصلي نسبت به طناب فرعي  به علتداراي استحكام بالاتري هستند كه اين امر 
ركرده ي كاهانخي نو از نرمي و قابليت انعطاف بيشتري نسبت به هانخي كاركرده، هاطنابي نو در مقايسه با هانخاستحكام 

  .است هاطنابمحيط دريايي و اثرات فشار وارده بر  ريتأث ليبه دل احتمالاًكه  وردارندبرخ
  

 توصيه ترويجي
ي نخ طناب اصلي و فرعي نو و كاركرده در هر دو بخش طناب اصلي و فرعي هانمونهنتايج مطالعه حاضر نشان داد كه بررسي    

هر  يهانخنتيجه گرفت كه از استحكام  توانيمي در وضعيت استحكام اين دو نوع طناب است، داريمعنة اختلاف دهندنشان
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 از طرفي با توجه به اينكه اين روش صيد هزينه و زمان زيادي را .شوديمدو بخش طناب اصلي و فرعي با گذشت زمان كاسته 
 ي اصلي وهاطنابر جهت ترميم و تعويض رشته بنابراين لازم است كه صيادان اين روش صيد توجه كافي د شوديمشامل 

  فرعي داشته باشند.
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