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 چکیده

تور،  ةدهندلیتشکی نخ هارشته ة. مطابق نوع و اندازگرددیمهر تور صیادی برای صید ماهی خاصی طراحی و ساخته   

ر ایران د متأسفانهحفظ این استحکام برای صید ماهی از اهمیت خاصی برخوردار است. دارند. با یکدیگر تفاوت  هاآناستحکام 

در تحقیقی تصمیم گرفته شد تا این موضوع در رابطه با صید پره  رونیازااستاندارد خاصی برای ادوات صیادی وجود ندارد. 

 12صیادی تعداد  تعاونیاز دو  8939و  8931ی هاسالل صید پره و در خلال قرار گیرد. برای این منظور در فص موردتوجه

یر به آزمایشگاه دانشگاه صنعتی امیرکب هانخجهت بررسی استحکام، شد. ی کیسه و جناحین تور پره تهیه هابخشنمونه نخ از 

حکام کیسه و جناحین دارای بیشترین است انتقال داده شدند. نتایج نشان داد میانگین استحکام تور نو و تور کارکرده در بخش

و تور کارکرده  923کیلوگرم نیرو، تور نو جناحین  132و تور کارکرده  981 در بخش کیسه تور نواستحکام  کهیطوربهاند. بوده

تایج (. از طرفی ن>28/2P) ها وجود داردداری بین آنکیلوگرم نیرو بود. نتایج همچنین نشان داد که اختلاف معنی 928

(. >228/2P) داری وجود داردی نیز اختلاف معنیموردبررسمیزان تاب در متر تیمارهای  آن بود که در میانگین ةدهندنشان

که با گذشت زمان از استحکام این تور کاسته شده و این کاهش در بخش کیسه بیشتر  دهدیمی صورت گرفته نشان هایبررس

 است.

 مقابل پارگی، نخ تور، صید پره، استان گلستان و مازندران.استحکام در : های کلیدیواژه

 

 مقدمه

های متمادی به تکامل رسیده توسط بشر قلمداد کرد که در طی قرن مورداستفادهتوان از اولین صنایع صیادی را می حرفة 

 شوند. در ساختید میاست. امروزه الیاف مختلف مصنوعی با کاربردهای متفاوت و با خصوصیات و مشخصات گوناگون تول

قاومت م ازجملهآمید به سبب برخی خواص فیزیکی برتر پلی  های پیوستةاز رشته شدهساختههای تور تورهای ماهیگیری، نخ

پذیری زیاد، قطر کم و مقاومت بیشتر در مقابل پذیری بسیار مطلوب همراه با انعطافانبساط بالاتر در مقابل پارگی، درجة

 مقایسه با دیگر الیاف مصنوعی در ارجحیت هستند.سایش، در 

که گاهی تهیة تور صیادی پره یطوربهیکی از مشکلات جامعة صیادی پره، افزایش قیمت جهت تأمین تور صیادی است   

ده و ی اخیر بسیار زیاد بوهاسالشود و این هزینه با توجه به کاهش ذخایر در طی یممیلیون تومان تمام  02تا  22بیش از 

های پره را به مرحلة ورشکستگی کشانده است. با توجه به این مشکل، مدیریت صحیح تور یتعاونبرخی از صیادان و  عملاً

صیادی و تعیین دقیق زمان تعویض تورهای صیادی از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به عدم وجود اطلاعات کافی در 

ی جهت تعیین میزان استحکام تورهای صیادی پره و میزان کاهش استحکام این تور امطالعهاین زمینه، تصمیم گرفته شد تا 

 بعد از استفاده تعیین گردد.
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طی  ی استانداردالمللنیببوده است، تنها سازمان  موردتوجههمواره  هاآنسازی و بهینه هانخبحث کیفیت  باوجودآنکه  

گیرد، استانداردهای مربوط به برخی از خصوصیات استفاده قرار می یی که در تمامی کشورهای جهان موردهادستورالعمل

 ةستفادا موردمدون  صورت اطلاعاتیآمید را عرضه نموده است که بهی پلیهانخ ازجملهفیزیکی و شیمیایی محصولات نساجی و 

 گیرد.تولیدکنندگان نخ قرار می

ید تولید داخلی در ساختار تورهای گوشگیر ثابت کرد کیفیت آمهای پلیبا بررسی مشخصات فیزیکی نخ (،8931) درویشی  

ها شامل استحکام در مقابل پارگی، درصد ازدیاد در کشور با استانداردهای جهانی مطابقت ندارد. این بررسی دشدهیتولهای نخ

به بررسی صحت (، در تحقیق خود 8931متر از طول نخ بود. استادی کم ) 2ی و وزن رفتگآبطول، میزان تاب، درصد 

ها، پرداخت. در ماهیان در استان گلستان با تأکید بر استحکام در مقابل پارگی نخبندی قابلیت صید تور گوشگیر تاسطبقه

این تحقیق علاوه بر بررسی پنج طبقه طولی تورهای ماهیان خاویاری، به بررسی تورهای نو و تورهای از رده خارج پرداخته 

به بررسی صدمات فیزیکی و اثر انبارداری بر میزان استحکام تورهای  (،8932)سکی و همکاران شد. در تحقیق دیگری تم

(، در تحقیقی تأثیر ایجاد شکاف سطحی 1221همکاران )و    Wanchanaدر استان گلستان پرداختند.  انیماهتاسگوشگیر 

ر دی قرار دادند. بررس موردلاین ماهی تون را های فرعی لانگدر شاخه مورداستفادههای نخ بر استحکام در مقابل پارگی نمونه

 هانخ  ةیی با اعماق مختلف و در قسمت وسط نمونهاشکافی منوفیلامنت هالونینابا استفاده از تیغ، بر سطح تحقیق یادشده 

ل از آن دارد. تاب نخ ایجاد و استحکام مورد بررسی واقع گردید. تاب نخ نقش مهم و مؤثری در کیفیت نخ و محصول حاص

یرد، گنخ در معرض فشارها و نیروهای مختلف خارجی قرار می کهیهنگامشود و مخصوصاً باعث ایجاد چسبندگی بین الیاف می

 (.Gurney, 1925بخشد )به آن استحکام می

 Fashola  ( استحکام در مقابل پارگی 1281و همکاران ،)سترون های دستگاه اینبین گیره  استر را با افزایش فاصلةی پلیهانخ

ی هاخنها )افزایش طول نمونة بین گیره گیری کردند. نتایج بررسی نشان داد که با افزایش فاصلةدر چهار طول مختلف اندازه

یابد. باید توجه داشت که افزایش تاب نخ در حالتی داری میاستر(، استحکام در مقابل پارگی کاهش معنیمورد آزمایش پلی

، ازآنپسشود و درجه باشد، باعث افزایش استحکام در مقابل پارگی می 3که زاویة بین الیاف سطح خارجی و محور نخ کمتر از 

 (.Morton and Hearle, 2008افزایش تاب باعث کاهش استحکام در مقابل پارگی آن خواهد گردید )

صیاد از این  88222و در حدود  رودیمخزر به شمار ی مهم صید در سواحل جنوبی دریای هاروشروش صید پره یکی از  

وضعیت مالی در شرایط  ازنظرغالب افرادی که در این روش صید فعالیت دارند،  متأسفانه. کنندیم امرارمعاشروش صید، 

ای ساخت ر. عدم وجود استاندارد مشخص بگرددیمتور صیادی  نیتأمی صرف توجهقابلو سالانه هزینة  برندینممناسبی به سر 

تور  یریکارگبهی و در طول مدت ریکارگبهتورهای پرة مناسب و عدم وجود اطلاعات کافی از وضعیت استحکام تور در ابتدای 

ی بر روند تولید تورهای صیادی موجود صورت نگیرد. انجام این تحقیقات ضمن روشن مؤثرنظارت  گونهچیهباعث شده تا 

 پره، زمینه را برای تعیین استانداردی مطلوب برای این روش صید فراهم خواهد کرد. نمودن میزان تغییرات استحکام تور

 

 هامواد و روش

از یک صیدگاه پره در استان گلستان و یک صیدگاه پره در  8939و  8931های نمونة تور در سال 12برای انجام این آزمایش   

. ردیبگ بری شدند که هم تورهای نو و هم تورهای کارکرده را دررآوجمعبه صورتی  هانمونهی شد. آورجمعاستان مازندران 

 ةجهت بررسی به آزمایشگاه فیزیک الیاف دانشکدی و آورجمعی نخ نو و کارکرده از دو بخش کیسه و جناحین تور هانمونه

حکام در نامناسب، است ةاستفادای که براثر برخورد قایق یا نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر انتقال داده شدند. از تورهای تازه

هایی که بر روی نخ انجام شد، آزمایش یکی از آزمایشها استفاده نشد. مقابل پارگی خود را از دست داده بودند در انتخاب نمونه

 خلاصه برای تعیین رفتار کششی نخ طوربهکشش بود که برای تعیین مقاومت کششی نخ، افزایش طول تا حد پارگی نخ و 

ساخت  2200وسیلة دستگاه اینسترون )مدل ای اس تی ام شود. آزمایش تعیین خواص کششی الیاف نساجی بهاستفاده می
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د آزمایش های موردر این تحقیق نختهران انجام گردید.  ریرکبیامکشور انگلیس(، در آزمایشگاه فیزیک الیاف دانشکدة نساجی 

تور  ةشدآمادههای سپس طول مشخصی از نخ. های بدون گره درآمده و در حالت خشک مورد بررسی قرار گرفتندنخ صورتبه

رسیدن به پارگی نیروی وارده ادامه پیدا کرد. شرایط  ةدر دستگاه قرار گرفته و با وارد آوردن دو نیروی مخالف هم به نخ تا مرحل

علاوه قبل از گراد بود. بهسانتی ةدرج 12±1و دمای  %02±1ام نخ رطوبت نسبی محیط آزمایشگاه برای انجام آزمایش استحک

ها در شرایط محیطی استاندارد و در شرایط خشک نگهداری شدند که این مدت برای آزمایش الیاف انجام آزمایش تمامی نمونه

 ساعت است. 12مصنوعی تور 

ای ههای گیره بالایی قرار داده شد. سپس انتهای دیگر نخ به فکفک برای بررسی استحکام نخ، ابتدا قسمت بالای نخ در بین 

، فک بالایی های بالایی و پایینیهای گیرههای دستگاه محکم شدند. پس از بستن نمونه در بین فکپایینی دستگاه متصل و پیچ

کنندة بار ه نخ از طریق فک بالایی به حسنیرو یا بار وارد شده ببالا کشیده شد.  طرفبهمتر در دقیقه میلی 122با سرعت ثابت 

ای برای ذخیره و عملیات گیری کرده و از طریق کابل ویژهاندازه هرلحظهکنندة بار، نیروی وارد شده را در منتقل شده و حس

به ذکر است  لازمو رسم نمودار به بخش دوم دستگاه اینسترون یعنی کامپیوتر ارسال کرد.  لیوتحلهیتجزبعدی نظیر محاسبات، 

افزار دستگاه اینسترون متحرک در نرم ةنخ و سرعت حرکت گیر ةهای اولیه نظیر شمارکه قبل از شروع آزمایش، برخی داده

(، 1220) 8122المللی استاندارد ایزو سازمان بینبر اساس دستورالعمل  وارد گردید. Instron Series IX versin 7 یعنی

و میزان  متریلیم 2228/2باشد. میزان خطای انبساط طولی،  ±%8از ستگاه، نباید بیش ددة حداکثر خطای نیروی مشاهده ش

 دقت مطلوب آزمایش صورت گرفته است. ة دهندنشانمحاسبه گردید که نیوتون  2228/2خطای استحکام در مقابل پارگی 

( و 1221) 8120بر اساس استانداردهای ایزو استفاده گردید.  چندلاسنج ها، از دستگاه تابگیری میزان تاب نمونهبرای اندازه  

 12±1و دمای  %02±1رطوبت نسبی سنجی در شرایط زمایش تاب(، شرایط محیطی آزمایشگاه برای انجام آ1222) 893ایزو 

انجام گیرد و  دور بر دقیقه 8222±122ها باید با سرعت (، آزمون1221) است. بعلاوه طبق مستندات ایزو گرادیسانتدرجة 

را  متریلیم 222±8هایی با طول ی باشد که امکان آزمایش نمونهاگونهبهسنج باید دستگاه تاب ةموقعیت یک یا هر دو گیر

خ به کنار شمارنده و سر دیگر ن ةدستگاه صفر و سپس یک سر نخ را در گیر ةبرای انجام این آزمایش ابتدا شمارند. داشته باشد

رخش کوچکی وصل شد. سپس با چ ةانتهای دستگاه متصل شد. جهت کشیده قرار گرفتن نخ در دستگاه، به انتهای نخ وزن ةگیر

تمامی تاب نخ گردید. در این لحظه دستگاه شمارنده  بازنمودنسنج در خلاف جهت تاب نخ، اقدام به دستگاه تاب ةدستگیر

آزمایش از روش شمارش مستقیم برای تعیین میزان تاب نخ استفاده شد،  . با توجه به اینکه در ایندهدیمعددی را نمایش 

روش  نیترقیدق عنوانبهگیری تاب به روش مستقیم، معرف میزان تاب نخ بود. لازم به ذکر است که اندازه شدهدادهعدد نمایش 

تصادفی در قالب  کاملاًبا استفاده از طرح این آزمایش (. 1221، 83121)استاندارد ایزو گیری تاب شناخته شده است برای اندازه

تکرار انجام گرفت.  2)بخش کیسه و بخش جناحین(، در  1)تور سالم و کارکرده( و فاکتور  8فاکتوریل با دو فاکتور شامل فاکتور 

درصد  2طح اطمینان در س LSDها با استفاده از آزمون ها و مقایسة میانگینها با استفاده از آزمون واریانسوتحلیل دادهیهتجز

 انجام شدند. 83نسخة  SPSS افزارنرمبا استفاده از 

 

 هایافته

ترتیب تور نو و سپس تور کارکرده دارای ی نشان داد که بهموردبررسمقادیر میانگین استحکام در مقابل پارگی دو تیمار     

 ها وجود داردهنمونداری بین میانگین داد که اختلاف معنیطرفه نشان آزمون آنالیز واریانس یک ةاند. نتیجبیشترین مقادیر بوده

(28/2P< 8( )جدول.) ای نخ هنتایج آزمون آنالیز توکی، نشان داد که بین میانگین استحکام در مقابل پارگی نمونهی طورکلبه

 (.1( )جدول >22/2Pداری وجود داشت )نو و کارکرده اختلاف معنی ةتورهای پر

 ةارکردجناحین با میانگین تورهای ک ةنشان داد که بین میانگین میزان تاب در واحد متر تور کارکردهمچنین نتایج آنالیز توکی، 

(. ضمن اینکه بین میانگین تور نو بخش ساک با >22/2P) دار وجود داردبخش ساک و تورهای نو جناحین نیز اختلاف معنی
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با  میزان تاب در واحد متر(. آزمایش تعیین 9( )جدول >22/2P) دار وجود داشتاف معنیساک نیز اختل ةمیانگین تور کارکرد

 (.2ی استاندارد انجام گرفته است )جدول المللنیبسنج چندلا و با اعمال تمامی ضوابط سازمان استفاده از دستگاه تاب

ترتیب تورهای نو در قسمت جناحین، تور کارکرده در ی نشان داد که بهموردبررسمقادیر میانگین تاب در واحد متر دو تیمار   

 (.8اند )شکل قسمت کیسه، تور نو کیسه و بالاخره تور کارکرده در قسمت جناحین دارای بیشترین مقادیر بوده

اری دی، اختلاف معنیموردبررسمیزان تاب در متر تیمارهای  نشان داد که بین میانگین طرفهکآزمون آنالیز واریانس ی ةنتیج

(، 1220) 8122المللی استاندارد ایزو توسط سازمان بین شدهانیبتعریف  بر اساس (.0و  2ی هاجدول) (>28/2P) وجود دارد

ر شود. نیروی پارگی دپارگی بیشینه باری است که در آزمایش کشش تا هنگام پارگی به نمونه وارد می در مقابلاستحکام 

خشک و بدون گره، نیروی پارگی نخ  در حالتاز: نیروی پارگی نخ  اندعبارتشود. این شرایط گیری میشرایط مختلفی اندازه

 (. 8931)استادی کم، دار در حالت تر نیروی پارگی نخ گرهدار در حالت خشک و تر بدون گره، نیروی پارگی نخ گره
 

 هابین میانگین طرفهکآزمون واریانس ی ة. نتیج8جدول 
 

 .F Sig میانگین مربعات آزادی ةدرج مجموع مربعات 

 11/2 19/8 8/831 8 8/8131 نو یا کهنه بودن

 38/2 289/2 3/89 8 3/89 موقعیت در تور

 08/2 102/2 2/130 8 2/130 موقعیت در تور ×نو یا کهنه بودن

   1/8221 80 2/80012 خطا

    83 3/81129 کل
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 های استحکام در مقابل پارگیدار بودن اختلاف مقادیر میانگینمعنی ةدهندنشانطرفه که . آنالیز واریانس یک1جدول 

 است

.Sig( (Fارزش ) میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات  ) ارزش   

330/89822 بین تیمارها  9 123/9132  929/3  228/2  

132/12238 درون تیمارها  22 213/220    

110/99831 کل  23    

 

 ی میانگین استحکام در مقابل پارگی تیمارها با آزمون توکیدودوبه ة. نتایج مقایس9جدول 
 

 

 تعداد نمونه تیمار
%5داری در سطح معنی  

1 2 3 

 

2000/132 2 تور کارکرده کیسه  2000/132   

1922/130 2 تور کارکرده جناحین  1922/130   

2312/981  2 تور نو کیسه  2312/981  

0022/992   2 تور نو جناحین  

)Sig.( 112/2  ارزش  813/2  322/2  

 

ها ی که از شکلطورهمان مقایسه شده است. باهم موردنظر، مقادیر میانگین تاب در واحد متر تیمارهای 9و  1های در شکل  

اما در بخش جناحین  تاب در متر از تور کارکردة همین بخش کمتر است، 182است، تور نو در بخش کیسه با میانگین مشخص 

 از تور کارکرده است. ترشیبتاب در متر  112تور نو با میانگین 

تاکنون مطالعه و تحقیقی در مورد استحکام تورهای پره صورت نگرفته است و غالب مطالعات صورت گرفته بر روی  متأسفانه

(، میزان استحکام در مقابل پارگی نخ صیادی 8928سازمان استاندارد ملی ایران )تورهای گوشگیر انجام شده است. بر طبق 

کیلوگرم را تحمل نماید. باید توجه داشت که  02تا  02ن، وزنی در حدود ماهیاتاس ةباید به صورتی باشد که تور گوشگیر ویژ

باشد که در آینده قرار است تور از آن بافته شود، یعنی مراحل توربافی روی آن انجام نگرفته، گره این مقدار مربوط به نخی می

تر از مقادیر استحکام در مقابل پارگی تورهای همین دلیل این مقدار بسیار بیشاست. به تثبیت نشده ها با گرمانخورده و گره

، استحکام کمتری از این استاندارد شدهساخته. غالب تورهای گوشگیر ست( اکیلوگرم نیرو 2/91میانگین  طوربه) شدهشیآزما
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گوشگیر از  ی تورهانخاستحکام در مقابل پارگی  (،8931)استادی کم، داشته و دارند. بعلاوه بر اساس مطالعات صورت گرفته 

 المللی آن است.تر از میزان استاندارد بینآمید تولید داخل پایینجنس پلی
 

 شدهی دو تیمار مختلف آزمایشهانخ . مقادیر میزان تاب در واحد متر نمونه2جدول 
 

 

 هاتیمارها / نمونه تور کارکرده )جناحین( تور کارکرده )کیسه( تور نو )جناحین( تور نو )کیسه(

2/181 1/182 1/118 0/183 8 

181 2/110 0/112 1/189 1 

1/182 110 0/113 1/123 9 

0/188 0/113 1/111 0/129 2 

182 192 2/110 2/181 2 

1/183 1/183 1/119 2/181 0 

0/182 1/110 2/111 1/180 3 

1/189 2/191 0/183 1/183 1 

1/183 1/113 111 1/181 3 

0/189 0/113 1/110 1/112 82 

 میانگین 1/182 30/119 0/112 2/182

 

 

 

 شده در بخش کیسههای میزان تاب در متر تیمارهای آزمایشمیانگین ة. نمودار مقایس1شکل 
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 در بخش جناحین شدهشیآزماهای میزان تاب در متر تیمارهای میانگین ة. نمودار مقایس9شکل 

     

 22و  81ی هانخترتیب از که به انیماهکوسههایی از تورهای گوشگیر مخصوص صید قبادماهیان و نمونه (،8931) درویشی

گیری در سه مقطع زمانی دو، شش و ده ماه پس از شروع استفاده از تور بود. این تکس ساخته شده بودند، تهیه کرد. نمونه

های مهچشتغییرات مختلف، میزان استحکام در مقابل پارگی  همراه با مرورزمانبهتحقیق نشان داد که در طی عملیات صیادی و 

 یابد.کاهش می %82میزان حداقل به چهارماهههای زمانی تورها در هر یک از دوره

 ماهیان انجام داده بود چنینی تور گوشگیر تاسهانخدر تحقیقی که بر روی استحکام در مقابل پارگی (، 8911امینیان فتیده )  

میزان خیلی به %12تقریباً برابر بوده و حتی تور  %22و  %12پارگی نخ تورهای  در مقابلکه مقادیر استحکام نتیجه گرفت 

دارای بیشترین استحکام در مقابل پارگی بوده که حتی از تور نو نیز  %32ی تور هانخبعلاوه در این مطالعه، . اندکی بیشتر است

( دارای استحکام بیشتری از تور نو بود. در این مطالعه و در رابطه %32) تور کارکردهبیشتر است، اما در مقایسه با تور گوشگیر 

 با تورهای پره، وضعیت متفاوت بود و تورهای نو هم در بخش کیسه و هم در بخش جناحین دارای استحکام بیشتری بودند.

مقدار بیشتری نیرو را در  عملاًنیوتن  923نیوتن و تور نو بخش جناحین با تحمل  981تورهای نو در بخش کیسه با تحمل   

که از این نظر بیشتر از تورهای کارکرده در هر دو بخش بوده است. در مقایسه با تورهای  کردندیممقایسه با تور کارکرده تحمل 

ناحین با نیوتن در مقایسه با تور کارکرده بخش ج 132تور کارکرده، بخش کیسه با مقدار  ةکارکرده دو بخش جناحین و کیس

به دلیل فشار زیاد صید در زمان تور کشی به  احتمالاًنیوتن از استحکام کمتری برخوردار است که علت این امر  928مقدار 

هر دو بخش تور  ةی در میزان استحکام تورهای نو و کارکردداریمعناختلاف  ةدهندنشانبخش کیسه است. بررسی آماری نیز 

 با یکدیگر دارد.

که با افزایش میزان  صورتنیبد(، Klust, 1982میزان تاب نخ، تأثیر بسیار زیادی بر روی استحکام در مقابل پارگی نخ دارد )  

 ازحدشیب(. باید اشاره کرد که افزایش Abbasi, et al., 2012یابد )تاب، میزان استحکام در مقابل پارگی نخ نیز افزایش می

بنابراین با توجه به نتایج حاصل  (،Morton and Hearle, 2008گردد )میزان تاب، باعث کاهش استحکام در مقابل پارگی می

نشان داد که در مورد ( 8931نمود. درویشی )از استحکام در مقابل پارگی، انجام آزمایش میزان تاب در واحد متر ضروری می
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جز در مورد میزان تاب ، به22و  90، 92، 81در تور گوشگیر با شماره تکس  مورداستفادهآمید تولید داخل کشور و های پلینخ

 های بارزی وجود دارد.ها و استاندارد آن، تفاوتاین نخ ةشدیبررس، در سایر موارد بین خصوصیات 22 ةشمار
 

 های میزان تاب در واحد متر استمیانگیندار بودن اختلاف مقادیر معنی ةدهندنشانطرفه که آنالیز واریانس یک .2جدول 
 

 

آزادی ةدرج مجموع مربعات   ارزش ).Sig( ارزش )F( میانگین مربعات 

321/9123 بین تیمارها  9 211/321  811/23  228/2  

221/321 درون تیمارها  22 811/12    

2/2381 کل  23    

 

 

 تیمارها با آزمون توکی واحد مترمیزان تاب در  ی میانگیندودوبه ة. نتایج مقایس0جدول 
 

 

 تعداد نمونه تیمار

%5داری در سطح معنی  

1 2 3 

1/182  2 تور کارکرده جناحین   

2/182  2 تور نو کیسه   

30/119   2 تور کارکرده کیسه  

0/112   2 تور نو جناحین  

222/8   (.Sig)ارزش   331/2  312/2  

 

ماهیان در سه استان گلستان، مازندران و گیلان توسط امینیان صید تاس ةهای تور گوشگیر ویژمیانگین تعداد تاب نمونه نخ     

ی در استان طورکلبه. بوده است %22بیشتر از  %12(، نشان داد که در استان گلستان، تعداد تاب در متر تور 89119فتیده )

 %12بوده است، اما میانگین استحکام در مقابل پارگی تور  %12بیشتر از تور  %32تور میزان تاب در متر  نکهیباوجوداگلستان، 

در عملیات صیادی مورد  %12کمتری نسبت به تور  زمانمدتقاعدتاً  %32بوده است. چون تور  %32داری بیشتر از طور معنیبه

 و پوسیدگی تور ربط داد. وهواآبه تأثیر توان کاهش استحکام این تور را باستفاده قرار گرفته و تور جدیدتری است، نمی

دور در متر( اختلاف  2/182ی تور نو )هانخ(، میانگین میزان تاب در واحد متر در نمونه 8931در تحقیق استادی کم )  

ر دور در متر(، داشته است. این احتمال وجود دارد که علت کمتر بودن استحکام د 0/112) %32داری با میزان تاب تور معنی

دار میزان تاب در واحد متر بوده است. در این تحقیق میزان ، کم بودن معنی%32ی تور نو نسبت به تور هانخمقابل پارگی نمونه 
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کاهش کم استحکام این دو تور را به این  احتمالاً تاب تورهای نو و کارکردة بخش جناحین تفاوت زیادی با یکدیگر نداشته و 

از تور نو در همین بخش است  ترشیبر بخش کیسه، میزان تاب نخ کارکرده و مربوط به سال قبل مورد باید نسبت داد، اما د

 .ستامربوط به میزان تاب و وضعیت تاب نخ  احتمالاًوضعیت کاهش استحکام در تور کارکردة کیسه نسبت به تور نو  رو نیازا

 

 ترویجی ةتوصی

نو و کارکرده در دو بخش کیسه و جناحین از وضعیت استحکام برخوردار نبوده و با گذشت زمان از  ةبا توجه به اینکه تور پر  

ها کاسته شده و این کاهش در بخش کیسه نمود بیشتری دارد )با توجه به اینکه فشار صید به این بخش بیشتر استحکام آن

تور پره  از و نگهداری تورها رعایت احتیاط لازم در زمان استفادهاز این  کنندگاناستفاده گرددیم(، بنابراین توصیه شودیموارد 

 در بخش کیسه را داشته باشند. خصوصبه
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