
و... مورد استفاده  ییو بنا یساختمان یکاربردها ،یاست که جهت حصارکش هایاز انواع تور یکی یفرنگ یتور

 یهاشباهت یسه نوع تور نیا نیاست. در واقع ب یو مرغ ونیگاب یاز خانواده تور ینوع تور نی. اردیگیقرار م

ساخت  یهامطلب، شما را با روش نیادامه ا درهم وجود دارند.  ییهاحال تفاوت نیوجود دارد. اما در ع یاریبس

 یتور دیمانند خر یاتیو جزئ ونیو گاب یمرغ یبا تور یتور نیو موارد استفاده از آن، تفاوت ا ایمزا ،یفرنگ یتور

 .دیکرد، همراه ما باش میآن آشنا خواه متیو ق یمرغ

 

 دارد؟ یو چه شکل ستیچ یفرنگ یتور

 

وده و ب یضلعبافت، شش نیساخته شده است. شکل ظاهر ا یمفتول یهامیاز به هم بافته شدن س ،یفرنگ یتور

مفتول،  میضخامت س ،یزنبور یها. بسته به ابعاد شبکهشودیشناخته م زینام ن نیلانه زنبور است و به هم هیشب

کوچک و بزرگ  یهابا شبکه ای میضخ ک،ناز تواندیم یمیس یساخت، تور یکاررفته براروش ساخت و ماده به

 شود، از یریجلوگ یموز واناتیمزاحمان مانند ح یاز ورود برخ شودیسبب م یتور نیا یزنبورباشد. شکل لانه

 لیلبه د ینوع تور نیاست. ا یمناسب یژگیکه به نوبه خود، و ردیگینفوذ آب را نم یموارد، جلو یدر برخ یطرف

 .ردیگیگوناگون مورد استفاده قرار م یهامختلف و به شکل عیکه دارد، در صنا یمقاومت خوب

 

 چقدر است؟ یفرنگ یتور یهاشبکه اندازه

 

 ۵ ای متریسانت ۴و  نجیا ۵.۱ ای یمتریسانت 5در دو اندازه  ،ینوع تور نیا یضلعشش ای یزنبورلانه یهاشبکه

آن  هیو ته دیتول یبرا یشتریب میاز س تر باشد،کوچک هایشش ضلع نی. هرچه ابعاد اشوندیساخته م نچیا

ر د یشتریب میتر بوده و چون ستر دارند، منسجمکوچک یهاکه شبکه ییهایفرنگ ی. تورشودیاستفاده م

 زیکاررفته در ساخت آن نبسته به جنس به یفرنگ یتور متیتر هستند. البته قساختشان به کار رفته، گران

 یوربودن ت ترنیهم دارند. سنگ یشتریکه شبکه کوچک دارند، وزن ب ییهاینوع تور نیا یاست. از طرف ریمتغ

 که در معرض وزش یمناطق یبرا یژگیو نین بهتر بوده و کمتر تکان بخورد. ایاستقامت آن در زم شودیسبب م

 کنندیاستفاده م ایحفاظت از سقوط اش یرا برا یفرنگ یکه تور یمناسب است. البته در موارد اریباد هستند بس

 .ها، خوب استتر بودن شبکهکوچک جهیبالا بودن استقامت در نت زین
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 شود؟یچگونه ساخته م یفرنگ یتور

 

را از  هایتور نیا ی. به طور کلشوندیوارد م نیهم از چ شوند،یم دیتول رانیهم در داخل ا ینوع تور نیا

ه خاطر که ب شودیم هیگرم ته زهیاز گالوان شتریب یرانیا یفرنگ ی. تورکنندیم دیگرم تول ایسرد  زهیگالوان

ت، سرد اس زهیاز گالوان ،یواردات ینیچ ینگفر یکه تور یدارد. در حال یبالاتر متیبالا و ق تیفیک طش،یشرا

در  یشتریشده باشد، از مقاومت ب هیگرم ته زهیکه با گالوان یایفرنگ یدارد.تور یترنییپا متیکمتر و ق تیفیک

 تیفیک هایتور نیمورد سبب شده تا ا نیبرخوردار است. هم یزدگسرما و زنگ ،یدیاس یهابرابر رطوبت، باران

را در مناطق مرطوب، در معرض باد و باران  یفرنگ یتور دیخواهیتر باشند.اگر مگران جهیداشته و در نت یبالاتر

 یدر مناطق شمال یاستفاده از تور ی. مثلاً برادیبخر یورنوع ت نیحتماً از ا دیبا د،یاستفاده کن یدگیدزنگ ای

ه از ک یفرنگ یاز تور یکرد. نوع فادهاست یفرنگ ینوع تور نیاز ا دیدر داخل آب، با ایکشور، در فصل زمستان 

، تر استو چون ارزان شودیوارد م نیاز چ یواردات شتریداشته و ب یمقاومت کمتر شود،یسرد ساخته م زهیگالوان

که چندان مورد استفاده  ییهاو مکان یموارد موقت یبرا یفرنگ ینوع تور نیدارد. البته ا زین یشتریفروش ب

ال سو یو درباره نحوه ساخت تور دینکته را مدنظر داشته باش نیحتماً ا دیخر نیمناسب است. اما ح ستند،ین

 .دیکن

 

 شود؟یچطور فروخته م یفرنگ یتور

 

 نیمتر طول دارد. البته عرض ا ۰۲ ،یتور نی. هر رول ارسانندیرا به صورت رول شده به فروش م یفرنگ یورت

 نیا یسفارش داد. استاندارد عرض دکننده،یبه طور خاص، آن را به کارخانه تول یحت شودیاست و م ریها متغرول

 یعرض مناسب تور دیبتوان نکهیا یمتر است.برایسانت ۵۸۲و  ۵۱۲، ۵۰۲رول ها هم اکنون در بازار در سه اندازه 

ه . بدیکن یریگمکان موردنظر را اندازه د،یخوب است که قبل خر دیانتخاب کن دیکه دلخواه دار یهدف یرا برا

 د،یقت کند زین اتیبه جزئ دیتر است، البته باشما مناسب یبرا یچه عرض دیریبگ میتصم دیتوانیشکل م نیا

 .تمام مکان را پوشانده باشد ایباز باشد  یکم یتور یالاب دیخواهیمثلاً م

 

 

 



 ست؟یچ یفرنگ یاستفاده از تور موارد

 

استحکام مناسب و جنس خوب  یدارد. از طرف یاریمانند خود، طرفداران بس یاشکل شبکه لیبه دل یتور نیا

 یامپروردر صنعت د یفلز یاستفاده از تور نیشتریمصارف مختلف هستند. ب یبر مناسب بودن آن برا یلیدل زین

 :است یو کشاورز

 

کرد.  جادیا یها حفاظدام یدور محل زندگ شودیم ینوع تور نی: با استفاده از ایدر دامپرور یفرنگ یتور .1

 هایتور نیا یاستفاده کرد. از طرف یتور نیاز ا شودیم زیها نمشخص کردن محل چرا و عبور دام یالبته برا

مناسب هستند. البته در  یمسکون قها از مزارع و مناطدام یمحل زندگ یجداساز یبرا یامکان مناسب

 یهاوجود سوراخ لیبه دل هایتور نی. اشودیاستفاده م یفرنگ یبه طور گسترده از تور زین هایمرغدار

 .کنندیفراهم م یرا به سادگ وریبه ط یامکان غذارسان ،یضلعشش

 

 ریها هستند. در مزارع و مناطق زدر برابر آفات باغ یمانع عال کیها رول نی: ایدر کشاورز یفرنگ یتور .2

 نیمزاحمان، از ا ریو سا یاز ورود جانوران موز یریجلوگ یبرا ها،نیکشت، علاوه بر مشخص کردن محدوده زم

وند. از آنها وارد ش توانندیم یکمتر واناتیح ،باشند زتریر یفرنگ یتور یها. هرچه شبکهشودیاستفاده م هایتور

 هایورت نیا ،یپربارتر باشند. از طرف اریبس یمحصولات کشاورز شودیاز نفوذ آفات و مزاحمان سبب م یریجلوگ

 لهالدونیام چیمثل پ ینیتزئ یهاگل یدار و خزنده مانند درخت مو بعضتاک اهانیرشد گ یبرا یامکان مناسب

حفاظت مزرعه و باغچه  یرا برا هایتور نیا دیتوانیات بزرگ، مو باغ یکشاورز یهانیزم برهستند. علاوه 

 .دیبه کار ببر زیکوچک خود ن

 

نوع  نیدارد. از ا یاریبس یکاربردها یفرنگ یتور زین ییدر ساخت و ساز: در ساخت و ساز و بنا یفرنگ یتور .3

 یانتخاب مناسب ن،یهمچن هایتور نی. اشودیو... استفاده م یکار مانیها، سقف سوله، سدور ستون یبرا یتور

ساز در مناطق پر رفت و آمد، نصب  وکار ساخت  نیکه ح ییهاهستند. حفاظ یحفاظ مراقبت جادیا یبرا

است که  نیا یفرنگ یتور یهایبرآمده از سقوط مصالح را کاهش دهند. از خوب یو مال یتا خطرات جان شوندیم

امکان  زتریر یهاسوراخ نیبه وجود آورد. ا یزتریر یهاداده و سوراخهم قرار  یاز آن را رو هیچند لا شودیم

 .روندیبه شمار م یمراقبت یهامصارف مختلف، از جمله حفاظ یبرا یمناسب



 

فنس، در  ایبه عنوان حفاظ  هایتور نیاز کاربرد در ساخت و ساز، ا ی: جدایدر حفاظ کش یفرنگ یتور .4

از  یریو جلوگ یاتیمنطقه عمل یمرزها نییکاربرد، تع نی. عمده ارندیگیمختلف مورد استفاده قرار م یهامکان

مراکز  ،یو مسکون یتجار یهابرج ها،تمانها، ساخفرودگاه ها،ومیچون استاد یاست. در مناطق یرقانونیورود غ

 .شودیمرز استفاده م نییو تع یکشحفاظ یبرا ینوع تور نیو... از ا یورزش یهامحوطه ،ینفت

 

 هستند؟ ییزهایچه چ یفرنگ یتور یایمزا

 

نوع  نیا یهاهم خانواده یمختلف دارد، اما چرا به جا عیدر صنا یادیکاربرد ز یفرنگ یتور م،یدیکه د همانطور

دارد که حاصل نحوه  ییایمزا یتور نیا شود؟یاستفاده م یفرنگ یاز تور ون،یو گاب یمرغ یمانند تور ،یتور

 :ساخت و استحکام مناسب هستند یساخت، ماده مورد استفاده برا

 

 کم یو نگهدار ریآسان، تعم نصب

 

 جه،یت. در نشودیمعکوس جفت م چشیپ کیبا  میدر س وتابچیهر پ شوند،یبافته م یفرنگ یهایکه تور یزمان

آسان باشد. از  اریبس هایتور نیسبب شده نصب ا یژگیو نی. اشودیبه صورت مسطح باز م ییمحصول نها

 یبرا منطبق بوده و هانیبا انواع زم ینوع تور نیسبب شده ا نیاست، هم ریپذانعطاف اریبس یفرنگ یتور ،یطرف

 شیباعث افزا نی. اشودیم زهیگالوان ،یاز جنس رو یزدگآنها مناسب باشد. هر رول با پوشش مقاوم در برابر زنگ

 یاساس یژگیو کی نی. اکندیرا کمتر م ندهیآن در آ ضیتعو ای ریو تعم یبه نگهدار ازیحصار شده و نطول عمر 

و نصب دوباره  دنیمورد استفاده هستند، برچ یحفاظت و حصارکش یمعمولاً برا هایرتو نیاست. از آنجا که ا

. مشکل را ندارند نیخود، ا یاستحکام و مقاومت بالا لیاما به دل یفرنگ یهایاست. تور ریپذسکیآنها سخت و ر

 زحمت و دردسر ب،یترت نی. به ادیدوباره آن معاف هست دیها از خربار، سال کی یخوب برا یفرنگ یتور دیبا خر

 .داشت دیتر هستند را هم نخواهکه حتماً گران دیبا انواع جد ینیگزیو جا یقبل یهاباز کردن فنس

 

 

 



 مناسب یمنیا

 

. اگر دیاین شیپ یمشکل ،یمورد سبب شده در مواقع خاص، مثلاً هنگام آتش سوز نیدار است، اشبکه  یتور نیا

 آتش شودیها رد خواهد شد و مشبکه نیا نیاز ب یبه راحت ینشانکپسول آتش عیما ایرخ داد، آب  یآتش سوز

 هایتور نیکه از ا یتردد دارد. در موارد یها به خوبشبکه نیاز ب زیهوا ن ،یخاموش کرد. از طرف یرا به راحت

 .دیآیمورد به کار م نیساختمان استفاده شده باشد، ا ایدرون سوله  یحصارکش یبرا

 

 ونیو گاب یمرغ یتور ،یفرنگ یتور تفاوت

 

با وجود شباهت  هایتور نیاست. ا ونیو گاب یمرغ یهم خانواده تور ،یفرنگ یتور م،یکه قبلاً هم گفت همانطور

 :هم دارند مثلاً  ییهاتفاوت ار،یبس

 

 .تر استنازک ون،یو از گاب ترمیضخ یمرغ یاز تور یفرنگ یمفتول مورد استفاده در ساخت تور میس .1

 .تر استکوچک ونیتر و از گاببزرگ یمرغ یاز تور یفرنگ یتور یهاشبکه زیسا .2

 .کمتر است ونیو از گاب شتریب یمرغ یراز تو یفرنگ یمقاومت تور ل،یدل نیبه هم .3

 .متفاوت است زین هایتور نیفروش ا یطول و عرض رول ها .4

 ونیو از گاب شتریب یمرغ یبا تور سهیدر مقا یفرنگ یتور متیتفاوت جنس و مقاومت، ق لیبه دل یاز طرف .5

 .کمتر است
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