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:مقدمه

دولتیی  گذاری سرمایهدر زمینه موسیقی در کشورمان  گذردهرچه میمتأسفانه ، است در حال تحولروز به روز  در دنیاموسیقی  پیشرفت
به ، امیدوارم داردیکی از کشورهای غربی ساالنه سه برابر صادرات نفتی ایران از موسیقی خود درآمد  دهدامار نشان می، شودنمی خاصی
.بیش از پیش توجه شود هنراین 

مانند سیازهایی  ست! تنها تکنولوژی تغییراتی را در گیتارهای اولیه ایجاد کرده موسیقی انیم که گیتار الکتریک نیز سازی از سازهای باید بدا
ی تشدید کالسیک خود را الکتریک جعبهچوبی بود و در حال حاضر فلزی شده است. مثالً ویولن سازهایی که یا و که در قدیم کلید نداشت 

با این ساز باعث شده که پس از حدود هفتیاد سیال از اختیرای ایین سیاز و       ندارد اما صدایی بسیار پخته دارد. غریبی اساتید موسیقی ایرانی
به رسمیت شناخته نشده است! با این که این ساز سازی غیر قابل تصور کامل و قیادر بیه تولیید     دانشگاههای آن در دنیا، هنوز در پیشرفت
عجیب است کسانی که نگیران فرهنیا ایرانیی هسیتند باعیث      شود و بازی با آن برخورد میاست، هنوز شبیه به اسباب قابل توجهاصواتی 
ی تأثیرپذیری فرهنا ها و موسیقی غربی بروند که این امر زمینهشوند به سمت آموزهاین ساز برای فراگیری آن مجبور  عالقمنداناند شده

گذشیت   بیا کننید و  اکثر متخصصان آن را رد می اُفتدغرب را محیا کرده است. البته تاریخ ثابت کرده که وقتی اتفاقی جدید در موسیقی می
توانند برای ایین  شاید هم چون نمی برندبهره میاز آن در آثارشان کردند شود، همان افرادی که آن را رد میکه آن اخترای فراگیر می زمان

 ! جذابنداین افراد واقعاً  به هر حال ،ساز آهنگسازی کنند چنین برخوردی دارند

و هنرجویان طی گذشت  نبود فراگیری کامل روشوجود داشت که هیچ کدام زش گیتار الکتریک در بازار های زیادی برای آموب و جزوهدر گذشته کتا
به گسترده و تجر مجموعه با تالش فراوان و تحقیق این. رسیدندمینبه علم کافی  های زیادی آن هم به زبان اصلیکتابو نواختن خواندن و زمانی زیاد 
ی سقراط یعنی روش کشف و پرورش و همچنین فلسفه تدریس در کشورهای دیگر حالدر  روشِای از چندین تدریس و چکیدهو  تننواخدر  شخصی

 موسیقیشعور سطح علمی آنها در  و ارتقاءها نوازندهی برای پیشرفت ه راهشدبرای یادگیری آسان آماده و در اختیار هنرجویان قرار گرفته است و سعی 
ی و آوردجمعرا  تا مطالب این دو جلد هزار صفحه را مورد بررسی قرار دادم و حدود پنج کار کردم این مجموعهروزی روی سال شبانه هفتحدود  د.باش
یی که با این اما بهتر است هنرجو شودخودآموز تا کتابی  مون و خطا امتحان خود را پس دادهبا تدریس به هنرجویان و آز و در ضمن این کتاب کنمتألیف 

سیسس در    ،بفهمیید خوب تمیز بنوازید و کتاب را  هایبا دقت مطالب و تمرینبودن یادگیری حتماً برای بهینه .باشد معلم داشتهکند کتاب شروی می
و با  ای کار خود قرار دهیدکتاب را مبن هایتمرین در ضمنحل کنید. را داخل آن  نظری هایمن دفتر نتی تهیه کنید تا تمرینبعدی را شروی کنید. در ض
که هایی نوازندهرا خوب درک و حل کنید زیرا در نهایت  آن هایو تمرین نظریحتماً مطالب . تر شویددر نواختن قویایجاد کنید تا  خالقیت در آنها تغییر

جهیان  های نوازنده، بهترین و برترین رساننددرستی میرا به  آهنگسازمنظور و  نوازندبا علم میدر هر قطعه دارند و در واقع  یتصور آهنگسازی و تحلیل
  خواهند بود.

حاضیر   حیال و در ها در تمام دنیا مشترک اسیت  توضیح داده شده در کتاب داخل پرانتزها به انگلیسی آورده شده، این واژه هاینام موضوی
خیود افتخیار   ایرانی بودن به هاست و ما نیز زبان ترینِکاملی از یک ارسیزبان پنگلیسی رواج دارد ولی از آنجا که های اها واژهبین نوازنده

آورده  معیادل مناسیب   ،نداشته وجودکه تاکنون معادل ها برای برخی از واژههای پارسی عادت کنید، در ضمن سعی کنید به کلمهکنیم می
  .شده است

هیا را  نیرمش  نکیات و  انوایدر اصل ها کتاب گونهو این زیادی وجود نداردین زیبا و دلنش یهاقطعه های آموزشیکتاب جو بدانید که درعزیزان هنر
 میام کنیید،  بنوازید به راحتی بتوانید آن قطعه را کمتر از یک هفته ت ایای حرفهههآوری کرده است تا زمانی که خواستید قطعبرای دستان شما جمع
نیز آورده شده است، نگران نباشید. از موسیقی پاپ خوبی هادر این کتاب قطعهی چندانی ندارند حوصله های امروزیاما از آنجایی که آدم

محمد راسخی پور
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روی سازهای )توسط یک قسمت الکترونیکی اضافه شده  ی که قابلیت تقویت صدااولین گیتار گیتار الکتریک:ساخت  یتاریخچه

 با کمک 1932سال در  ساخته شد ودر امریکا Paul Barth و George Beauchamp آقایان توسط 1931سال در  را داشت (آکوستیک
اولین گیتار الکتریک شرکت خود را طراحیی   1940در سال  Leo Fenderآقای  تولید تجاری رسید.به  Adolph Rickenbacker آقای
 نوی گیتار الکتریک در واقع گیتار اولین .ساخته شد Les Paul آقای توسط 9411در سال ی امروزی و توپر گیتار الکتریک با بدنهاما  کرد

 و بیازخورد  (Feedback)ی این ساز در شدت صداهای زیاد باعت سوت کشیدن بدنه (Resonance)تشدید که  بود آکوستیک با پیکاپ
 رسید،  (Solid Body)های توپرساخته شد و سرانجام به بدنه (Semi Hollow Body)ی کوچکتر شد به همین علت گیتارهایی با بدنهمی

ها در آن قسمت قرار هم وجود دارد که قسمت میانی که پیکاپ (ArchTop ,Hollow Body) ته نوعی ساخت در گیتارهای الکتریکالب
.استشناخته شدهدر ایران ز گیتار بسیار متداول و به عنوان جَها یعنی چپ و راست بدنه توخالی است که د توپر و کنارهدار

تهیه کنید را توضیح  کند تا ساز مناسبکه به شما عزیزان کمک می نکاتیبرای شروی باید یک ساز تهیه کند، هر فردی  سازشناسی:

 .، در ادامه معادل پارسی آنها را نیز یاد خواهید گرفتگیتار آشنا شوید هایقسمت هم. در ابتدا با اسامی انگلیسیِدمی

  1 .Headstock

  2 .Nut

  3 .Machine Heads

  4 .Frets

  5 .Truss Rod

  6 .Inlays

  7 .Neck and Fretboard

  8 .Neck Joint

  9 .Body

 10 .Pickups

 11 .Electronics

 12 .Bridge & Stop Tailpiece

 13 .Pickguard

 14 .Toggle-Switch

توان با این خصوصیت را می بسزایی دارد.ر نقش گیتا (Sustain)وجود سر دسته در ماندگاری صدای  :(Head Stock)  سر دسته

 گیتارِنسبت به  است ی که فاقد سر دستهگیتارنواختن یک سیم و لمس سر دسته توسط دست چپ امتحان کرد، پس مسلماً پختگی صدای 
 معمولی کمتر است.

رد نظیر  می دستِ خود و کاربرد آسانِ دسته و سیبک میو  هر فرد باید بر اسا  آناتو : (Neck) ی سازدسته

 .نوی زیر است ترین آنها سهکه متداولد شوهایی تقسیم میها به شکلآن را انتخاب کند. دسته خود

 C Shape.1

V Shape.2

U Shape.3
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های یمس روی آنتوان اما نمی تر است،با آن آسان و نواختن دستخوش دسته است، این  Cو از کنار شبیه به حرف است تر از بقیهی اول نازکدسته
 سومی د. اما دستهقطور بر روی آن استفاده شود ممکن است آسیب ببین هایسیم و اگر از تر سازگار استهای نازکاستفاده کرد یعنی با سیم قطور

ارد. جنس چوب ی نوازنده بستگی دهم زیاد متداول نیست و انتخاب آن به سلیقه دومی د. دستهخورهای قطور مینوازی با سیمبیشتر به کار ریتم
شود، در در ساخت دسته استفاده می  Mapleساخته شود. معموالً از چوب Ebony و Maple، Rosewood،Mahogany هایتواند از چوبدسته می

تر است و فرسایش، ساییدگی و تغییر رنا دارد، در ضمن نگهداری آن مشکل Rosewoodتری نسبت به صدای درخشان Mapleساخت دسته چوب
خوب بودن  کند. دو شرطچسبانند، این عمل صدای گیتار را نیز گرمتر میمیRosewood اُفتد پس روی آن را یک الیه بیشتر اتفاق می Mapleر د

های قابل تنظیم بر اثر عواملی چون چه پس از گذشت مدتی دستهداشتن آن است، اگرندسته عدم تکان خوردن آن از محل دقیق نصب و تاب بر
شک نبودن اُفتد سبز بودن و خد خورد. عامل اصلی مشکالتی که در آینده برای دسته اتفاق میتکان خواهها و کشش سیممای هوا و رطوبت یر دتغی

د اما در گذشته چوب به تا کامالً خشک شو حرارت قرار دهندهای چوب دسته را تحت فشار در اتاقباید کافی چوب حین ساخت است به همین علت 
ها برای کارگاه چوب آن بود که ممکن بود سال گران بودن گیتار همین خشک شدنشد و یکی از عوامل ی و با گذشت زمان خشک میروش طبیع

ای فلزی د. قبل از چسباندن دو چوب برای ساخت دسته میلهشوساخته میسابق تولید آن هزینه داشته باشد، البته هنوز هم گیتارهایی به همان روال 
تنظیم شود از آن بهره برد. (Neck Relief)شود تا اگر دسته تاب برداشت یا نیاز بود تا رهایی دسته دو کار گذاشته میدر بین آن 

  :د.های پایین کمتر شوها در فرتی سیمرهایی دسته مقداری ناچیزی شیب دسته به سمت جلو آمدن سردسته ساز است تا فاصلهنکته

  :چوب نکتهMaple ا و چوب در ظاهر زرد رنRosewood ای است. تیره و متمایل به قهوه

  :چوبنکتهEbony  ست.ادیگر  یهاچوب ترین چوب در بینتیره رنا است و پر هزینه

و د وشمی (Set In)ها دسته با شیب خاص در بدنه کار گذاشته ی دسته، نوی جفت شدن یا کار گذاشتن آن در بدنه است. در برخی گیتاری دیگر دربارهنکته
دوم  در نویکند و نیاز به تنظیم ندارد. دیگر قابل تغییر نیست این خصوصیت از جهاتی مناسب است، مثالً یک مورد اینکه دسته از جای خود حرکت نمی

ه با پیچ به بدنه ک (Bolt On) یهایسوم دسته نویو  ی اول استکه در عمل مانند دسته(Neck Through The Body) کند دسته از میان بدنه عبور می
در زیر و انتهای دسته شیب دسته را تغییر دهد. جفت شدن دقیق دسته با  مقواتواند بر حسب نیاز با قرار دادن چوبی نازک یا کمی د و نوازنده میشومتصل می

 اندگاری صدا را خواهد داشت.اگر دسته خوب کار گذاشته شود همان مقدار م نویدهد البته در هر بدنه ماندگاری صدای ساز را افزایش می

شود که ساخته می  Mapleیا  Ebony،Rosewoodهایاین قسمت از چوب :(Finger Board) گذاری انگشت یصفحه

Rosewood  را برای  طنینبیشترین ها چوباین در بینFinger Board یک عامل دیگر برای استفاده از چوب. داراستRosewood  جذب
است. نشیندهایی که بر اثر نواختن روی دسته میچربیبدون تغییر رنا 

،Mapleها از چوب های کند. بدنهایفا می و پختگی صدای ساز طنینمهمی در بسیار ی گیتار نقش بدنه:  (Body)ی گیتار بدنه

Mahogany ،Alder  وAsh د.شوساخته می

Alder: توان بدون اشاره به صدای گیتار نمیFender متوسط، ماندگاری مناسیب   یاین چوب صحبت کرد. این چوب وزن راجع به

هیای زییر   های میانی چاق و بسامدبم عالی، بسامد (Frequency)های و صدایی روشن و قوی دارد. در تولید صدا بسامد تشدیددر 
مناسب و صدای هیس کمی دارد و به ندرت خشن است.

Swamp Ash :های بسیامد  پایین استوار،های در تولید صدا بسامدروح و شیرین دارد. با این چوب سبک و پرطنین است و صدایی

 .شودمی تشدیدندگاری مناسبی هم در ماباعث و های زیر لذت بخشی دارد بسامدمیانی برجسته و 

Mahogany:  و پیر حجمیی   ییف آید و صدای گرم و نسبتاً لطعمل میبه این چوب معموالً سنگین است اما نوی سبکتر آن نیز در افریقا 

کند.ای تولید میهای زیر برجستههای میانی مناسب و بسامدهای پایین قوی، بسامدبسامد دارد و
Basswood : کندتولید می تشدیددر  قویهای میانی صدایی گرم و فرکانس ،سبک یاین چوب وزن. 

Maple: ود و به تنهایی کیاربرد نیدارد. صیدای بسییار     شمعموالً با چوب دیگری جفت می چوبی سخت و سنگین و متراکم است و

 .دارد تشدیددر و ماندگاری مناسبی  های بم محدودشفاف و بسامد
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Maple on Mahogany: ی گیتار است و بهترین بازده و خیواص بدنیه را از نظیر    ترین نوی ساختار بدنهاین نوی ترکیب محبوب

ماندگاری مناسیبی هیم در   باعث و دارد رم است. بسامدهای پایین جذاب طنین و گداراست و صدای آن بسیار غنی، پر رنا صدایی
 برخوردار است.ای العادهاز وضوح فوقصدا  تولیددر و همچنین  شودمی تشدید

شود کیه زمیان   ی شماست. اما باز هم توصیه میی مورد عالقهی نوازندهند در انتخاب بدنه کمک کند چوب مورد استفادهتواروشی که می
 خرید ساز، صدای آن را با سایر سازها مقایسه کنید. 

  :اما مهم مقدار زمیان خشیک    ی ارزان قیمت پیدا کرد!زها را روی ساتوان بهترین چوبتوجه داشته باشید که گاهی اوقات مینکته

دهد.که قیمت ساز را افزایش میتر از همه طراحی بدنه است و مهمشدن و کیفیت آن چوب است 

کوبیده شده روی  فلزی ای شکل ومیله هایکه توسط قطعه استگذاری شده روی دسته ی عالمتهامحل دستان : (Frets) هادستان

د که هر فردی نوی مخصوصی را با توجیه بیه راحتیی    نمختلف )طول و( پهنای متفاوتی دارهای در گیتار هادستاند. شودسته مشخص می
یین بییاورد و همینطیور اگیر    ها را پیا ممکن است دقت کوک نتهای عریض فرتضمن باید دانست در  ،کندانتخاب می ساز با آن نواختن
د تواند در صدادهی ساز تأثیرگذار باشها مید بود. فرتمشکل خواههای باالتر از دوازده برای شما بزرگی دارید نواختن در فرت هایانگشت
امیا در   استته اگر نباشد قابل تعمیر د البها باید هم سطح باشدقت کنید که تمام فرت د باعث وزوز شود.توانه شدن آنها میبد کار گذاشتو 

های نقطه خوردگی زیادی نداشته باشد و یا ها را خوب نگاه کنید تاخرید فرتکل ساز مشکل خواهد داشت و در ضمن اگر ساز کارکرده می
ها تعمیر شده باشید زمیان آن رسییده کیه     اد دفعات زیادی برای تنظیم فرتزنا زده روی آنها وجود نداشته باشد و همچنین اگر ساز تعد

گیتیار ماننید روز اول    یهااص نیاز دارد تا پس از تعویض فرتای و ابزارهایی خدی کامالً حرفهاین عمل به فر ،دتعویض شو ی آنهافرت
شیود، در غییر ایین صیورت بایید دسیته       اطمینان حاصل میبودن دسته  مسطحآورند سسس از بیرون میرا ها شود. در این عمل ابتدا فرت
دید نصیب و تنظییم   های جد و فرتشوتعمیر ب دیده دوباره رنا و آسیها در زمان بیرون آوردن فرت که یهایتراشیده شود و سسس محل

رت را تعویض کنید کیه مطمننیاً   فتید که فقط چند فی کمتر شدن هزینه به این فکر بیو برا اشتباه. ممکن است شما با یک راهنمایی دشو
!یدآنکه بعد از این عمل فقط از چهار فرت اول گیتار استفاده کنمگر  دادنخواهد  جواب
  Actionتیوان د میها کمی بلندتر باشد و همچنین اگر فرتننککمک قابل توجهی می  Bendمانند (Techniques)هایی بلند در کل در فن هایفرت
شود مسیلماً  زیاد در آن استفاده میSlide توجه کرد، مثالً اگر سبکی باشد که فن نیز که نوازنده دوست دارد را  ورد البته باید سبکیشتر پایین آساز را بی

هیای بلنیدی دارد   کند. حین نواختن بیا گیتیاری کیه فیرت    را سخت می نواختنشود و ها میهای بیش از حد فرتاین مسنله باعث احسا  برآمدگی
(Super High Fret) یصیفحه همچنین گیتارهایی وجیود دارد کیه روی    ،ها خواهد شدباید توجه کرد که فشار بیش از اندازه باعث ناکوک شدن نت 

این سیازها بیه    پسندند. نواختن بااین گیتارها را می هانوازندهکه برخی از (Scalloped Fingerboard) د نرفتگی دارها توگذاری و در بین فرتانگشت
در  نییاز دارد، میثال   ر و ظرافت خاصیی د اما نواختن با این گیتارها تبحکنها در سرعت کمک قابل توجهی میگرچه این فرت ،ها تمرین نیاز داردعتسا

کنید.کنم برای شروی از این سازها استفاده نتوصیه می ،دها شنیده خواهد شها اگر فشار بیش از حد باشد به خوبی ناکوک بودن نتآکُرداجرای 

 هرچه ایین طیول بیشیتر باشید     دارد، نسبت است ارتعاش سیم که از خرک تا شیطانک طول دسته با :(Scale Length) طول دسته 

 .وقع خرید باید دقت شددر م در راحتی نواختن و رنا صدای ساز تأثیر دارد و ها هم بیشتر خواهد بود که این مسنلهی بین فرتفاصله

هیای  تکیه  نیامیم. شود را خرک میمتصل می (ی سازروی بدنه)گیر ه سیمو ب کندمیها از روی آن عبور که سیم محلی : (Bridge)خرک 

را  (ندکایجاد می تشدیدی فیزیکی برای گره اصلو در )کند ها دقیقاً از روی آنها عبور مید و سیمارتنظیم دجلو عقب شدن و فلزی که قابلیت 
Saddle گوییم ومی Saddle ها سه نوی استخرک شود.روی خرک کار گذاشته می:

شیود و  پیچ به بدنه متصیل میی  یا دو  های که با شش به خرک Vintage Tremolo) یا (Synchronized Tremolo  های قدیمیخرک

هیای  گوییم. متأسفانه برخی افراد به علت نداشتن آگاهی آنقدر فنرهای قدیمی مید خرکحرکتی دو طرفه دار
چسبیده و در آن صورت تنها مقیدار کمیی )آن هیم( بیه     کنند که خرک کامالً به بدنه ت گیتار را سفت میپش

ها اینگونه نیست، درست است که بیه علیت   خرک کند. کاربرد صحیح اینها، حرکت میشدن سیمسمت شل
داشته  هر دو طرف را های این نوی خرک محدود باشد اما باید قابلیت حرکت بهکوک در کردن ساز باید حرکت
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، اول اگر سیم بیش از سه دور دوره گوشی پذیر استاز سه قسمت امکانشدن کوک نااین  بسیار کمتر کوک در خواهد کرد. درست باشد و در ضمن با تنظیم
اید کمی روغن مالیده شود تا حرکیت  ب هازیر سیم دوم در قسمت شیطانکخواهد کرد،  کوک درساز  کنیدباشد هر بار که از خرک استفاده میشده پیچیده 
د پس به دو پیچ بیرونی دسیت نزنیید   کند باید کمی خرک را آزاد بگذارهایی که خرک را به بدنه وصل میفتد، سوم پیچافاق بیها به راحتی روی آن اتسیم

مشیکل از   کنید احتمیاالً  اگر بیازهم گیتارتیان کیوک در میی     د، اما چهار پیچ میانی را کمی باالتر بیاورید.دارچون آن دو پیچ خرک را در جای خود نگه می
که خرکی قدیمی  امشبرخالف ن این خرک .کنداین مشکل را مرتفع میکه  دار نیز برای این سازها طراحی شدههای قفلهاست و نوعی گوشیخودگوشی
 .هنوز هم بسیار متداول است است

 

د که بایید تعیادل بیین    کشوسط دو پیچ با بدنه درگیر است. از پشت فنرهایی خرک را میاین خرک ت : (Floyd Rose) های فلوید رُزخرک

ی افیراد بسیتگی دارد بیا ایین     شود تا بتوان به کوک دقیق رسید. تنظیم ارتفای آن نیز به سلیقهها از جلو و کشش فنرها از پشت حفظ کشش سیم
نید و گیز   هیا برخیورد نک  ین ارتعاش به فرتها در حپایین بیاورید که سیمخرک را توضیح که تا حدی 

هیا از دو  خرک، سییم بدنه موازی دیده شود. در این ندهد، اما بهتر است شیب خرک طوری باشد که با 
د و به شود و در واقع به نوعی قفل میشوقسمت باال و پایین کامالً گرفته، بسته و غیر قابل حرکت می

د. اغلیب مواقیع وقتیی هنرجوهیا     کنکوک در نمی خرک ها حین تکان خوردنسیمشرط تنظیم درست 
ند به کوک دقیق برسند. بیرای ایین مشیکل    تواندیگر نمی کنندها را که عوض میسیم این نوی خرک

آنهیا   ، اگر دیدید کیه کیوک  کنید بررسیاید را هبه کوک کردن آنها کردهایی را که اول، شروی سسس کوک سیم بیاندازید کوک کنیدها را باید سیم
ها و کشش فنرها در آن قسمت بر )برای مثال سه سیم بم( در شده یا در واقع کمی کم شده است، باید متوجه شوید که تعادل بین کشش آن سیم

   می سفت کنید و دوباره کوک کنید تا تعادل برقرار شود.های بم را باید کحسب قطر سیم مناسب نیست، آن وقت فقط پیچ سمت سیم
  

 :توانید آن را باز کنید و چرخید و شما با این مسنله مشکل داشتید میخالصی داشت و به راحتی می ی خرکویبره گر دستها نکته

 دوباره ببندید تا دیگر هرز نچرخد.و آن را  کشی( دور آن بسیچیدلولهمورد استفاده در کمی نوار تفلون )
 

 د. آکوستیک قابلیت حرکت ندار تاراین خرک مثل گی:  (Stoptaill Bridge ,Non-Tremolo ,Tune-O-Matic) خرک ثابت

ها کامالً به بدنه منتقل های ثابت است زیرا ارتعاش سیمبرای خرک طنینبهترین نوی  هشد های ذکرتوضیح دیگر اینکه در بین خرک
شود، به فنرهای پشت منتقل شده  شدیدنتقل شود و باعث تبه بدنه م ها کاملارتعاش سیممتحرک بجای اینکه  هایشود. در خرکمی

تر قیمتبسیار گران فلوید رز کند. خرک متحرکشود و کیفیت صدا کمی کاهش پیدا میو باعث خنثی شدن مقداری از این ارتعاش می
متحرک که به خرک  داریمهایی تمریندر آینده ست، اما این خرک بیشترین توانایی را در بین انوای دیگر داراست. هااز انوای دیگر خرک

 .مربوط به عوامل خوش صدایی ساز بودها بنوازید و بحث باال باید بتوانید با انوای این خرک ، زیرانیاز دارد

 :آکوستیکی  تشدیدابتدا صدای  هاهداشته باشد. بسیاری از نوازند طنینفایر باید صدایی پرشدن به آمسلیگیتار خوب بدون وصل نکته

 کنند.های الکترونیکی آن را نیز بررسی میفایر وصل کرده و صدای قسمتسسس آن را به آمسلیشنوند، ساز را می
 

پیس بایید در انتخیاب آن     ،ددهی مشخصات صدایی ساز را نیز انتقال می بسامدد اما عالوه بر ی انتقال صدا را داروظیفه پیکاپ : (PickUp) پیکاپ

صدای آکوسییتک هرچیه طیول    تولید د. در کنها را به امواج الکتریکی تبدیل مییسی انرژی مکانیکی سیمبا ایجاد یک میدان مغناط دقت شود. پیکاپ
با افزایش سییم  (Gain)خروجی  قدرت Distortionهای زیر در صدادهی مواجه خواهیم شد اما در صدای بسامدپیچِ پیکاپ افزایش یابد با کاهش سیم
فیایر بیر   های زیر داشته باشد زیرا عمل درایو کردن صدا را آمسلیی بسامدخروجی صدا و  مقدارباید تعادلی بین  خوبپیکاپ چ افزایش خواهد یافت اما پی

هیا  پیکاپ بزرگتر باشد ماندگاری صدا کاهش خواهد یافت زیرا کشش میدان مغناطیسی از لیرزش سییم   یهسته عهده دارد و در ضمن هرچه آهنربای
 د اما این تفکر درست نیست.ها نزدیک باشها زیاد به سیمکه نباید پیکاپ اعتقاد دارند لیل برخیشاید به همین دکند، جلوگیری می

 :عهده داشت. صدا را برپیچ پیکاپ عمل درایو کردن زیاد بودن سیم فایرها کانال درایو نداشتکه آمسلی 1980قبل از سال  نکته 

شهرت دارد و نوی دوم سرامیک. سرامیک ارزانتر  Alnicoبالت که به وم و نیکل و کُ: نوی اول ترکیب آلومینیها دو نوی استپیکاپ یهسته
 صدای گرمتری دارد. Alnicoهای زیر بیشتر اما ماندگاری کمتری دارد، در عوض بسامداست و 




