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این ملت اّوالً با هم متحد باشد، و اگر یک ملتی نخواهد آسیب ببیند باید 
ثانیاً در هر کاری که اشتغال دارد آن را خوب انجام بدهد. امروز کشور 
محتاج به کار است. باید کار کنیم تا خودکفا باشیم. بلکه ان شااهلل صادرات 
هم داشته باشیم. شما برادرها االن عبادت تان این است که کار بکنید. این 

 عبادت است.
ُه(   امام خمینی )ُقّدَس سرُّ
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 هنرجويان عزيز سخني با

 نام خدابه 
درسی  هایهای درسی و محتوای کتابها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن داشت تا برنامهشرایط در حال تغییر دنیای کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوری

ر ملی جمهوری اسالمی ایران د های قبلی براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسیرا در ادامه تغییرات پایه

ها، آموزش و ارزشیابی مبتنی بر شایستگی است. شایستگی، توانایی انجام کار واقعی ترین تغییر در کتابنظام جدید آموزشی بازطراحی و تألیف کنیم. مهم

حرفه ای شما، چهار دسته شایستگی در نظر  –لی شود. در رشته تحصیبطور استاندارد و درست تعریف شده است. توانایی شامل دانش، مهارت و نگرش می

 گرفته 

 کار بر روی شناورهای صیادیهای فنی برای جذب در بازار کار مانند توانایی شایستگی .2
 های غیر فنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوری و مصرف بهینهشایستگی .1
 با نرم افزارهاهای فناوری اطالعات و ارتباطات مانند کار شایستگی .1
 العمر مانند کسب اطالعات از منابع دیگرهای مربوط به یادگیری مادامشایستگی .1

ای و رفهریزی درسی فنی و حای و کاردانش مبتنی بر اسناد باالدستی و با مشارکت متخصصان برنامههای درسی فنی و حرفهبر این اساس دفتر تألیف کتاب

های درسی هر ألیف کتاباند که مرجع اصلی و راهنمای تای را تدوین نمودههای شاخه فنی و حرفهبرنامه درسی رشتهخبرگان دنیای کار مجموعه اسناد 

 رشته است.

های این کتاب برای موفقیت تألیف شده است. کسب شایستگی 22ناوبری در پایه است که ویژه رشته  های فنی و کارگاهیستگییدرس شامین سواین درس، 

های آموزش داده شده دراین کتاب را کسب و در فرآیند ارزشیابی تمام شایستگی؛ ای شما بسیار ضروری است. هنرجویان عزیز سعی نماییدی و حرفهآینده شغل

 به اثبات رسانید.

کاری تشکیل شده مرحلهشامل پنج پودمان است و هر پودمان دارای یک یا چند واحد یادگیری است و هر واحد یادگیری از چند  ماهیگیریکتاب درسی 

های مربوط به آن را کسب نمایید. هنرآموز محترم شما برای هر پودمان یک نمره توانید شایستگیاست. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیری هر پودمان می

ارزشیابی اول، فرصت جبران  از شایستگی پسباشد. در صورت احراز نشدن می 21نماید و نمره قبولی در هر پودمان حداقل در سامانه ثبت نمرات منظور می

پودمان و از دو بخش نمره مستمر و نمره شایستگی برای هر پودمان  5کارنامه شما در این درس شامل  و ارزشیابی مجدد تا آخر سال تحصیلی وجود دارد.

قبول شده در  هایالزم است مورد ارزشیابی قرار گیرید و پودمانها نمره قبولی را کسب نکردید، تنها در همان پودمان یکی از پودمان خواهد بود و اگر در

 است و در معدل کل شما بسیار تاثیرگذار است. 1باشد. همچنین این درس دارای ضریب مرحله اول ارزشیابی مورد تایید و الزم به ارزشیابی مجدد نمی

آموزشی که برای شما طراحی و تالیف شده است، وجود دارد. یکی از این اجزای بسته همچنین عالوه بر کتاب درسی شما امکان استفاده از سایر اجزاء بسته 

توانید هنگام آزمون و کتاب همراه خود را میهای موجود در کتاب درسی باید استفاده نمایید. باشد که برای انجام فعالیتآموزشی کتاب همراه هنرجو می

د با نشانی گاه رشته خور اجزای بسته آموزشی دیگری نیز برای شما در نظر گرفته شده است که با مراجعه به وب. سایفرایند ارزشیابی نیز همراه داشته باشید

www.tvoccd.medu.ir توانید از عناوین آن مطلع شوید.می 

العمر ادامهای یادگیری مای، حفاظت از محیط زیست و شایستگیمدیریت منابع، اخالق حرفههای غیرفنی از جمله های یادگیری در ارتباط با شایستگیفعالیت

های فنی طراحی و در کتاب درسی و بسته آموزشی ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این و فناوری اطالعات و ارتباطات همراه با شایستگی

 های یادگیری به کار گیرید.آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت های فنیها را در کنار شایستگیشایستگی

های هنرآموز محترمتان در خصوص رعایت مواردی که در کتاب آمده است، در رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است لذا توصیه

 انجام کارها جدی بگیرید.

های مؤثری در جهت سربلندی و استقالل کشور و پیشرفت اجتماعی و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی، گامامیدواریم با تالش و 

 اقتصادی و تربیت مؤثر شایسته جوانان برومند میهن اسالمی برداشته شود.

 ای و کاردانشهای درسی فنی و حرفهدفتر تألیف کتاب

 
 
 

و 

.است. شده 

http://www.tvoccd.medu.ir/


 

 

 ان گراميسخني با هنرآموز

 
 نام خدابه

درسی برنامهدر راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران و نیازهای متغیر دنیای کار و مشاغل، 

کارگاهی می باشد که برای پایة یازدهم تدوین های رشته ناوبری طراحی و بر اساس آن محتوای آموزشی نیز تالیف گردید. کتاب حاضر از مجموعه کتاب

پودمان است که هر پودمان از یک یا چند واحد یادگیری تشکیل شده است. همچنین ارزشیابی مبتنی بر  5و تألیف گردیده است. این کتاب دارای 

بایست برای هر پودمان یک . هنرآموزان گرامی میباشد که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابی آورده شده استهای این کتاب میشایستگی از ویژگی

گردد که باشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل میمی 21نمره در سامانه ثبت نمرات برای هر هنرجو ثبت کنند. نمره قبولی در هر پودمان حداقل 

های یادگیری های دیگر این کتاب طراحی فعالیت. از ویژگیها استشامل ارزشیابی پایانی در هر پودمان و ارزشیابی مستمر برای هریک از پودمان

ای و مباحث زیست محیطی است. این کتاب جزئی از بسته های فنی و غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخالق حرفهیافته در ارتباط با شایستگیساخت

افزار و فیلم آموزشی در فرایند آموزشی مانند کتاب همراه هنرجو، نرمآموزشی تدارك دیده شده برای هنرجویان است که الزم است از سایر اجزاء بستة 

یشتر توانید برای آشنایی بگیرد. شما مییادگیری استفاده شود. کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیری، ارزشیابی و انجام کار واقعی مورد استفاده قرار می

دی زمانی، نکات بنارزشیابی مبتنی بر شایستگی، مشکالت رایج در یادگیری محتوای کتاب، بودجههای تدریس کتاب، شیوه یادگیری، روشبا اجزای بسته

ها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس های یادگیری و تمرینهای غیرفنی، آموزش ایمنی و بهداشت و دریافت راهنما و پاسخ فعالیتآموزشی شایستگی

پودمان بوده است و در هنگام آموزش و سنجش و ارزشیابی  5مه صادر شده در سال تحصیلی قبل بر اساس نمره مراجعه کنید.الزم به یادآوری است،کارنا

گردد.  ریزی اموزشی مراجعهپودمان ها و شایستگی ها، می بایست به استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی منتشر شده توسط سازمان پژوهش و برنامه

های غیر فنی و مراحل کلیدی بر اساس استاندارد از ملزومات کسب شایستگی می باشند. همچنین برای هنرجویان رعایت ایمنی و بهداشت، شایستگی

 شود و دارای تاثیر زیادی است.در معدل کل محاسبه می 1تبیین شود که این درس با ضریب 

 های ذیل است:کتاب شامل پودمان

ها و تورها پرداخته دا با ابزارهای صید ساحلی آشنا شده و سپس به ماهیگیری با انواع رشته قالبکه ابت "های ماهیگیریروش"پودمان اول: با عنوان 

 شود.می

های ماهیگیری آموزش داده شده است ها و طنابدارد، که در آن کار با انواع نخ "کار با مواد و ابزارهای مورد استفاده در ماهیگیری"پودمان دوم: عنوان 

 نگی کار با بویه ووزنه پرداخته می شود.و در ادامه به چگو
بندی اکولوژیک آبزیان و سپس ارزیابی ذخایر است. در این پودمان ابتدا تقسیم "های مدیریت ماهیگیری و ذخایر آبزیانروش"پودمان سوم: دارای عنوان 

 های مدیریت ماهیگیری شرح داده شده است.آبزیان آموزش داده شده و در ادامه روش

نام دارد. ابتدا انجام عملیات آماده سازی ،جابجایی و نگهداری شرح داده شده و در ادامه  "داری و فرآوری آبزیان بعد از صیدجابجایی، نگه"چهارم:  پودمان

 انجام عملیات فرآوری آموزش داده شده است.

رجویان ابتدا شناخت و آگاهی از قوانین و حقوق دریاها پیدا باشد که در آن هنمی "قوانین ماهیگیری و محیط زیست دریای "پودمان پنجم: با عنوان 

 کرده سپس با مقررات محیط زیست دریایی آشنا می شود.

ت، در های کمک به این موضوع اسالعمر است و کسب اطالعات به زبان انگلیسی نیز یکی از شیوههای مهم یادگیری مادامنظر به اینکه یکی از شایستگی

های جو در فرهنگوکار گرفته شده است. از هنرجویان بخواهید با کمک سایر تصاویر و جستمحتوای این کتاب، واژگان انگلیسی به برخی از تصاویر و

 لغت، معانی فارسی آن را در کنار کلمه مورد نظر درج کنند.

 گردد.بینی شده برای این درس محقق امید است که با تالش و کوشش شما همکاران گرامی اهداف پیش

 ای و کاردانشهای درسی فنی و حرفهدفتر تألیف کتاب



 های ماهیگیریروش 

 6 

 
 
 
 
 
 
   

 های ماهیگیری روش

 

 1پودمان 
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  1واحد يادگیری 

 های ماهیگیری روش

 

 

 ايدآيا تاکنون پي برده

 
 گیرند؟استفاده قرار می یک به ساحل موردهای ساحلی و یا نزدچرا بعضی از ابزارهای صید در آب 
  در چیست؟های صید دیگر روش نسبت بهمزایای صید با انواع رشتة قالب 
 زایایی چه م های ماهیگیریابزارنسبت به سایر گیریماهیاز نظر محل استفاده برای  گیریماهیهای کاربرد تله

 دارد؟
 ؟ خواهند داشتبر محیط زیست دریایی  آب مفقود شوند چه اثرات مخربی های صید اگردر زیرقفس 
  ؟در چیستهای صید گیر نسبت به سایر روشانواع تورهای گوشمزایای 
 ؟چه نقش مهمی دارد آبزیاندر جلب و صید بعضی از  نور 
 نسبت به سایر ادوات صید باالتر است؟ صید با تورهای ترال چرا بازده 
 شود؟ن یک روش منحصر به فرد شناخته میزی به عنوا های میانورهای ترال میان آبی در صید گونهچرا ت 
 دارند؟ چه مزایایی  گیریماهیهای ان پیاله ای نسبت به سایر روشتورهای گرد 
 

 استاندارد عملکرد

 
ران و هنرجویان عزیز با انواع فنون و ابزارهای مهم و رایج ماهیگیری در ای، گیریماهیدر این بخش از کتاب 
 آبزیانها در صید انواع به کارگیری آن کار چگونگیوآنها همچنین دربارة ساختار و ساز. دجهان آشنا خواهند ش

نیز  آبزیانبر  معرفی شده هایبزاربعضی از نکات مهم مربوط به اثرات زیست محیطی ا با ارزش تجاری و
  . الزم را خواهند یافتهای آگاهی
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 گیریماهیهای ها و قفسبزارهای صید ساحلي و انواع تلها

ر ها را بر اساس غیآنتوان میمثاًل ، و طبقه بندی هستند ل بررسیهای مختلف قابماهیگیری از دیدگاهابزارهای 
وقعیت نیز بر اساس مدیگر یک طبقه بندی . کردفعال بودن و یا فعال بودن به انواع انتظاری و تعقیبی تقسیم 

ساحلی و یا فرا های ساحلی و کم عمق محدوده آب در یی کهآنها مثالً . گیردصورت می آنهامکانی استفاده از 
روه از در این مرحله کاری دو گ. به ابزارهای صید ساحلی قابل دسته بندی هستند، شوندعمیق استفاده می

 آن دسته از گروه اول ند:گیربحث قرار میمورد ، یشتری دارندبگیری خرد کاربرد ابزارهایی که در بخش ماهی
 .های نزدیک به ساحل استه ساحل و یا آبوابسته ب آنهاابزارهای صید ساحلی هستند که به نحوی استفاده از 

های فرا ساحلی استفاده عضی در آبب، گیری استماهیهای و تلهها رگروه دوم که مربوط به موضوع قفسد
ارتباط ها یا حتی رودخانهعمق ساحلی  های کمبا آب هاهای آن مثل تلهبعضی از نمونهولی کاربرد ، شوندمی
 . دارد

 ابزارهای صید ساحلی (الف

 . گردندهای شمال و جنوب کشور معرفی میبگروه سه نمونه از ابزارهای رایج در آدر این 

 مشتا

ماسه ای ویا گل ماسه ، گلی در مناطق و سواحل پست و دارای شیب مالیم که از بستر نرم ابزار صید صرفا  این 
. های مالیم آبی استمستلزم وجود جریانعملکرد آن تابع جزر و مد آب و  قابل نصب است. برخوردار هستند

در محدوده ساحل بندر عباس و غرب آن تا سواحل و بیشترین مورد استفاده آن در استان هرمزگان در کشور ما 
به نام میالن کاربرد داشت اده تری نمونه ساز در گذشته . و سواحل شمالی جزیره قشم است، شرقی بندر لنگه

درخت خرما در کنار هم استفاده های برگ و به هم دوختن ساقه های توری از چیدنبه جای دیواره در آن که
در این . رفتبه کار میآبادان  شیررود و بهمنماهی های رودخانه ای در ارونداعبرای صید انو نمونهاین . شدمی

استفاده از میالن . وجود داشت های درخت خرمابه جای ساقه برگامکان استفاده از نی  ،نوع برای ساخت دیواره
 هم اینک بسیار محدود شده است. 

 

 
 مشتا -الف

 
 پره -ب

   رایج در جنوب و شمال کشور ابزارهای صید ساحلیدو نمونه از -6شکل 
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   کار در کالس

 ؟کنندنصب می هادی دیواره توریچرا محوطه مشتا را دور از ساحل و در انتهای 
 
 

 

 

 ساختار مشتا

. های چوبی فرو رفته در بستر اتکا دارداست که به پایه Leading Net) (متشکل از یک دیواره توری هادیمشتا 
رین تاز باالترین نقطه جزر ومد شروع و تا پایین آنابتدای . این دیواره از ساحل به سمت دریا کشیده شده است

های با استفاده از بافته Play Ground) (در انتهای دیواره هادی یک محوطه چهار دیواری. نقطه جزر ادامه دارد
 که دارددیواره مقابل به ساحل این محوطه یک ورودی . استهای چوبی متکی که به پایهگردد احداث میتوری 
فضای کوچکی تعبیه شده که ، ی این محوطهدر یکی از زوایا. شودی دیواره هادی به داخل آن ختم میانتها

در موقع مد دریا . معروف است (Pocket)دان به نام ماهی این فضا اصطالحاً . دارای یک ورودی مستقل است
ی که در محدوده آبزیان. جریان آب به سمت ساحل پیشروی نموده و تمام محوطه و دیواره مشتا را دربر می گیرد

ا ب نهایتاً ، اه عبور در امتداد آن شنا نمودهبا برخورد با دیواره هادی برای یافتن رکنند های ساحلی شنا میآب
موقع جزر  با پس روی آب دریا در. شونددر آنجا اسیر می، دان(مشتا و قسمت جیب )ماهی به محوطةد ورو

 . (1شکل) کندمی تخلیهآوری و جمعآبزیان را و صیاد  هدمشتا نیز خشک ش محوطه

 
 آبزیانعملکرد آن در صید  وکارسازساختار کلی مشتا و  -2شکل 

 

  .خرچنگ است میگو و، شورت، ای مثل بیاه )کفال(های کرانهی هدف در صید با مشتا بیشتر ماهیهاگونه
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   بحث کالسی

 ؟ورود به محوطه مشتا به سادگی قادر به خروج و فرار از آن نیستند ها باکه چرا ماهی، بگویید؛ 2با رجوع به شکل 
 

 
 

 دارکیسه ساحلی کششی تورهای با ماهیگیری

 ساحلی هایآب حاشیه به مجتمع نیمه یا گله صورت به که دارند وجود هاماهی از گروهی دریایی زیانآب میان در
 ارهایرفت به توجه با زیانآب از دسته این صید. کنندمی حرکت آن امتداد در یاکرده  مهاجرت خشکی به نزدیک و

 ماهی فرار گله از جلوگیری ضمن آن با بتوان که است خاص ماهیگیری ابزارهای کارگیریبه نیازمند نهاآ زیستی
 ار آنها سد یا دیواره یک ایجاد با باید کار این برای. انداخت دام به را آنها بازده حداکثر با، صیدگاه محدوده از

 در و دکر هدایت خشکی سمت به را آنها تدریجاً ؛ دریا سمت از محاصره حلقه تکمیل از پس وکرد  محاصره
 . نمود صید و انداخت دام به جا یک را آنها تور آوری جمع با نهایت

 
 

 چند نمونه از تورهای کششی ساحلی -9شکل 

 دام پره 

یری و قابلیت به کارگ ثابت نیست، اشاره شدآنها  قبلی که در باال به ونه ابزار ماهیگیریاین دام برخالف دو نم
توان از چنین میهم، دنمناسب و بدون عارضه باش یکه دارای بستردارد های ساحلی در هر محدوده ای از آب

ساختار آن متشکل از یک . کم عمق ساحلی استفاده کرد های نسبتاً های آبزی در آبصید انواع گونه آن در
ت اسمتصل حاشیه پایین آن به طنابی . رسدگاهی امتداد آن به چند صد متر میدیواره طویل توری است که 

به  ن راآ های سربی به آن اضافه شده تا حاشیه پایین تور را به سرعت پایین کشانده وکه به فواصل معین وزنه
فواصل  وصل است که درکه آن هم به طنابی  استحاشیه فوقانی ، تور در مقابل حاشیه پایینی. بستر دریا برساند

عروف زنه ماین طناب برخالف طناب پایین که به طناب و. هستندل ه آن متصی)کرف( سبک وزنی بهامعین بویه
ده رنیروی متضاد وا دو. شودو باعث شناور شدن آن می، باال کشیده حاشیه فوقانی تور را، به علت سبکی، است

ه گرفتقائم در بدنه آبی محدوده صیدگاه قرار ای دیواره شود تا تور به صورتز طرف دو طناب مذکور سبب میا
 . صورت سدی مشبک پوشش دهدو از سطح تا کف دریا را به

 
استفاده نمود؟ در های آبی برای صید ماهی توان در سایرمناطق و پهنههای پره به غیر از سواحل دریا میآیا از دام  منزلکار در 

 . به کالس ارائه نمایید نگاراین خصوص گزارش کوتاهی تهیه و به صورت پرده
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زنه های وطویلی است و طناب یک سر دیواره تور که خود متصل به طناب نسبتاً، در هنگام شروع عملیات صید
یروی یا ن تراکتور، تواند وینچمی نده کهدر ساحل به یک عامل کش، شوندبویه نیز به نحوی به آن متصل می و

بقیه بدنه تور نیز در یک شناور مناسب که ظرفیت آن . شودنگه داشته می به وسیلة آن سپرده و، انسانی باشد
اد و آب به تدریج از ساحل ب جهت و جریانمتناسب با بارگیری شده و ، متناسب با اندازه تور و متعلقات آن است

با دور شدن از ساحل در یک مسیر کمانی شکل  تدریجاً ، شناور به گونه ای است کهجهت حرکت . شوددور می
به  مجدداً ، سر دیگر تور را با مسافتی دورتر از نقطه شروع، قرار گرفته و در نهایت پس از طی مسافتی در دریا

از طرفین را تور  ،کشنده یا صیادان عامل در این مرحله. سپاردنده و به صیادان مستقر در محل میساحل رسا
 مانع خروج یا فرار، است لمس نموده از آنجایی که دیواره تور از سطح تا بستر دریا را کامالً . دنکشبه ساحل می

بدین ترتیب پس از جمع آوری کامل تور و که در محوطه حصار آن قرار گرفته اند  شودانی میآبزی تمام انواع
، شوندبه دام افتاده و صید می، داخلی آن محاصره شده بودندهایی که در محوطه تمامی ماهی، در ساحل

 .(5و  1 ایهشکل)

 
  ایهای کرانهعملیات پره کشی و صید ماهی -4شکل 

 

 ؟ای الزامی استهای آبزی کرانها در صید با دام پره ردیابی گونهآی  کار در کالس
 

 
 

 در کدام استان تعداد ؟می شود استفادهساحلی کشور برای صید  هاییک از استانبیشتردر کدام دام پرهاز   یق کنیدتحق
هایی نها را چه گوهصید آن ؟رسدها در کشور ساالنه به چند تن میآمار صید پره ؟های پره از همه بیشتر استتعاونی

 . دهندتشکیل می
 

 

 
 ؟نمود استفاده صید برای پره دام از تواننمی ایصخره سواحل در چرا  یق کنیدتحق
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 پایان یک مرحله عملیات صید با دام پره  -5شکل 

 
 ؟دریای خزر مناسب است آبزیاندام پره برای صید کدام گروه از   کار در کالس

 ؟هایی تشکیل می دهنددر این منطقه چه ماهی بیشترین صید پره را
 

 
 

 
کارگیری و استفاده از آن در صید ماهی هوده و در پایان راجع به نحوه بممشاهده نفیلم عملیات صید با دام پره را   نمایش فیلم

 . بحث نمایید
 

 
 

 

 .جاهای خالی را با کلمات مناسب داده شده پر کنید
 

 خلیج فارس بندر جاسک شمالی دریای عمان پارو دریای خزر ایکرانه موفق

در سواحل . نام برد............  های ساحلیدر آب های صیدروشتوان به عنوان یکی ازمهم ترین دام پره را می
از این نمونه دام برای صید  ترینمونه ساده تر و کوچک....... ... و.............  هاییعنی در آب، جنوبی کشور

اما در . استموسوم  .......... به روش کرف کردن یا شود که اصطالحا ًاستفاده می... ......... های مهاجرماهی
با کمک جهاد سازندگی استان هرمزگان دو دستگاه دام پره به صورت آزمایشی و با کمک  89های دهه سال

ها موفق بود و از آن زمان باز دهی این دام. مورد استفاده قرار گرفت..............  در منطقه شرق......... ... صیادان
 . شوندیاستفاده مکنون در همان منطقه تا
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 جل ساردین 

یک نمونه بارز از  نجل ساردی. شودگفته می «جل»ای کششی به انواع تورهای کیسه در منطقه هرمزگان اصوالً
 گشاد و دارای یک کیسه نیمه مخروطی است که از یک دهانه نسبتاً، ای کششی ساحلی استتورهای کیسه

های هم اندازه با چشمه های چشمه ریز و معموالًکه از تور وسیع در قسمت جلو برخوردار است و دو بال )دستک(
که از کیسه تور به جلو تدریج ها بهبال. تور مورد استفاده در ساخت کیسه است در طرفین آن دوخته شده است

 ای است که در گونهوضعیت بهاین . شوندهایشان تغییر یافته و بزرگتر می یابند اندازه چشمهامتداد می
با این اندازه  ییهاالبته بال؛ رسدمتر نیز می سهها در حالت کشیده حتی به طول چشمه، انتهاییهای قسمت

به  آبزیانبه منظور محاصره و هدایت  در به دام انداختن ماهی نداشته و صرفاً ینقش مستقیم، بزرگ چشمه
 . هدایت آنها به داخل کیسه است قسمت میانی محدوده محاصره شده و نهایتاً

 
   یق کنیدحقت

 ؟شودشور از جل ساردین استفاده میحلی جنوب کدر کدام یک از مناطق سا
 
 

 

 
 متصل است و در حاشیههای اسفنجی و سبک مجهز به بویه یطناب در حاشیه فوقانی خود متصل به، کیسه جل

زنگه و پایین کیسه سبب باضاد از باال این دو نیروی مت. داردهای سیمانی وزنه است کهمتصل به طنابی ، پایین
آن را  ه داشتننگباز، از جوانب کیسهصیادان نیز به وسیلة های تور دستک داشتن دهانه کیسه شده و کشیدن

ود شضخیم وصل می های محکم و نسبتاًها هرکدام به طنابهای انتهایی بالقسمت. کننداز طرفین تضمین می
 . رسدنیز میمتر  259که طول آنها گاهی به بیش از 

، دوشاستفاده می های سطح زی ریز مثل ساردین و آنشوی )موتو یا موتوتا(جل ساردین بیشتر برای صید ماهی
درشت مثل تون  های سطح زیصید سایر گونه جربه صیادان گاهی از این دام درمهارت و ت متناسب باالبته 

 . نمایندصورت گله ای تجمع و حرکت میبه هکشود استفاده می( وگیش ماهیان ریز ماهیان کوچک )زرده
 

   کار در کالس

 ؟ های جل ساردین وجود داردزه چشمههای درشت سطح زی نیازی به تغییر انداآیا برای گونهنظر شما هب
 
 

 

 
زی ریز استفاده از همین نوع تور بوده و ساالنه تصاصی برای صید انبوه ماهیان سطحتنها روش اخ، تا دو دهه قبل

د استفاده از کارگیری روش جدیهاما با ابداع و ب؛ آمددست می از انواع این گونه ها با آنها بهصید قابل توجهی 
 های فرا ساحلیدارند و هم دسترسی آنها به آب قایقی که هم سرعت عمل باالیی را برای صیدای دوتورهای پیاله

تنها در  اکنونبه تدریج محدود شده و هماستفاده از تورهای کیسه ای ساحلی ، سهولت امکان پذیر استبه 
  .کنندی صید ساردین و آنشوی استفاده میهای ساحلی جنوب کشور از آن برامناطق محدودی از استان
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ه کالس ب کوتاه )پرده نگار( یگزارش و در قالب، کردهبررسی  و دام پره را از نظر ساختاریاختالف بین جل ساردین   منزلکار در 
 . ارائه دهید

 
 

 هاساحلی و محل کاربرد آن ماهیگیریمقایسه ابزارهای  -6جدول 

 تصویر شرح و کاربرد روش صید  ردیف

 Trapمشتا  2
 کرانه ای در منطقه جزر و زیانآبصید 

 مدی سواحل پست و گل ماسه ای

 

1 
 پره

Seine - Net 
(Beach- Seine) 

های کم آبهای کرانه ای در صید ماهی
های تند آبی و عمق ساحلی وفاقد جریان

 عوارض نامطلوب در بستر و ساحل 

 

  

1 
 جل ساردین

(Beach Seine) 

که به صورت زی های سطحصید ماهی
های ساحلی تجمع ای و انبوه در آبگله

، مثل انواع ساردین؛ کنندو حرکت می
 گیش ماهیان ریز و ندرتاً ، آنشوی)موتو(

 تون ماهیان کوچک مثل زرده 
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های مختلف آن از طرف سازمان شیالت ایران در بخش های پره استاندارد رعایت اندازه چشمهچرا برای ساخت دام  یق کنیدتحق
 ؟شودو به تعاونی های صیادی ابالغ می تعیین

 
 

 

 
فعالیت 
 کارگاهی

و با  درا بازدید کنی هاتجهیزات مورد استفاده در ساخت آنانواع ابزار و ، یا یک مشتا صیدگاه پره از یک در بازدید 
گزارشی تهیه و به کالس ارائه ؛ هریک از آنها به کارگیریجنس و محل ، ین مشخصات فنی آنها شامل اندازهتعی

 . نمایید
 
 

 

 

 Trapping) (های صیدها وتلهماهیگیری با قفس (ب

ست و با جبعضی از آنها نیز . یا مخفی شدن دارند یافتن جایگاهی برای النه گزینی ها تمایل بهبسیاری از ماهی
عوارض موجود بر بستر دریا را  های مختلفرای یافتن غذا سعی بر بررسی قسمتبجو محیط اطراف خود 

یا هرگونه اجسام رها  های غرق شدهشه کشتیال، های دریاییمرجان، تواند صخره. این عوارض مینمایندمی
 زیآبهای ها و بسیاری ازگونبرای ماهیای نوان عارضهتوانند به عهای صید نیز میقفس. شده بر بستر دریا باشد

ن امکان ورود ماهی را به تواجه به نصب دریچه در بدنه آنها مبا تو به همین منظور. زی قابل توجه باشندکف
ان خروج ماهی از آن غیر ممکن د که امکباشدریچه به گونه ای طراحی و نصب چنانچه و  فراهم نمودها داخل آن

هنرجو در پایان این . شوداستفاده  گیریب و کم هزینه برای ماهیمناس یروشتواند به عنوان قفس می، شود
آن را در مناطق  از استفادهانست نحوه وهای صید آشنا شده و خواهد تبا قفس گیریماهیفصل با اصول و روش 

 . مناسب و مستعد تجربه کند
 

 
  گیری با گرگور موتور لنج ماهی -1 شکل
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 (Wire Baskets)های سیمی )گرگور(قفس
مصالح در  است و متناسب بااندازه و شکل در نقاط مختلف جهان متفاوت ، های صید از نظر ساختمانقفس

ترین قفس صید ترین و معمولقدیمی. شوندکار برده میهساخته و بدر اشکال متنوعی ، دسترس و هدف صید
های جنوب کشور و بیشتر در آب، این نوع از قفس؛ گرگور نام دارد، دهنددان ایرانی مورد استفاده قرار میکه صیا

ها جنس این قفس. شوندمناطق دریای عمان به کار برده میهای اخیر در بعضی از و در سال در خلیج فارس
 . شوندگنبدی شکل ساخته می رت نیم کره یاسیمی است و به صو

 

  

 های محلی در جنوب کشورگرگورباف دستبه سیمی )گرگور( ساخت قفس -7 شکل

 
را  ت اطالعاتیاز طریق اینترن، گیریماهیهای گرگور و یا تله، های صیدقفس :با وارد نمودن چند کلید واژه مثل  منزلکار در 

 . ماییدبه کالس ارائه ن و در قالب یک پرده نگار گردآوری گیریماهیهای پیرامون انواع قفس
 
 

 

 
هامور ، سنگسر، مثل سرخو کفزیهای جنوب بیشترین هدف صید با گرگور بر روی ماهیان صخره ای و در آب

کارگران گرگورباف که مهارت کافی  دستبه گرگوربافی هایکارگاه از بعضی گرگور در. متمرکز است و شعری
ک کوچ، تواند در سه اندازه بزرگسفارش مشتری می متناسب بااندازه آنها . در ساخت آن را دارند بافته می شود

لی های ساحر برای صید معیشتی در بعضی روستاانواع کوچک در مقیاس محدود و آن هم بیشت. و متوسط باشد
انواع متوسط آن بیشتر به سفارش . شودهای تزئینی استفاده میصید ماهیشناورهای تجارتی یا  و ندرتاً 

انواع بزرگتر که . های کوچک دارندهای کوچک مثل قایق و یا موتورلنجکه شناور شوداستفاده می ماهیگیرانی
د اختصاصی یکه صاستفاده می شود ماهیگیرانی  وسیلةبهبیشتر ، رسدبد آن به بیش از یک و نیم متر میارتفاع گن

 تر بودن ودر سواحل جنوبی کشور ما به دلیل گران. دهندموتورلنج های بزرگ انجام می وسیلةبا گرگور را به
 . کننداز این نوع گرگور استفاده می یمعدودنقاط تنها در ، مشکالت حمل آن

تر از حداکثر عمق که طول آن بیششود نشانه گذاری می یک طناب متصل به بویه با های صید معموالً قفس
آن را همراه با طناب متصل به ، های خود با مشاهده بویه در روی آبصیادان برای بازیابی قفس. صید گاه است

 . (1شکل ) کنندصید را تخلیه می قفس باال کشیده و
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 گذاری گرگور در دریا نحوة استقرار و نشانه -8شکل 

 

یک از این  هر. شودمیو کف دریچه ورود ، که شامل: بدنهتشکیل شده است هر گرگور از سه قسمت مجزا 
و 9های شکل) کندسته شده و گرگور را کامل میدیگر بمحکم به یک ریسمان های نازك و وسیلةبهها قسمت

29) . 

  

 ساختمان یک گرگور سیمی و اجزای  -3شکل 

 گانه آنسه

قسمت های مختلف گرگورهای ساخته شده در یک کارگاه  -61شکل 

 گرگوربافی 
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د تا قسمتی از آن جدا شده و کننر را باز میهای کف گرگوبخشی از ریسمان تخلیه صید نیز معموالً  هنگامو 
با ریسمان محکم به بدنه  مجددا ً کف گرگور را، بعد از تخلیه. کنندی صید شده را از آن طریق خارج میهاماهی

 . اندازندمجدد به آب می بسته و آن را برای صید
 یا هاکشتی سایر، های جنوب کشوردر آب گیریماهیهای مختلف دلیل توسعه فعالیت به اخیر هایسال در

ا ر خسارات زیادی نمایندمی ها ی گوش گیر شناور استفادهمثل تور گیریماهی دیگر هایروش از که صیادانی
 خود هایقفس عالمتی گونه هیچ بدون به همین خاطر ماهیگیران سازند ومی ها واردقفس بویه هایطناب به
به یکدیگر وصل نموده ودر صید گاه مورد نظر به دریا  طناب و به فواصل معین هایمتوالی با رشته صورت به را

ه فادها را با استشخصی خود حدود موقعیت نصب قفسرب با استفاده از تجا بعضی از این ماهیگیران. کنندرها می
عی ینسبت به یک موقعیت یا عارضه طبو  هایا نسبی محل رها سازی قفس از بعضی عالئم مثل سمت حقیقی
ثل استفاده از های جدید مفناوریها با استفاده از بعضی دیگر از آن. رنداسپدر ساحل سنجیده و به خاطر می

 ،بازگشت مجدد به صیدگاه و هنگام ،کنندهای نصب شده خود را ثبت میمحل قفس، بیاهای موقعیتدستگاه
. آیندمیبرهای خود قفس در پی یافتن، ها ی خود در همان محدودهاز قفسو تخلیه صید  هابرای باز یابی قفس

اخه کوچک و چند شروش کار نیز به این صورت است که متناسب با عمق صیدگاه طنابی را به انتهای یک لنگر 
ر همان د به آرامی شناورو  سپس سر دیگر طناب را با دست گرفته، کنندکی( بسته و آن را به دریا رها می)چنگ

شوك ، به محض برخورد لنگر به قسمتی از طناب گرگورها و گیر کردن در آن. یدآت در میمحدوده به حرک
ها را به ماهیگیر محل قفس این شوك. آیدوارد می، نگر که یک سر آن در دست صیاد استخفیفی به طناب ل

ا را هبدین وسیله قفسسر طناب متصل به قفس نیز همراه با آن باال آمده و ، با باال کشیدن لنگر. دهدنشان می
 یا در یکدر همان محل  را مجدداًآنها قفس گرفتار در  زیانآبپس از تخلیه . کشندیکی بعد از دیگری باال می

ها در صورت مساعد بودن شرایط زمان سرکشی به قفس. کنندد با فاصله بیشتر به دریا رها میجدیموقعیت 
 . (22 شکل) جوی ممکن است بین سه تا پنج روز باشد

 

 
  وسیلة شناور نصب قفس بر بستر دریا به -66شکل 
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قود مف، دهدتقرار آنها را در دریا نشان میها ممکن است در اثر پاره شدن طناب متصل به بویه که محل اسقفس  بیشتر بدانید
ده وارد ش آبزیدر چنین وضعیتی قفس مفقود شده همچنان در زیر آب به صید خود ادامه داده و هر گونه . شوند

ماهی نیز پس از مدتی ، که ماهیان اسیر شده در قفس تخلیه نمی شوند از آنجا. ن را به دام می اندازدبه درون آ
. می گویند (Ghost fishing)این پدیده مخرب را اصطالحاً )صید اشباح . گرسنگی تلف می شوددر اثر تقال و 

رای ن امر بهمی. که قفس به پوسیده گی کامل برسدادامه خواهد داشت این وضعیت تا زمانی  که بدیهی است
یر افراد به صورت غ یا وسیلة بعضی از صیادانبهند و ای که استفاده نمی شویا کهنه تورهای گوش گیر پاره

 . مسئوالنه به دریا رها می شوند نیز صادق بوده و می تواند خسارات مشابهی را به بار آورد
 

 

 

 
 گرگور مفقود شده در دریا بر روی یک بستر مرجانی -62 شکل

 

 (Plastic Pots)های پالستیکی )قفس البستر( قفس
های منطقه سیستان و بلوچستان آنها در حدود سه دهه اخیر در آبهای صید که استفاده از نوعی دیگر از قفس
های در آب در گذشته ماهیگیران. های پالستیکی ویژه صید شاه میگو )البستر( استقفس، مرسوم شده است

از تورهای عمقی ثابت ، بریس و پسابندر، رمین، تنگ، کالت، های صیادی پزمو روستا منطقه چابهار وکنارك
 دام خساراتی که این ولی به دلیل مشکالت استفاده از آن و، کردندی صید شاه میگو استفاده میبراگوش گیر 

 اختهای پردها ی پالستیکیقفس به آزمایش شیالت ایران با کمک کارشناسان فنی خود، نمودبه صید وارد می
ترویج ه ب شود و نهایتاً برای صید سخت پوستان استفاده می های مختلفی از آنکه در سایر نقاط دنیا نیز نمونه

مل ن حگی و باز شدن و امکاقابلیت تا شوند، های مثبت مثل سبکیگیها به دلیل ویژقفساین . آن پرداخت
 گستردهاستقبال  با، ترین میزان صدمه وارده به صیدر کمتهم زمان تعداد زیادی از آنها در هر سفر و از همه مهم

 این گونه صید اختصاصیدرتعداد زیادی از ماهیگیران شاه میگو در مناطق یاد شده از آن  اکنونهمو  اجه شدمو
 (.21شکل )کنند استفاده می
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 . ( طعمه دانپ؛ ب( قفل یا بست؛ : الف( بدنه قفس)البستر(قفس ویژه صید شاه میگو اجزای یک  -69 شکل

 
فعالیت 
 کارگاهی

 بنادر صیادی که از، های جمهوری اسالمی ایرانربوط به دریای عمان در محدوده آببا استفاده از یک کپی نقشه م 
های عمده شاه میگو در سواحل جنوبی کشور مطرح هستند را مشخص گاهنام برده شده و به عنوان صیدآنها در باال 

این نقشه را می توانید با عنوان . محدوده آنها را با هاشور مشخص نماییدهای متری آب 8 -22نموده و اعماق 
  . در کارگاه آموزشگاه نصب نمایید «های اصلی شاه میگو در آبهای جمهوری اسالمی ایرانصیدگاه»

 
و و سایر صید شاه میگ هایی که برایفسانواع مختلف ق، با استفاده از اینترنت و مطالعه کتب و نشریات شیالتی  منزلکار در 

سخت پوستان مورداستفاده واقع می شوند را از نظر شکل و جنس شناسایی نموده و با تهیه تصویر از آنها گزارشی 
 . را به صورت پرده نگار برای ارایه در کالس تنظیم نمایید

 
 

 
همین  به. دام افتاده در آنها استها زنده بودن بیشتر ماهیان و یا سخت پوستان به یکی از مزایای صید با قفس

توانند یماهیگیران م، های زنده به ساحلوده و در صورت امکان انتقال ماهیدلیل کیفیت صید با قفس بسیار باال ب
امروزه در کشورهای اروپایی و آسیای . آنها را به قیمت باالتری نسبت به انواع غیر زنده به بازار عرضه نمایند

غذایی را که در مقابل ، کنندای دریایی را به مشتریان عرضه میهایی که غذاهز رستوراندر بسیاری ا، شرقی
 . رسانندتر به فروش مینند به بهایی گزافکزنده طبخ می زیانآبمشتری با 

 
 ؟استهایی برخوردار گییایی از نظر جنس بستر از چه ویژهای شاه میگو )البستر( در مناطق درزیستگاه-1  یق کنیدتحق

صورت بهکه های زنده را با قیمت همان ماهی تفاوت قیمت ماهیمحل سکونت خود روشی شهر فدر بازار ماهی -2
 ؟های زنده چند درصد بیشتر استاختالف قیمت برای گونه. مورد بررسی قرار دهیدشود عرضه میغیر زنده 
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ا
ل
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 (Hooped Nets)های حلقوی تله

عدادی تقاب یا اسکلت اصلی آنها را . باشندصورت مخروطی یا استوانه میهستند که به یه به نوعی قفسها شبتله
با بافته توری ها در فواصل مشخص به دنبال هم قرار گرفته و اطراف آن را حلقه. دهدفلزی تشکیل می حلقه
 . (21شکل ) پوشانندمی

 
 یک نمونه تله حلقوی با حلقه های متعدد و متوالی -64 شکل

 

ان ها یکسهای استوانه ای قطر حلقهاما در تله. شودها به ترتیب قطرشان کوچک میهای مخروطی حلقهبرای تله
کتبال شبیه به تور بسگیرد که با حلقه بدنه شکلی لقه بدنه یک حلقه کوچکتر قرار میدر حدفاصل دو ح. است

 .و قرار گرفتن آن در محوطه حلقه بعدی استبه داخل تله  زیآبدر واقع معبری برای ورود . دهدرا تشکیل می
وارد شده به محوطه درونی  آبزیانهرچه . این ساختار ممکن است به صورت چندین قیف متوالی تکرار شود

ها بیشتر برای صید ماهی و تله. ها بیشتر قطعی خواهد بود( بعدی بیشتر ورود کنند اسارت آنهای )قیفحلقه
نوع دیگری از . تند است مناسب هستند هایی که آب دارای جریان نسبتاًدر جا ودخانه ای و یاسخت پوستان ر

ای کم هها بیشتر در آبتله. های تونلی هستندورت نیم دایره ساخته شده است تلهها که حلقه اول آنها به صتله
در بعضی . گیردیان آب قرار میها به گونه ای است که دهانه ورودی در مقابل جرنصب آن. شوندعمق نصب می

 . (25شکل )شود وانب دهانه آن بافته یا دوخته میها دو دیواره توری در جبه درون آن زیانآبموارد برای هدایت 
 

 
  های جانبیتله تونلی ثابت با بال -65 شکل
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 واز طرفین دهانه  ، باید آن را به کمک ریسمانیبرای تثبیت تله و جلوگیری از تاثیر جریان آب و حرکت آن
توان از یبه داخل تله م زیانآببرای جلب بهتر . دکرشود بسته و محکم هایی که بر بستر کوبیده میبه پایهانتها 

  .شوده در داخل محوطه میانی آویخته میک ی استفاده نمودطعمه مناسب
 

 های صیدها و تلهانواعی از قفس

 ردیف
 نام قفس یا تله صید

 تصویر صید هدف
 انگلیسی فارسی

 گرگور 2
POT (WIRE 

BASKET)- 
و  زیکفهای انواع ماهی

 ایصخره

 

1 

قفس 
یژه و پالستیکی

صید شاه میگو 
 )البستر(

Plastic Pot for 

Spiny Lobster 
 شاه میگو )البستر(

 

 Hooped Nets های حلقویتله 1
انواعی از ماهی و سخت 

 ایوستان رودخانهپ

 

 Fyke Net های تونلیتله 1
 انواعی از ماهی و 

 ایوستان رودخانهپسخت
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 ارزشیابی مرحله ای

 

 مراحل کاری ردیف
شرایط کار 
)ابراز، مواد، 

 تجهیزات، مکان(
 نتایج ممکن

 ، داوری، استاندارد )شاخص ها
 نمره دهی(

 نمره

2 

کار با ابزارهای 
ماهیگیری 
 ساحلی،

های ها و تلهقفس
 صید

 تجهیزات:ابزار و 

و  مکان: کالس
 کارگاه

باالتر از سطح 
 انتظار

 ،مشتا، های پرهکاربرد و مکانیسم صید دام
های جل ساردین و انواع قفس و تله

 خصاتمشآبزیان، را درصید انواع  ماهیگیری
های هدف صید محل استفاده از آنها و گونه

با این ادوات را بشناسد و ساختار آنها را 
 .تشریح نماید

1 

 سطح انتظاردر 

 ،مشتا، های پرهکاربرد و مکانیسم صید دام
های جل ساردین و انواع قفس و تله

آبزیان بشناسد و را درصید انواع  ماهیگیری
های هدف صید با این ادوات را توضیح گونه
 . دهد

1 

ح سطتر از پایین
 انتظار

جل ساردین و انواع قفس ، مشتا، های پرهدام
 آبزیانصید انواع  را در ماهیگیریهای و تله

 بشناسد.
2 
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 هاماهیگیری با انواع رشته قالب

های در این روش بر خالف روش. شده است در دنیا شناخته گیریماهی قدیمی هایقالب به عنوان یکی از روش
در  قالب با هر؛ ی را در یک نوبت صید نمایدهمرسوم صید با تور که قادر است تعداد قابل توجهی از انواع ما

صید با قالب متکی . هر نوبت قالب اندازی صید نمود توان یک ماهی را درتنها می، صورت موفق بودن عملیات
 . (28شکل) باشدناسب برای جلب ماهی به طرف آن میبر استفاده از طعمه م

 

 
 برای جلب و صیدماهی گوشتخوارنحوه طعمه زدن به قالب با استفاده از یک قطعه میگو  -61شکل

 

 ورتص این غیر در. دارد وجود قالب با آن گرفتن امکان نماید طعمه بلعیدن به مبادرت ماهی که صورتی در تنها
 . (24شکل ) بود نخواهد موفق گیریماهی عملیات

 

  
 نحوه اسارت ماهی با قالب معمولی و سه شاخه -67 شکل

 

نمود؟ برای توان آنها را صید شناسید که با قالب میمی ای منطقه زندگی خودههایی از ماهی را در آبچه گونه  یق کنیدتحق
های دیگری توان از طعمهدهند؟ بنظر شما میوع طعمه ای مورد استفاده قرار میها چه نصید هریک از این گونه

 . گذاریدبها تهیه نموده و در کالس با سایر دوستان خود به بحث استفاده نمود؟ لیستی از این طعمهبرای صید آنها 
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 های مختلف صید با قالبروش

صید با قالب بسته به هدف صید و موقعیت صیدگاه و همچنین عادات رفتاری گونه هدف متفاوت بوده و متناسب 
 . نمایدو ملزومات آن نیز تغییر می اندازه و مقاومت نخ، با این نکات نوع قالب

 :زیر اشاره داشت مواردتوان به ترین روش های صید با قالب میاز مهم

 (Hand Line)های دستی قالب
های ماهیگیری روش ءو جزشوند محسوب می ماهیگیریترین روش استفاده از قالب برای های دستی سادهقالب

 . غیر فعال یا انتظاری محسوب می شود

 
 صید تفریحی با استفاده از قالب های دستی -68 شکل

سس ، هامور، شانک ماهیان، و یا نزدیک به کف مثل شوریده کف زیهای صید ماهیدر این روش هدف بیشتر 
. دوشو نگهداری می نخ به دور یک قرقره جمع، در زمان عدم استفاده از قالب. کپور و آزاد ماهیان است، ماهیان

در  یک یا چند قالب، از آن باالتر به یک وزنه سربی و به فاصله کمی خانتهای نگونه ای است که ساختار آن به
ا با هدف ی این روش بیشتر برای تامین غذا و. با رشته نخ های کوتاه تر به نخ اصلی متصل است، اندازه مورد نظر

های بکار برده شده بر روی هر رشته نخ زیاد اما اگر تعداد قالب. (21شکل )صید تفریحی بکار برده می شود 
 . (29شکل ) برداری نمودن روش بهرهایتوان در مقیاس تجاری نیز از می، باشد

 
  صید تجاری با استفاده از قالب های دستی انبوه -63 شکل
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در صورتی که هدف صید گونه مشخصی از . برای جلب ماهی به سمت قالب باید از طعمه مناسب استفاده نمود
  .جلب و صید آن تهیه شودمی بایست از رژیم غذایی آن اطالع کافی داشت تا طعمه مناسب برای ، ماهی باشد

 
 ؟سمت آن جلب نمی شوند نسبت به قالب و طعمه تمایلی نشان نداده و به هاچرا بعضی از ماهی  فکر کنید

 
 

اقتصادی ارزش  باهای ماهیبرخی های گوشت د بهتر است از تکهگوشت خوار هستنهایی که برای گونه مثالً
 . (19شکل ) آنشوی استفاده نمودیا میگوهای ریز و ، مثل ساردینکمتر 

 

 
 های گوشتخوارهای گوشتی برای صید ماهیاستفاده از طعمه -21 شکل

 
ی نموده و راجع به رژیم شناسای شوند راهای منطقه شما یافت میهای گوشت خوار را که در آبپنج نمونه از گونه  یق کنیدتحق

  .ه نماییدصورت پرده نگار به کالس ارائ تحقیق خود را بهنتایج . ها بررسی الزم را به عمل آوریدغذایی آن
 
 

 

 

 (Pole & Line)قالب و دسته 
ست در د با این تفاوت که ابتدای قالب به جای آنکه مستقیماً، های دستی دارداین روش شباهت زیادی به قالب

فاده نیا استروش در نقاط مختلف دهای متنوعی از این نمونه. صیاد باشد به انتهای یک چوب دستی متصل است
و در مقیاس تجاری بکار گرفته  بعضی برای صید تفریحی و ورزشی و انواعی از آن برای صید انبوه. شودمی
ا ههیزات اضافی بکار برده شده در آنشکل قالب و تج، ضخامت نخ، اختالف آنها بیشتر در جنس دسته. شوندمی
 . است

دن برای پی بر. نمایندمیهای دستی معمولی را به یک چوب دستی متصل قالب ابتدای نخ در نمونه سنتی آن
کوچک بویه یک عدد ؛ گرفتار شدن آن به حضور ماهی و جلب شدن آن به سوی طعمه متصل به قالب و احیاناً
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 ییک قالب با چوب دستی که مناسب برا عمالً و ها به نخ اصلی متصل کننداز قالبکمی باالتر نیز با فاصله
و  گیریماهیهای لوازم آن که در فروشگاه های پیشرفتهدر نمونه. شودرزشی است ساخته میصید تفریحی و و

باشد و در نزدیک دسته واد بسیار محکم و قابل انعطاف میجنس چوب دستی از م، شوندیا ورزشی عرضه می
 . (12شکل )برای جمع آوری و رها سازی نخ تعبیه شده است نیز وینچ کوچکی 

، وندشع تون ماهیان درشت بکار گرفته میهای سطح زی درشت مثل انوابرای صید تجاری گونه هایی کهدر نمونه
رشته نخ نیز از . شودانتخاب می خیزران( )معموالًاز جنس چوب محکم و با قابلیت انعطاف باال  دسته معموالً

ش های وارده از طرف ماهی به دام افتاده مقاوم های نازك و قوی که در مقابل تنهای سنتتیک یا طنابنمونه
 . شودانتخاب می، است

 

 
 ورزشی با استفاده از قالب و دسته –صید تفریحی  -26 شکل

 

هاجرت م های فرا ساحلی که محل تجمع وو در آب گیریکشتی های خاص ماهیاستفاده از با  ها صرفاًاین قالب
در محل حضور گله ماهی به صورت پی در  گیریعملیات ماهیاز آنجایی که . شوندتون ماهیان است استفاده می

مورد های قالب؛ از دهان ماهی وجود ندارد گیرد و فرصتی برای رها ساختن قالبصورت می پی و ال ینقطع
اهی را از دهان م قالببا یک شوك سریع بتوان پس از افتادن ماهی بر روی عرشه  اشندتاخار باستفاده باید فاقد 

 . به آب پرتاب نمود مجدداً آزاد نموده و برای صید بعدی
 

 های زیر پاسخ دهید:فیلم صید تون ماهیان با روش قالب و دسته را مشاهده نمایید و به سوال  نمایش فیلم
 زنند؟چرا در این روش به قالب طعمه نمی 

  شود؟پاشیده میفواره افقی به دریا آب به صورت  گیریماهیچرا از کناره های کشتی 

 کنند؟ماهی موتورهای کشتی را خاموش می چرا در هنگام نزدیک شدن کشتی به گله 
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 شکل های هدف گونه نوع روش صید با قالب ردیف

2 
 قالب دستی

Hand Line 

شانک ، شوریده :زیکفانواع ماهیان 
، سس ماهیان، هامور ماهیان، ماهیان

  ... کپور دریایی و معمولی و

 

1 
 قالب و دسته

Pole & Line 
سطح زی درشت مثل انواع  هایماهی

 نیزه ماهیان، هاتون ماهی

 

  

1 
 های کششیقالب

Troll Lines 
؛ زی شکارچیهای سطحانواع ماهی
 کوتر، تون ماهیان درشت، شیر ماهی

 

1 

 های طویلرشته قالب
Long Lines 
های الف( رشته قالب
 طویل شناور

Drift Longline 
های طویل ب( رشته قالب
 عمقی

Bottom Longline 

؛ زی شکارچیهای سطحانواع ماهی
کوسه ، تون ماهیان درشت، شیر ماهی

گوشت  کف زیهای ...، انواع ماهی و
مثل شوریده، سنگسر، هامور،  خوار

 شانک ماهیان و ... 

 
 الف

 
 ب
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تفاده از روش قالب و دسته ها را با اسصورت انبوه تون ماهی که در مقیاس تجاری و به گیریماهیهای در کشتی  بیشتر بدانید
تقر گیرانی که روی عرشه مستی و کاهش دید آنها نسبت به ماهیبرای جلب گله ماهی به طرف کش؛ کنندصید می

وی آن پاش رهای آب تی نصب شده که به فواصل معین دوشیک سیستم لوله کشی در اطراف بدنه کش، هستند
ستم وشن نموده وسیهای آب رسان را رپمپ، شوده کشتی به سمت گله ماهی نزدیک میزمانی ک. تعبیه شده است

هم زمان از مخازنی که روی عرشه قرار دارند و در آنها ماهی ساردین به صورت زنده به . شودآب پاش فعال می
مر سبب این ا. نمایندان گله پرتاب میستی مقداری ماهی به میبا استفاده از تورهای د؛ شودداری میعنوان طعمه نگه

در  ،های بزرگ مثل تون ماهیان تصور نمایند که گله بزرگی از غذای مورد نظرشان یعنی ساردینشود تا ماهیمی
در . دگردنو حریصانه به دنبال شکار آنها میآن محدوده تجمع یافته 

الی هبدر الزمان همه و این میان صیادان از فرصت استفاده نمود
های خود را به میان گله قالب، عملیات پخش طعمه و پاشش آب

شان طعمه مورد نظرنیز پرتاب نموده و ماهی تون به تصور اینکه قالب 
به محض گیر افتادن ماهی در . افتدآن را بلعیده و به دام می، است
 نموده وبا یکماهی را از آب خارج ، صیاد با بلند نمودن دسته، قالب

. سازدر خود و روی عرشه رها میحرکت سریع آن را به پشت س
اف کشتی متفرق تا مادامی که گله تون از اطر گیریماهیعملیات 

 . یابدنشده است ادامه می
 

 

 

  (Long Lines)های طویل رشته قالب

این . شود)انتظاری( محسوب مییری غیر فعال گهای ماهیجزو روش های طویلبا رشته قالب گیریماهیروش 
 (Eco-friendly)های بسیار با صرفه در مصرف سوخت و مناسب برای محیط زیست عنوان یکی از روشروش به 

این روش قابلیت انتخاب گونه و حتی اندازه مناسب برای ، هایی مثل ترالدر مقایسه با روش. شناخته شده است
ی هازیادی قالب برای صید انواع ماهی زمان از تعداداستفاده همهای این روش یکی از ویژگی. صید را دارد

های هدف صید به سمت قالب باید در این روش برای جلب گونه. های مختلف آب دریا استگوشتخوار در الیه
 هایهای سطح زی درشت مثل انواع گونهبیشترین هدف صید در این روش ماهی. از طعمه مناسب استفاده شود

 . (11شکل )باشد های سطح زی میکوسه و نیزه ماهیان، تون
 

 
  النگ الین شناورسطحی  -22 شکل
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این  بسته به. گیرندنیز مورد استفاده قرار می کف زیهای ها برای صید گونههایی از این نوع قالبالبته نمونه
های آبی دریا مهاجرت آن در کدام قسمت از الیه و یا مسیر شته باشدکه صید هدف در چه عمقی انتشار دا

را  آن ،وابستهو دیگر ملحقات  هاشناوری رشته طناب حامل قالب توان با تغییر در میزان سنگینی یامی؛ است
و از چند صد ها زیاد نیست شناورهای سنتی که طول رشته قالب در. در عمق مورد نظر تنظیم و مستقر نمود

، ها به طناب اصلیاتصال طناب قالب، هاشامل طعمه زدن قالب؛ عملیات صید کلیه، کندمیمتر بیشتر تجاوز ن
بیشتر به صورت دستی انجام ، آوری آنها در خاتمه عملیات صیدرهاسازی رشته قالب به دریا و در نهایت جمع

 ،رسدکیلومتر میزیاد است و به چندین  اما در شناورهای مدرن صنعتی که طول رشته قالب بسیار. شودمی
رهاسازی  آوری وای جمعهای مناسب بروجود وینچ (.11شکل ) گیردصورت میبیشتر عملیات به صورت مکانیزه 

بسته به . (11)شکل ها به طعمه از جمله این امکانات استدستگاه طعمه زنی برای تجهیز قالب، طناب اصلی
 تیم رابطه بین وزن رشته قالب و تجهیزاتوان با تنظمی، زی باشدو یا سطح زیکفاینکه هدف صید ماهیان 

ته استقرار رش گذاری و یاها و شناورهایی که در طول آن برای نشانهمتصل به آن نسبت به محاسبه تعداد بویه
  عمل آورد.محاسبه الزم را بهدر عمق مورد نظر  رشته قالبموقعیت  و ،شوندطناب اصلی بسته می

 

 
 

 وینچ طناب -2ریل هدایت کننده طناب  -6، های طویل )النگ الینر(_ماهیگیری ویژه صید با رشته قالبکشتی  -29شکل 

محل استقرار قرقره برای رها کردن طناب قالب به  -5های طناب داری قرقرهمحل نگه -4قرقره طناب پیچ)قابل جدا شدن(  -9

  طعمه زن اتوماتیک -7دستگاه طعمه خرد کن  -1دریا 
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 زی درشت های سطحصنعتی النگ الینر ویژه صید ماهی گیریماهیکشتی  -24 شکل

 های صید شدهماهیها و آوری رشته قالبمرحله جمع -ب، مرحله قالب ریزی -الف

 

 های طویلانواع رشته قالب

طویل های رشته قالب؛ )النگ الین( در دوگروه عمده های طویلرشته قالب، بسته به ساختار و روش عملیات
در هر یک  قابل تقسیم هستند. (Bottom Set Longline)های عمقی و رشته قالب Drift Longline) (سطحی

 وه اصلیهای فرعی دیگری در مورد دو گرتقسیم بندی، بسته به عمق محل قرار گرفتن طناب، از این دو روش
 (Bottom Verticalنزدیک به کف  وهای عمود مثل رشته قالب؛ توان اعمال نمودنام برده شده در باال می

Longline ( های عمودیو رشته قالب) Vertical Long Line (  گیردطناب اصلی به صورت عمودی قرار میکه . 
 

مواد ، ویلهای طهای صید با انواع رشته قالبهای فنی مربوط به روشاز اینترنت و مطالعه کتب و گزارشبا استفاده   منزلکار در 
ها را شناسایی نموده و در دفتر کار خود ثبت و لیست برده شده در ساخت این رشته قالب مختلف به کارو مصالح 

 . نمایید
 

 

 
 که با فواصلی های متعدد اصلی به صورت افقی و به کمک بویهطناب  ،در این نمونه :های سطحیرشته قالب

. گیردسطحی و یا نزدیک به سطح قرار می هایالیهوتاه با آن ارتباط دارند در های طناب کوبا رشته معین
که با طول متناسب با عمق مورد ، Branchlines(Snoods or Gangions))های فرعیها نیز به واسطه طنابقالب

ناب طهای متصل به بویه بلند تر انتخاب شوند هرچقدر طناب. نظر آماده شده اند به طناب اصلی مرتبط هستند
ای هناب اصلی نسبت به سطح آب در الیههای سطحی اگر طدر رشته قالب. گیردتری قرار میاصلی در عمق بیش

ن دو دسته از ای هر. شودهای پالژیک نیز از آنها نام برده میی قرار گیرد تحت عنوان رشته قالبترعمقی پایین
ا ها از یک سر بتنها ارتباط آن زیرا. شوندهای شناور شناخته میعنوان النگ الینهای سطحی به نوع رشته قالب
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سر دیگر با یک بویه بزرگ و شناور مرتبط است که آن  و؛ باشدت که خود نیز بر روی آب شناور میکشتی اس
طول طناب اصلی بسته به اندازه و امکانات شناور حتی ممکن است به . هم شناور و بر روی آب متحرك است

زیرا امکان  ،های فرعی نباید از نصف فاصله بین دو طناب بیشتر باشدطول رشته طناب. کیلومتر نیز برسد هاده
 . (15شکل )وجود دارد  ها به هنگام اسیر شدن ماهیدر هم پیچیدن آن

 

 
 های فرعی متصل به قالب رشته قالب های طویل شناور و طناب -25 شکل

 
فعالیت 
 کارگاهی

ای هبین مصالح بکار برده شده با بویه وزن با رعایت نسبتیک نمونه رشته قالب طویل شناور را طراحی نموده و  
 . امکان شناور شدن آن را در آب مورد بررسی قرار دهید ،مورد استفاده در آن

 
 

ی هاده و با استفاده از لنگر یا وزنهبه صورت ثابت بو رشته قالبنوع از این  :های طویل عمقیرشته قالب
 . رددگشوند بر روی بستر دریا تثبیت میسر طناب اصلی رشته قالب بسته می سنگین که به دو نسبتاً 

واخت اگر بستر دریا صاف و یکن. ممکن است طناب اصلی روی کف و یا باالتر از آن قرار گیرد ،بسته به نوع بستر
اما در مناطق . توان رشته قالب را به گونه ای طراحی نمود که طناب اصلی نیز بر بستر قرار گیردمی، باشد
ها و احتمال دن در البالی صخره ها و یا مرجانطناب اصلی به منظور جلوگیری از گیر کر ،ای و یا مرجانیصخره

 ها با فاصلههای فرعی متصل به قالبگیرد که طناب اصلی و رشتهای صورت میگونهطراحی به، پاره شدن آن
توان با استفاده از بویه و یا وزنه به صورت عمود به سطح نیز میهای فرعی را رشته. مناسب از بستر قرار گیرند

  (.18شکل ) آب و یا عمود بر بستر قرار داد
 

طویل شناور و  ایه، اختالف بین رشته قالبای و اینترنتبا استفاده از نتایج تحقیق خود از منابع مختلف کتابخانه  بحث کالسی
. سپس هر بحث قرار داده و موارد اختالف اساسی در آنها را لیست نماییدهای کاری خود مورد عمقی را در گروه

  .بندی و در قالب یک گزارش ارائه فرماییدها مقایسه نموده و نتایج کلی را جمعهای خود را با سایر گروهگروه یافته
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 ب

  ب(چند قالب، الف(یک قالب. ساختار دو نمونه رشته قالب طویل عمقی ثابت نزدیک به کف -21 شکل

بویه راهنما  -8طناب بویه  -7هرزگرد -1قالب  -5سیم قالب  -4طناب سیمی روکش دار  -9طناب فرعی  -2طناب اصلی  -6

 وزنه اضافه -64لنگر  -69بویه رادیویی)رادیو بیکن(  -62چراغ راهنما  -66پرچم راهنما  -61بویه های شناور  -3

 

  

 و اجزای آنها  رشته قالب عمقیدو نوع  -27 شکل

 

  (Troll Lines)کششیهای رشته قالب
های صید با یکی دیگر از روش، که در سواحل جنوبی کشور با نام محلی زانه معروف استهای کششی قالب
، انواع تون ماهیان، های سطح زی شکارچی مثل کوترهدف صید در این روش ماهی. شودمحسوب میقالب 
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، هیچ نوع طعمه طبیعی در این روش برای جلب ماهی به سمت قالب. لیت و نیزه ماهی استگا، شیر ماهی
ا ی میله یا ساقه قالب مجهز به یک صفحه براق فلزی از جنس استینلس استیل و در عوض. شوداستفاده نمی

 نمایندمستور مین پیچیده شده و قالب را های رنگی است که محکم به دور آپوشیده از تعدادی رشته الیاف
 . نامندمی (Lure)های مزین را این نوع قالب (.11شکل )
 

 

  

 کششی)ترولینگ( های قالب با روش ماهی گیری در استفاده برای مصنوعی طعمه با قالب نمونه چند -28 شکل

 
سیم پیانو  مثل، (Cast)به یک سیم فلزی مقاوم و ضد زنگ  (Eye) قالب از ناحیه انتهایی یعنی در محل چشم

رشته  یک سر. شودقوی پیچیده می کوچک و (Swivel)سر دیگر سیم نیز به حلقه یک هرزگرد . شودبسته می
تفاده اس. بندندستونی در شناور میدیرك یا حلقه دیگر هرز گرد گره زده شده و سر دیگر آن را به  نخ اصلی به

 در غیر این صورت قالب به عمق آب فرو رفته و؛ اشدبایست در حین حرکت قایق بمی از این نوع قالب الزاماً
در حرکت نیز سرعت شناور نباید در آن حد زیاد . دهندنوع واکنشی نسبت به آن نشان نمی ها نیزهیچماهی
ر بطوسرعت متوسط شناور بسته به هدف صید دارد اما . ها تجاوز نمایدد که از سرعت متوسط شنای ماهیباش

 . (19شکل ) نات است 1-1متوسط 
ز ا؛ فعال یا ثابت هستندغیر های صیدهای دستی و النگ الین که جزو روشهای کششی بر خالف قالبقالب

از آنجایی . های دستی ساده استما ساختار آن مثل قالبا. های ماهی گیری فعال محسوب می شودزمره روش
ی هاوری یا لنج مناسب است جزو روشموتهای کششی مستلزم در اختیار داشتن قایق قالب به کارگیریکه 
های توان در کنار سایر روشالبته باید اشاره نمود که این روش را می. شودمحسوب میگیری سرمایه برماهی
 مثالً  .شوند نیز بکار بردها تجهیز مینوع قالب که برای استفاده از اینگیری وبا استفاده از شناورهای خاص ماهی

ه توانند در زمانی کمی، کنندیا گوش گیر برای صید استفاده می گیری که از تورهای ترال وهای ماهیموتور لنج
 . های کششی برای صید استفاده نماینداز قالبتا زمان رسیدن به صیدگاه گاه هستند عازم صید
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 های کششی )ترولینگ(صید با قالب -23 شکل

 

های دستی را که میله قالب در غالف سربی قرار نمونه ای از قالبیادی جنوب کشور های صدر بعضی از روستا
صیاد با پرتاب و کشیدن سریع قالب . برندمیدر زمان حضور انبوه گله تون ماهیان در صیدگاه ها به کار ، گرفته

 عیخود به نو؛ معروف است "هداگ"این روش که به نام محلی . کندنسبت به صید ماهی اقدام می، در میان گله
های میلی متر و یا نخ 1-1حکم به قطر از وایرهای م نخ اصلی را معموالً. شودهای کششی محسوب میجزو قالب

طول نخ نیز بین . کنندب میمیلی متر انتخا 2-5/2های پلی آمید مونوفیالمنت با قطر مصنوعی ضخیم مثل نخ
ر د؛ های کششی تجهیز شده اندا قالبه صورت اختصاصی برای صید بشناورهایی که ب. متر است 259 -159

ها از پایه بوسیله یک لوال به دکل متصل این دیرك. )بازو( برخوردار هستند طرفین دکل اصلی از دو دیرك بلند
در موقع رفتن به صیدگاه . کنندها را به موازات دکل جمع میرگاه بازودر زمان خاتمه صید و ورود به بند. هستند

-28 شکل، گیرندا شیب دار در طرفین قایق قرار میاین بازوها باز شده و به صورت افقی ی و شروع عملیات نیز
رشته  هر. ها وصل استهای متصل به قالبیک قرقره برای عبور رشته نخ، بر روی هر بازو به فواصل معین. 2

و مقابل بازوها نصب است  های هدایت کننده دیگری که بر روی یک پایه در قایققالب در شناور توسط قرقره
کوتاه که به داخل  های اصلی با کمک یک نخ نسبتاًهر یک از نخ. شوندهای طناب جمع کن وصل میبه وینچ

 شود نخ متصل بهی که ماهی صید میدر زمان. شناور بسته شده است قابل دسترسی برای باال کشیدن است
ند کنقرار داده و شروع به کشیدن آن میر روی قرقره وینچ همان رشته را به داخل کشیده و نخ اصلی قالب را ب

 . تا زمانی که به ماهی دسترسی یافته و آن را بر روی عرشه منتقل نمایند
قالب در حین حرکت قایق به دنبال ابتدا رشته قالب را به آب رها نموده تا ، گیریدر موقع شروع عملیات ماهی

می ک فاصله در نزدیکی سطح آب یا باباال آمده و امتداد نخ متصل به آن در در این مرحله قالب . ودکشیده شآن 
شروع به چرخش و ، در حین کشیده شدن قالب به دلیل ضمایم متصل به آن. شودکشیده میاز آن پایینتر 

ماهیان شکارچی جستجوگر در توجه د و سبب کنجکاوی و جلب اینممیایجاد تالطم در مسیر حرکت خود 
تداعی یک طعمه در حال ؛ قالب و ضمایم آن، با نزدیک شدن ماهی شکارچی. شودمیقایق مونی های پیراآب

در  خار آنطعمه مصنوعی  قالب وبا بلعیدن . نمایدبلعیدن آن میتعقیب و فرار را برای آن نموده و سعی در 
در ابتدای محل اتصال نخ به با مشاهده عالیم هشدار دهنده که . اندازدو آن را به دام می گیر کرده دهان ماهی

با کشیدن نخ به سمت  سرعت شناور را تا حد امکان پایین آورده و ماهی رابال فاصله ، قایق نصب شده است
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های کششی استفاده از قالب. گویندمی (Trolling)ها را ترولینگ عملیات صید با این قالب. نمایندقایق صید می
تجربه نشان . شودی قالب و طعمه بهتر است انجام میی نسبت به ردیابفقط در ساعات روز که قدرت دید ماه

 . داده است که در ساعات اولیه بامداد و غروب بهترین راندمان صید را این روش دارد
 

 بندند؟به قالب نمی چرا رشته نخ را مستقیماً، کششی هایقالب با صید روش در  یق کنیدتحق

 
 

لیت های کششی قاببا رشته قالب، ها نام برده شده استلق به دریای خزر که در زیر از آنهای متعگونهکدام یک از   بحث کالسی
کپور دریایی –صید دارند؟ در صورت مثبت یا منفی بودن پاسخ خود دالیل آن را بنویسید و به بحث بگذارید: کفال 

 ماهی کولی -تاس ماهی  –ماهی سفید  –کیلکا  -ازون برون –
 

 

 
فعالیت 
 کارگاهی

با استفاده از امکانات موجود در کارگاه یک دستگاه قالب کششی ساخته و برای آن یک گره شاخص هشدار دهنده  
ا ههایی از این شاخصخود نیز می توانید نمونهاز صیادان محلی در منطقه . صید نیزطراحی و مورد آزمایش قرار دهید

 . کنند الگو گرفته و تمرین نماییداده روی نخ اصلی ایجاد میهای سرا که با استفاده از ایجاد گره
  

 

  Jigging) (های سوزنیماهیگیری با قالب

ها ساختاری آن. ها نداردتی به آنهای معمولی بوده وشباهمتفاوت از قالب از نظر ساختار کامالًهای سوزنی قالب
های تیز احاطه نموده است دیده صفحه گرد که محیط آنها را سوزن 2-1یک سر آندوکی شکل دارندکه در 

صفحات گرد سوزن دار در بخش . نمایدی بدنه یک محورفلزی محکم عبور میاز بخش میان (.19شکل ) شودمی
شده های سوزنی در یک سر محور ثابت لقهح. نمایدان آنها عبور میمرکزی سوراخی دارند که محور فلزی از می

خ به آن هایی است که محل اتصال نیک یا دو سر محور نیز دارای حلقه. گیردو بدنه نیز روی آنها قرار می
با  «که به اشکال ماهی یا میگو وبعضا ممکن است، از جنس پالستیک و رنگی است»بدنه که معموالً . باشدمی

خاصیت فسفر سانس نیز ساخته شده باشد تا توجه اسکویید 
ها در ساعات صید با این قالب. را در آب به خود جلب نماید
اد )قبل از طلوع آفتاب( انجام شب و از ابتدای غروب تا بامد

انجام عملیات صید همراه با استفاده از نور چراغ برای . شودمی
ها موجوداتی یدسکویا. جلب اسکویید به طرف شناور است

به سمت منابع نور توجهشان هستند که نور دوست بوده و 
نخ متصل به یک یا چند ، در روش صید دستی. شودجلب می

قالب را از کناره قایق به صورت عمودی در آب قرار داده و با 
مبادرت به جلب و صید اسکویید  باال و پایین کشیدن آن

 . کنندمی
 

قالب سوزنی )جیگ( ویژه صید سرپایان  -91شکل 

 )اسکویید(
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ی قالب که از روی قرقره آن رد های مخصوص که نخ متصل به تعداد زیاداز وینچ استفادهدر روش مکانیزه 
وینچ به طور اتو ماتیک رشته قالب را روی قرقره به حرکت در آورده و در صورت صید آن . شود مرسوم استمی

م به طور مداوماشین  عمل صید با این. اندازدکه در جلوی دستگاه قرار دارد می را بر روی یک صفحه مشبک تور
 (.12شکل ) واند ادامه داشته باشدتتا پایان شب می

 

 
 دستگاه اتوماتیک صید اسکویید به روش جیگینگ -96 شکل

 

 ایارزشیابی مرحله
 

 مراحل کاری ردیف
)ابراز، شرایط کار 

 نتایج ممکن مواد، تجهیزات، مکان(
 ، داوری، استاندارد )شاخص ها
 نمره دهی(

 نمره

1 
های با قالب کار

 ماهیگیری
 تجهیزات:ابزار و 

 کالس و کارگاه مکان:

باالتر از سطح 
 انتظار

های ماهیگیری های صید با قالبانواع روش
و مشخصات، اجزا و کاربرد آنها را به طور 

 کامل بداند. 
1 

 سطح انتظاردر 
 ماهیگیری هایقالبهای صید با انواع روش

کاربرد وتفاوت آنها را به صورت کامل  و
 . بداند

1 

ح سطتر از پایین
 انتظار

های ماهیگیری های صید با قالبانواع روش
 رابداند ولی اختالف آنها را تشخیص ندهد. 

2 
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 گیرماهیگیری با انواع تورهای گوش

تجهیز به یک سری از ابزارهای جانبی متشکل از یک دیواره ساده مشبک توری هستند که با ، گیرتورهای گوش
 ضی از سخت پوستانو گاه بع وزنه و بویه به صورت یک قاب در آمده و برای صید انواع مختلف ماهی، مثل طناب

های متفاوتی از های تور و موقعیت محل استقرار آنها قادرند اندازهبسته به اندازه چشمه. شوندبه کار برده می
ها در آب به گونه ای است که دیواره آن عمود بر بستر دریا قرار گرفته ار آننحوه استقر. دازندها را به دام انماهی

های تور باعث گیر کردن ها برای عبور از میان چشمهتالش ماهی. کندرا در مسیر عبور ماهیان ایجاد میو سدی 
 هایاده در اکوسیستمر خود قابل استفاین تورها بسته به اندازه و ساختا. افتندآنها در تور شده و به دام می

 . (11شکل ) باشندها میدریا و اقیانوس، دریاچه، اعم از رودخانه، مختلف آبی
 

 
 گیرعملیات ماهیگیری با تور گوش -92 شکل

ار سختی کار با آنها بویژه با تورهای بسی، ها )صید انتظاری(توان به غیر فعال بودن آناز معایب این شیوه صید می
به دام افتاده در هنگام جمع آوری  زیانآبصدمه دیدن بعضی از ، رسدبه چندین کیلومتر میبزرگ که طول آنها 

ها رخورد شناورها ی عبوری از روی آندر مواقع طوفانی و یا ب تورصید و باالخره امکان خسارت و از دست دادن 
 . است

 

علت  مانظر شه؟ بکنندطعمه خود را شکار می، های تور مانندشناسید که با ایجاد شبکهوران را میدام گروه از جانک  فکر کنید
 های ساخته شده توسط این جانوران ناشی از چیست؟به دام افتادن طعمه در شبکه

 
 

 گیر انواع تورهای گوش 

ه توان بمی، های مختلف منابع آبیاستقرار آن در الیهو موقعیت محل گیر را متناسب با ساختار تورهای گوش
 سه گروه عمده زیر تقسیم نمود:

 گیر سطحی شناورتورهای گوش 
 گیر عمقی ثابت تورهای گوش 
 گیر سه الیه یا ترامل نت تورهای گوش 
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ایج نت ؟کنندیک منطقه به صورت ثابت زندگی می های ماهی سطح زی هستند؟ آیا آنها درچرا بعضی از گونه  یق کنیدتحق
 . ه دهیدئیسید و به کالس اراوتحقیق خود را بن

 
 

 شناور  سطحیگیرهای گوشتور

م در مناطق دریایی های بزرگ و عمیق و ههم قابلیت استفاده در رودخانه، این دسته از تورها بسته به طول خود
گونه های مهاجر و بیشتر آنهایی که به صورت گله ای تجمع ، صید با این تورهاهدف . ها را دارندو حتی اقیانوس

در اروند رود های رودخانه ای آن که در منطقه جنوب استان خوزستان و بیشتر نمونه. استکنند کت میو حر
. شوندمی)آنادرم( مثل صبور بکار گرفته های مهاجر رودخانه ای برای صید ماهی، شوندو کارون استفاده می

ایی در مناطق دری، هایی هستند کهوند آنشر مقیاس وسیع و انبوه استفاده میانواع دیگر از این دسته تورها که د
های تون و شیه تون )شیر و هدف صید با آنها بیشتر گونه. شوندج فار س و دریای عمان استفاده میمثل خلی

ه در این نوع از تورها های سطح زی نیز به صورت پراکندهسایر گون. قباد( و انواعی از گیش ماهیان درشت است
های دریایی اما نمونه. طولی در حدود یک صد متر یا کمی بیشتر دارند، های رودخانه اینهنمو. افتندبه دام می

 .سدرها کیلومتر نیز میشده و طولشان گاهی به بیش از ده ها طاقه تور است که به دنبال هم وصلمتشکل از ده
های جنوب کشور استفاده از همین نوع در آب گیریماهیغالب ترین روش ، توان اذعان نمود کهبه جرأت می

گ ش، انواع تون ماهیان، کانادا و نروژ برای صید آزاد ماهیان، آمریکا، در سایر کشورهای دنیا مثل ژاپن. تور است
ت یکی از معضال. کننددیگر استفاده وسیع می هاینیز از این روش در کنار سایر روشماهیان و حتی اسکوئید 

مثل الك ؛ های در معرض خطرگونهو مرگ امکان به دام افتادن ، زیست محیطی برای استفاده از این نوع تور
های مدافع محیط زیست دریایی در به همین دلیل سازمان. ها و سایر پستانداران دریایی استدلفین، هاپشت
ها را به جوامع شیالتی کشورهای ر جهت محدود نمودن استفاده از آنهایی دتوصیه های اخیرطی سال، جهان

 . (11)شکل اندفعال در امر صید با این نوع تور نموده
 

  

 ها و پستانداران دریایی ک پشتگیر بر صید الاثرات نامطلوب تورهای گوش -99 شکل

 

ده ها منع شگیر برای صید آناستفاده از تورهای گوش، های مختلفی از ماهیغم وجود گونهچرا در دریای خزر علیر  منزلکار در 
 . ه نماییدگزارشی تهیه نموده و به کالس ارائ؟ در این مورد است
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این . گیر استبه دام افتادن ماهی در روش ماهیگیری با تورهای گوش های توری عامل مهمی دررنگ در بافته
عامل مهمی  شوداز آنها استفاده میدر روز برای صیدگاهی هم که  سطحی شناورگیر نکته در تورهای گوش

راهم ف زیانآبزیرا نور خورشید تا چندین متر در آب نفوذ نموده و امکان رویت اشیاء پیرامونی را برای اکثر . است
استفاده از ، شفافهای بدیهی است در آب. های شفاف مصداق بیشتری دارداین مهم بخصوص در آب. نمایدمی

 ر غیر این صورت تورهایید. های شفاف و بی رنگ بافته شده اند امکان صید بیشتر خواهد بودتورهایی که از نخ
 . های تیره هستندبرای صید در ساعات شب و یا در آبمناسب ، های تیره برخوردار استکه نخ آنها از رنگ

های پایینی و ها در طنابها به میزان شناوری بویهبت وزنهتوان با تغییر در نستورهای سطحی شناور را می
سیر مپراکندگی و این تغییرات بستگی به آن دارد که . برای اعماق مختلف تنظیم و بکار گرفت باالیی تور

 . های هدف در چه عمقی باشدمهاجرت ماهی
 

از  (IOTC)که با عالمت اختصاری  ) (Indian Ocean Tuna Commisionکمیسیون تون ماهیان اقیانوس هند یا   بیشتر بدانید
مسئولیت . باشدمی (FAO)سازمان خواروبار کشاورزی  بههای وابسته کمیسیون یکی از، این ارگان، شودآن یاد می

در حال . های سطح زی درشت در حوزه اقیانوس هند را داردذخایر ماهی ازگی در بهره برداری مدیریت و هماهن
یکی  .از کشورهای حوزه اقیانوس هند از جمله جمهوری اسالمی ایران عضو این تشکیالت هستندکشور  11حاضر 

گیر در مقیاس بزرگ یعنی با ود نمودن به کارگیری تورهای گوشمحد، های اخیرهای مهم آن در سالاز تصمیم
 . دباشا سرزمینی( منطقه اقیانوس هند میهای آزاد )فردرآب، کیلومتر 5/2طول بیش از 

 

 
شکل )شوداندازی و تورکشی با دست انجام میعملیات تور تمام معموالً ، های کوچکها و یا موتورلنجدر قایق

11) . 
 

  

 گیری های ماهیر شناور با دست در قایقگیآوری تور گوشجمع -94 شکل

 

ها )وزنه وزن زیاد تور و متعلقات آن به دلیل، برندگیر طویل را به کار میدر شناورهای بزرگ که تورهای گوش اما
همین  به. بسیار سخت و طاقت فرسا است گیریماهیامکان تورکشی در پایان عملیات ، های باال و پایین(و طناب

 . )15شکل ( کنندیدرولیک برای این کار استفاده میهای هخاطر بیشتر آنها از وینچ



 91 

 
 گیر بزرگ و سنگین تورهای گوشآوری استفاده از وینچ برای جمع -95 شکل

 

ور د یک سر تور که به یک بویه بزرگ ودارای پرچم به عنوان نشانه است و از مسافت نسبتاً، در هنگام تور ریزی
سپس به تدریج شناور با دور شدن از آن بقیه تور را آرام رها نموده و با . شودباشد به آب رها مییقابل رویت م

 .کند تا وقتی که تمام تور در آب قرار گیردجریان آب مسیر مشخصی را دنبال میو در نظر گرفتن جهت باد 
سر انتهایی تور نیز در شناور به یک ستون محکم بسته شده و شناور همراه با تور در جهت باد و یا جریان آب 

یات عمل. برده شودممکن است تا چندین کیلومتر نسبت به محل توراندازی دور عوامل ن ایقرار گرفته و تابع 
 امداددر ساعات اولیه ب، در ساعات اولیه غروب انجام شده و چنانچه مشکل خاصی پیش نیاید تور ریزی معموالً

 . دکننمبادرت به جمع آوری تور می
 
 

 کالتیری و کاهش این مشبرای جلوگ ؟ها در چیستگیر سطحی با سایر کشتیمشکالت استفاده از تورهای گوش  یق کنیدتحق
 . توضیح خود را در یک گزارش مختصر به کالس ارائه دهید؟رسدهایی به نظر شما میچه راه حل

 
 

 

 

 گیر عمقی )کفی(تورهای گوش

ار ساختاز نظر . گیردبستر دریا مورد استفاده قرار می و یا نزدیک به کف زیهای این نوع تور برای صید ماهی
ا نسبت ههای به کار برده شده در آنبا این تفاوت که نسبت وزنه، است گیر شناوربسیار شبیه به تورهای گوش

. ستشناور ا گیرتورهای گوشاز طرفی طول و اندازه آنها به مراتب کمتر از . ها بیشتر استمیزان شناوری بویه به
. وندشده میثابت در بستر دریا قرار دا بیشتر به صورت، گیر عمقی بر خالف انواع تورهای شناورتورهای گوش
در معدود نقاطی از سواحل جنوبی کشور که بستر دریا صاف و فاقد هرگونه  های متحرك آن نیزالبته نمونه

 . گیرندنی است نیز مورد استفاده قرار میعوارض صخره ای و یا مرجا
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اشی فشار نتاثیر کاهش های زیرآبی و یا توسط جریان عمقی ثابت جایی و حرکت تورهایهببرای جلوگیری از جا
ه در تورهایی ک. های سنگین مثل لنگر تثبیت شوندبایست در محل نصب با وزنهمی، هاجزر و مد دریا بر آن از

اما اگر طول تور زیاد . شودر و یکی هم در انتهای آن بسته مییک لنگر در ابتدای تو معموالً ، طول زیادی ندارند
ست بایمی، آن باشد تواند ناشی از فشار جریان آب برد در تور که میز انحنای بیش از حبرای جلوگیری ا، باشد

های میانی تور به آن افزود تا مانع از حرکت و یا تغییر شکل ین لنگرهای دیگری را نیز در قسمتبه فواصل مع
 . تور است طول تعداد و وزن لنگرها تابعی از شدت جریان آب و. تور در زیر آب بشود

 
ی صید هال سایر روشجایی تورهای عمقی ثابت تاثیر گذار باشد؟در مورد تداخهبعوامل دیگری می تواند بر جاچه   فکر کنید

 . با این روش نیز بررسی و نتایج کار خود را به کالس ارائه نمایید

 
 

  (Trammel Nets)سه الیه ترامل یا تورهای 

ه در ین تفاوت کبا ا. توضیح داده شدنداین نوع تور نیز مشابه تورهایی است که در باال ، از نظر ساختمان کلی
به دنبال هم متصل ، (Panels) های متعددو عمقی فقط یک نوع تور در طاقه گیر شناورانواع تورهای گوش

سه طاقه تور ، پیدا استهمان طور که از اسمش ، اما در تورهای سه الیه. شوند تا یک دستگاه تور کامل شودمی
کل ش) شوندمی های باال و پایین وصل و پایین با هم دوخته و به طناببه موازات هم قرار گرفته و از حاشیه باال

18) . 
 

 
 

 تور سه الیه )ترامل نت( عمقی  -91 شکل

 

طاقه تور جانبی از دو . تری برخوردار استهای کوچکهای جانبی از چشمهطاقه میانی نسبت به دو طاقه تور
 .ارتفاع تور الیه میانی به مراتب بلندتر از تورهای جانبی است ضمناً . ر اندازه چشمه مشابه و هم اندازه هستندظن

 . (14شکل ) گیرندهای جانبی روبروی یکدیگر قرار میدر تورهای سه الیه چشمه تور
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 های توری نسبت به یکدیگرالیه )ترامل نت( و موقعیت بافته یک تور سه ساختار -97 شکل

 

  گیرگوش با تورهای صید مکانیسم

ونه ها به گموقعیت این باله. پشت و ناحیه شکمی هستند، هاهای مختلف در پهلوها دارای بالهبدن بیشتر ماهی
. اشدبباز شدن آنها از عقب به جلو می. های مختلف قابلیت تا شدن و یا باز شدن را دارندای است که در موقعیت

های خار مانندی دارند که خاویاری در طول بدن خود برجستگی هایها مثل ماهیعالوه براین بعضی از گونه
بسته به قطر ، لذا چنانچه یک ماهی وارد منفذی مثل یک چشمه تور شود. نوك آنها کمی تمایل به عقب دارد

ی در چنین حالت. خود بیشتر نتواند ورود نماید بدن خود ممکن است یا از آن رد شود و یا تا نیمه و یا ناحیه سر
ه ک ها در صورتیهای خار مانند و بالههای آبششی برجستگیاما وجود سر پوش. قصد بازگشت به عقب را دارد

گاهی تقالی بیشتر . افتندخروج راحت آنها شده و به دام می مانع از، ها وارد شبکه تور شده باشندبخشی از آن
به . شوداز شبکه تور ی باعث گرفتاری بیشتر آن و حتی پیچیده شدن تور به دور بدنش می ماهی برای فرار

افتند که در وهله اول بخشی از سر یا تنه آنها قابلیت گیر به دام میهایی در تورهای گوشهمین خاطر تنها ماهی
 بنابراین. که از چشمه رد شوندجثه آنها نباید در حدی کوچک باشد  ثانیاً. ورود به چشمه تور را داشته باشد

یعنی  .گیر بسته به اندازه چشمه خود از یک قابلیت انتخاب پذیری برای صید نیز برخوردار هستندتورهای گوش
 . های هدف را در اندازه دلخواه صید نمودهای تورگونها تغییر چشمهتوان بمی

زرگ های کوچک و یا با ممکن است در اندازههماهی. در تورهای سه الیه این مکانیسم کمی متفاوت تر است
 .های جانبی قابلیت عبور داشته باشند( وارد فضای بین دوالیه جانبی و میانی شود)تا آن حد که از چشمه دیواره

در عین حال . بیندبرخوردار است امکان عبور را نمی اما به محض برخورد با الیه میانی که از چشمه کوچکتری
هد دتور الیه میانی این امکان را می ارتفاع بلندتر. افتدکند و به دام میالیه وارد شده است گیر میبین دو چون 

 تنه به دور که فشار سر ماهی به آن در بدو ورود سبب کیسه شدن تور به آن قسمت از ناحیه برخورد سر ش
که در این حالت کامال به دام  اش شده و تقالی بیشتر باعث ورود آن به چشمه مقابل در دیواره سوم شود

 . (11شکل )افتد می
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 مکانیسم صید ماهی با تورهای سه الیه )ترامل نت ( -98 شکل

 

به صورت دو الیه نیز  بعضی از انواع آن. شوندقی ثابت استفاده میبیشتر به عنوان تورهای عمتورهای ترامل 
رای ب، ری نسبت به تورهای یک الیه معمولی دارنداز آنجایی که این نوع تورها رویت بیشت. شوداستفاده می

فاده تدر بعضی از کشورها از این تور برای صید میگو نیز اس. های با کدورت باال مناسب تر هستنداستفاده در آب
 . شودمی

 گیر با تورهای گوش گیریماهیاهمیت 

مزایای آنها را  مهم ترین. دارا هستندگیر همانند سایر ابزارهای صید مزایا و معایب خاص خود را تورهای گوش
 :توان به شرح زیر نام بردبه طور خالصه می

ه خرد )سنتی( و نیم گیریماهیساده بوده و برای به کار گیری در  گیر نسبتاًاستفاده از تورهای گوشساخت و 
های ها و پهنهدریاچه، هارودخانه، های ساحلیتوان در آباز این تورها می. صنعتی و حتی معیشتی مناسب است

ناورهای کوچک پارویی تا بسته به اندازه و طول آنها قابلیت استفاده با ش. دریایی و اقیانوسی استفاده نمود
 . های بزرگ و نیمه صنعتی را دارندموتورلنج

  .کار گرفتتوان برای استفاده از آنها نیرو به ز یک نفر تا بیش از ده نفر هم میبسته به اندازه و طولشان ا
 . از سطح تا بستر مورد استفاده قرار داد، توان در اعماق مختلف آبآنها را می، بسته به نوع طراحی

های منفرد و پراکنده ه ای و مجتمع و هم برای صید گونهتوان برای صید ماهیان گلگیر را هم میتورهای گوش
 . به کار گرفت

ن پورسیهای صید تعقیبی مثل صید با انواع تورهای ترال و روشگیر در مقایسه با استفاده از تورهای گوش
ید در نتیجه هزینه مصرف سوخت شناورهایی که از این نوع دام برای ص؛ مستلزم صرف سوخت کمتر است

 . کنند به مراتب کمتر از هزینه شناورهای ترالر و پورسینر استاستفاده می
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 گیرانواعی از تورهای گوش

 ردیف
 نام تور

 تصویر صید هدف
 انگلیسی فارسی

 Gill Net گیرگوش تور 2
و  زیکفهای انواع ماهی

 زیسطح

 

1 
 گیرتور گوش
 شناور

Drift Gill 

Net 
 زیهای سطحانواع ماهی

 

1 
های تور
گیر گوش

 عمقی )کفی(

Bottom 

Gill Net 
و  زیکفهای انواع ماهی

 سخت پوستان

 

1 
تورهای سه 

 الیه
Trammel 

Net 
و  دارهای بالهانواع ماهی

 سخت پوستان
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 یک نمونه تور ، با ماهیگیران محلی مشورتنزدیک به محل زندگی خود ضمن  گیریماهیدر یکی از بنادر   یق کنیدتحق

گوش گیر را مورد بازدید قرار داده و ضمن مشخص نمودن نوع کاربرد آن از نظر صید گونه های هدف و موقعیت 
مصالح مورد استفاده در آن را نیز شناسایی نموده و در نهایت با رسم یک شکل ، استقرار در دریا )سطح یا کف(

 . ه نماییدطرح و ساختار آن را به کالس ارائ، کلی
 

 

 

 
 

 ایارزشیابی مرحله
 

 مراحل کاری ردیف
شرایط کار 
)ابراز، مواد، 

 تجهیزات، مکان(
 نتایج ممکن

 ، داوری، )شاخص هااستاندارد 
 نمره دهی(

 نمره

1 
کار با تورهای 

 گیرگوش

 تجهیزات:ابزار و 

کالس و  مکان:
 کارگاه

 

باالتر از سطح 
 انتظار

گیر، ساختار، مشخصات، انواع تورهای گوش
کاربرد و مزایا و معایب آنها را به طور کامل 

 بداند. 
1 

 سطح انتظاردر 
 و کاربرد، مشخصات گیرگوشانواع تورهای 

 . بداندتفاوت آنها را به صورت کامل 
1 

ح سطتر از پایین
 انتظار

بداند ولی اختالف  را گیرگوشانواع تورهای 
 آنها را تشخیص ندهد. 

2 
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  گیری وابسته به نور) تورهای باالرونده و صید با پمپ(ای ماهیابزاره

ی یک. گیری موثر بوده استها و ابزارهای ماهیدر بهبود و تکامل بسیاری از روش آبزیانشناخت عادات زیستی 
ین انیز از  زیانآببسیاری از . ها به سمت نور استبسیاری از موجودات زنده تمایل آناز خصوصیات زیستی در 

که ماه از تاریک  های کامالًبع نوری در ساعات شب بویژه در شبگی برخوردار بوده و نسبت به مناویژه
اگر در یک شب . شوندهای مصنوعی تمایل یافته و جلب میی کافی برخوردار نیست به سمت نوردرخشندگ

تاریک وآرام بر روی یک قایق یا کشتی که به حالت لنگر در 
های های کشتی آبآرام مستقر باشید و چراغدریا با جریان 

واهید نمود که مشاهده خ، اطراف را روشن نموده باشد
. شودهای اطراف کشتی مشاهده میتحرکات جالبی درآب

ه مشاهده هستند کها قابل ریز مثل پالنکتون زیانآببعضی از 
. یابدهای تمرکز نور افزایش میبتدریج تراکم آنها در کانون

درشت نیز در همین های ریز و ن بعضی از ماهیهمچنی
مثل  زیانآبگاهی نیز بعضی از . شوندمحدوده یافت می

به  های ریز کهها به صورت موردی برای شکار ماهیاسکویید 
 .(19شکل ) برندطرف نور جلب شده اند یورش می

 

 

موجوداتی دیگری را ین خصوص چه بررسی کنید در عالم حیات چه موجوداتی به سمت نور تمایل دارند؟در هم  یق کنیدتحق
گزارشی مختصر در قالب پرده نگار یا به صورت کتبی تهیه و به کالس ارائه  ؟شناسید که از نور گریزان هستندمی

 . نمایید
 

 

 
. عادات هیچ یک دهندتارهای مختلفی را از خود نشان میها در مقاطع مختلف عادات و رفو بویژه ماهی زیانآب

ت و توان یافبه صورت تجمع یافته و گله ای می ها راحتی در یک گونه گاهی آن. مشابه نیستها با دیگری از آن
گیری جلب در ماهی. قرار و در حالت شنای سریع هستندگاهی آرام و گاهی بی. گاهی متفرق و پراکنده هستند

از عواملی که بتوانند ه در این رابطه استفاد. دهدال بردن بازدهی صید را افزایش میو تجمیع ماهی امکان با
های مختلف و است که استفاده از طعمه هها بشر دریافتدر طول قرن. ها را باعث شوند بسیار مهم استتجمع آن
 . ها به محل ریختن طعمه و یا استقرار منبع نور شودتوانند سبب جلب ماهینور می

 
علت  ؟کننده اثر مثبت و یا منفی داردزیر بر عامل نور به عنوان جلببنظر شما کدام یک از عوامل نام برده شده در   کار در کالس

 آن را توضیح دهید:
 وجود منابع نوری متفرقهو  شرایط دریا از نظر آرامش، ها()تنوع گونه زیآبنوع ، کدورت آب

 
 

 

تجمع ماهی های ریز پیرامون یک منبع نور  -93 شکل

 در دریا 
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های شیرین بسیاری از کشورها هم در آب های بسیار دور دررای تجمیع نمودن ماهیان از گذشتهاستفاده از نور ب
استفاده از مشعل و یا سبدهای مشتعل که به دنبال قایق کشیده . و هم در سواحل دریا مرسوم بوده است

های ساحلی و جهان از این روش برای صید در آب مناطق یهنوز هم در بعض. شدند از این نمونه بوده استمی
 . (19شکل ) کنندهای دریا استفاده میکرانه

 

 
 استفاده از آتش برای جلب و صید ماهی در کشورهای آسیای شرقی  -41 شکل

 

 های متمایل به نورگونه

بعضی واکنش خوب و بعضی ضعیف و . دهندنسبت به نور واکنش مثبت نشان نمیها به یک اندازه همه ماهی
 :توان نام بردرا می گروههایی که واکنش قوی دارند سه از آن. بعضی هم بدون واکنش هستند

 و شامل  شودهای هرینگ از آنها نام برده میسطح زی ریز هستندکه در گروه ماهیهای گروه اول ماهی
 . شودها میو آنشوی هاانواع ساردین، هاهرینگ، انواعی مثل

 ها ااستگروه دوم شامل اسکوئید . 
  گروه سوم نیز منقار ماهیان(Saury) شودرا شامل می 
همراه با بعضی ، ها ی بزرگتر مثل تالل که از خانواده تون ماهیان کوچک هستنده بعضی دیگر از گونهلبتا

 . نیز قابل ذکر هستند های گیش ماهیان ریزگونه
ب گیری مثل قالهای دیگر ماهیبه دلیل سایر عادات برتر با روش های نام برده شده در باالصید بعضی از گونه

 .استفاده از نور امکان پذیر است پورسین )برای ساردین و تون ماهیان ریز ( با ویا بدون، اسکویید()برای صید 
شوند که وابسته به نور معرفی می دو روش کامالً، گیریاز مرحله کاری مربوط به بحث ماهیاما در این قسمت 

 . های مکندهز: تورهای قیفی باال رونده و پمپعبارتند ا
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 اال رونده تورهای قیفی ب

ماهی . توان نام بردد ماهی کیلکا در دریای خزر را میتورهای مخصوص صی، گیرینمونه بارز از این ابزار ماهی
در  ز این ماهیسه گونه ا. هایی است که تجمیع کردن آن کامال وابسته به استفاده ازنوراستکیلکا از زمره گونه

 . د هستندشود که با این روش قابل صیدریای خزر یافت می
. دهدد صید کیلکا را در شمال تشکیل میدرص 19-99گونه غالب به نام کیلکای آنچوی معروف است که بیش از 

کیلکا  ،ش تورهای قیفی ونورهایی که با استفاده از رولنج. متری است 49الی  15دامنه پراکنش آنها در اعماق 
 متری 19-299صید گاه حضور یافته و در اعماق  کنند در ساعات بعداز ظهر و نزدیک به غروب درصید می

 . کنندمبادرت به انداختن لنگر می
 

  

 گیری مجهز به تور قیفی ویژه صید ماهی کیلکا در دریای خزرشناورهای ماهی -46 شکل

 

دستگاه باشد  2-1با تاریک شدن هوا تورهای خود را که تعداد آن بسته به اندازه و امکانات شناور ممکن است 
بیشتر شناورهای فعال در دریای خزر تنها از یک تور برای صید استفاده . (12شکل ) اندازندنوبت به آب میبه 
ر اما د. جزو مزایای آن محسوب می شود، کم عملیات استفاده از این نوع تور سادگی و مشقت نسبتاً. کنندمی

گی واکنش ماهی ناشی از ویژه متغییر بودن میزان صید که خود، عین حال محدودیت مکان برای تورکشی
بازدهی صید را در این روش مورد تاثیر  ،نسبت به نور است و همچنین اثر عوامل جوی مثل شدت باد و امواج

 . آیدان معایب تورهای قیفی به حساب میدهند که به عنوقرار می
 

 
ل های شیالت و مراکز تحقیقات شیالتی در محاینترنت و یا مراجعه به کتابخانه، ایبا استفاده از منابع کتابخانه  یق کنیدتحق

ده و کیلکا گیر تحقیق نموخصوصیات زیستی و آمار صید کیلکا و شناورهای ، ایزندگی خود در مورد تنوع گونه
 . نتایج کار خود را به صورت پرده نگار در کالس ارائه نمایید

 
 

 

 باالروندهساختار تورهای قیفی 

ای است که راس گونهاستفاده از آن به. از یک شکل مخروطی برخوردار است، این نوع تور با توجه به نام آن
رشته طناب  1-8تور از ناحیه قاعده مخروط به واسطه . باال قرار داردمخروط رو به پایین و سطح قاعده به سمت 
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 1 – 5/1قاب اصلی تور را یک حلقه فلزی به قطر . با قالب یا هرزگرد متصل به کابل وینچ دکل ارتباط دارند
ته خقوی سا های فلزی نسبتاً از گرد کردن لوله و یا میلهجنس حلقه فلزی است و معموالً. دهدمتر تشکیل می

طول . شودبافته توری ذوزنقه شکل ساخته می قطعه 8بدنه )کیسه تور( از برش و بهم دوختن حداقل . شودمی
 .های فلزی است که به بدنه تور دوخته شده اندف کیسه دارای حلقهانتهای قی. رسدمتر می 1-5/1این کیسه به 

سازی تور به وقع رهابا آن ته کیسه را در مها محل رد شدن یک قطعه طناب باریک و محکم است که این حلقه
هایی برای استحکام رشته طناب ،در امتداد طول کیسه تور. آن شودته زنند تا مانع خروج صید از دریا گره می

در مناطقی که میزان . رسدعدد می 8ها به تعداد این رشته طناب معموالً. شودشیدن به بدنه آن دوخته میبخ
، (Cover) یک تور مخروطی دیگر با چشمه در شت تر به عنوان روپوش، رای محافظت تور اصلیب، صید باال باشد

به قاب فلزی در فواصل معین قاعده بزرگ کیسه مخروطی تور . کشندو از بیرون به روی کیسه اصلی می دوخته
م به صورت متقاطع در سطح قاب فلزی دو رشته کابل یا طناب محک. شودهای قوی ومحکم اتصال داده میبا نخ

یسه های کاندازه چشمه. شودایه و محل قرار گرفتن المپ از آنها استفاده می)صلیبی( قرار گرفته که به عنوان پ
. شوداز انواع بدون گره )راشل( انتخاب می )در حالت کشیده( و جنس آن ترجیحاً مترمیلی 1اصلی حدود  تور

رنگ بافته توری بهتر است از حداقل رویت پذیری . داده شده استاجزا کلی یک تور قیفی نشان  11در شکل 
 . برخوردار باشد تا سبب ترس ماهی و مانع از نزدیک شدن آن به محوطه تور نشود

 

 
طناب بستن  -5، حلقه های فلزی -4، طناب کوتاه کمربندی-9، کایل برق-2، المپ-6یک تور قیفی ) متعلقاتاجزا و  -42 شکل

، حلقه فلزی دهانه تور )قاب فلزی(-3، طناب های صلیبی -8، طناب طولی تقویت کننده بدنه تور -7، نه یا زنجیروز -1، ته تور

 کابل وینچ-66، های نگهدارنده تورطناب-61

  



 41 

 تجهیزات نوری
ی ملیاتها در محدوده عوسیله تورهای قیفی برای جذب ماهیامکانات مرتبط با ایجاد روشنایی در هنگام صید ب

برای گسترش منطقه عمل میدان نوری باید قدرت منبع نوردر مرکز قاعده . گیردصید مورد استفاده قرار می
. رندگینیز به نسبت دورتر از آن قرار میها اهیم، هرچه منبع نور قوی تر باشد. مخروط قیف قابل تغییر باشد

ا هبع نور ضعیف هم قادر به جلب ماهیمن. شوددر محدوده دهانه تور نیز کمتر میها احتمال قرار گرفتن آن طبعاً
ای با هر توسط تورهای قیفی مجهز به المپبیشترین میزان صید کیلکا در دریای خز. به سمت تور نخواهد بود

 ارای پوششای دها از طریق یک کابل دو رشتهتامین برق برای روشنایی المپ. کیلو وات است 5-8توان مصرفی 
ری گیرد و برای جلوگییک سرپیچ الستیکی مخصوص قرار می انتهای المپ در. گیردمی عایق الستیکی انجام

وذ در مقابل نف نمایند تا کامالًام در اطراف شیارهای آن تزریق میموم یا الستیک خ، آب به داخل سرپیچ از نفوذ
یت شتر کیلکا و افزایش ظرفتر باعث تجمع بیتر و میدان جذب وسیعتجربه نشان داده که نور قوی. آب عایق شود

کننده( اثر معکوس دهد که روشنایی شدید و درخشان )نور خیرهدر عین حال شواهد نیز نشان می، شودصید می
 . شودهش تراکم آن میرفتار ماهی داشته و باعث کا بر

 عملیات اجرایی در صید 
بازوی  بایست از یک یا دوبه تعداد تور میبسته . های متوسط هستندجزو گروه لنج های کیلکا گیر معموالًکشتی

در انتهای خود دارای یک قرقره برای  وهر باز. جرثقیل در اطراف دکل اصلی یا با پایه مستقل برخوردار باشند
میزان موفقیت در صید در بسیاری از موارد به تجربه و انتخاب مکان . عبور کابل متصل به وینچ و تور است

ک هی نیز کماستفاده از دستگاه سونار یا اکوساندر برای ردیابی محل تجمع ما. گاه داردمناسب در محدوده صید 
 و تور برای آغازکشتی در آن محدوده لنگر انداخته ، با یافتن مکان مناسب. گیران داردموثری در موفقیت ماهی

سپس . نمایندخم می دریا ابتدا بازوی جرثقیل را از حالت عمودی خارج نموده و به سمت. شودعملیات آماده می
مان روشن شده و باعث جلب ماهی ی تور نیز همزچراغ باال. گرددمی تور با آزادنمودن کابل وینچ به آب سرازیر

های کیلکا ماهی، رسددقیقه نیز می 1-29ارد و گاهی به با گذشت زمان که بسته به غنای صید گاه د. شودمی
پس از اطمینان از میزان ماهی  .نماینددر محوطه باالی تور تجمع میده و در اطراف میدان نوری بوجود آم
ها را کشیده و قبل از خروج آن از آب چراغ باالبه کمک وینچ آن را به سرعت ، تجمع یافته در باالی دهانه تور

 شناور جا صید حاصل با باز نمودن گره ریسمان انتهای کیسه در یک مخزن که روی عرشه. کنندخاموش می
رحله ه و مانتهای کیسه با ریسمان مربوطه گره زده شد بعد از تخلیه تور مجدداً. گرددسازی شده است تخلیه می
مورد در شب 19 -59دازی به تعداد توران، در صورت مناسب بودن وضعیت صید. شوددیگری از صید دنبال می

اشیده گی در کابل باالبر یا بروز خر شدن و یا پاره، از قبیل شکستن المپ؛ مشکالت حین کار. رسدنیز می
مواردی هستند که سبب توقف از زمره ، بروز پارگی در بدنه تور و های اتصال تور به هرز گرد کابل وینچطناب
البته همه این موارد قابل جبران بوده و با مهارت خدمه و استفاده از امکانات یدکی که در کشتی . شوندکار می

 . یابدم صورت گرفته و عملیات ماهیگیری استمرار میر الزتعمی، وجود دارد
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فعالیت 
 کارگاهی

یک نمونه گره مناسب برای بستن انتهای یک تور کیسه مانند ویا در ، با تجاربی که در درس ملوانی فرا گرفته اید 
ن محلی توانید از صیاداهای مشابه را نیز میگره. صورت دسترسی به تورقیفی را تمرین نموده و به خاطر بسپارید

 . به تجربه درآورید یاد گرفته و در کارگاه با سایر دوستانتان
 

 
 

 

 Pump Fishing With Light) (گیری با پمپ و نورماهی

 راما به جای استفاده ازتور برای اسی. دراین روش نیز نور عامل اصلی برای جلب ماهی به سمت کشتی می باشد
. شودگیرد استفاده میه لوله مکش آن در زیر آب قرار میهای قوی کصید، از پمپنمودن و باال کشیدن 

را روی عرشه آن های ویژه صید با پمپ از شناورهای دارای تور قیفی بزرگتر بوده و امکانات بیشتری کشتی
 . (11شکل) توان نصب و مورد استفاده قرار دادمی
 

 
 طرح کلی از یک کشتی ویزه صید کیلکا با پمپ و استفاده ازنور -49 شکل

 
 

در ابتدا یک لوله . شودلنگراندازی آغاز می ناسب صیدگاه وعملیات صید با مستقر شدن کشتی در مکان م
 خرطومی قطور که یک سر آن به پمپ مستقر در کشتی و سر دیگرش به یک دهانه قیفی شکل که دهانه نسبتاً

 .با استفاده از یک کابل متصل به انتهای آن به آهستگی در دریا رها شده تا به عمق مناسب برسد، داردوسیعی 
به موازات این لوله یک عدد المپ نیز که سیم تغذیه الکتریسیته مورد نیاز آن به ژنراتور کشتی وصل است در 

لوله خرطومی قرار ر میدان مکش ها به سمت آن جلب شده و دبا روشن شدن چراغ ماهی. گیردمیآب قرار 
 . (11شکل )گیرند می

 لوله خرطومی

 چراغ روشنایی
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 استقرار لوله متصل به پمپ و روشن نمودن -6، مراحل مختلف صیدکیلکا با پمپ -44 شکل

 های پیرامون چراغ روشن نمودن پمپ و مکش ماهی -2، ها به سمت آنالمپ در زیرآب وجلب ماهی

 

های پیرامون سیفون لوله و المپ را به باال مکیده و بر روی ماهی، آبدر این مرحله پمپ روشن شده و همراه با 
حه مشبک به دریا آب همراه با صید از زیر صف. نمایدبر روی عرشه قرار دارد تخلیه می یک صفحه مشبک که
ماهی های روی صفحه مشبک در نهایت توسط خدمه جمع . مانندها بر روی آن باقی میتخلیه شده و ماهی

 . یابندبه سالن نگهداری انتقال می، سبد برای عمل آوری یا انجماد و باآوری 

 
 ساختار پمپ و متعلقات آن  -45 شکل
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 ایارزشیابی مرحله
 

 مراحل کاری ردیف
)ابراز، شرایط کار 

 نتایج ممکن مواد، تجهیزات، مکان(
 ، داوری، استاندارد )شاخص ها
 نمره دهی(

 نمره

1 

کار با ابزارهای 
گیری وابسته ماهی

به نور )تورهای 
قیفی باالرونده و 

 پمپ(

 تجهیزات:ابزار و 

 کالس و کارگاه مکان:

 

باالتر از سطح 
 انتظار

، ساختار، گیرانواع تورهای گوش
ها را ، کاربرد و مزایا و معایب آنمشخصات

 . به طور کامل بداند
1 

سطح در 
 انتظار

نقش نور را در صید با تورهای قیفی و پمپ 
مکانیسم  کاربرد این دو روش و با بداند و

 صید با آنها آشنایی کامل داشته باشد
1 

تر از پایین
 سطح انتظار

روش صید باتورهای قیفی باال رونده و پمپ 
 . را بداند

2 
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  (Fishing With Trawl Nets)گیری با انواع تورهای ترال ماهی

م شده در چند دهه گذشته با تحقیقات انجا. مدرن صید به حساب آوردتورهای ترا ل را می توان جزو ابزارهای 
ی در کشورهای پیشرو در امر گیرقیقاتی و طراحی تور و ادوات ماهیها در مراکز تحبر روی ساختار و عملکرد آن

در حال . ها صورت گرفته استبر روی آن یری تغییرات و اصالحات زیادی در جهت افزایش راندمان صیدماهیگ
های مختلف طراحی و استفاده ا برای استفاده در کشتی های ماهیگیری با اندازههحاضر انواع مختلفی از آن

یری گو پاره ای دیگر برای ماهی، کف زی و نزدیک به کف زیانآبها برای صید بعضی از آن، از نظر ساختار. شودمی
 . طراحی می شوند های میانی آب دریا و اعماق مختلفدر الیه

  

 های میان زی و میگوتورهای ترال برای صید ماهیروش صید با نمونه هایی از  -41 شکل

 

قرار  ای را که به صورت افقی در آبدهانه یک کیسه پالستیکی یا پارچه، اگر بخواهیم بدون کمک گرفتن از دست  فکر کنید
 چه ترفندی را باید اعمال نماییم؟داده ایم باز بماند 

 
 

از قطعات بافته اصلی آن تماماً ساختمان تورهای ترال به شکل یک کیسه مخروطی یا قیفی شکل است که بدنه
هایی که بسته به اندازه و شکل دادن به آن نیز از رشته طناببرای استحکام و . های توری ساخته شده است

جزو  گیر کهها بر خالف تورهای گوشوع از دام این ن. شودای قطرهای متفاوت است استفاده میبزرگی آن دار
جزو ، افتدبه آن ها برخورد نموده و گیر میشوند و ماهی به صورت اتفاقی ادوات صید انتظاری محسوب می

لذا نیاز به آن است که پس از رها نمودن کیسه تور و . شوندال یا به عبارتی تعقیبی محسوب میادوات صید فع
آن را به دنبال خود یدك کشیده تا زمانی که عملیات صید  قایق صیادی منظماً کشتی و یا ، متعلقات آن در آب

 . خاتمه پذیرد
 

یک کشتی یا قایق تراولر را با شناورهای مشابه که به روش استفاده از تورهای گوش گیر و یا قفس مبادرت به   بحث کالسی
از  ؟کدامیک از آنها نیاز به قدرت بیشتری داردبه نظر شما موتور . صید می کنند را مورد مقایسه نظری قرار دهید

 . جمع بندی قرار دهید دالیل خود را به بحث گذاشته و در نهایت مورد ؟نظر مصرف سوخت چطور
 

 

 

 مکانیسم صید با تورهای ترال 

یک سر آن دهانه ای . تورهای ترال از یک ساختمان قیفی شکل برخوردار هستند، همان گونه که اشاره شد
در دو طرف این کیسه دو دیواره توری به مثابه دو بال به جلو امتداد . شودباریک می گشاد و انتهای آن تدریجاً
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ها با باز شدن از طرفین باعث می شوند سطح زیر پوشش صید در بستر دریا وسعت بیشتری پیدا این بال. دارند
 . رودبالطبع بازده صید نیز باال تر میکند و 

می بایست ته آن را با پیچاندن ، های وارد شده به این قیف توری از قسمت انتهاییاز خروج ماهی برای ممانعت
 . و گره زدن یک طناب به دور آن مسدود نمود

های تور از انتهای جلویی خود به دو رشته طناب یا کابل های سیمی که به کشتی وصل هستند در جهت بال
ع هر آنچه از انوا لذا. شودنیز به جلو کشیده می کت کشتی مجموعه تورحر و به تبع حرکت شناور قرار گرفته

در . دافتنو در ته کیسه تور ترال به دام میکه در مسیر آن قرار بگیرد وارد این دهانه قیفی شکل شده  زیانآب
آن  هواقع مکانیسم صید با تورهای ترال به نوعی فیلتر کردن آب دریا در مسیر حرکت کشتی و تور متصل ب

 . است
 

ش تفاوت های دو رو، در گروه های پنج نفره تقسیم شوید و هرگروه به صورت جداگانه با مقایسه دو شکل روبرو  کار در کالس
 در قالب را بندی نتایج کار خود هر گروه جمع. صید را از جنبه های مختلف کمی و کیفی مورد بحث قرار دهید

بحث گذاشته و در نهایت یک گزارش واحد از نتایج حاصله به عنوان مقایسه یک گزارش کوتاه با سایر گروه ها به 
 . علمی و فنی دو روش صید مذکور تهیه و به کتابخانه هنرستان تقدیم نمایید

 

   

 

 

 (Trawler Vessels)گیری ترالر های ماهیکشتی

گیری تجارتی های ماهینوعی از کشتی، شودنیز گفته می( Dragger) هارالر که به آنگیری تهای ماهیکشتی
معروف  (Trawling)تور کشی با تورهای ترال که به . تورهای ترال طراحی شده اند به کارگیریهستند که برای 

گیری است که با کشیدن تور ترال بر روی بستر و جاروب نمودن آن ویا به دنبال کشیدن روشی از ماهی، است
  .شودالر به صورت فعال در عمق مشخصی از الیه های آبی دریا انجام میاین تور در پس یک یا دو کشتی تر

 ( را(Multi – Rig( و یا به صورت هم زمان چند تور ترال (Double Rig یک کشتی ترالر قادر است یک و یا دو
 . وجود امکانات و قدرت موتور آن دارد، که این بستگی به نوع طراحی؛ برای صید مورد استفاده قرار دهد

یری گتوان برای به کارگیری آنها در عملیات ماهیطیف وسیعی از انواع شناور را می، بسته به اندازه تورهای ترال
ازدهی ن ببنابرای. شوندوه در مدت زمان کوتاه استفاده میتورهای ترال برای صید انب اصوالً. مورد استفاده قرار داد

دستمزد کارگران ، آذوقه، ان هزینه های جاری شناور مثل سوختها باید در حدی باشد که عالوه بر جبرصید آن
های ثابت مثل بهای خرید شناور و ماشین آالت  توجیه الزم برای سرمایه گذاری، و سایر مواد و ادوات مصرفی

لذا هرچه شناور بزرگ تر و مجهز تر باشد باید در جستجوی صید بیشتر . مستقر بر روی آن را هم داشته باشد
 . ارزشتر نیز باشدو با 
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های صنعتی آن نیز در مقیاس موتور لنجولی انواع نیمه ؛ بیشتر شناورهای ترالر صنعتی در مقیاس کشتی هستند
میگو از های جنوب کشور در دو دهه اخیر بعضی از صیادان برای صید در آب. شوندکوچک و بزرگ مشاهده می

یرانی گماهی. کنندرال در آب های کم عمق استفاده میتورهای ت های کوچک فایبر گالس نیز برای استفاده ازقایق
، زیبآدر فصل مناسب صید این ، های میگوبعضی از بنادر نزدیک به صید گاه در، هستند نیز موتورلنج که دارای

های یکشتاما . دهندور ترال را مورد استفاده قرار میهای صید خود تبا تغییر ابزار، با کسب مجوز از شیالت منطقه
در بعضی از . کنندو میان زی استفاده می کف زیهای های ترال برای صید انواع ماهیفلزی و بزرگ از تور

های بسیار بزرگ و مجهزی را به صورت اختصاصی برای به کشتی؛ ر بسیار غنی از ماهی دارندکشورها که ذخای
ها دارای امکانات کافی و مجهز بیشتر این کشتی. دهندرال ساخته ومورد استفاده قرار میکار گیری تورهای ت

بعضی  .برای انجماد و نگهداری طوالنی مدت صید تا زمان تکمیل ظرفیت و بازگشت به بندر برای تخلیه هستند
ترالرهای مرسوم در در زیر انواع مهم و رایج . از آنها حتی دارای امکانات عمل آوری صید نیز در کشتی هستند

 . وندشجهان توصیف می

  (Side Trawler)ترالر بغل کش ( الف

م عملیات از یک سمت کشتی تما، به جای آن که تور از پاشنه کشتی به آب رها شود در این نوع از ترالرها
اری دسردخانه و انبارهای نگه. کابین ها و پل فرماندهی در عقب و نزدیک به پاشنه استقرار دارند. گیردصورت می

 جلو کشتی یکی در قسمت نزدیک به، در قسمت میانی دو داربستها قرار دارد. کابین در قسمت جلوی ،صید
های متصل به بال ر یک سمت کشتی وجود دارد که کابلها و به طور کلی هردو دو دیگری در جلوی کابین
تور در قسمت وینچ اصلی برای باال کشیدن . گذردهای آویخته بر دیرك افقی آنها میهای تور از میان قرقره 

الرها تا اواخر دهه شصت میالدی به طور وسیعی راین نوع از ت. میانی و نزدیک به سینه کشتی مستقر است
رال روش ت هایی که بهاما به تدریج جای خود را به کشتی؛ توسط اکثر کشورها ی اروپایی مورد استفاده بودند

ها ی ترالر برای صید  شورها امروزه از این نوع کشتیتنها معدودی از ک. دادند، نده بودکشی از عقب تجهیز شد
دستگاه از دو  آوری و رهاسازی تور ترالرای جمعترالرهای بغل کش در سطح عرشه خود ب. کننداستفاده می
 . (14شکل) ها قرار دارد برخوردار هستندصورت عرضی در عرشه و جلوی کابین وینچ که به

 

 
 

 

 داربست جلو

 عقبداربست 
 وینچ

 انبارهای ماهی

 گیری ترالر بغل کشیک نمونه کشتی ماهی -47 شکل
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 (pair Trawlers Bottom)ی کف روب زوجی ترالرها (ب
ماهی از دو کشتی های ؛ با تورهای ترال میان آبی استفاده می شود گیریماهیدر این روش که بیشتر برای 

. هستند Class) (به عبارت دیگر هردو از یک کالس. مشابه یکدیگر هستند می شود که معموالً استفاده گیری
شود تا در هنگام عملیات تور کشی هماهنگی بهتری بین آنها نظر اندازه و قدرت موتور باعث میمشابهت آنها از 

 . وجود داشته باشد و راحت تر بتوانند سرعت مورد نیاز را در حرکت توام فراهم نمایند
ین در ا. گیرندبه کار می گیریماهیرا در عملیات  ترال تور یک هایی هستند که مشترکاً وجی ترالرز ترالر های

ابتدای هریک  در عوض. شودجوانب به صورت افقی استفاده نمی روش از تخته ترال برای باز نمودن دهانه تور از
باط ها در ارتاگانه با یکی از کشتیبه صورت جد هریک های تور ترال که به یک کابل قوی متصل هستنداز بال
ور شود تا دهانه تگیرند سبب میکه دو کشتی در آغاز عملیات ماهیگیری از یکدیگر می با فاصله ای. هستند

با این خصوصیت و با توجه به عدم استفاده از تخته ترال آنها قادرند تور بزرگتری . ترال به صورت افقی باز شود
. درد استفاده قرار دهنکنند موز یک تور برای صید استفاده میشناور ترالر منفرد که تنها ارا در مقایسه با یک 

یی که از موتورهای با قدرت کمتر برخوردار هستند و به سختی قادر به استفاده از تورهای هاکشتی، در این روش
این  توانند دربه راحتی می، باشداز به توان باالیی برای کشیدن آنها به صورت منفرد میترال تخته دار که نی

 . رال کشی بپردازندتروش به 
دو کشتی در حین عملیات بویژه در مواقع  سختی هماهنگی بین ناخداهای، یکی از مشکالت عمده در این روش

این روش ابتدا در نیمه قرن بیستم در اروپای شمالی برای صید ماهی هرینگ ابداع شد . طوفانی بودن دریا است
های ایران این روش مرسوم نیست در آب. رعت در سایر کشورهای دیگر دنیا نیز مورد استفاده قرار گرفتو بس

چینی بر اساس یک قرارداد  گیریماهیهای شمسی تعدادی از کشتی 2189 -49هایو تنها در یک دهه از سال 
امروزه این . کردندوش صید میبه این ر کف زیهای برای بهره برداری از ذخایر ماهی شیالتی در دریای عمان

 . (19و 11 هایشکل) شودیاد شده در باالکمتر استفاده می روش نیز به دلیل مشکالت
 

 
  درحین عملیات تورکشی زوجی گیری ترالرکشتی ماهی دو فروند -48 شکل
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 با ترالرهای زوجی گیریماهیمراحل مختلف عملیات  -43 شکل

 
   کار در کالس

 . باال را مورد دقت قرار داده و مراحل چهارگانه توراندازی را با دو شناور ترسیم شده تفسیر نمایید شکل
 
 

 

 

  :مزایای ترال کف زوجی

امکان استفاده از تورهای ترال بزرگتر در مقابسه با ترالرهای ، ترین مزیت در روش صید ترال کف با دو شناورمهم
ش نیازی به استفاده از تخته ین رواز آن جایی که در ا. کنند می باشدمی شناوراستفادهپاشنه کش که از یک 

صرف مشود تا این مهم سبب می. یابدرای کشش تور تا حد زیادی کاهش میدر نتیجه نیروی الزم ب، ترال نیست
 15الی  19یرند در حد گتور را به صورت منفرد به کار می هایی که همان اندازهسوخت نیز در مقایسه با کشتی

های کم عمق روش پایین بودن صدای کشتی در آب های اینگر از مزیتیکی دی. در صد صرفه جویی شود
های زوجی با فاصله گرفتن از یکدیگر در هنگام عملیات زیرا کشتی. هنگام عبور از محدوده تمرکز گله ماهی است

هایی که در بین محدوده عبور امر مانع از ترس و فرار ماهی اینلذا . کنندور کشی از روی گله ماهی عبور نمیت
؛ ودشواسط فاصله بین دو کشتی کشیده میبنابراین تور که در حد . شودکشتی قرار گرفته اند به اطراف میدو 
 . کند تواند بهتر آنها را صیدمی
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 (Stern Trawler)ترالر پاشنه کش ( پ
از ، کی از آن بود که تمام عملیات توراندازی و جمع آوری مجدد آنحا؛ آنچه در ترالرهای بغل کش آموختید

کشی از قسمت حال آنکه در این نوع از ترالرها تمام عملیات توراندازی و تور. یک سمت کشتی انجام می شود
 ) ( Slipway ( یا(Rampپاشنه کشتی در بخش میانی خود دارای یک سرسره . گیردپاشنه کشتی انجام می

وجود این سرسره سبب تسهیل در عملیات توراندازی و باال کشیدن تور در خاتمه عملیات . (59 )شکل است
در قسمت عقب کشتی و نزدیک به پاشنه یک داربست بسیار قوی به صورت طاق . شودبر روی عرشه میصید 

از تیرك افقی آن . کاربردهای متعددی داردداربست این . معروف است( Gallow)دروازه وجود دارد که به نام 
تورهای سنگین و وتخلیه جهت کمک به باال کشیدن  لزی قوی و بزرگ برای مواقع ضروریتعدادی قرقره ف

در قسمت باالی آن امکان نصب وینچ کوچکی برای جمع آوری کابل عمق یاب تورهای . حجیم استفاده میشود
امکان باال رفتن و ، راولرهای بزرگ وجود دارددر انواع بزرگ آن که در ت. وجود دارد Net Sounder) (میان آبی
یگر د های مربوط به باال کشیدن تور و یا بعضی اقدامات عملیاتیآن برای نظارت بر بعضی از فعالیتحضور بر 

نصب چراغ برای روشن نمودن سطح عرشه و همچنین چراغ پاشنه برای دریانوردی در شب نیز . وجود دارد نیز
 .تفاده از این داربست باشدمی تواند از موارد اس

 

 
 و داربست آن از سمت پاشنه و موقعیت سرسره تصویر یک کشتی ترالر پاشنه کش -51 شکل

 
اما بعضی از انواع آن با . کننداستفاده می گیریماهیاز یک تور ترال کف روب برای  کش معموالًترالرهای پاشنه
کوچکتر را  دو تور ترالاز امکان استفاده هم زمان، کشتی های میانیتاشو درطرفین قسمت بازویدارا بودن دو 

 . (51شکل ) نیز دارند

 (Ramp) سرسره

 ((Gallowداربست 
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 خاتمه عملیات تورکشی و استقرار تور ترال بر روی عرشه در یک کشتی ترالر پاشنه کش -56 شکل

 

 (Double Rig Trawlers) ترالرهای دو بازویی( ت

 یگیرماهیدر روش . شودجدید محسوب میهای نسبتاًترال به صورت هم زمان یکی از روشگیری با چند تور ماهی
در ترال کشی . سه و گاهی چهار تور به صورت هم زمان وجود دارد، امکان استفاده از دو، با بیش از یک تور ترال

و آنها بیشتر برای صید میگ. با ترال منفرد کوچکتر و ارتفاع کمتری دارند تورها در مقایسهمعموال ً، با چند تور
ز یکی ا. شوندهای باله دار دارند استفاده میبا ماهی که موجودی کم تحرك و سرعت شنای کندتری در مقایسه

وع از این ن. ترالرهای دو بازویی است؛ کننده بیش از یک تور ترال استفاده میشاخص ترین نمونه ترالرهایی ک
اما با توجه . میالدی ابداع و بکار گرفته شدند 2959های ترالر اولین بار در منطقه خلیج مکزیک در دهه کشتی

ا این نوع ترالره. به سرعت در سطح جهان مطرح و مورد استفاده قرار گرفتند، به مزیت باالی آنها در صید میگو
درصد عرض بیشتری را در مقایسه با ترال منفرد پوشش  19الی  19با استفاده هم زمان از دو تور ترال قادرند 

برای  ط از یک تورهایی که فقآن دسته از کشتی داد ه و بالطبع راندمان و بازدهی صید بیشتری را در مقایسه با
 به عالوه مشاهده شده است که سوخت مصرفی این دسته از ترالرها تا حدود. کنند داشته باشندصید استفاده می

 . کنند پایین تر استبزرگتر و به صورت تک استفاده می در صد نسبت به آنهایی که از یک تور 15
به  ته به بزرگی کشتیطول این بازوها بس. طویل فلزی هستندمحکم و نسبتاً  ها دارای دو بازویراین نوع از ترال

نی آن جاسازی شده و قابلیت سمت میادر طرفین دکل اصلی کشتی و در ق این بازوها معموالً. رسدمتر می 21-8
 . (51 شکل) جمع شدن به موازات دکل اصلی حول یک لوال را دارند
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 موقعیت تورها در حین صید ودر حین عملیات تور اندازی  ترالردو بازوییصیادی کشتی  -52شکل

 

 کشتی و به سمت عقب و یاقادر است بازوها را به صورت افقی در طرفین ، در موقع بازگشت کشتی به بندرگاه
. های اسکله شودها و یا کنارهتا مانع از برخورد با سایر کشتی عمودی در امتداد دکل اصلی جمع آوری نماید

 . اسب بخار هستند 159 -499و موتورهایی با قدرت  متر طول 21-14دارای  این نوع از ترالرها معموالً
آنها خدمه کمتری را در مقایسه با سایر . باشندقادر به مانور در عملیات صید می ترالرهای دو بازویی به سهولت
 های بارز آنها امکان استفاده از یک تور کوچک ترال آزمایشی یکی از ویژگی. ترالرهای مرسوم نیاز دارند

(Try Net)  فاده از ترال است. متر در حین عملیات صید با تورهای اصلی است 5/1-1با طناب فوقانی به طول
ر ب مشخص نمایند تورکشی دقیقاً  بیشتر بدان خاطر است که، باردقیقه یک 29-25کوچک آزمایشی در هر 

 . شودمحل حضور گله میگو انجام می
صورت عرضی در قسمت میانی و پشت ای هستند که بهاین دسته از ترالرها دارای یک دستگاه وینچ سه بشکه

سوم  بشکه. دو بشکه اصلی برای جمع آوری کابل های متصل به تورهای اصلی هستند. ها قرار داردفضای کابین
 . (51شکل )به کابل تور آزمایشی اختصاص دارد

 

 
  ترالر دو بازویی از نمای پشت ماهیگیرییک کشتی  تصویر عملیات توراندازی توسط -59 شکل

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Trawer_Hauling_Nets.jpg
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 نمونه ای از وینچ مورد استفاده در ترالرهای دو بازویی -54 شکل

 

 های ماهی یاب عمودیبسته به اندازه کشتی از دستگاه برای ردیابی ماهی و یا میگو در این نوع از ترالرها
(Fish Finder) با قدرت و توان مختلف می توان استفاده نمود . 

 

 مکانیسم صید با تورهای ترال

 برای. از شدن دهانه کیسه خود نیازمند اعمال چهار نیرو به چهار سوی دهانه کیسه هستندبرای ب تورهای ترال
. ندکوی رو به پایین را به آن وارد میاین کار حاشیه پایینی دهانه متصل به یک طناب حاوی وزنه است که نیر

. ندکا به دهانه اعمال میباال ربه  حاشیه فوقانی دهانه کیسه نیز به یک طناب دارای بویه وصل است که نیروی رو
با واسطه دو طناب بلند به ، (Otter Board)برای باز ماندن دهانه کیسه از جوانب نیز دو تخته فلزی یا چوبی 

هنگام  .آیند متصل استهایی که از وینچ به سمت تور میز سمت دیگر توسط دو کابل به وایرهای کیسه و ابال
. ودشفین و خارج از مسیر حرکت کشتی میها به طررانده شدن تخته باعث فرار و ها نیروی آبکشیدن این تخته

 . گرددباز ماندن دهانه تور از جوانب میاین نیروی گریز از محور مسیرحرکت کشتی سبب 
 

 
ا های مختلف رمحل اتصال طناب ها و کابل، یک تخته ترال را از نزدیک مورد بررسی قرار داده و با رسم شکل آن  یق کنیدتحق

 . بر روی آن مشخص نموده و علت جانمایی زنجیر های اتصال را در خارج از محدوده مرکز تخته توضیح دهید
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ده و مزایا و معایب امکانات و تجهیزات آن ها را مورد مقایسه قرار دا، با مقایسه دو شکل زیر از دو شناور ترالر

نیاز به بررسی بیشتر می توانید از طریق اینترنت و بازدید از شناورهای  در صورت. ها را بنویسیدفعالیت با آن

 . مشابه در بنادر محل زندگی خود نیز این مطالعه را انجام دهید
 

 موتورلنج ترالر نیمه صنعتی کشتی ترالر صنعتی

  

  
 

 ایارزشیابی مرحله

 مراحل کاری ردیف
)ابراز، مواد، شرایط کار 

 نتایج ممکن تجهیزات، مکان(
 ، داوری، استاندارد )شاخص ها
 نمره دهی(

 نمره

5 
ماهیگیری با 
انواع تورهای 

 ترال

 تجهیزات:ابزار و 

 کالس و کارگاه مکان:

باالتر از سطح 
 انتظار

انواع تورهای ترال و شناورهای ترالر را با توجه 
 به مشخصات و کاربرد آنها به طور کامل بداند
و تجهیزات و عملکرد آنها را در عملیات صید 

 بتواند تشریح نماید. 

1 

 سطح انتظاردر 
های ترالر را بشناسد ترال و کشتی انواع تورهای

 .و تفاوت آنها را به صورت کامل تشریح کند
1 

ح سطتر از پایین
 انتظار

انواع تورهای ترال رابداند ولی اختالف آنها را 
 تشخیص ندهد. 

2 
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  (Purse Seine) ایپیالهگردان تورهای انواع با  گیریماهی

ای )پورسین( را همانند تورهای ترال می توان به عنوان یکی از پیشرفته ترین ادوات صید در قرن تورهای پیاله 
ی گله اهایی که به صورت مجتمع و کارآیی بسیار باالیی در صید ماهیاین نوع تور از بازدهی و . اخیر نام برد
بیشترین کاربرد آنها برای صید ماهی های سطحزی )پالژیک( . کنند برخوردار استا مهاجرت میحرکت و ی

های کنسرو ماهی خانجات عمل آوری صید مثل کارخانهتوان ادعا نمود که توسعه بسیاری از کارامروزه می. است
، گهرین، آنچوی، از ماهیان ریز مثل ساردین هاییگونه. گیری استکارگیری این روش در عملیات ماهی مدیون به

 های با ارزشبه عالوه صید انبوه ماهی. کنندین را در دنیا با این روش صید میپیلچارد و کاپل، پوالك، اسکاد
شوند نیز به همین های مهاجر و سطح زی محسوب میتون ماهیان که آنها نیز جزو ماهیاقتصادی باال مثل انواع 

ضیح تو های نام برده شده با بعضی از دیگر ادوات صید که قبالًسیاری از گونههرچند که ب. شوندروش صید می
در بعضی  .ها در مقایسه با تورهای گردان پیاله ای بسیار کم استاما نسبت صید آن، شوندداده شدند نیز صید می

ل مث کف زیهای ونهد حتی بعضی از گاز کشورهای اروپایی با تغییرات و اصالحاتی که در این نوع تور داده ان
توان ادعا نمود که در مقایسه به طور کلی می. کننده صورت گله ای تجمع دارند صید میماهی کاد را که ب

 .این نوع تور باالترین در صد صید را در دنیا به خود اختصاص داده است، گیرینفرادی با هریک از ابزارهای ماهیا
-اس کالن یعنی توسط شرکتگیران سنتی و هم در مقیتوسط ماهی م در مقیاس خردتورهای گردان پیاله ای ه

در حقیقت پیشرفت صید با تورهای گردان پیاله ای تا حد زیادی . شوندهای ماهیگیری صنعتی به کار گرفته می
ها تیشد و همچنین بهبود فنون ساخت کمرهون معرفی نخ های سینتتیک که از استحکام باالیی برخوردار هستن

انند دو ابزارهای کنترل از راه دور می الکترونیکی یاب ماهی هایدستگاه، و ابزارهای کمک صیادی مثل انواع وینچ
 . (55شکل )
 

 
 ستقرار تور گردان پیاله ای به دور یک گله ماهی شناسایی شده توسط کشتی پورس سینر -55 شکل

 

در آن دوره با . میالدی الهام گرفته شد 2919ساحلی در دهه ابداع ساخت تورهای پیاله ای از تورهای کششی 
 عمالً ، انجام بعضی اصالحات و تغییر در طناب پایین تور و ایجاد امکان گرد کردن و جمع نمودن آن از زیر

 . های فرا ساحلی فراهم شدی و زمینه به کارگیری آنها در آبتورهای پیاله ای طراح
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 . ها می شناسید؟ نام ببریدهی از طریق محاصره نمودن آنی را برای صید ماهای دیگرچه روش  فکر کنید

 
 

در ابتدا با هدف بهره برداری بیشتر . آغاز شد 2149از دهه  استفاده از تورهای گردان پیاله ای تقریباً ما کشور در
کشتی پورساینر این کار صورت از ذخایر تون ماهیان در حوزه اقیانوس هند و دریای عمان با خرید چند فروند 

های فرا ساحلی پالژیک ریز مثل ساردین ماهیان در آب هایبرداری از ذخایر ماهیهم زمان نیز برای بهره. گرفت
له ای کوچک برای استفاده در تورهای گردان پیا به کارگیریساخت و ، خلیج فارس و دریای عمان طراحی

گله  تدریای خزر نیز با توجه به وجود ذخایر کفال ماهیان که به صوردر آب های  (.58شکل )ها آغاز شد قایق
 . ها به کار برده شدع تور طراحی و برای صید این ماهینمونه ای از این نو؛ ای تجمع دارند

 

و برای صید چه  در کدامیک از بنادر و مراکز صید شمال و جنوب ایران از روش صید با تورهای گردان پیاله ای  یق کنیدتحق
استفاده می شود؟ می توانید با مراجعه به تعاونی های صیادی و شیالت منطقه آماری از میزان صید با این  هاییگونه

 . روش برای گونه های مختلف تهیه نموده و گزارش کامل خود را به کالس ارائه نمایید
 

 

 

 
 های جنوب کشورآبعملیات صید ماهی ساردین با استفاده از تور گردان پیاله ای با دو قایق در  -51 شکل

 

کار گیری تور و نوع کشتی و اندازه و نحوه به، عادات و رفتار و عمق محل تجمع گله ماهی، بسته به صید هدف
 . تجهیزات مورد استفاده در آن متفاوت است

 

 
  روش استفاده از تورهای گردان پیاله ای عملکرد کلی صید به - 57 شکل
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و تور مورد استفاده به طور  ماهی گیریرا مورد بررسی قرار داده و استنباط خود را از عملکرد کشتی ، 55 شکل  کار در کالس
خالصه حداکثر در یک صفحه شرح داده و در نهایت با دیدگاه سایر هنرجویان کالس خود مقایسه و نتیجه گیری 

  . نمایید
 

 انواع تورهای گردان پیاله ای از نظر ساختمان

یعنی بدنه اصلی . تورهای گردان پیاله ای از نظر ساختمان عمومی تا حد زیادی شبیه به تورهای پره هستند
طویل ساخته شده که حاشیه باالیی آن به دلیل اتصال به یک طناب دارای  آنها از یک دیواره توری نسبتاً 

اب یک طن متعدد در آب به سمت باال کشیده می شود و حاشیه پایین آن برعکس به خاطر اتصال بههای بویه
یکی از تفاوت های اصلی این نوع تور با تورهای پره وجود حلقه های متعددی است . رودوزنه به پایین فرو می

 ع کردنها امکان جمون آنت وبا رد شدن یک طناب از درکه با فواصل معین در حاشیه زیرین تور نصب شده اس
کند که البته جزییات مربوط به ساختار تورهای گردان پیاله ای را در پودمان یک به حاشیه پایینی را فراهم می

 . تفصیل فرا گرفته اید
در (Bunt)گروه اول آن هایی هستند که کیسه تور . شوندی این تورها به دو دسته تقسیم میاما از نظر ساختار کل

انی قرار دارد و بالطبع تور باید از دو طرف جمع آوری شود تا در نهایت گله ماهی محاصره شده در قسمت می
ای هکیسه به جای آنکه مثل سایر قسمت در بعضی از این نوع تورها. بخش میانی دیواره تور تجمیع و به دام افتد

لت کیسه ای دارد از این نه تور ترال حامشابه بد، بدنه به صورت یک دیواره توری اما با نخ های ضخیم تر باشد
کل ش. گیرداز کشورها مورد استفاده قرار می توان به تور های معروف به المپارا اشاره نمود که در بعضینمونه می

 شکل) و یا گاهی نزدیک به مستطیل باشد ایهقتور در انواعی که کیسه در مرکز بدنه قرار دارد ممکن است ذوزن
 . (الف و ب، 51

پس برای تجمیع و اسارت . های دیواره قرار داردتورهایی هستند که کیسه تور در یکی از کناره؛ گروه دوم
ا ههای محاصره شده تور را ابتدا باید از سمت مقابل تور که فاقد کیسه است جمع نمایند تا در نهایت ماهیماهی

 . (، پ51شکل ) مستطیل است تور معموالً در این گروه شکل . در قسمت کیسه تجمع یافته و به دام افتند

 
  تور گردان با کیسه کناری (پ؛ تور گردان با کیسه مرکزی( انواع تورهای گردان پیاله ای: الف و ب -58 شکل
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 مکانیسم صید با تورهای گردان پیاله ای 

 صید با کشتی (الف

 پورس می کنند اصطالحاً  ماهی گیریدرت به ای مباهایی که به روش استفاده از تورهای گردان پیالهکشتی
ها از تجهیزات و امکانات خاصی برخوردار هستند که سبب این کشتی. نامیده می شوند (Purse Seiner)سینر 

شود تسهیل کار در ردیابی گله ماهی و همچنین عملیات تورریزی و جمع آوری آن و باال آوردن صید حاصل می
 . (59شکل )
 

 

 سینر و محل قرار گرفتن تجهیزات و امکانات مختلف آن سیک کشتی پور طرح کلی از -53 شکل

 

قایق کمکی برای عملیات ، رادار، های سوناردستگاه، ایتوان به سیستم ارتباط ماهوارهانات میاز جمله این امک
 بسیار قوی وهای دوربین، برجک دیده بانی، (Power Block)آوری تورای مخصوص جمعوینچ قرقره، توراندازی

 . (89شکل) اشاره کرد بالگردهای پورس سینر حتی در بعضی انواع مدرن و بزرگ کشتی
 

 
 الف

 
 ب

 
 پ

 :های پورسینرتصویر بعضی از تجهیزات در کشتی -11 شکل

 پ( ماهی یاب یا سونار، قایق کمکی یا اسکیف (ب، برجک دیده بانی( الف
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کارکنان کشتی با استفاده از ، درشت مثل تون ماهیانهای پالژیک های پورساینر ویژه صید ماهیدر کشتی
یی هاکشتی. نمایندوقعیت آن را ردیابی و شناسایی میسونار و گاهی به صورت مشاهدات چشمی گله ماهی و م

قادرند حجم تقریبی و عمق استقرار گله ماهی را محاسبه تموده و در صورت مناسب ، که دستگاه سونار دارند
برای این کار ابتدا یک سر تور را با طناب به یک بویه بزرگ متصل . مقدار صید مبادرت به توراندازی نمایندبودن 

بویه متصل به تور به آب پرتاب شده و سپس بخش کمی از تور ، با نزدیک شدن کشتی به گله ماهی. می کنند
ناسب به دور محل استقرار گله شروع به حال کشتی با سرعت م. بویه به آب می ریزند را نیز کارکنان به دنبال

در این مرحله آن بخش از تور که در آب قرار گرفته باعث می شود که بقیه تور نیز از روی . گردش می کند
ن در ای. عرشه کشتی به سمت دریا کشیده شده و به دور گله ماهی تشکیل یک دیواره دایره شکل را می دهد

شکل سر تور را که در ابتدا با بویه به آب انداخته شده بود را از آب  ه ایمرحله کشتی با تکمیل دیواره دایر
در  .گرفته و بوسیله طنابی که از پایین تور و از میان حلقه ها می گذرد مبادرت به جمع کردن ته تور می کند

  .(82شکل)از قسمت زیر به هم آمده و به صورت یک کاسه بزرگ در می آید  این مرحله تور تدریجاً
 

 
 مراحل مختلف عملیات صید با تور گردان پیاله ای توسط کشتی پورس سینر -16 شکل

 
 تور جمع. شودتوسط وینچ قرقره ای جمع آوری می حال دیواره تور نیز از سمت مخالف محل استقرار کیسه

ها نیز تنگ تر شده و حلقه محاصره ماهی با باال کشیدن تور تدریجاً. شودآوری شده در قسمت پاشنه چیده می
 بایست به منظور کاهشمی، در صورتی که حجم صید باال باشد. شوندنهایت به قسمت کیسه تور هدایت میدر 

دا ها را در ابترون آن مقدار قابل توجهی از ماهیفشار بر جرثقیل کشتی در هنگام باال کشیدن کیسه و صید د
لیات این عم. توان از تورهای مالقه ای بزرگ استفاده نمودکار میبرای این . از کیسه به داخل کشتی تخلیه نمود

اینک تور را به تور کامل ، با سبک شدن تور و حجم صید درون آن. گویندمی (Brailing) بریلینگ را اصطالحاً 
 . (81شکل ) با جرثقیل کشتی از آب بلند کرده و باقی مانده صید را بر روی عرشه تخلیه می کنند
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 تخلیه صید بوسیله تور مالقه ای )عملیات بریلینگ( به منظور سبک کردن تور پیش از باال کشیدن کامل آن -12 شکل

 

 
 خارج نمودن کامل تور گردان پیاله ای از دریا و انتقال آن بر روی عرشه توسط کشتی پورس سینر -19 شکل

 

 زا قایق ابتدا اندازی تور مرحله آغاز در، باشندمی( اسکیف) کمکی قایق دارای که سینر پورس هایکشتی در
 لکام و تورریزی خاتمه از پس و داردمی نگه قایق این را تور سر، بویه جای به و شده رها آب به کشتی پاشنه
 تیکش به است وصل تور ابتدای سر به که را طنابی و شده نزدیک کشتی به قایق هاماهی محاصره حلقه شدن
 . (81 شکل) نمایند آغاز را تور کشیدن باال عملیات تا دهدمی
 

 
  سینر نگهداری سر تور توسط قایق کمکی )اسکیف( در عملیات تور ریزی به روش پورس -14 شکل
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 ینر به فارسی و انگلیسیس اسامی بعضی از امکانات و تجهیزات در کشتی های پورس جدول

 نام انگلیسی نام فارسی ردیف

 Purse seine تور گردان پیاله ای 2

 Power Block وینچ قرقره ای 1

 Skiff قایق کمکی کشتی پورس سینر 1

 Brailing عملیات تخلیه صید با تور مالقه ای 1

 Scoopnet تور مالقه ای 5

 Bunt کیسه تور گردان پیاله ای 8

 Sonar یاب ماهی دستگاه 4

 
ر را جمع آوری ینسهای پورسکشتی بیشتری در خصوص تجهیزاتجو در منابع دریایی و اینترنت اطالعاتی وبا جست  یق کنیدتحق

 . و در کالس به صورت پرده نگار ارائه نمایید

 
 

 صید با قایق  (ب

نجایی که شناورهای کوچک اما از آ. توان به کار گرفته ای را با شناورهای کوچک نیز میتورهای گردان پیال
، دباشنهای پورس سینر توضیح داده شد میمشابه آنچه که در کشتیو تجهیزات فاقد امکانات ؛ هامثل قایق

در صید با قایق می بایست حداقل دو فروند قایق مشابه . کننداده میاز تورهای کوچکتر نیز برای صید استف طبعاً
 عد باشدتور روی یکی از قایق ها بارگیری شده و در شرایطی که دریا از نظر جوی مسا معموالً. در اختیار باشد

ماهی های  صید هدف در روش پورسین دو قایقی عمدتاً . کنندقایق دوم به سمت صیدگاه حرکت می همراه با
 عاً طب، با توجه به ریز بودن این نوع ماهی ها. پالژیک ریز مثل انواع ساردین ماهیان و موتو ماهیان )آنشوی( است

سایر مشخصات تور مثل نمونه های بزرگ که در . شودافته های توری چشمه ریز ساخته میتور نیز از انواع ب
در طول و چه در ارتفاع کوچکتر ولی ابعاد آن چه ، گیرند استپورس سینر مورد استفاده قرار می کشتی های

د را مورد بررسی و نظارت قرار خدمه آنها به دقت آب های پیرامون خو، با استقرار قایق ها در صیدگاه. باشدمی
نحوه ردیابی و یافتن ماهی ها بیشتر از روی عالیمی مثل تغییر رنگ . که گله ای از ماهی را بیابنددهندتا بلمی

ماهی خوار در محل حضور گله و گاهی شیرجه زدن آن ها به منظور  حضور تعداد زیادی از پرنده گان، آب دریا
وقتی به نزدیکی گله . نمایندهر دو قایق به سمت آن حرکت می، با شناسایی محل تجمع ماهی ها. شکار است

هد و دبه قایق دوم می کند طنابی را که به یک سر تور وصل استقایقی که تور را حمل می؛ رسیدندماهی 
در . نمایدت مبادرت به دور زدن گله ماهی میسپس به سرع. (85 شکل)کند شروع به ریختن تور در اب می

یواره ای اطراف ماهی ها را سد به آب رها شده و به صورت د حین دور زدن گله ماهی تور نیز از کناره قایق
قایق تور ریز به قایقی که طناب متصل به ، با تکمیل حلقه محاصره. نماید و مانع فرار آنها به اطراف می شودمی

این مرحله طنابی که از میان در . گیرندنزدیک شده و در کنار هم قرار می یک سر تور را در اختیار داشت
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ا قرار هچکی که در بخش میانی یکی از قایقهای متصل به طناب پایین تور رد شده است با کمک وینچ کوقهحل
تشکیل یک  با کشیده شدن این طناب تور از قسمت پایین جمع شده و به هم آمده و. شودآوری میدارد جمع

 . (85شکل )دهد پیاله بزرگ توری را می
 

 
 ورسین دو قایقی در منطقه بندرجاسکصید ساردین با تور پ -15 شکل

 

ط تور توس ن تور تدریجاًبا پیاله شد. افتددام می در این مرحله گله ماهی نیز در میان پیاله محاصره شده و به
کنند تا زمانی که تمام ماهی ها به قسمت کیسه تور هدایت ع آوری شده و پیاله را کوچکتر میها جمخدمه قایق

ها تخلیه را در یکی از قایقکشیده و صید آنها به داخل قایق کیسه تور را همراه ماهیین مرحله در ا. شوند
  .ید را در قایق دوم تخلیه نمایندمی شوند بخشی از ص مجبورگاهی ، چنانچه حجم صید باال باشد. کنندمی
 

 ایارزشیابی مرحله
 

 مراحل کاری ردیف
)ابراز، مواد، شرایط کار 

 نتایج ممکن تجهیزات، مکان(
 ، داوری، استاندارد )شاخص ها
 نمره دهی(

 نمره

8 
ماهیگیری با 
انواع تورهای 
 ایگردان پیاله

 تجهیزات:ابزار و 

 کالس و کارگاه مکان:

باالتر از سطح 
 انتظار

انواع تورهای گردان و مشخصات و کاربرد 
 آنها را به طور کامل بداند. 

1 

 سطح انتظاردر 
انواع تورهای گردان و تفاوت آنها را به 

 . بداندصورت کامل 
1 

سطح تر از پایین
 انتظار

انواع تورهای گردان رابداند ولی اختالف 
 آنها را تشخیص ندهد. 

2 
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  ماهیگیریهای روش شايستگيارزشیابي 

  :شرح کار
یری گابزارهای ماهی کار با، گیرکار با انواع تورهای گوش، هارشته قالبکار با انواع ها، تله و ساحلی صید ابزارهای، گیریماهیهای روش

 ایهای گردان پیالهکار با انواع تور، گیری با انواع تورهای ترالماهی، وابسته به نور

 :استاندارد عملکرد
در ایران و جهان آشنایی پیدا  گیریفنون و ابزارهای مهم و رایج ماهیهنرجویان عزیز با انواع ، ماهیگیریدر این بخش از کتاب 

نکات  با بعضی از با ارزش تجاری و زیانآبها در صید انواع کارگیری آنمکانیسم نحوه به تار وآنها همچنین پیرامون ساخ. خواهند کرد
 . نیز آگاهی الزم را خواهند یافت زیانآبمهم مربوط به اثرات زیست محیطی ادوات معرفی شده بر 

 :و تجهیزاتشرایط انجام کار 
تب اینترنت و ک، رایانه، )فیلم دسترسی به امکانات کمک آموزشی ،تهویه مناسب در محیط کار و آموزش دمای استاندارد و :شرایط
 . (شیالتی

 های جمهوری اسالمی ایرانهای دریایی مربوط به حوزه آبو نقشه رایانهاینترنت، کتب مرجع شیالت، : تجهیزات

 معیار شایستگی:
 

 نمره هنرجو 9حداقل نمره قبولی از  مرحله کار ردیف

  1  ی صیدهاتله و هاقفس ،ساحلی ماهیگیری ابزارهایکار با  2

  2 گیریماهیی هاقالبکار با  1

  2 گیرتورهای گوشکار با  1

  2 گیری وابسته به نورابزارهای ماهیکار با  1

  2 گیری با انواع تورهای ترالماهی 5

  2 ایبا انواع تورهای گردان پیاله ماهیگیری 8

 توجهات زیست محیطی و نگرش: شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت

استفاده صحیح و ایمن از  - رعایت قواعد و اصول در محیط کارگاه و کالس -
 تمیز کردن محیط کارگاه پس از خاتمه کار  - ابزار و مواد مورد استفاده

 مقررات در محیط کاررعایت نظم و  -

1  

 *  میانگین نمرات
 

 .باشدمی 1گین نمرات هنرجو برای قبولی حداقل میان *
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  2 یادگیری واحد

 ماهیگیری در استفاده مورد هایابزار و مواد با کار

 

 ایدبرده پی کنون تا آیا

 شوند؟می ساخته موادی چه از ماهیگیری ابزارهای 
 شوند؟می تهیه موادی چه از و است چگونه ماهیگیری تورهای ساخت در استفاده مورد های نخ ساختار 
 دارند؟ طبیعی الیاف به نسبت برتری چه مصنوعی الیاف خصوصیات 
 شوند؟می طبیعی الیاف تخریب باعث واملیع چه 
 است؟ صورت چه به هاسیستم این تبدیل و کنندمی استفاده هاییسیستم چه از نخ ظرافت گیریاندازه برای 
 دهند؟می نشان عالیمی چه با را طناب و نخ پیچش و تاب جهت 
 نوع چه خاص هایقالب از منظور و است شده تشکیل هاییقسمت چه از ماهیگیری قالب یک تارساخ 

 است؟ هاییقالب
 شود.؟می تفادهاس موادی چه از گیرگوش تور یک ساخت در 
 کنند؟می محاسبه را آن چگونه و است مفهومی چه به گیریماهی تورهای در آویختگی ضریب 
 شود؟می استفاده هایی شاخص چه از گیریماهی تور یک چشمه اندازه توصیف یبرا 
 چیست؟ کاربرد نظر از بویه و کرف فرق 

 

  عملکرد استاندارد

 مثل مصنوعی مواد تا فلز و چوب ،طبیعی الیاف از اعم زیادی مصالح از ،ماهیگیری مختلف ابزارهای ساختار در
 طناب، ،توری هایبافته ،ماهیگیری هاینخ مثل مصالح از انواعی 1 جدول در .شودمی استفاده سینتتیک الیاف
 گیریماهی ابزارهای مهم و مختلف هایگروه در که شده ذکر بویه و لنگر و وزنه اتصاالت، و شکل زنجیر، و کابل

 کاربرد که ایپیاله تورهای و گیر گوش تورهای ،ترال انواع مثل ماهیگیری ادوات از بسیاری .شوندمی برده کار به
 سد یا انداختن دام به برای توری هایهبافت از توجهی قابل استفاده ،دارند ماهیگیری هایفعالیت در را وسیعی
 مورد مصالح ترینمهم از خود که ماهیگیری تورهای یطرف از شود.می نظر مورد مسیر در آنها هدایت و نمودن
 ماهیگیری هاینخ را نهاآ ساخت و بافت در استفاده مورد اصلی مواد ،است صید ادوات انواع ساخت در استفاده
 دارینگه و تعمیر ،ساخت هایشیوه و صید ادوات از بهینه تفادهاس برای هنرجویان بنابراین دهد.می تشکیل

 از جلوگیری برای الزم هایمراقبت و شناسایی نحوه ،ماهیگیری هاینخ انواع خصوصیات با باید تورها، انواع
  .کنند پیدا آنها به نسبت را الزم آشنایی تورها، و ماهیگیری ادوات به احتمالی خسارات
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 گیریماهی مهم ابزارهای ساخت در استفاده مورد اصلی مواد -7 جدول

 گیریماهی ابزار ساخت برای استفاده مورد مواد گیریماهی ابزارهای

 ترال انواع

 ،(Combination Ropes) ترکیبی هایطناب ،(Wires) سیمی هایطناب) طناب ،نخ تور،
 هرزگردها ،(Connector Hardware) دهندهاتصال افزارهایسخت، (Chain) زنجیر

(Swivels)، هاوزنه و بویه (Floats & Sinkers) 

 ایپیاله تورهای
 دهدهنالاتص افزارهای سخت ،زنجیر ترکیبی( هایطناب ،سیمی هایطناب) طناب ،نخ تور،

 فلزی هایحلقه و هاوزنه و بویه هرزگردها، و

 هاوزنه و بویه ها،دهندهاتصال طناب، ،نخ تور، گیرگوش تورهای

 قالب انواع
 قالب و هاقالب انواع هرزگرد، و گیره ،هادهنده اتصال فوالدی، سیم ها،وطناب نخ انواع

  وزنه و بویه ،(Jig) سوزنی

 قفس و هاتله انواع
 و بویه ؛(Fasteners) بست انواع و پالستیکی یا فلزی ،چوبی هایساختار طناب، ،نخ تور،
 دارروکش فلزی هایسیم ها،وزنه

 
 

 هاآن اهمیت و گیریماهی هاینخ

 جاهپن از بیش ماهیگیری ادوات و ابزارها سایر در ،ماهیگیری هایقفس در بجز که نمود ادعا بتوان تجرا به شاید
 از خود که شده ساخته توری هایشبکه از ادوات این بیشتر .دهدمی تشکیل نخ را آنها ساختار کمیت از صد در
 پرداخته یماهیگیر ادوات و ابزار ساختار به اینکه از قبل دارد جای لذا .است آمده وجود به نخ تنیدن هم به

 با مرتبط لمسائ از بسیاری ،شناخت این درک با است بدیهی .کرد بررسی را آن هایگیویژ و نخ ساختار شود،
 غلشا صنعتگران برای ماهیگیری ادوات و ابزار و مصالح ساخت و طراحی زمان در آنها انواع کارگیریهب و انتخاب

 خواهد بارهاین در اولیه مواد از بهینه فادهاست به منجر طبعا   و شده روشن ماهیگیران خود حتی و حوزه این در
  .شوندمی دهبر کار به نخ مورد در که شود ارائه ایپایه مواد از مشخصی تعاریف است الزم منظور همین به .شد
 

 گیرییماه ادوات و تور ساخت در استفاده مورد هاینخ انواع
 اتصال برای الزم زارهایاب سایر اتصال و دوخت و توربافی در استفاده مورد هاینخ ساختار و جنس بخش این در
 وادم جنس شناخت نحوه بر تمرکز با کارگاهی هایفعالیت روند این در .شودمی بررسی و بحث مورد هابافته به

 هنرجویان یادگیری در ایویژه اهمیت هاآن فیزیکی خصوصیات و گیریماهی هاینخ ساخت در دهاستفا مورد
  .داشت خواهد عزیز
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 (Fibre) نخ ةپای و اساس ،لیف

 ،هاپارچه انواع .دهدمی تشکیل را هابافته و منسوج مواد کار اساس و هپای نساجی مختلف صنایع در نخ امروزه
 که هایینخ درتمام اما شوند.می ساخته نخ تنیدن هم در از همگی منسوجات دیگر و ماهیگیری تورهای ،فرش

  دهد.می تشکیل لیف یا تار را هاآن تشکیل ساسا و پایه شوندمی استفاده گیریماهی یا نساجی صنایع در
 یشترب پهنایش به نسبت ایمالحظه قابل حد در آن طول که است سینتتیک یا طبیعی ماده یک تار یا لیف
 ودننم ترکیب از اغلب مهندسی مواد ترین مستحکم .شوندمی استفاده مواد سایر ساخت در اغلب الیاف باشد.
  سنگین. فوق مولکولی وزن با هایناتیل پلی یا کربنی هایفیبر مثل ،آیندمی دست به الیاف
 .هستند تولید بلقا زیاد بسیار میزان به و پایین بسیار قیمت با اغلب طبیعی الیاف با مقایسه در سینتتیک الیاف
 مصنوعی افالی به نسبت پوشش در راحتی دلیل به طبیعی الیاف لباسی هایپارچه تولید و نساجی صنایع در ولی

  .دارند برتری مزیت
 زیر هایگروه در را آنها توانمی منشاء اساس بر .هستند بشر دست مصنوع یا دارند طبیعی منشاء یا الیاف
 :نمود بندیهطبق
 معدنی. ،جانوری گیاهی، :طبیعی منشاء با الیاف 
 سینتتیک الیاف و سینتتیک نیمه الیاف ،شده زاییباز الیاف مصنوعی: الیاف.  

 ماهیگیری هاینخ تولید در استفاده مورد خام ادمو

 طبیعی الیاف

 استفاده مصنوعی یا طبیعی الیاف گروه دو از گیریماهی تورهای بافت در استفاده مورد هاینخ تولید برای
 نتریمهم از رند.دا جانوری یا اهیگی منشأ بیشتر الیاف اول دسته در شد، اشاره هم باال در که طور همان شود.می

 ظریف همه از پنبه الیاف .(1 نمود)شکل اشاره کنف و کتان مانیال، ،سیزال ،پنبه الیاف به توانمی گیاهی الیاف
 ضخیم نسبتا  تا نازک و ظریف هاینخ ساخت در ،مصنوعی الیاف رواج و ساخت از پیش تا و بوده تر نرم و تر

 شدند.یم برده کارهب سبک گیرگوش تورهای بافت در بیشتر ای پنبه ظریف های نخ .گرفتمی قرار استفاده مورد
 ،ک()سالی پرتابی دستی تورهای مثل دیگر ماهیگیری تورهای انواع ازسایر بسیاری ساخت برای اساس این بر

 هپنب الیاف شد.می استفاده ایپنبه های نخ از یزن ایاحاطه تورهای وحتی ای تله تورهای کوچک، ترال تورهای
 هایمنداا سایر از شد، اشاره بدان باال در که دیگر گیاهی الیاف آیند.می دست به دانه پنبه به متصل تارهای از

 تا و خشن و زبر پنبه الیاف با مقایسه در آنها اکثر اما .آیدمی دستبه آنها لیف یا برگ مثل صنعتی گیاهان
 تفادهاس طناب بافت در یا روب کف ترال تورهای مثل سنگین و ضخیم تورهای در بیشتر و بوده سنگین حدودی

 ند.وشمی
 

 گزارشی و مودهن بررسی مصنوعی و طبیعی الیاف کاربردهای خصوص رد اینترنتی، یا ایکتابخانه منابع به مراجعه با  کنید یقتحق
 نمایید. ارائه کالس در نگار پرده صورت به را

 
 
 الیاف از شده ساخته هاینخ البته .داشت اشاره ابریشم و مو ،پشم به توانمی نیز جانوری منشاء با الیاف از

 هایقسمت در همآن و جهان از نقاطی معدوددر تنها ،گیاهی الیاف به نسبت بودن گران دلیل به ابریشمی
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 اختس و تباف برای قدیم در ابریشم ازالیاف شده تابیده هاینخ مثال  شوند.می استفاده صیادی ادوات از خاصی
 در آلیمواد داشتن دلیل به طبیعی الیاف .شدمی استفاده ژاپن در ظریف گیرگوش تورهای از خاصی نوع

 این .نددار تریکوتاه عمر مصنوعی الیاف به نسبت و بوده یپذیر تجزیه و فساد معرض در شدت به شانساختمان
 ریتشدید تاثیر ،است سلولز از سرشار و گیاه مردة هایاندام از بخشی واقع در هک گیاهی الیاف مورد در نکته
 یا تور شدن ور غوطه هنگام یا مرطوب شرایط در هاآن از شده تهساخ مصالح گرفتن قرار با رو این از دارد.
 ارقر هاییارگانیسم میکرو تهاجم مورد شدت هب ،استشده استفاده آنها ساخت در گیاهی الیاف که هاییطناب
 گردد.می پوسیده و تخریب تدریج به آنها بافت و شوندمی سلولز تجزیه سبب که گرفته

 زا ماهیگیری در را خود جایگاه سرعت به گیاهی الیاف ،صنعت دنیای به مصنوعی الیاف رفیعم از بعد رو این از
 شوند.می استفاده کمی خیلی نسبت به وزهامر و دادند دست

 

 
 پنبه

 

 سیزال

 شود. می استفاده طناب یا نخ تهیه برای آنها مختلف هایقسمت الیاف از که گیاهانی از نمونه چند -7 شکل

 
 شوند؟ می تجزیه زودتر ایپنبه درتورهای رفته کار به هاینخ گرم یهاآب در چرا   کالس در کار

 هایآب در ،اندشده ساخته گیاهی منشاء با تورهای از که ماهیگیری ادوات عمر شدن وکوتاه دوام کاهش 
  چیست؟ از ناشی ،آلوده

 

 
 فعالیت

 کارگاهی
 با توانمی شوک نمودن وارد بدون که را ایوزنه حداکثر .نمایید تهیه متر1 الی 5/0 طول به ایپنبه نخ قطعه یک 

 .ماییدن آب از پر و قرارداده مصرف( بار )یک پالستیکی لیوان یک در را آن سپس نمایید. مشخص داشت نگه آن
 نآ ظاهری تغییرات .نمایید خارج آب از را آن هفته یک از پس .شود آب تبخیر از مانع تا بپوشانید را آن روی

 زمایش؛آ ابتدای همانند هوا مجاورت در آن کردن خشک از پس .بگیرید نتیجه و کرده بررسی را بو( ،رنگ )تغییر
 این .ستا نموده پیدا اول بار به نسبت تغییری چه .نمایید آزمایش نمود بلند آن با توانمی که را ای وزنه حداکثر
 قبل تدفعا با را بار هر نتایج .نمود تکرار دیگر هفته چند برای قبلی آب همان در و نخ همان با توانمی را آزمایش
 .نمایید مقایسه نمود خواهید تنظیم منظور همین برای که جدولی در را آزمایش نتایج و نموده مقایسه
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 (Synthetic Fibres) مصنوعی الیاف

 مواد ای عناصرشیمیایی آن طی که است اییشیمی روند یک بیانگر فنی – علمی واژه یک عنوان به سینتتیک
 ساده مواد از مصنوعی الیاف ورند.آمی بوجود را یجدید خواص با پیچیده مواد و شده ترکیب هم با ساده پایه

 سایر با لیافا این که داشت توجه باید شوند.می ساخته کلر و پروسیک اسید ،استیلن بنزن، فنول، مثل شیمیایی
 هایفرآورده از که (Cellulose Rayon) ریون سلولز یا (Cellulose Wool) سلولز پشم مثل مصنوعی الیاف

  .است متفاوت ،آیندمی دست به شیمیایی خاص های رآیندف طی طبیعی پیچیده
  استفاده ماهیگیری تورهای و نخ ساخت در که )سینتتیک( مصنوعی الیاف هایرده یا شیمیایی هایگروه
 .است هشد معرفی 2 جدول در شوند،می

 متفاوت هایگروه از مصنوعی مواد از حاصل یافال از مختلفی اشکال بیانگر جدول در مذکور فنی اصطالحات
 دهش پذیرفته المللی بین سطح در مصنوعی مواد این از گروه هر به مربوط اختصاری معالئ یا هاسمبل .است
 درسی کتاب همین و گیریماهی و شیالت با مرتبط درسی هایکتاب و فنی هایکتاب تمام در چون لذا .است

 شوند. سپرده خاطر به باید ،شودمی یاد آنها از متناوب صورت به
 تورهای و نخ ساخت در کمتری کاربرد آخر گروه سه ،جدول در شده ذکر سینتتیک الیاف گروه یا رده ازهفت

  شوند.می استفاده و تولید ماهیگیری اصدمق برای ژاپن کشور در فقط آنها از و دارند ماهیگیری
 

 هاآن فیزیکی خصوصیات و گیریماهی تصنع در کاربرد دارای مصنوعی الیاف مهم هایگروه -7 جدول

 ردیف
 مصنوعی الیاف رده

 فارسی( )نام
 و انگلیسی نام

 اختصاری عالمت
 فیزیکی خصوصیات

 آمید پلی 1
Polyamide (PA) 

PA6 ;PA6.6 
 در و دارد خوبی گسستگی بار ،( 11/1چگالی=) شودمی غرق آب در

 است. باال مقاومتش ساییدگی مقابل

2 
 استر پلی

 )تترون(
Polyester(PES ) 

 و خوب بسیار گسستگی نیروی ،(83/1 = چگالی)رودمی فرو آبدر
  .است کم آن کشسانی و دارد باالیی پذیری انعطاف

 PolyethyLene(PE) اتیلن پلی 8
 برابر در خوب مقاومت (61/0-69/0 )چگالی= ماندمی شناور آب روی

 باال پذیری انعطاف ،سایش

 پروپیلن پلی 1
Polypropylene 

(PP) 

 آن گسستگی نیروی ،(61/0- 62/0 )چگالی= ماندمی شناور آب روی
 دارد. هوازدگی برابر در کمی مقاومت و باالست بسیار

 کلراید وینیل پلی 5
Polyvinyl Chloride 

(PVC) 

 دارد، کمی گسستگی نیروی ،(83/1-85/1 =چگالیرود)می فرو آب در
 بسیار مقاومت سازی بهینه و آمیزیرنگ بدون هوازدگی مقابل در

 دارد. باالیی

9 
 ایدکلر وینیلیدن پلی

 )تویرون(

Polyvinylidene 

Chloride (PVD) 

 و دارد کمی گسستگی نیروی ،(7/1)چگالی= رودمی فرو آب در
 ست.باال هوازدگی دربرابر مقاومتش

 الکل وینیل پلی 7
Polyvinyl Alcohol 

(PVAA) 

 ،دارد یمتوسط گسستگی نیروی ،(80/1)چگالی= رودمی فرو آب در
 ارد.د ییباال کشسانی قابلیت و باالست هوازدگی دربرابر مقاومتش
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 مصنوعی الیاف گذارینام

 علم رد مرسوم قوانین طبق نیز آنها اصلی نام بنابراین ،هستند شیمیایی یندهایفرا محصول مصنوعی الیاف
 ینا تجاری مبادالت در اما .گرددمی انتخاب آن شیمیایی فرمول یا استفاده مورد مواد ترکیب اساس بر و شیمی
 صوالتمح برای را ایویژه تجاری اسامی وادم این گانکنندتولید اکثر لذا .رسندمی نظرهب پیچیده و سخت اسامی
 عدادت حتی و چند بلکه ،نام یک فقط نه الیاف این از هریک برای که افتدمی اتفاق گاهی کنند.می انتخاب خود

 در حتی و بوده متفاوت هم باز اسامی این نیز آنها کنندة تولید هایکشور در حتی .دارد وجود اسم زیادی
 در راست پلی الیاف مثال  شود. انتخاب آنها برای متفاوتی اسامی است ممکن کننده تولید مختلف هایکارخانه
 ای شوند.می شناخته ترگال نام به فرانسه در و انکرون داکرون، آولین، :مثل ایتجاری هاینام با آمریکا کشور
 ،«پسکالون و دیمافیل» انگلیس در ،«آیرلین و کاپروالن» آمریکا در ،«آمیالن» ژاپن در 9آمید پلی الیاف

 مواد ینا به مربوط فنی اصطالحات از بعضی شوند.می نامیده «پرلون» آلمان در و «فورلیون و سلیون» درایتالیا
 مثال عنوان به .شودمی محسوب الیاف از گروه آن کل برای عام واژه یک لکهب ،نیستند تجاری نام یک صرفا  
 نام که «ساران» واژه یا (،9/9 نایلون یا 9 )نایلون آمید پلی هایالیاف تمام برای است مترادفی «نایلون» کلمه

 شود.می محسوب (PVD) الیاف برای ژنریک
 و یافال آن ژنریک نام از متشکل که ،است ترکیبی تجاری هاینام شامل مصنوعی الیاف تجاری امیاس از بعضی

 .استکننده تولید کشور یا آن زندهسا کارخانه نام
 

 بافیتور هاینخ تولید برای پایه الیاف انواع

 یا نواعا ،هستند برخوردار نیز متفاوتی خواص از که باال در شده برده نام سینتتیک الیاف از گروه هفت بر عالوه
 رد سینتتیک الیاف از بسیاری .دارند را خود خاصو جدید خصوصیات که دارند وجود آنها از نیز دیگری اشکال
 :شوندمی تولید زیر هایشکل
 زیر در توانمی خالصه طوربه را مذکور اشکال در سینتتیک هایالیاف رایج و مهم انواع از بعضی هایگیویژ
 :نمود بیان
 پیوسته الیاف( الف

 درجات با نیز ظرافت نظر از و بوده شکل ابریشمی سیمای دارای ظاهری نظر از و هستند الیتناهی طول دارای
 هم مترمیلی 05/0 از کمتر به گاهی الیافشان قطر که است حدی به آنها ظرافت شوند.می تولید مختلفی

 از دسته این .دارند گرم 2/0 از کمتر وزنی ،طول متر1000  ازای به الیاف این از نوع ترینظریف .رسدمی
  .هستند ترنازک نیز طبیعی ابریشم تارهای از حتی هاالیاف
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 ساختار نظر از سینتتیک الیاف انواع -7 جدول

  انگلیسی نام الیاف نوع ردیف

 Continuous Filament رشته( )چند پیوسته 1

 Staple Fibres منقطع یا ناپیوسته ایرشته الیاف 2

 Monofilament فیالمنت مونو یا ایرشته تک الیاف 8

 Split Fibres دار(ترک )الیاف شده شیار نواری الیاف 1

 Cut thin- Monofilaments (ظریف و منقطع رشته تک ) ناپیوسته رشته تک الیاف 5

 

 ناپیوسته ایرشته الیاف( ب

 از روهگ این جزء طبیعی( )الیاف نامنظم طول با الیافی یا مصنوعی( منقطع )الیاف منظم طول با پیوسته الیاف
 به هشبی آنها ظرافت کنند.می تهیه تابی نخ برای مناسب طول با معموال  را الیاف این .شوندمی محسوب الیاف
 این از که بافی تور هاینخ گیرد.می قرار مترمیلی 120 تا 10 بین ایدامنه در آنها طول و است پیوسته الیاف
 شده تابیده هم در منقطع قطعات آزاد انتهای از ناشی که دارند ناهموار سطحی ،شوندمی ریسیده الیاف گونه
 هاینخ به هاآن از آمده دست به هاینخ گیویژ همین دلیل به و زده بیرون نخ رشته سطوح البالی از که است

 غزشل از مانع ،توربافی در که شودمی سبب گیویژ این .دارد شباهت ایپنبه و پشمی فالیا ریسیدن از حاصل
 و مترمیلی 18/0 تا 11/0 الیاف نوع این قطر شود. حفظ بهتر نیز تور هایچشمه شکلی ثبات و شده هاگره

  .است مترسانتی 112 تا 60 طولشان

 (شیاردار) نواری الیافپ( 

 اند.شده مرسوم اخیر هایسال در که هستند دارشیار ستیکیپال نوارهای از برآمده و مصنوعی الیافی هااین
 یبراق و مانند فیلم پالستیکی نوارهای آنها نشأم و است (PP) هاپروپیلن گروه ،الیاف نوع این ماده ترینمهم
 شیار ،دخورنمی پیچ کشش تحت وقتی نوارها این .شودمی کشیده طولی صورت به ساخت حین در که است
 .ستا لیفی سخت الیاف به وشبیه بوده ینامنظم ضخامت دارای آنها از آمده دستبه نخ رو این از ؛شوندمی شیار

 .شودیم دهاستفا شیرینی جعبه بندیبسته برای هاقنادی در که نمود اشاره هاییالیاف به توانمی نمونه این از
 

 ایرشته تک الیافت( 

 به هک ندسته قوی و منفرد رشته یک مفهوم به تحقیق در هستند، معروف مونوفیالمنت به که اهایهرشت تک
 با نآ ملموس تفاوت .است نخ یک حد در عملکردشان ،باشند داشته بعدی فرآوری به نیاز آنکه بدون و تنهایی
 فیاب تور در ا مستقیم تواننمی را قبلی الیاف که است آن دارشیار یا ایرشته چند هاینخ یا پیوسته الیاف

 در واحد هایرشته مثابه به ،هستند شفاف و آمید پلی جنس از معموال  که هامونوفیالمنت اما کرد. استفاده
 تا 1/0 آنها مقطع قطر و دارند یگرد مقطع سطح الیاف این شوند.می استفاده گیرگوش ظریف تورهای ساخت

  .شودمی اختهس نیز پهن یا بیضی مقطع اب هایمونوفیالمنت نیز گاهی لبتها .است نیز بیشتر حتی و مترمیلی 1
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  (Netting Yarn) توربافی هاینخ ساختار

 تهساخ منفرد عملیات یک طی خام نخ رشته چند یا دو حداقل یدنتابان هم به از توربافی یا ماهیگیری هاینخ
 :از دعبارتن که دارد وجود توربافی مقاصد برای نخ نوع دو گیریماهی صنعت در ،ساختار نوع با متناسب .شودمی
 .(Braided Netting Yarn) باف گیس و ای()لوله بافته نخ و ((Twisted Netting Yarn تابیده نخ

 

  ساختار اساس بر طناب و نخ انواع بندی طبقه -7 نمودار
 

 
 

  تابیده هاینخ ساختار

  (Yarn) رشته( الف

 یارشته هایساختار انواع تمام که تاس نساجی صنعت در عمومی اصطالح یک اضافاتی، هرگونه بدون واژه این
 شود.می شامل را نساجی از حاصل هایفرآورده به مربوط

 (Single Yarn) پایه نخ( ب

 رد .باشد شده درست الیاف تنیدن هم در از که شودمی اطالق پیوسته هایرشته از نوع ترینساده به واژه نای
 شتهر صورت به ابتدا در پایه نخ .گویندمی پایه نخ را هم به منفرد ارهایت یا الیاف تابیدن از مرحله اولین واقع
 .(2 شکل) شودمی تشکیل راست( جهت در )تاب «Z» یا و چپ( جهت در )تاب «S» جهات از یکی در

طناب/ نخ ماهیگیری

های بافته نخ
Braided

Crossingگیس باف هاینخ laid

Tubeلوله ای شکل هاینخ Laid

های تابیده نخ
Twisted

Twoای  رشتهدو  - Strand

Threeای رشتهسه Strand

Fourای چهار رشته Strand

Threeرشته  رشته در سهسه by three strand 

Compoundترکیبی نخ



 07 

 
 هاطناب انواع و اهیگیریم هاینخ در تاب جهت -7 شکل

 

 :شودمی نامیده زیر اسامی از یکی به ،آن ساخت در هرفت کار به الیاف جنس با متناسب
 شده تابیده پایه نخ Single Spun Yarn or Single Yarn 
 منفرد تار با یهپا نخ Single Filament Yarn  
 رشته تک پایه نخ Monofilament Single Yarn  
 شیاردار الیاف با پایه نخ Single Split Fibre Yarn 

 

 ) (Netting Twine or Folded Yarn توربافی نخ( پ

 دستهب تابیدن عملیات مرحله کی طی در و رشته تک نخ یا پایه نخ رشته چندین یا دو تنیدن هم به از که نخی
 مثل دیگری هایواژه از .است داشته را مفهوم همین حالهب تا گذشته از واژه این .نامندمی بافیتور نخ آیدمی

 توجه باید .شود اجتناب باید یریگماهی نخ یا (Fish Net Twine) ماهی تور نخ ،(Net Twine) تور ریسمان
 هم به از بافیتور نخ بعدکه مرحله در ،باشد شده ساخته S جهت در تابیدن با درابتدا خام نخ اگر که داشت
 از بافیتور هاینخ بیشتر .بود خواهد راست درجهت آن تاب شودمی درست خام نخ رشته سه یا دو تاباندن
 هم به از که نیز بعدی مراحل در توالی و ترتیب این شوند. می درست هم دور به خام نخ رشته سه تابیدن
 شد خواهد رعایت گیردمی صورت طناب یا و ریسمان ساخت یبرا یبافتور هاینخ رشته چند یا سه تاباندن

 شوند. می برده کار به گیریماهی ابزارهای ساخت در وسیعی یاسمق در یبافتور هاینخ .(8 شکل)
 
 
 

 فعالیت
 کارگاهی

 تانانگش بین را آن سر یک خود دست دو با .کنید بررسی را آن و جدا را بافیتور نخ یا ریسمان یک از ایتکه 
 نخ تاب شدن باز با را خود مشاهدات .بچرخانید دیگر دست مخالف جهت در را خود دستان از یک هر و گرفته
 نمایید. توصیف مرحله این در را تاب( جهت ،ها رشته )تعداد نخ ساختار و دهید شرح

 
 

 

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Yarn_twist_S-Left_Z-Right.png
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 )طناب( یبافتور نخ اجزای و ساختار -7 شکل

 

  (Braided Twine) بافته هاینخ

 کمتری قابلیت تابیده هاینخ با مقایسه در زیرا ،دارند تابیده هاینخ به نسبت کمتری کاربرد هانخ از دسته این
 :شوندمی تقسیم گروه دو به خود هااین دارند. زدن گره برای

 ( Crossing Laid) بافته هاینخ
 بافته هم در ایگونه به و متقاطع صورت به آنها نهبد در خام هاینخ .نددار مانند گیس ساختار یک گروه این
 نبود ایلوله تسمیه وجه .ندارند مغزه خود میانی بخش در اینها رسند.می نظر به مانند ولهل که هستند شده
  .(الف - 1 شکل) است ساختار همین خاطر به هم آنها

 (Tube Shaped) شکل ایلوله بافته هاینخ
 و ور از میان در یک رشته هر که ایگونه به اند.شده تنیده هم در حصیر بافت به یهشب خام هاینخ گروه دراین

 خام نخ از ممتد و طولی هایرشته اطراف در شده ایجاد ساختار .شودمی رد خود همجوار دیگر هایرشته زیر
  .(ب - 1 شکل) آوردمی بوجود را نخ از توپری لوله و شده تنیده هم در شوند،می تلقی مغزه عنوان به که
 

 الف

 

 ب

  مغزه( با ایلهلوب( ) ،باف( گیسالف( ) ،شده بافته هاینخ ساختار -7 شکل

 الیاف

 نخ خام

 بافی )نخ یا طناب(تورنخ 

 )نخ و یا طناب تابیده( ریسمان
 Zتاب در جهت 

 Zتاب در جهت 

 sتاب در جهت 
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 ادند نشان برای تابلو یک نخ قطعه چند یا یک از استفاده با و خود زندگی محل در موجود امکانات به وجهت با  منزل در کار
 ایید.نم هدیه کالس به تکمیل از پس و کرده گذارینام را نخ قطعه هر مختلف هایقسمت و نموده درست نخ اجزای

 
 

 بافیتور نخ گیری اندازه هایسیستم
 نوانع هب .است بیان قابل شماره یا عدد یک قالب در و است نخ خصوصیات ترین مهم از یکی (زبری )یا ظرافت
 یارزیاب ها،آزمایش انجام برای یاپایه و است ناپذیر اجتناب نخ خرید مواقع در اشتباه قابل غیر و روشن معیاری

 یا طول واحد هر )وزن( جرم به عادی طور به گیریماهی نخ یک ظرافت تعیین است. آن انتخاب و خصوصیات
  .خام نخ یک از جرمی واحد هر ازای به طول برعکس،

 (Denier)دینیر گیری اندازه سیستم( الف
 «Titre تیتر» یا «Linear density خطی چگالی» را آن اصطالحا   که است مستقیم سیستم یک اول مورد
 کند.می بیان گرم به را تار یک از متر 6000 وزن سیستم این نامند.می

 (The Tex System)تکس سیستم( ب
 کشورهای گیریماهی و نساجی صنایع در .است مستقیم غیر سیستم یک جرم( واحد ازای به )طول دوم روش اما

 متاسفانه که شودمی استفاده واحدها نمونه این از متفاوتی اریگذوعالمت گذاریشماره هایسیستم مختلف
 اصال   که دارند را خود خاص گذاریشماره هایسیستم نیز کارخانجات براین عالوه .روندمی کار به هم هنوز
 اطالعات داشتن دست در بدون رو این از ،است کم بسیار ارتباط این یا ندارد خام نخ ساختار با خاصی اطارتب

 تاندارداس المللی بین سازمان نساجی فنی کمیته دلیل همین به هستند. استفاده بال عمال   آنها مورد در کافی
 که داد ارائه را متریک واحدهای پایه بر و شمول جهان مستقیم سیستم یک معرفی پیشنهاد ،(ISO) جهان
 سنتی هایتمسیس تمام جایگزین بتواند و باشد کاربست قابل و نافذ خام نخ هایمدل و انواع تمامی برای بتواند
 هایتور با مرتبط مصالح برای باالیی اهمیت پیشنهاد این المللی، بین گیریماهی ماهیت منظر از .بشود هم
 یابد. توسعه و ترویج آن پذیرش و قبول مسیر در باید ها تالش تمامی و دارد دیصیا

 «Tt» اختصاری عالمت با که دارد. نام (Tex) تکس است شده پیشنهاد ایزو ازسوی که گذاریشماره سیستم
  .ستا منسوج مواد طول از معینی دارمق جرم مبین ،کهاست خطی چگالی بیانگر سیستم این شود.می داده نشان

 .تاس«تکس» آن پایه واحد گیرد.می کار به را متریک واحدهای و دهبو دهی ده ارقام مبنای بر شده یاد سیستم
 :کند.مثال می داللت را خام نخ از کیلومتر کی گرم( )به جرم تکس واحد در خطی چگالی

 خام نخ متر 1000 / گرم1 = تکس 1
 1000 یعنی ،است تکس یک آن شماره که شودمی گفته ،(Yarn) خام نخ یک مورد در وقتی ترساده بیان به

 دارد. وزن گرم یک آن متر
 خام نخ نییع ،هاآن اولیه تابیدن از حاصل رشته یا الیاف بودن ترسنگین معنای به شدبا بیشتر تکس ارزش هرچه
  .است
 مرتبط واحدهای نیز کسری و عددی مضارب برای )ایزو( جهانی استاندارد سازمان تکس، واحد ارزش بر عالوه

 :است نموده ارائه و تدوین زیر شرح به را
 خام نخ کیلومتر هر ازای به گرممیلی 1 = (Mtex)تکس میلی
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 خام نخ کیلومتر هر ازای به گرم دسی 1 = (Dtex) تکس دسی
 خام نخ کیلومتر هر ازای به کیلوگرم 1 = (Ktex) تکس کیلو
 ولی ،دهندمی پوشش را آن و کرده مینتأ را خام نخ ساختار و طول و جرم بین رابطه فقط مذکور سیستم هردو

 کرد. استنباط تواننمی آن از را الیاف وجنس عنو مثل دیگر جزئیات
 

 ؟است مفهومی چه به عدد این .است شده درج (Tex 23) تکس 32 عدد ،نخ بسته یک روی بر  کالس در کار
 

 
 

 تکس( و )دینیر یکدیگر به نخ گذاریشماره سیستم دو برای تبدیل و هامعادل -7 جدول

 منسوج مواد     
  سیستم

 گذاریشماره

 آمید پلی
PA 

 پروپیلن پلی
PP 

 اتیلن پلی
PE 

 استر پلی
PES 

 وینیل پلی
 الکل

PVA 

 297 250 100 160 210 )دینیر( تیتر

 Tex 28 21 11 23 80تکس سیستم

 

 :یکدیگر به هاسیستم تبدیل

 بدیلت دیگری به را آن بخواهیم و باشیم داشته ،تکس یا دینیر هایسیستم از یکی در را نخ یک شماره چنانچه
  :داد انجام را محاسبه و استفاده یزن زیر فرمول از توانمی ،نماییم

 Tex= 0.111 xTd 
 ؟است برخوردار ای نمره چه از تکس سیستم در ،دینیر 250 الیاف با استر پلی جنس از خام نخ: مثال 

 Tex= 0.111 xTd           تکس =111/0 × 250             27.75 23#
 

 تکس(، )سیستم سوم ردیف در شده داده ارقام گرفتن نظر در بدون 5 جدول در مذکور منسوجات از هریک برای  کالس در کار
 دتانخو که یمشابه جدول در و نموده تبدیل کست به را دینیر هایگذاریشماره معادل باال فرمول از تفادهاس با

  .دهید مطابقت 3 جدول سوم ردیف امارق با را شده محاسبه ارقام درپایان .نمایید جاگذاری نمودخواهید تنظیم
  .نمایید خودداری پایین یا باال به حاصل ارقام نمودن گرد از :نکته

 

 
 نخ مثل نهایی محصول برای اما .بود خام نخ به مربوط فقط شد بیان تکس هایارزش مورد در کنونتا آنچه

 عددی ارزش از قبل و شودمی داده نشان "R" سمبل با راکه خطی چگالی (Resultant) برآیند توانمی توربافی
 واحد به ،یبافرتو نخ مثل نهایی محصول از متر 1000 جرم بیانگر (Rtex) بنابراین برگزید. را شودمی آورده
  .است گرم
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 بافیتور هاینخ خصوصیات

 توجه مورد وصیاتخص ایپاره نظر از دارند کاربرد وربافیت و گیریماهی هایفعالیت در که ییآنها ویژههب نخ انواع
 خن ساخت در استفاده مورد الیاف مشخصات و صفات برپایه خصوصیات این از بسیاری .گیرندمی قرار اهمیت و

 درآب، فروروی سرعت هوازدگی، قبال در مقاومت آب، در پایداری و تحمل قدرت ،چگالی مثل است، استوار
 در و تاب تعداد ،لطافت مثل ،آن ساختاری خصوصیات البته سینتتیک(. )الیاف ذوب نقطه ،آب در نخ وزن
 نای از بعضی زیر در .دارد اهمیت میزان همان به شده، تنیده هم در هایرشته میزان باف گیس هاینخ

 شوند:می داده توضیح و بررسی خصوصیات

 هوازدگی
 وادم خصوصیات بر گازها و صنعتی هایدود باد، باران، نور، مثل مرکب تاثیرات بیان برای واژه این از استفاده
 ثابت کتهن یک ولی ،است مشکل بسیار هانخ روی بر تنهایی به عوامل این از هریک اثر تعیین البته است. منسوج

 افالی بر را مخرب اثر بیشترین ،است خورشید نور تشعشات حاصل که بنفش ماوراء اشعه که است این شده
 مقایسه رد ،شوندمی تیره آمیزی رنگ گانکنند مصرف سفارش به که آمید پلی الیاف از بعضی دارد. سینتتیک

 سجن .دارند بیشتری ذیریپ آسیب خورشید نور مقابل در دارد، درخشنده و جالدار حالتی که آن واقعی رنگ با
 به نسبت ،PP الیاف مثال  .است مهمی عامل خورشید نور مقابل در نخ مقاومت در نیز استفاده مورد الیاف نوع و

 سایر نبی در که این تشخیص و دارد خورشید نور مخرب اثر مقابل در را مقاومت کمترین اتیلن پلی و آمید پلی
 گریدی عوامل مختلف نقاط در زیرا ،است مشکل ترهستندمقاوم هوازدگی برابر در یک کدام سینتتیک الیاف
  دارند. را خود خاص تاثیر شوند می تولید مختلف های کارخانه توسط که الیافی خصوصیات ،فصل مثل
 Breaking Load) (گسستگیبار
 نیروی رتاثی تحت که زمانی در ریسمان)طناب( یک حتی یا نخ یک که شودمی گفته ثابت( )بار باری حداکثر به

 بار» عنوان تحت ،نشده گسیختگی هم از دچار و است آن داریونگه تحمل به قادر بار آن از حاصل کشش
  .شودمی داده نشان (BL) اختصاری عالمت با که شودمی نامیده «گسستگی

 گیریاندازه (N) نیوتن واحد با را گسستگی بار .است «Breaking Strength »نیروی گسست  آن معادل واژه
  میزان با متناسب توربافی هاینخ انواع و طناب ،نخ گسستگی نیروی دهند.می رانشان آن مقدار و نموده
 تساخ در تفادهاس جهت شانانتخاب برای مهم شاخصی ؛شدن کشیده سخت استرس قبال در نهاآ پذیریآسیب
 شود.می محسوب آنها مختلف هایقسمت تیح یا صید ادوات و ابزار
 است: زیر شرح به که است ضروری «کاریایمن بار » عنوان تحت تعریف یک بیان باال شاخص خصوص در

 (Safe Working Load) )عملیاتی( یکارایمن بار
 اریک ایمن بار است، تضمین قابل آن با کار فرایند در ،طناب( یا )نخ منسوج محصول یک که باری حداکثر به
 دهند.می نشان (SWL) اختصاری عالمت با را شاخص این .است « عملیاتی حدبار» آن معادل واژه .گویندمی

 (Safety Factor) ایمنی ضریب
 طناب یا نخ برای را ایمنی ضریب توانمی گسست نیروی و کاری ایمن بار یهاشاخص مقادیر داشتناختیار در با

 است: زیر شرح به آن رابطه که نمود محاسبه
 SF=BL/SWL ایمنی ضریب = گسستگی بار کاری/ایمن بار
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 هایطناب انواع یبرا آن مقادیر نیز 5 جدول در .است 5-9 حدود در سیمی هایطناب برای ایمنی ضریب مقادیر
  .است شده ارائه مختلف هایقطر با سینتتیک

 

 مختلف هایقطر با هاطناب انواع برای ایمنی ضرایب -7 جدول

 13-100 10-11 80-83 20-23 8-13 متر()میلی قطر

 25 20 15 10 3 (SF) ایمنی ضریب
 

  :(Density) چگالی
 مکعب مترسانتی بر گرم واحد قالب در را آن معموال   و گویندمی حجم واحد ازای به )وزن( جرم به چگالی

(8g/cm )اثیرت ماهیگیری ورهایت خصوصیات بر زیر هایشکل از یکی به تواندمی الیاف چگالی کنند.می بیان 
 باشد: گذار
 رو این از .است هوا در خشک حالت به آن وزن با مقایسه در تور کمتر وزن معنای به الیاف کمتر چگالی 

 روی بر ،لنپروپی پلی و اتیلن پلی الیاف مثل باشد، مکعب مترسانتی بر گرم یک از کمتر آن چگالی که الیافی
  .است آنها به بیشتری وزنه اتصال به نیاز درآب تور بردن فرو برای و مانندمی اورشن آب
 طناب لمث متعلقات هرگونه نمودن اضافه بدون ،شوندمی بافته باال چگالی با الیاف از هایشاننخ که تورهایی 
  .روندمی فرو درآب تر سریع اندشده فتهبا سبکتر ازالیاف که ییآنها به نسبت وزنه؛ و
 دنماینمی اشغال را متفاوتی حجم ،متفاوت چگالی اما یکسان نخ قطر و وزن با متفاوت جنس دو از تورهایی. 
  .بیشتر فضای اشغال یعنی کمتر چگالی با تور

 (Twist))پیچش( تاب
 یک ابت میزان .دارد آن سانی کش قابلیت و گسستگی مه از نیروی در بسزایی تاثیر طناب و نخ در تاب تعداد

 شکل)دهندمی نشان اینچ طولی واحد در گاهی و (t/m) )متر( طول واحد در تاب تعداد صورت به را طناب یا نخ
 ان(ریسم )در نخ یا خام نخ رشته سه یا ود تابیدن هم به از خود ریسمان یک یا ماهیگیری نخ یک که آنجا از .(5

 در فقط تاب دادتع گیریاندازه برای اما ،هستند تاب تعدادی دارای مرحله هر در آنها از هریک و شودمی ساخته
 دهدهنتشکیل داخلی هایرشته هایپیچش لذا شود،می گیریاندازه شاخص این ،ریسمان( یا )نخ نهایی محصول

  .بود نخواهند نظر دورم ریسمان یا نخ

 
   .است شده داده نشان اینچ طولی واحد در گیریماهی نخ یک در تاب تعداد -7 شکل



 77 

 ماهیگیری هاینخ قطر برآورد نحوه

 اما ،مودن استفاده میکروسکوپ و کولیس ،متر میکرو مثل ابزارهایی از توانمی دقیق هایگیریاندازه برای گرچه
 جودو قطرنخ تقریبی گیریاندازه برای نباشند دسترس در کورمذ ابزارهای از یک هیچ که زمانی در ساده روشی
  .است شده داده نشان زیر در که دارد
 معمولی کش خط یک با را ها حلقه کل طول و بتابانید ،9شکل با مطابق مداد یک دور به بار 20 را نظر مورد نخ

 نمایید. گیریاندازه

 
 کش خط از استفاده با نخ قطر محاسبه نحوه -9 شکل

 با: است برابر نخ این قطر آنگاه ،شود گیری اندازه مترسانتی9 مداد، دور به شده پیچانده نخ دور 20 اگر مثال:
 مترمیلی 90 / دور 20 = 8 مترمیلی نخ( )قطر

 ایمرحله ارزشیابی

 مراحل کاری ردیف
)ابراز، شرایط کار 

 نتایج ممکن مواد، تجهیزات، مکان(
 ، داوری، استاندارد )شاخص ها
 نمره دهی(

 نمره

1 
 هایکار با نخ

 بافیتور

 تجهیزات: 

 

مکان: کالس و کارگاه 
 یا روی شناور

باالتر از سطح 
 انتظار

 نواعا بداند. رابافی تور نخ دهنده تشکیل اجزای و ساختار
 از ار مصنوعی الیاف بداند. را نتتیکیس و طبیعی الیاف
 گیریماهیهای با مفهوم تاب در نخ. داندب ساختاری نظر

زدگی هوا گسستگی و بار مفاهیم با باشد. داشته آشنایی
 هایسیستم بافی آشنایی داشته باشد.های توردر نخ
 به را آنها تبدیل و محاسبه نحوه و نخ در گیریاندازه

 .بداند یکدیگر

8 

سطح در 
 انتظار

 بداند. را ماهیگیری نخ دهنده تشکیل اجزای و ساختار
 را نوعیمص الیاف بداند. را نتتیکیس و طبیعی الیاف انواع

 بافیهای تور. با مفهوم تاب در نخبداند ساختاری نظر از
افی بهای توربا مفهوم هوازدگی در نخ باشد. داشته آشنایی
 بداند. را گسستگی بار مفهوم باشد. داشته آشنایی

2 

تر از پایین
 سطح انتظار

 نواعا بداند. رابافی تور نخ دهنده تشکیل اجزای و ساختار
ای هاند.با مفهوم تاب در نخبد را نتتیکیس و طبیعی الیاف
 باشد داشته آشنایی گیریماهی

1 
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  طناب انواع با کار

 اعم ،دریایی هایفعالیت برخی در دارد، انسان روزمره زندگی در که مختلفی کاربردهای و نقش بر عالوه طناب
 به صالات ،کردن مهار برای آنها از کشتیرانی در کنند.می ایفا را ایبرجسته نقش نیز ریگیماهی و کشتیرانی زا

 با یانملو درس در که شوندمی استفاده هافعالیت از دیگر بسیاری و کشیدن باال کوچک(، شناورهای لنگر)در
  .ایدشده آشنا آن از متعددی موارد

 یزارهااب بین ارتباط وظیفه ،شناور با گیریماهی ادوات و ابزار بین ارتباط دایجا بر عالوه ها طناب ،گیریماهی در
 هایکاربرد از دیگر یکی دارند. عهده بر نیز را آنها نمودن مهار کلی طور به و ساحل، با ،گیرانماهی با گیریماهی
 نواعا برای اسکلت یا چارچوب ایجاد و گیریماهی هایابزار ساختمان به خشیدنب شکل گیریماهی در آنها اصلی
 .است دهندمی تشکیل توری های بافته را آنها اصلی هایبخش و بدنه بیشتر که است ابزارهایی خصوص به آنها
 .نمود اشاره هاترال مختلف انواع و ایپیاله گردان تورهای ها،پره گیر،گوش تورهای انواع به توانمی ونهنم این از

  .است هاطناب کاربرد از دیگری نمونه نیز ایکیسه تورهای در دهانه داشتن نگه بسته و باز سهم از بخشی
 در شوند.می ساخته و تابیده متفاوتی اشکال در و هستند متنوع بسیار اندازه و قطر جنس، نظر از هاطناب
 نگامه در ،کنندمی استفاده صید برای عظیم و نگینس تورهای از که ترالرها، مثل قدرتمند و بزرگ هایکشتی
 کنند.می استفاده تور( بزرگی با متناسب) متفاوت هایضخامت با (Wires) سیمی هایطناب از تورکشی عملیات

 هایطناب انواع از سیمی هایطناب جای به دارند فعالیت خرد ریماهیگی بخش در که تر کوچک شناورهای در
  کنند.می استفاده تور کشیدن برای نتتیکسی

 یا و شودمی استفاده نهنگ صید برای که (Harpoon) پرتابی های نیزه مثل گیریهیما ابزارهای در طناب نقش
 نیز دهدمی تشکیل قوی ولی نازک هاینریسما و طناب را شانساختار اصلی محور که طویل، هایقالب رشته

 است. برجسته

 
 )سینتتیک( مصنوعی الیاف از شده ساخته هایطناب از انواعی -0 شکل

 
 فعالیت

 کارگاهی
 بافته )ال( گرده چند از طناب دهید: پاسخ زیر سواالت به و کنید بررسی را آن اجزای و تهیه را یکوتاه طناب رشته 

 اند شده اصلی گرده تشکیل باعث دیگری فرعی هایگرده آیا ؟دارد دیگری اجزای چه اصلی دهگر هر ؟است شده
 ؟است الیاف از ای مجموعه شدن بافت هم به محصول خود فرعی های رشته اینکه یا
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 طناب دهنده تشکیل اجزای و اصطالحات

 هایطناب ویژه )به هاطناب مورد در شد، گفته نخ مورد رد که اصطالحاتی و ساختمانی هایگیویژ بیشتر
 دارد وجود طناب برای نیز مشخصی اصطالحات چند هر کند.می صدق مصنوعی( و طبیعی الیاف از شده ساخته

  شد. خواهد پرداخته آنها شرح به که
 رندگیمی قرار استفاده مورد ماهیگیری در که ییآنها جمله از مختلف هایطناب بافت برای که خام مواد ترینمهم

 خام ماده نبیشتری بیستم قرن نیمه تا فلزی. نازک هایسیم رشته و سینتتیک الیاف گیاهی، الیاف از: عبارتند
 گیاهی الیاف جای سینتتیک الیاف امروزه چند هر داد.می تشکیل یاهیگ الیاف را طناب بافت برای استفاده مورد

 اهانگی منابع هب یتوجه قابل دسترسی که کشورها از بعضی در هنوز اما ،اندنموده اشغال ادنی نقاط اکثر در را
 محلی ورتص به نیز هاطناب نوع این از استفاده ،دارند نارگیل و سیزال ،کنف مثل صنعتی هایفیبر کننده تولید

  .است مرسوم بسیار ایمنطقه حتی و

 (Rope Yarn) طناب نخ
 دباش منفرد رشته یک دارد امکان یا که است طناب در گرده هایرشته از هریک دهنده تشکیل اجزای طناب نخ

 اشدب شده کابل یا تابیده هایرشته شامل یا است شده برده کار به مانیال از شده ساخته هایطناب در آنچه مثل
 تارهای ،گیاهی الیاف از شده ساخته هایطناب در .(3 شکل) شودمی دیده نایلونی هایابطن در که آنچه مثل
 هیهت سینتتیک الیاف از که اییهطناب در اما دهند.می تشکیل را طناب نخ و شودمی تابیده هم به شده آماده
 از و یدهتاب نخ پایه هاینخ تابیدن از و کند ایجاد را پایه نخ تا شوندمی تابیده هم به پیوسته تارهای ،شوندمی

 طناب خود نیز طناب هاینخ تاباندن هم به از شود.می درست شده کابل نخ یا طناب نخ هم دور به آنها تابیدن
  .(3 شکل) شودمی تولید

 

 
   )مانیال(. گیاهی و شده( )کابل نایلونی رشته سه های طناب از نمونه دو تارساخ -7 شکل

 نایلون مانیال
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وند، شهای ماهیگیری استفاده میها و لنجهای سینتتیک سه رشته )سه ال( معمولی که در کشتیالبته اکثر طناب
 استهای طویل مونوفیالمنت های کابل شده را ندارند و نخ طناب در حقیقت از رشتهپیچیدگی ساخت طناب

ر شود. از نظر قطکه با تابیدن آنها به دور هم رشته )گرده( و با تاباندن سه گرده به دور هم، طناب تشکیل می
و به سختی اتفاق  دهندمتر تشکیل میمیلی 90الی 3های با قطر بیشترین مصرف طناب در ماهیگیری را طناب

 کاربرد داشته باشد. متر در ماهیگیریمیلی 90افتد که طنابی با قطر بیش از می

 ( Strand( ))گرده رشته

گرده  های موجود در بازار سهمحصول به هم تابیدن تعدادی نخ طناب به دور یکدیگر است. اکثر طناب گرده
 را هاگرده اینطناب تنها از سه گرده تشکیل شده باشد،  شوند. اگرهای سه ال نیز نامیده میدارند که به طناب

 آنها از دیگر دسته چند مجددا  چنانچه اما .(ب و الف -6 شکل)نامندمی (Primary Strand) هاولی گرده نام به
 گرده را دوم مرحله هایگرده ،شوند تابانده هم به متحد دسته یک صورت به اندشده تابیده هم دور به قبال  که

 هم به از خود که شودمی دیده شده کابل هایطناب در آنچه با گویند)مشابهمی (Secondary Strand) ثانویه
  .(پ -6 شکل) شوندمی حاصل گرده سه طناب ندچ تاباندن

 

  
 سطح مقطع طناب ساخته شده از الیاف گیاهی )مانیال(  -6شکل 

 ، Shroud laid) (، ب( طناب چهار گرده با مغزه در وسطHawser laid) (الف( طناب سه گرده)سه ال(

 کابل شده )بافته شده از پنج گرده ثانویه و یک مغزه میانی که شامل یک طناب سه گرده است(پ( طناب 
 

  .دهدمی نشان را ال( )چند گرده چند ایهطناب تولید کلی شمای -1 نمودار
 

 
   تابیده هایطناب انواع تولید کلی ساختار - 7 نمودار

 پ ب الف
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  (Core) مغزه

 ،دارد عهده بر را آنها ساختار از حمایت جنبه که را هاطناب از بعضی هایرشته میانی فضای در پرکنندة عناصر
 از متفاوت یا طناب دهنده تشکیل هایگرده در استفاده مورد الیاف جنس از است ممکن مغزه .گویندمی مغزه

 جنس از حتی مغزه است ممکن هیگا .دارد بسیار کاربرد سیمی هایطناب در ویژههب مغزه باشند. آن نسج
  شود. انتخاب نیز فلزی هایسیم

 

  

  پیوسته الیاف با آمید پلی جنس از رشته چهار طناب یک در ،(C) مغزه موقعیت -77 شکل

 

 طناب برای گیریاندازه هایسیستم

 از تارها ظرافت میزان گیریاندازه برای ،نمودید مطالعه منسوج ساختارهای و نخ مورد درقبال  که طورانهم
 رایب اولیه پایه چون نیز هاطناب در است. طول ازای به جرم ینمب شدکهمی استفاده دینیر و تکس هایسیستم
 اهطناب در گیریاندازه برای نیز هاسیستم همان ،دهدمی تشکیل سینتتیک یا گیاهی الیاف را آنها ساخت
 مورد مواد از ترسنگین مراتب به طناب ساخت در ادهاستف مورد هاینخ و الیاف که آنجا از ماا دارد. کاربرد

 محاسبه ( Kilotex تکس کیلو )مثل تکس اضعاف قالب در باید طولی چگالی ،است ماهیگیری هاینخ در استفاده
  شود. بیان و

 نخ تار یک از طول متر 1000 ازای به گرم 1 = تکس1
 گرم کیلو واحد به منسوج)طناب( توده یک از متر 1000 وزن = تکس کیلو 1

  ((Td دینیر × 0 /111 = تکس
 

 شده تابیده و نهایی محصول یک انعنو به ماهیگیری هاینخ در آنچه مانند :Resultant Tex) (تکس برآیند
 اب تکس گیریاندازه واحد در را آن اندازه شده تابیده نهایی محصول یک عنوان به نیز هاطناب در است، موسوم
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 عدد ذکر از قبل (Rtex) صورت به و آیدمی تکس از قبل عالمت این .دهندمی نشان (R) اختصاری عالمت
 تر هفشرد رتصو به شوندمی تابیده هم به وقتی لیافا که شودمی نوشته خاطر بدان کسآرت شود.می نوشته
 ترکوتاه عادی حالت از آنها طول حدودی تا طناب یا نخ تولید برای آنها بر شده اعمال هایتاب اثر در و درآمده

 .است ترسبک آن از حاصل تابیده نخ از طول واحد میزان همان به نسبت خام نخ طولی واحد یک لذا .شودمی
 رقم معمول روال طبق وقتی بنابراین .است تکس از بیشتر (10 )% درصد ده تقریبا  آرتکس ،تجربه براساس
 آن هب را آمده دست به رقم از درصد ده با معادل باید نهایت در ،کنیممی محاسبه طناب یا نخ یک برای ار تکس

 آید. دست به است شده تابیده نهایی محصول یک که آن آرتکس تا بیفزاییم
 ساختاری با است شده محاسبه 210 دینیر سیستم در آن خام نخ اندازه که آمید( )پلی نایلونی طناب یک :مثال

 :است دسترس در زیر شرح به
 این خطی چگالی .است مونوفیالمنت الیاف رشته 50 از متشکل گرده هر ،رشته( 8) طناب هایگرده تعداد
  .(است تکس 28 با برابر دینیر 210 )هر نمایید محاسبه تکس سیستم در را طناب

 
 دینیر 210×50×8= تکس 28×50×8

  تکس =8150
 شودمی محاسبه خام نخ از بیشتر صد در 10 منسوج محصول یک عنوان به طناب مورد در آرتکس که آنجا از

 :شودمی محاسبه زیر شرح به تکس رقم 10 % نمودن اضافه با مذکور رقم
815= % 10 ×8150  

Rtex 8761=815+8150 
 
 

 به را خود ایه بررسی نتایج و تحقیق مانیال و کنفی الیاف خصوص در اینترنت و ایکتابخانه منابع از استفاده با  منزل در کار
 نمایید. ارائه کالس به نگار پرده صورت

 
 

 

 
 ساختار نظر از طناب انواع

 شودمی استفاده نیز هاطناب از یدیگر مختلف انواع گیریماهی در رفت، آنها شرح که یافیال هایطناب جزهب
 :داشت اشاره زیر هاینمونه به توانمی هاطناب نوع این ترین مهم از .شد خواهند معرفی ا مختصر که
 ؛ویژه ساختار با هایطناب 
 ؛دار بویه هایطناب 
 ترکیبی؛ هایطناب 
 سیمی هایطناب. 
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 ویژه ساختار با هایطناب( الف

 سربی هایطناب و (11شکل) ،(Float Line) دار بویه هایطناب است: ذکر قابل نمونه دو هاطناب دست این از
 و بحث مورد که گریدی هایطناب انواع سایر خالف بر طناب وعن دو این .(12 شکل) ،(Lead Line) دار وزنه یا

 شوند.یم استفاده ماهیگیری مقاصد برای صرفا  دارند، برد کار دریایی هایفعالیت سایر در و گیرندمی قرار معرفی
 هادی دیواره و نت( )ترامل الیه سه تورهای و گیرگوش تورهای در استفاده برای سربی و دار بویه هایطناب
 و ساخت برای کارگری هایهزینه حذف دلیل به کم هزینه ،آنها مزایای از .است مناسب شناور هاینت ست

 بآ در دام شکل در گونیهم سبب که است تور در شناوری و وزن یکنواخت توزیع و وزنه و بویه با تور تجهیز
 تور شدن پیچیده هم در امکان بردن بین از آنها مزایای دیگر از برد.می باال نیز را صید بازده بالطبع و شودمی

 .شودمی محسوب عملیات حین در گیرانماهی مشکالت از یکی خود که است
 

  
 گیر گوش تورهای در استفاده مورد دار بویه طناب نمونه یک-77 شکل

 دهد.می نشان را طناب غالف در شده برده کار به شناورهای از یکی شکل دوکی سفید قسمت

 
 که هستند نخ از مغزه یک دارای ،هستند معروف Patent Lead Line) (نام به اصطالحا  که دار سرب هایطناب

 رد سربی هایطناب دارد. جای مسی سیم رشته یک خن جای به یا سربی هایگلوله آن روی بر معین فواصل به
 از بعضی مشخصات شوند.می ساخته طولی، واحد هر در نیاز مورد تعادل میزان با متناسب ،مختلف هایاندازه
 :است زیر شرح به هاطناب این

 کیلوگرم 5/2 = سربی طناب متر100
 کیلوگرم 3/8 = سربی طناب متر100
 کیلوگرم 5/5 = سربی طناب متر100
 کیلوگرم 6/12 = سربی طناب متر100
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 دار سرب هایطناب از اینمونه -77 شکل

 (Combination Ropes)ترکیبی هایطناب( ب

 دهش ساخته فلزی هایسیم رشته و مصنوعی یا طبیعی دار الیاف هاینخ از که است هاییطناب شامل گروه این
 ازمانس نظر از باشند. شده داده پوشش لیفی هاینخ با کامل رطو به فلزی هایسیم رشته که نحوی به باشند،

 شرح بدین آنها استاندارد تعریف شود.می گفته (Combined Rope) هاطناب این به (ISO) جهانی استاندارد
 :که است
 یبیعط لیفی هاینخ از گرده هر که باشند شده تشکیل گرده چندین از متشکل ،مغزه بدون یا با که هاییطناب

 ندباش دهش متقاضی(تشکیل درخواست با متناسب) آن بدون یا گالوانیزه روکش با سیمی هایکابل و مصنوعی یا
 شود.می نامیده ترکیبی طناب
 ثال  م است، گرفته صورت آنها مطلوب وصیاتخص ترکیب هدف با ترکیبی هایطناب در گوناگون مواد ترکیب
 فتیس افزایش ،ارتجاع کاهش ،گسیختگی باالتر نیروی مینتأ برای آنها ساختار در فوالدی ایهسیم از استفاده
 هایمسی تمحافظ و سفتی و جرم کاهش برای نیز فیبری الیاف از دیگرطرف از .است آنها جرم بردن باال و طناب

 گسیختگی وینیر با قوی طنابی ،ترکیب این نتیجه که است بدیهی شوند.می استفاده گیپوسید مقابل در فوالدی
 این و شودمی آن به متصل تور لغزش از مانع که است زبر سطحی و کم سانی کش قدرت و مطلوب قدرت و

 با ترکیبی طناب نمونه دو 18 شکل .است سیمی صرفا   یا لیفی هایطناب انواع سایر به نسبت امتیاز یک خود
 هب هاسیم نظم ،بر سیم قیچی با طناب شدن قطع اثر در )البته دهدمی نشان را مغزه بدون و دار مغزه هایگرده
  .(است خورده هم

 
 فوالدی سیم 77 از متشکل گرده مغزه)هر بدون گرده با رشته شش طناب:a ترکیبی. طناب نمونه دو عرضی مقطع-77 شکل

  است( ظریف فوالدی سیم 77 دارای گرده )هر دار مغزه های گرده با رشته شش :طنابb است(؛

 های تسبیح مانند سربیدانه
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 هاطناب در )پیچش( تاب

 هاینخ که ترتیب این به .(11 شکل) هستند تاب راست دیگر عبارت به یا Z جهت در معموال   هاطناب در تاب
 نیز هاطناب بعضی تاب که است ممکن البته .باشد S) (جهت در هاگرده تاب و( Z) جهت در تابشان باید طناب

 به هاطناب نوع این ولی ود.ب خواهد Z) (اههگرد و (S) طناب هاینخ جهت حالت این در که باشد (S) جهت در
 حضور محل بین فاصله واقع در که آن خواب یک طول با را هاطناب در (Lay) تاب درجه شوند.می ساخته ندرت
 طناب یک در مثال  .دهندمی نشان است موقعیت همان در کامل پیچ یک از پس آن بعدی حضور تا گرده یک
 .(11 شکل) متوالی گرده سه بین فاصل حد با برابراست تاب یک گرده سه

 

 
  لیفی هایطناب در )پیچش( تاب انواع -77 شکل

 
 فعالیت

 کارگاهی
 .نمایید گیریاندازه آنها در را تاب اندازه و جهت و هنمود تهیه را مختلف هایقطر در رشته سه طناب نمونه چند 

 نمایید. ارائه کالس به گزارش یک صورت به را خود کار نتایج

 
 

 (Wires)سیمی هایبطنا

 این ساختار قسمت این در .است شده معرفی وایرها یا سیمی هایطناب خالصه خیلی طورهب ملوانی کتاب در
  شود.می بحث آن به مربوط کاربردی نکات و هاطناب از نوع

 فوالدی نازک هایسیم رشته از ،مصنوعی و طبیعی الیاف از شده ساخته هایطناب برخالف سیمی هایطناب
 لمقاب در آنها استحکام نامند.می «بکسل سیم» نام به را آنها عامیانه لفظ در اند.شده درست تابیده هم به و
 والدیف سیمی طناب یک مثال  .است برابر چند مشابه قطر با لیفی هایطناب با مقایسه در وارده کشش روینی

 نیرو کیلوگرم 1320با برابر گسستگی نیروی دارای متر میلی 10 قطر به گالوانیزه روکش با دار مغزه رشته شش
 پلی طناب برای و کیلوگرم 2030 آمید پلی جنس از قطر همان با لیفی طناب برای نیرو این که حالی در .است

 گیریماهی زارهایاب کشیدن در استفاده برای بیشتر آنها از خاطر همین به .ستنیرو گیلوگرم 1010 اتیلنی
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 جساما کشیدن البا برای ها درجرثقیل همچنین و ای پیاله تورهای یا ترال تورهای انواع مثل بر نیرو و سنگین
  شوند.می استفاده سنگین

 سیمی هایطناب ساختار
 :است شده زیرتشکیل جزء سه از معموال  سیمی طناب

 یافال از مختلفی انواع .است سیمی طناب هایگرده ساخت در استفاده مورد رشتة تریننازک :سیمی الیاف 
 روی، اب گالوانیزه ،غیرگالوانیزه انواع که شودمی گرفته کار به هاطناب نوع این ساخت در استفاده ایبر سیمی

 سیمی هایطناب ساخت در بیشتر اول نمونه .است جمله آن از زنگ ضد انواع و ومینیومآل و روی با گالوانیزه
 هایتفعالی در استفاده برای گالوانیزه هاینمونه اما شود.یم استفاده آسانسور و درباالبرها استفاده مورد

  .(15 شکل) است مناسب ماهیگیری

  
 سیمی طناب یک کلی ساختار-77 شکل

 

 :یک ت.اس شده تشکیل فوالدی یا طبیعی الیاف جنس از نیمیا مغزه با تابیده هم به سیم تعدادی از گرده 
 نارک مختلفی هایرایشآ با که شودمی درست سیمی الیاف بیشتری تعداد یا سه حداقل تاباندن هم به از گرده
 تواندمی میانی محور این گیرد.می وشکل تابیده مرکزی سیم یک حول همیشه تقریبا   گرده .گیرندمی قرار هم
 باشد کمتر گرده در سیم تعداد هرچه باشد. اینها از ترکیبی ویا ،( ساز دست یا )طبیعی الیاف یا و فلز جنس از

 ،دباش تر نازک و بیشتر هاسیم تعداد چه هر که حالی در ،بود خواهد بیشتر هم گیسایید مقابل در آن مقاومت
 دهد.می سیمی طناب به را بیشتری پذیری انعطاف

 :سیمی طناب یهاگرده از نگهداری و حمایت ،مغزه وظیفه دارند. مغزه سیمی هایطناب تمام تقریبا  مغزه 
 یا الیاف ،فوالدی هایسیم از توانمی را مغزه شد، اشاره نیز قبال  که طور همان ست.آنها از استفاده هنگام در

  .(19 شکل) کرد انتخاب آنها از ترکیبی
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 سیمی هایطناب در آنها استقرار نحوه و مغزه انواع-79 شکل

  ،(Wire Strand Core) سیم با جنس هم و فوالدی مغزه با سیمی طنابب(  ،(Fibre Core) الیاف مغزه با سیمی طنابالف( 

 (Independent Wire Rope Core)جنس هم غیر فوالدی مغزه با سیمی طناب پ( 

 

 آنها ساختار اساس بر سیمی هایطناب معرفی نحوه

 توصیف شدند داده حتوضی باال در که آنها دهنده تشکیل گانه سه اجزای اساس بر تنها را سیمی هایطناب
 و حوهن و اهگرده تشکیل در استفاده مورد سیمی الیاف آرایش و تابیدن نحوه منظور این برای بلکه کنند،نمی

 اجزای که دهندمی قرار مدنظر نیز را هاییآرایش سایر باالخره و مغزه دور هب و هم دور به هاگرده تابیدن جهت
 مشخص زیر معیارهای که گرددمی تعریف زمانی سیمی طناب یک ساختار دارند. هم به نسبت سیمی طناب
 باشند: شده

 ؛گرده هر در سیمی الیاف تعداد -1
 ؛گرده( )طرح گرده نوع -2
 ؛گرده تعداد -8
 ؛مغزه نوع -1
 ؛گرده( خود در و گرده دهنده تشکیل سیمی الیاف تاب)در جهت -5
 .اولیه شکل -9

 نوع و ؛)نوع(گرده طراحی گرده، هر در استفاده مورد سیمی تعدادالیاف ؛گرده تعداد براساس سیمی طناب یک
 ار مغزه نوع و تعداد و گرده تعداد ،سیمی الیاف تعداد معموال  ،هاگیویژ این توصیف برای شود.می رفیمع مغزه

 :فرمایید توجه زیر مثال به موضوع بهتر درک برای نمایند.می ارائه حروف و عدد یا ،عددی فرمول یک صورت به
 

 تابیدن هم به از گرده هر که است گرده 9 از متشکل سیمی طناب یعنی: With FC(Fibre Core) 6*7 :1 مثال
 است. فلزی( )غیر الیاف جنس از مرکزی مغزه و شده درست سیم رشته 7
 

 هم به از آن گرده هر که است گرده 3 از متشکل سیمی طناب :With WSC (Steel Core) 19*8 :2 مثال
 است. سیم همان جنس از نیز مغزه و شده ساخته سیم رشته 16 تابیدن
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 یسیدبنو عددی فرمول صورت به است شده داده نشان زیر شکل در آنها مقطع که سیمی هایطناب از ساختارهریک  کالس در کار
 

 
 

 

 

 )پیچش( تاب

 هایطناب مورد در هاویژگی همین شد. اشاره آن اهمیت و فیزیکی خصوصیت این به الیافی هایطناب در
 راست و گرد چپ تاب مفهوم به Z و S عالیم صورت به که تاب جهت قبیل از نکاتی .کندمی صدق نیز سیمی

 مورد در خصوصهب نکته این .(17 شکل) دارد مصداق شانتاب هتج به توجه با نیز هاطناب این در ،است گرد
 .(21 شکل)است مهم بسیار ماهیگیری کشتی هایوینچ کنجمعسیم هایبشکه یا هاقرقره روی بر آنها پیچاندن

 

 
 الف

 
 ب

 Sتاب چپ )ب( ،Zتاب راست:)الف( ،سیمی هایطناب در تاب انواع-70 شکل
 

  سیمی هایطناب از استفاده نحوه

 فادهاست هنگام شوند.می عرضه بازار به آن بدون یا قرقره روی بر شده حلقه صورت به سیمی هایطناب بیشتر
 :است الزامی زیر نکات به توجه آنها از

 قرقره( )بدون سیمی طناب حلقه کردن باز اصول
 شانن غلط صورت به را آنها با کار که مواردی .دهندمی نشان را سیمی هایطناب با کار صحیح اصول زیر تصاویر

 ست.آنها با کار هنگام به طناب در افتادن تاب خاطر به ،است داده

  
 غلط                 صحیح       

  قرقره بدون یمیس طناب حلقه کردن باز اصول -77 شکل
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 قرقره روی از سیمی طناب کردن باز اصول

 
 غلط                  صحیح       

 قرقره با یمیس طناب حلقه کردن باز اصول-76 شکل

 
 دیگر قرقره به قرهقر یک از سیمی هایطناب پیچاندن اصول

 

  
 دیگر قرقره به قرقره یک ازروی میسی هایطناب پیچاندن اصول-77 شکل

 

 
 آن تاب جهت به توجه با وینچ شکهب یا قرقره روی بر وایر کردنجمع نحوه -77 شکل

 

  هاطناب بر محیطی عوامل اثر

 .کندمی صدق نیز هاطناب برای ،شد گفته گیریماهی هاینخ دوام بر مختلف عوامل اثر خصوص در آنچه هر
 ،طبیعی الیاف از که ییهابطنا مورد در .هستند گذارتاثیر آن دوام و هاطناب بر متعددی عوامل کلی طورهب

 تابآف تاثیر نیز مصنوعی یهاطناب مورد در .گذاردمی رطوبت و آب را تخریب و تاثیر ترین مهم ،اندشده ساخته
 ریاد شور هایآب ویژهبه آب تماس از نیز سیمی هایطناب .هستند ذکر قابل نفتی مواد و شیمیایی هایحالل و

 شوند.می متأثر اسیدی مواد همچنین و ودشمی هاسیم شدن اکسیده و زدگی زنگ سبب که
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 به نگار پرده ورتص به را خود کار نتایج و قیقتح طبیعی الیاف بر رطوبت اثر دربارة تاینترن یا ایکتابخانه منابع از  کنید یقتحق
  .نمایید ارائه کالس

  
 
 

 فعالیت
 کارگاهی

 و تیکسینت و طبیعی لیفی هایطناب انواع از کوچکی قطعات گروه هر و شوید تقسیم کاری مختلف هایگروه به 
 یک ره روی بر را یاسید ترکیبات و هاحالل یا نفتی مواد ،شیرین( و )شور آب اثر و نموده راتهیه سیمی هایطناب

 خود کار نتایج گروه هر نهایت در و کنید بررسی جداگانه صورت به ایهفته یک آزمایش یک در هاطناب انواع از
  .دینمای ارائه کالس به جداگانه گزارشی صورت به را

  .نمایید توجه ایمنی نکات به اسیدی ومواد هاحالل با کار هنگام مهم: نکته
 

 

 
 

 ایمرحله ارزشیابی

 

 مراحل کاری ردیف
)ابراز، مواد، شرایط کار 

 نتایج ممکن تجهیزات، مکان(
 ، داوری، استاندارد )شاخص ها
 نمره دهی(

 نمره

2 
 انواع با کار

 طناب

 تجهیزات: 

 

مکان: کالس و کارگاه یا 
 روی شناور

باالتر از سطح 
 انتظار

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

 اییآشن طناب گیری اندازه هایبداند.با سیستم
 ولاص و سیمی هایبطنا ساختار باشد.با داشته

  باشد. داشته کامل آشناییآنها  با کار

8 

 سطح انتظاردر 

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

 اییآشن طناب گیری اندازه هایبداند.با سیستم
 باشد. داشته

2 

ح سطتر از پایین
 انتظار

 1 بداند. را آن ساختار و جنس، طناب انواع
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 هاقالب انواع با کار

 هم و (Traditional) خرد)سنتی( گیریماهی بخش در هم که هستند ماهیگیری بزارهایا جمله از هاقالب رشته
 گریشکارچی عادات و تغذیه رفتار برپایه قالب با صید اصول .دارد ایگسترده استفادة مدرن درماهیگیری

 در که گیرگوش تورهای و ایپیاله و ایاصرهمح تورهای ،ترال تورهای انواع مثل ابزارهایی برخالف .استهماهی
 دواح هر ازای به هاقالب رشته ،کنندمی صید را آبزیان سایر و ماهی اعانو از توجهی قابل مقادیر توراندازی هربار
 مقدار ودنب پایین رغمبه بیندازند. دام به توانندمی را ماهی یک تنها است، متصل نخ یا ریسمان یک به که قالب
 باال سیارب کیفیت از آن صید که داشت توجه باید شد اشاره باال در که ابزارهایی سایر اب مقایسه در قالب با صید

 رب اندکشان تاثیر هاقالب رشته با ماهیگیری مزایای از دیگر یکی .دارد بسیاری تجاری ارزش و است برخوردار
 خصوص در مدرکی هیچ ،سرگردان گیرگوش تورهای یا هاقفس مثل ابزارهایی برخالف .است زیست محیط
  .نیست دست در هاقالب رشته با Ghost Fishing) (اشباح( )صید ناخواسته صید
 طرفی از .است انداز قالب شناورهای در سوخت از کمتر استفاده ،هاقالب رشته از استفاده مزایای از دیگر یکی

 هب گیریماهی هایروش دیگر با مقایسه در قالب با دصی ادوات به مجهز شناور یک برای گذاریسرمایه میزان
 ثرا دریا بستر در نامساعد شرایط و عمق آبی، قوی هایجریان مثل جوی و محیطی شرایط .است کمتر مراتب
 ()انتظاری فعال غیر و فعال به که گیریماهی ابزارهای بندی دسته در ارد.د هاقالب رشته با صید بر را کمتری
 زیر شرح به روهگ دو هر در عملکردشان ماهیت با متناسب توانمی را هاقالب رشته ،شوندمی بندی طبقه

 نمود: بندیتقسیم
 هایقالب رشته که حالی در هستند، (Passive) )انتظاری( فعال غیر صید ابزارهای جزو طویل هایقالب رشته

 به (Active) فعال ابزارهای جزء ) (Jig سوزنی هایقالب و ) (Pole & Line دستی چوب و قالب و کششی
  آیند.می حساب

 محکم ساختاری باید ،دارند استفاده شکارچی و خوارگوشت هایماهی صید در گیریماهی هایقالب که آنجا از
 ناشی هایتنش بلمقا در تا شوندمی ساخته کم انعطاف قابلیت با کممح فوالد نوعی از عمدتا   آنها .باشند داشته

 شدن رها امکان شکلی تغییر گونه هر صورت در که چرا .ندهند شکل تغییر مقاوم و قوی هایماهی مقاومت از
 و دارد زیادی هایشباهت یکدیگر با تقریبا   امروزی هایقالب ساختمان .داشت خواهد وجود آن از اسیر ماهی
 خاصی کاربردهای خاطر به هم آن که باشند داشته هاییتفاوت هم با هاقسمت از بعضی در است ممکن تنها
 شاخه دو است ممکن هاقالب بعضی مثال  ؛است شده اعمال آنها روی بر هاگونه از بعضی صید مورد در که است

 ار آنها یمعمول هایقالب با نواننمی که هستند هم زیانآب خاص هایگونه از بعضی البته .باشند شاخه سه یا
 ونهنم این از .شوندمی استفاده خود خاص روش و کاربرد با و متفاوت شکلی از هابقال از نوع این لذا .کرد شکار
 بکار ها اسکویید مثل نیسرپایا صید برای اختصاصا   که نمود اشاره «Jig جیگ» یا سوزنی هایقالب به توانمی

 یریعس و شکارچی هایگونه صید در آنها از بتوان تا دارند اتیملحق نیز هاقالب از دیگر بعضی .شوندمی گرفته
 طعمه دارای هایقالب به توانمی نیز مورد این در .دارند خود طعمه شکار و تعقیب به عادت که نمود استفاده
  .داشت اشاره مصنوعی
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 ناخواسته یا عمدی نمودن رها حتی و دریا در شدن مفقود صورت در گیرگوش تورهای و ماهیگیری هایقفس  یدبدان بیشتر
 دسترسی دنبو دلیل به و شده اسیر آنها در آبزیان سایر یا ماهی تا گرددمی سبب فرسوده، و پاره هایتور از بخشی

 یدص این است ممکن ،آنها محکم و فلزی اسکلت و ساختار دلیل به هاقفس در .شوند تلف آنها به گیرانماهی
 گیروشگ تورهای ایچشمه ساختار نماید. تلف را آبزیان انواع از توجهی قابل مقادیر و شود انجام هاسال تا اًمستمر

-نخ دنگر گیر احتمال نیز و اندشده ساخته ،ای(رشته )تک مونوفیالمنت هاینخ از که آنهایی ویژههب سرگردان
 سبب است ممکن دریایی هایپشت الک پای و دست دور به پیچیدن حتی و هاماهی هایباله تیز نوک به هایشان
 خاطر همین به .گویندمی Ghost Fishing اشباح صید اصطالحاً  را ناخواسته صید نوع این .دشو آنها مرگ و اسارت

 رانیماهیگی یا ساخت. معدومشان و کرد منتقل ساحل به را آنها باید سرگردان ادوات از نوع ینا مشاهده صورت در
 به را خود ودهفرس و پاره تورهای که باشند داشته توجه باید نیز کنندمی استفاده صید در گیرگوش تورهای از که

  بسوزانند. یا ممنهد را آنها ساحل به انتقال با بلکه ننمایند، رها دریا در عنوان هیچ

 

 
 

 اب قالب اندازه عموما  گردد.می تعیین سازنده هایکارخانه فطر از گذاریرهشما سیستم اساس بر هاقالب اندازه
 آن شماره باشد بزرگتر قالب هرچه یعنی .دارد عکس نسبت است شده تعیین آن شماره عنوان به که عددی

  .تاس ترکوچک قالب آن اندازه که است آن یمعنا به ،باشد بزرگتر قالب شماره هرچه برعکس و است کوچکتر
 

 فعالیت
 کارگاهی

 یک از هتفاداس با اینک .نمایید توصیف خود دیدگاه از را مختلفش هایقسمت و کنید بررسی را ساده قالب یک 
 رایب شکل روی بر را ها اندازه آن شکل رسم از پس و گرفته اندازه را آن مختلف هایقسمت کولیس یا کش خط
 هایقالب با را خود قالب مورد در مدهآ دست به هایاندازه .نمایید یادداشت گیری اندازه واحد ذکر با قسمت هر

   .نمایید بحث هریک های تفاوت مورد در و مقایسه دوستانتان سایر

 
 

 آمید، پلی الیاف از شده ساخته هاینخ .است متفاوت صید روش با متناسب قالب به متصل نخ مواد و جنس
 ادهاستف منظور این برای را فوالدی هایسیم و آنها از حاصل ترکیبی هاینخ یا استر پلی الکل، وینیل پلی
 کنند.می

 زا است بهتر که نخ یک به شده حلقه قسمت در را آن میله انتهای باید ،ماهی صید در قالب از استفاده برای
 صید محل و هدف و قالب با ماهیگیری روش با آن ضخامت و نخ طول .زد گره باشد رنگبی و ایرشته تک انواع

 قوی و بزرگ قالب تربزرگ انواع برای و نازک نخ با کوچک هایقالب کوچکتر هایگونه برای طبعا  .است مرتبط
  .شودمی استفاده ترضخیم نخ با

  قالب ساختمان

 از شکل این در .نمایید رجوع 22 شکل به ،قالب یک مختلف هایقسمت و اجزا به نسبت بهتر شناخت برای
 :شوندمی گذاری نام زیر شرح به که نمود مشاهده توانمی را متفاوتی هایقسمت ،ظاهری نظر
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 ماهیگیری قالب یک ساخنمان مختلف هایقسمت -77 شکل

 (Eye) قالب چشم یا سرالف( 

 البق ساقه یا میله گردشدن از و است ایدایره شکل به بیشتر دارد، قرار قالب میلة انتهای در که قسمت این
 حالت هب شدن گرد جای به میله انتهای بعضی در .نیست یکسان هاقالب همه در شکل این البته گیرد.می شکل
  .(28 شکل) دارد سوراخ یک خیاطی سوزن مثل هم بعضی در و آمده در پهن

 

 
 

 حلقوی وث( ت و پ سوزنی؛ ب( ،سرپهن الف( گیری.ماهی هایقالب رد ( سر)چشم انواع -77 شکل

 

 عمتنو بسیار قالب سر ناحیه به نخ زدن گره نحوه .است آن به نخ خوردن گره و اتصال محل قالب شمچ یا سر
 قالب سر به نخ گره از نمونه دو ،21شکل در .شودمی انجام ماهیگیران تجربه ربراث و مختلف اشکال به و بوده
  .است شده داده نشان

 

 
 

 ماهیگیری قالب به مونوفیالمنت نخ بستن برای گره نمونه دو -77 شکل
 

 الف                      ب                      پ                  ت                      ث
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 فعالیت
 کارگاهی

 برای که کنیدمی شناسایی را یهایگره انواع اینترنتی تحقیق یا قالب با گیریماهی فنون با مرتبط کتب از تفادهاس با 
 قالب یک و (PA) نایلون نخ یک از استفاده با کارگاه در و شودمی ستفادها ماهیگیری هایقالب به نخ بستن
  .نمایید تجربه عمالً و کرده تمرین را آنها گیریماهی

  

 (Shank) قالب ( )ساقه میلهب( 
 بقال نوک رویهروب نقطه تا قالب چشم قسمت زیر از آن طول .است آن قسمت ترینبلند ،قالب میله یا هساق

 قسیمت قابل پهن یا گرد نوع دو به مقطع سطح اساس بر قالب میله .گیردمی قرار آن رویهروب نقطه در که است
 شده آهنگری اصطالحا  که پهن میله نوع اما .هستند ترمرسوم گرد میله با هایقالب .(وپ ب ،25 شکل)است

(Forged) میله طول در خاص هایقالب از بعضی در .است ترمقاوم آن گرد نوع به نسبت استحکام نظر از ،است 
 وجود .(الف 25-شکل) است یافته تمایل قالب چشم سمت به نوکشان که شودمی دیده مانندی خار یهازائده
 انداختن گیر بهتر همچنین و ماهی دهان و میله طول در طعمه خوردن لیز از جلوگیری برای بیشتر زواید این
 نداشتن تماس خاطر به بیشتر ،هستند بلند میله دارای که هم هاییقالب است. طعمه بلعیدن زمان در نآ

  .است آن شدن پاره و سایش از جلوگیری و نخ با ماهی تیز هایدندان
 

 
  ،Forged کوبیده یا پهن مقطع سطح با میله -ب خاردار، میله – الفب( قال درمیله مختلف ساختارهای -77 شکل

 .Regular گرد مقطع سطح با میله -پ 

  (Bend) قالب( )خم قوسپ( 

 هایقالب در .یابدمی ادامه قالب خار زیر تا دایره نیم یک صورت به و شودمی شروع ساقه انتهای از قالب قوس
 به قوس هاقالب از بعضی امادر دهد.می را Jشکل قالب به و چرخیده ساقه امتداد سطح همان در قوس معمولی
  (.22 شکلگویند)می ((Reversed Kirbedقوس آنهاکج به یابدکه می تمایل راست یا چپ سمت

  (Point) قالب نوک (ت
 در که است ای نقطه اولین قالب نوک .شودمی شکل وسوزنی درآمده تیز نوک رتصو به قالب قوس انتهای
 شودمی آن اسارت سبب و رفته فرو نخ نشد کشیده و طعمه بلعیدن هنگام به ماهی دهان هایقسمت زا یکی

  .(22 شکل)
  Barb) (قالب خار (ث
 یازائده صورت به و داشته قرار وکن پایین در که است قالب قوس انتهایی بخش در میله بدنه از بخشی خار
 به ماهی دهان از آن خروج از مانع هاقالب در خار فایده دهد.می را مانندی پیکان شکل قالب نوک به که است
 صید برای دستی چوب و قالب با صید روش در که هاییقالب .(22 شکل) شودمی ارتاس از بعد تقال هنگام
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 انداختن و ماهی کردن بلند از پس که است جهت آن از امر این و ،هستند خاربی شوندمی استفاده ماهیان تون
  .(29 شکل) شود خارج ماهی دهان از راحتی به قالب عرشه، روی بر آن

 
 دستی چوب و قالب روش در ماهیان تون صید برای ،خار بدون قالب -79 شکل

  Gap) (عرض (ج

 ممه هایشاخص از یکی .گویندمی قالب عرض را قالب ( نوک رویهروب محل )در میله تا قالب نوک بین فاصله
 عرض اندازه است. قالب در مناسب عرض گرفتن نظر در ،خاص گونه یک صید برای مناسب قالب انتخاب در

  (.27 شکل)باشد بیشتر هدف گونه دهان عرض اندازه نصف از نباید قالب
 

 
 صید برای هدف ماهی دهان عرض و قالب Gap عرض بین نسبت -70 شکل

 (Throat) گلو (چ
 شکل) گویندمی آن گلوی اندازه را قالب ساقه تا نوک حدفاصل مستقیم خط تا قالب قوس داخل نقطه گودترین

22).  

 خاص هایقالب

 نظر از که شوندمی استفاده قالب با صید مرسوم ایهروش در قالب از دیگری انواع از ،معمولی هایقالب از غیر
 نشان و توصیف خاص هایقالب از انواعی (9 جدول) در دارند. آنها با ایمالحظه قابل تفاوت رساختا و شکل
  .است شده داده
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 آنها کاربرد و خاص هایقالب انواع-9 جدول

 قالب شکل کاربرد انگلیسی نام قالب نام

 وسه دو قالب
 شاخه

Double 
& 

Triple 
Hooks 

 ادهاستف کششی هایقالب با صید روش در بیشتر
 یک با همراه بیشتر شاخه چند قالب شود. می

 دلیل به آن بودن شاخه چند .است مصنوعی طعمه
 آن فرار از جلوگیری و ماهی اسارت ضریب افزایش

 است. تقال اثر در
 

 خار بدون قالب
Barbless 

Hook 

 دستی چوب و قالب با صید روش در که هاییقالب
 خار شوند،می استفاده ماهیان تون صید برای

 از پس که است خاطر بدان هم امر واین ،ندارند
 عرشه روی بر آن انداختن و آب از ماهی کردن بلند
 شود. خارج ماهی دهان از راحتی به قالب

 

 طعمه با قالب
 مصنوعی

Lure 

 طعمه انواع از ،قالب سمت به ماهی جلب برای
 قالب با صید فعال های شرو در شود.می استفاده

 البق با صید و )ترولینگ( کششی هایقالب مثل
 و قالب بودن متحرک دلیل به ،دستی چوب و

 در آن شناسایی امکان شکارچی ماهی با آن تعقیب
 به و نداشته وجود ماهی برای طعمه با مقایسه
 در و شده ور حمله آن به زنده طعمه یک عنوان
  .شودمی اسیر نهایت

 

 

 Jig سوزنی قالب

 اب یمتفاوت ساختمان دارای ،جیگ یا سوزنی قالب
 یدص برای قالب نوع این از است. هاقالب انواع سایر
 .شودمی استفاده اسکوئید بخصوص و ایانسرپ

 نور از استفاده با و شب در معموال  آن از استفاده
 نخ همراه به صید زمان در قالب گیرد.می صورت
 هشد انداخته آب به عمودی صورت به آن به متصل

 گاهی چند زا هر آن سمت به اسکوئید جلب برای و
  .شودمی برده پایین و باال
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  قالب با گیریماهی هایروش در استفاده مورد جانبی هیزاتتج

 هک شودمی استفاده نیز دیگری افزارهای تسخ ،نخ انواع و قالب خود بر عالوه ،قالب با گیریماهی هایروش در
 رینت مهم دارند. روش یک به اختصاص تنها نیز دیگر بعضی .است مشترک هاروش این در آنها از بعضی کاربرد

  .(Snaps) هاگیره ،(Swivel) هرزگرد: از عبارتند افزارها سخت این
 طرف دو در .است محوری سوراخ با اصلی بدنه یک از متشکل و فلزی وسیله یک گردهرز :Swivel) (گردهرز
 هالقهح از یک هر .دارند ارتباط اصلی بدنه با شده پرچ سر دو پین یک بوسیله که گرفته قرار مستقل حلقه دو آن

 یرابط وانعن به بیشتر وسیله این کاربرد .هستند ها( پین ) اصلی بدنه میانی محور حول چرخش به قادر مستقال  
 .گرددمی مانع اصلی طناب به را فرعی طناب یا انتهایی طناب چرخش که نحوی به ،است طناب یا نخ دو بین
 که خواستهنا هایدنخور گره و شدن کالف از صید عملیات حین در اصلی طناب تا شودمی اعثب ویژگی این
 کور هایگره اثر در نخ رفتن دست از حتی یا کار شدن کند از ناشی خسارات آمدن وارد و وقت اتالف تواندمی

 و کششی هایقالب در بویژه اهقالب رشته انواع تمام در .(23 شکل) باشد داشته دنبال به را است ایجادشده
 دارد. کاربرد و استفاده قابلیت الین النگ

 

 
  

 قالب با گیریماهی در استفاده مورد گردهایهرز از نمونه چند -77 شکل
 

 استفاده نیز اهجرثقیل قالب و کابل یا کشتی زنجیر و لنگر بین رابط مثل مصارف سایر برای گردهرز بزرگتر انواع
  .است شده اشاره آنها به ملوانی درس در که شوندمی

 طناب اب فرعی ریسمان یا نخ بین دادن ارتباط برای بیشتر که است مانند سنجاق ایوسیله گیره: Snap) (گیره
 باطارت هنوز کشورها بعضی در نیز اکنونهم وحتی گذشته در .شودمی استفاده طویل هایقالب رشته در اصلی
 ارک این تا شده سبب گیره وجود اما کنند،می برقرار خاص هایگره زدن با را اصلی طناب با فرعی ریسمان بین
 ملع سرعت که صنعتی الینر النگ شناورهای در ویژههب آنها از استفاده .گیرد انجام باالیی سرعت و سهولت با
  .(26شکل) است اهمیت زحائ العاده فوق ،دارد باالیی اهمیت آنها برای زمان و

  
  اصلی طناب به اتصال برای آن از استفاده نحوه و استیل استینلس جنس از سنجاقی گیره-76 شکل
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 آنها با کار و هاقالب رشته انواع ساختار

 و ابزار اتصال نحوه و تجهیزات ساختار بخش این در .شد معرفی قالب با صید عمده روش چهار ،یک پودمان در
 گردد.می تشریح آنها در استفاده مورد مصالح

 ساحل از هم آنها از استفاده .است قالب با صید ،صید شور ترینساده: (Hand Lines) دستی هایقالب با کار
 قابل فرد هر برای ایبودجه اندک با و نداشته باال اریگذسرمایه به نیاز .است پذیر امکان شناور روی از هم و

 آمید پلی جنس از مونوفیالمنت نخ ،قرقره یک شامل آن در استفاده مورد ملزومات و .است استفاده و تجهیز
  .است کوچک پالستیکی شناور و سربی وزنه ،نظر( مورد تعداد در ) قالب ،شفاف( و رنگ بی )ترجیحا 

 
 مونهن دو ساخت در استفاده مورد مصالح مشخصات و جنس ،نوع کتاب، انتهای در یک ضمیمه جداول از استفاده با  کالس در کار

 ترسیم دستی قالب دو این از هریک برای که مشابهی شکل روی بر و نموده مشخص را 20 شکل در دستی قالب
   .دهید نشان شکل مناسب جای در و ترجمه نمود خواهید

 

  
 آنها در شده استفاده مصالح فنی جزییات شرح با دستی قالب نمونه دو -77 شکل

 منفرد قالب با دستی قالبب(  - متعدد هایقالب با دستی قالبالف( 

 
 فعالیت

 کارگاهی
 البق نمونه یک کارگاه در موجود امکانات و مصالح از استفاده با گروه هر و ،شده تقسیم نفره 4 یا 2 هایگروه در 

 بر ابکت «یک ضمیمه»جداول کمک با را خود استفادة مورد مصالح مشخصات و بسازید قالب چند یا تک دستی
 نمایید. مشخص ،اید نموده ترسیم کاغذ یک روی بر جداگانه که خود ساخت قالب رشته پالن روی

 

 
 ساختار اما .است فعال گیریماهی هایروش زمره از کششی هایقالب :(Troll Lines) کششی هایقالب با کار
  .است ساده دستی هایقالب مثل آن
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 ،اف(شف )ترجیحا  مونوفیالمنت آمید پلی نخ :از عبارتند نیز کششی هایقالب ساخت برای نیاز مورد لزوماتم
 هب استیل سیم و قوی الستیکی کش قطعه یک ،صید هدف با متناسب مصنوعی طعمه واجد قالب ،هرزگرد

 متر. 5/0-1 اقل حد طول

 (Long Lines الین طویل)النگ هایقالب رشته با کار
 چند طول به نازک و قوی هایطناب ویا ضخیم مونوفیالمنت های خن از متشکل طویل هایقالب رشته ساختار

 دارد. بستگی کشتی امکانات و بزرگی به قالب رشته طول .است کیلومتر هاده مترالی صد
 

  
  آنها ساخت در استفاده مورد مواد فنی مشخصات و کششی های قالب چیدمان نحوه-77 شکل

 

 هایطناب .شودیم انتخاب متر میلی 3-8 قطر با آمید پلی یا الکل وینیل پلی جنس از معموال   اصلی طناب
 .دارند متر( میلی8) کمتری قطر شوندمی وصل اصلی طناب به گیره از ادهاستف با یا زدن گره با که هم فرعی
 طول هب خراش ضد سیمی وایر جنس از معموال  انتهایی قسمت و است قسمتی سه یا دو گاهی فرعی طناب

 استفاده قوی گردهای هرز از هم به فرعی هایهرشت قطعات اتصال محل در .شودمی گرفته نظر در متر 5/2-1
  .(88 و82 های شکل) شودمی انتخاب صید هدف با متناسب قالب نوع و اندازه شود.می

 

  
   آن اجزای و طویل قالب رشته یک کلی ساختار -77 شکل
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  آن فرعی اجزای و طویل قالب رشته یک فنی مشخصات -77 شکل

 

 Pole & Line) (دستی( )چوب دسته و قالب با کار

 ورزشی صید در .دارد کاربرد تجاری صورت به هم و ورزشی _ تفریحی صورت به هم دسته و قالب از استفاده
 رد و شودمی استفاده قالب به متصل نخ رشته نمودن رها و کردن جمع برای که دارد دستی قرقره یک دسته
  .(81 شکل) دکنمی کمک نیز ماهی کشیدن باال در که است دستی کوچک وینچ نوعی واقع
 سجن از بلند چوبی دسته یک تنها و بوده امکانات این فاقد دسته ،تجاری صید در استفاده مورد هاینمونه در

 یک چوب انتهای .رسدمی متر 1-5 به آن طول .شودمی وصل آن متعلقات و قالب رشته هب که است خیزران
  .(b 89 شکل) دارد کاربرد آن به گیریماهی نخ بستن برای که کنند می درست محکم ریسمانی با ،(Eye) حلقه

 

 
 ورزشی -تفریحی صید مخصوص کن جمع نخ وینچ با همراه دسته و قالب -77 شکل

 

 وزن مقابل در تا شودمی انتخاب فلزی یا ترکیبی هاینخ از معموال  شودمی وصل چوبی دسته به که نخی
 یلاص نخ پایینی بخش در باشد. داشته را الزم مقاومت کنندمی ردوا نخ به که هاییشوک یا سنگین هایماهی
 (دیفوال )وایر سیم یا مصنوعی یا ترکیبی نخ ایقطعه به که نیز قالب شود.می استفاده گردهرز یک از گاهی
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 طول مجموع نامند.می Snood) (ثانویه نخ را قالب به متصل نخ شود.می بسته گردهرز دیگر سر به ،است وصل
 سه حتی یا دو از ،درشت هاینتو صید در است. ترهکوتا چوبی دسته طول از مترسانتی 80-50 معموال   هاخن

 .داردمی نگه نفر یک را دسته هر .است وصل مشترک قالب یک به که کنندمی استفاده زمان هم طور به چوب
 است. شده وصل طنابی حلقه یک آن مرکز در که دارد چرمی پهن بند کمر یک گیرماهی هر

 

  
 دسته و قالب با تون ماهی صید -77 شکل

 

  
 :آن مختلف واجزای ومشخصات خیزران جنس از دسته و قالب -79 شکل

  قالب(-9 ،نخ)سیم(ثانویه -7 هرزگرد، -7اصلی، نخ -7 ،نخ اتصال حلقه -7خیزران، -7) 
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 ایمرحله ارزشیابی

 

 مراحل کاری ردیف
)ابراز، مواد، شرایط کار 

 نتایج ممکن تجهیزات، مکان(
 ، داوری، استاندارد )شاخص ها
 نمره دهی(

 نمره

8 
کار با انواع 

های قالب
 گیریماهی

 تجهیزات: 

 

مکان: کالس و کارگاه یا 
 روی شناور

باالتر از سطح 
 انتظار

 و کاربرد، ماهیگیری هایساختار انواع قالب
 بشناسد.حداقل کامال   راآنها  جانبی تجهیزات

 هداشت آشنایی قالب به نخ زدن گره روش بادو
 را ماهی دهان اندازه با قالب عرض باشد.رابطه

 ساخت برای نیاز مورد مواد و ساختار با بداند.
 کافی آشنایی قالب رشته نمونه یک حداقل
 باشد. داشته

8 

 سطح انتظاردر 

 و کاربرد، ماهیگیری هایساختار انواع قالب
 بشناسد.حداقل کامال   راآنها  جانبی تجهیزات

 هداشت آشنایی قالب به نخ زدن گره روش بادو
 باشد.

2 

ح سطتر از پایین
 انتظار

 تجهیزات کاربردو، ماهیگیری هایانواع قالب
 بشناسد. را آنها جانبی

1 
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 گیریماهی تورهای با ارک

 ابزارهای بیشتر بدنه ،هاقالب رشته بر عالوه .است گیریماهی صنعت در استفاده مورد اختارس ترینمهم تور
 تشکیل تور را ساحلی ماهیگیری ابزارهای و ایپیاله تورهای ها،ترال نواعا گیر،گوش تورهای مثل ماهیگیری

  دهد.می

 تور ساختار

 ساخته هم به ماهیگیری هاینخ خوردن گره یا تنیدن هم به از که است مشبک و منسوج محصول یک تور
  .(87 شکل) است گره بدون یا دار گره شکل دو به تورها .شودمی

 Knotted Netting) (دار گره تورهایالف( 

 گره بدون تورهای اما ،کرد درست مصنوعی یا طبیعی الیاف با هاینخ انواع از هم توانمی را دار گره تورهای
  .شوندمی بافته مصنوعی الیاف از صرفا  

 

 
  الف

 ب

  )ب( گره بدون و دار)الف( گره تورهای از انواعی در مربعی چشمه ساختار -70 شکل

 b= مجاور( گره تا گره )اندازه چشمه ضلع یک طول 

 
 ،(87شکل) ،مربعی هایشانچشمه ساختار ،شوندمی استفاده ماهیگیری ابزارهای ساخت در که تورهایی بیشتر

 شش و دارگره تورهای در مربعی چشمه است. (83 شکل) ،(Diamond Shape الماسی )فرم ضلعی شش یا
 رارق عادی کششی نیروهای اثر تتح وقتی شکل مربعی هایچشمه شوند.می دیده گره بدون تورهای در ضلعی

 رد درآیند، لوزی شکل به مربع حالت از است ممکن البته کنند،می حفظ را خود ضلعی چهار تحال ،گیرندمی
 دهندیم شکل رتغیی پایین، به وارده نیروی اثر در نشد آویخته موقع ضلعی شش هایچشمه با تورهای که حالی

 شود.می باز هایشانچشمه حفره ،عکس جهت از کشش در اما دارند. شدن بسته به تمایل و
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 کشیده؛ حالت در چشمه اندازه = a ،شکل( )الماسی ضلعی شش چشمه -77 شکل

 OM= رو(هروب گره تا گره) کشیده حالت در چشمه حفره طول 
 

 بافت در گره نوع ترینرایج شود.می برده کار به تور بافت برای فیمختل هایگره دار، گره تورهای ساخت در
 Sheet یا English Knot (انگلیسی گره نام به که است (Weaver's Knot) کتابی خفت گره دار گره تورهای
(Bend است معروف نیز.  

 
 الف

 
 ب

  ،(Weaver's knot)ساده کتابی خفت گرهالف( دار: گره تورهای بافت در ممرسو گره نمونه دو -76 شکل

 Double weaver's knot مضاعف کتابی خفت گرهب(
 

 گردی به نسبت ،آن بر وارد فشار یا شدن کشیده هنگام به ،نخ طول در گره لغزش از ممانعت خاطر به گره این
 هندهد تشکیل مواد جنس و ضخامت ،گره نوع با متناسب دار گره تورهای در گسستگی نیروی .استبرتر هاگره
 گره در شده ایجاد حلقه هزاوی اثر در گسستگی نیروی اصوال  است. متفاوت دهنده بهبود مواد همچنین و نخ

 (مضاعف کتابی خفت گره یابد.می افزایش نیرو این هاحلقه تعداد افزایش اثر در برعکس و یابدمی کاهش
Double Weaver's Knot ( و ادهس کتابی خفت هایگره ترتیب به ازآن بعد دارد. را گسستگی نیروی باالترین 

  .هستند گسستگی نیروی کمترین واجد ) (Reef Knot راست گره
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 )مربعی( راست گره -77 شکل
 

  Knotless netting) (گره بدون تورهایب( 

 Japanese) ژاپنی سبک به هانخ تنیدن مدل اول، نوع .شودمی استفاده گره بدون تور نوع دو از گیریماهی در
Twisted Type )راشل مدل دوم نوع .ب( -11 شکل) است(Raschel Type) (، (11شکل- )است الف.  

 

 
 ب                                                           الف

 ژاپنی مدلب(  – راشل نوعالف(  .گره بدون تورهای در نخ اتصال -77 شکل

 
 ؟است شده استفاده گره بدون تورهای از شما زندگی منطقه در موجود گیریماهی ابزارهای از یک کدام در  کنید یقتحق

 

 
 

 باال در گره بدون تورهای مزیت .است هم با اتصال، محل در آن شدن تنیده نوع و هانخ تعداد در آنها تفاوت
 مقاومت بودن پایین و کمتر وزن ،ساخت هنگام به )نخ( مصالح ضایعات بودن پایین ،گسست نیروی بودن

 بضری بودن پایین تور نوع این اییامز از دیگر یکی است. دارگره تورهای با مقایسه در آنها هیدرودینامیکی
 شوند،نمی استفاده گیرگوش تورهای ساخت در خاطر همین به .است آن هایچشمه در ماهی شدن گیرگوش
  دارند. بردکار ایمحاصره تورهای و ترال انواع قیفی، تورهای بدنه ساخت در بیشتر بلکه



 های مورد استفاده در ماهیگیریکار با مواد و ابزار

 777 

 گیریماهی تور هایویژگی و مشخصات

 توجه مورد بایستمی آن تعمیر یا تجهیز زمان در باید که دارند هاییویژگی گیریماهی تورهای ساختار
 اند:شده داده توضیح زیر شرح به هاگیویژ این از بعضی .قراربگیرند

 ستونی صورت به جهت دو در که شده تشکیل چشمه تعدادی از تور تخته یک :گیریماهی تورهای در جهت
 در نخ حرکت مسیر راستای در که ،(Transverse-Direction) یا (T) عرضی جهت .اندشده ردیف هم دنبال به

  .(12 کلش) است تور بافت جریان
 

 
  تور طاقه یک در عرضی و عادی هایجهت -77 شکل

 

-ضلعی چهار عمودی راستای در که است معروف Normal-Direction) ( یا (N) عادی جهت نام به دیگر جهت
 ،باید معموال  ،شودمی استفاده تور از هاآن ساخت برای که ماهیگیری ابزارهای طراحی در .است تور شبکه های
 تورهای در ،مثال عنوان به شود.می وارد تور به جهت آن در نیرو باالتری که باشد جهتی با منطبق N جهت
 رد صید تعملیا حین در کشش نیروی بیشترین زیرا است. تور طولی حهت با منطبق همیشه N جهت ،ترال
 شود.می وارد تور به جهت این

 نخ اندازه آن، مواد و نخ ،چشمه شکل و تور طاقه اندازه بیان با بیشتر گیریماهی تورهای :تور هایمشخصه
 ود.شمی توصیف آن در شده استفاده هندهد بهبود مواد نوع و رنگ ،اتصال یا گره نوع نخ(، قطر یا خطی چگالی)

  .است (N) و (T) جهات در هاچشمه تعداد بیان صورت به تور اقهط اندازه
 :گیردمی صورت زیر روش سه از یکی به ورت چشمه اندازه :تور چشمه گیریاندازه نحوه
 گره ود مرکز بین )فاصله متوالی اتصال دو بین فاصله :(Length of Mesh Side) چشمه ضلع طول (الف

 است. تور چشمه طول اندازه نصف با برابر اندازه این .گویندمی چشمه ضلع طول را مجاور(
 هارچ )چشمه تور چشمه یک در را متقابل گره دو مراکز بین فاصله :(Length of Mesh) تور چشمه طول (ب

 اندازه با اندازه این فرق گویند.می تور چشمه اندازه باشد شده یدهکش N جهت در که ( دارگره تورهای در ضلعی
 شود.می گیری اندازه مقابل دوگره مرکز بین فاصله روش این در که است آن در داخلی حفره

 متقابل گره دو بین داخلی فاصله :Opening of Mesh) (کشیده حالت در چشمه داخلی حفره اندازه (پ
 گویند.می چشمه داخلی حفره اندازه ،باشد شده کشیده کامل طور به N جهت در که را تور از چشمه یک

  .(18 شکل) شودمی گفته( Mesh Lumen) اندازه این به اصطالحا 
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 پ ب الف

 چشمه حفره اندازه پ(  چشمه، طولب(  – چشمه ضلع طولالف(  ،تور چشمه مختلف هایگیری اندازه نحوه-77 شکل

 
 فعالیت

 کارگاهی
  

 نمایید. محاسبه اید آموخته که هاییروش به را آنها هایچشمه اندازه و نموده تهیه تور عهقط چند

 
 

 گیرگوش تورهای در بمناس چشمه اندازه انتخاب:ت

 اهیم طول یا بدن قطر اندازه بین معموال  .باشد آن با متناسب باید تور چشمه اندازه ،هدف گونه یک صید برای
 ولفرم با که دارد وجود ایرابطه شود،می استفاده آن شکاراز برای که ریتو چشمه اندازه با ،صید برای نظر مورد

  شود:می بیان «(Fridman) فریدمن»
OM=L/K  

  OM = متر( )میلی تور چشمه اندازه
L = متر()میلی صید برای نظر مورد ماهی ولط متوسط 
K = شود:می انتخاب زیر شرح به و است فاوتمت ماهی بدن ساختار و شکل با متناسب که ،ضریب 
5= K :ماهی( اردک چنگوو کوتر، )مثل دراز و باریک هایماهی برای 
5/8=K :تاس ،شیرماهی ،سفید ماهی )مثل چاق چندان نه و باریک خیلی نه متوسط جثه با هایماهی برای 

  .راشگو( و قباد ماهی،
5/2= K:و حلواسفید سرخو، درشت، ماهیان تون هامور، )مثل مرتفع یا پهن ،چاق خیلی هایماهی برای 

  .حلواسیاه(

 )آویختگی( تعلیق ضریب

 یآویختگ ضریب اصطالحا  را تحتانی و فوقانی هایطناب به آویخته حالت در تور هایچشمه گیریقرار وضعیت
 نشان (E)عالمت با را آویختگی ضریب .(11 شکل) گویندمی ((Hanging Ratio تعلیق ضریب دیگر عبارت به یا

 نآ و باشد داشته درازا متر یک کشیده کامال   صورت به طول جهت از تور طاقه یک اگر دیگر بیان به دهند.می
 حال ماند. واهدخ باقی کشیده کامال   و بسته صورت به آن هایچشمه ،ببندیم طول همین به طنابی روی بر را

 طناب روی در بتدریج و نماییم رها کشیده حالت از را آن بایستمی ،شود باز تور هایچشمه بخواهیم اگر
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 ضریب ،باشد طناب طول از صد در 30 معادل تور طول نسبت اگر حال .نماییم نظرجمع مورد نسبت به یادشده
 کاهش نسبت این کنیم جمع طناب روی بر بیشتر طرفین از را تور هم باز اگر و بود خواهد % 30 تور تعلیق

 دهد.می نشان آنها آویختگی ضریب ذکر با را تور هایچشمه مختلف حاالت ،(11 )شکل در .یافتخواهد بیشتری
  .شد خواهد اشاره آن به پایین در که نمود استفاده محاسباتی رابطه از توانمی موضوع بهتر درک برای

 

  
 آویختگی مختلف ضرایب در تور هایچشمه وضعیت -77 شکل

 

  گیریماهی تورهای در آویختگی ضریب سبهمحا

 هب گیرد قرار آب در که صورتی در و بوده مشخص شکل فاقد طناب به اتصال بدون توری بافته که دانیممی
 یا فلزی سخت قاب یک یا طناب به آن هایحاشیه اتصال با اما آمد. خواهد رد شکلبی توده یک صورت

 پس ،وزنه و بویه مثل آن به جانبی نیروهای آمدن وارد صورت در و گرفتهخود به منظمی شکل تور پالستیکی
 در و مستطیل شکل به گیرگوش تورهای در مثال  .شد خواهد برخوردار مناسبی شکل از آب در گرفتنقرار از

 به یدهکش کامال  صورت به تور که آنجا از آید.می در دایره صورت به )سالیه( سالیک مثل دستی پرتابی تورهای
 تنسب همیشه ،ماندب باز معین صد در یک با باید صید هدف با متناسب آن هایچشمه و شودنمی وصل طناب

 کشیده تحال از وقتی بتواند تا باشد ترطویل باید کشیده( کامال   حالت )در شد خواهد آویخته آن به که طنابی به
 شود:می استفاده زیر رابطه از (E) تور آویختگی ضریب محاسبه برای د.باش طناب طول با متناسب آیدمی در

LE
L

=  

      
 تعلیق( )ضریب آویختگی ضریب =       

 
 

 در چشمه هر اندازه اگر .است چشمه 200 دارای طول در که داریم اختیار در تور بافته یک از تخته یک :مثال
 10000) متر 10 با برابر کشیده حالت در تور طول ،باشد مترمیلی 50 مقابل گره تا گره از کشیده حالت
  200X050/0 = L0=10: بود خواهد متر(میلی
 قطع طور به ،بیاویزیم است متر 3 با برابر آن طول که طنابی رشته به را توری بافته این بخواهیم اگر حال

 آویخته طناب این با ترشده جمع صورت به حقیقت در و شده خارج باید کامل گیکشید حالت از آن هایچشمه
 یابد. کاهش متر 3 به متر 10 از آن طول که نحوی به شود؛

 شود می وصل آن به تور که طنابی طول

 (ه )در حالت کشیدهشد وصلبه آن  طنابطول قطعه توری که 
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L

= = = =080 80
10

 

 رقط طول یعنی .بود خواهد )افقی( خوابیده لوزی ،گرفت خواهند خود به تور هایچشمه که شکلی حالت این در
 لطو به طناب طول نسبت ،ترتیب بدین بود. خواهد طناب بر دعمو آن کوچک قطر و طناب موازات هب آن بزرگ
 تور طاقه طول به طناب طول نسبت ،دیگر بیان به است. 3/0 بر بالغ رقمی کامل( کشیده حالت در ) تور واقعی

  است. درصد 30 با برابر کشیده حالت در
 

 ادهاستف رتو از آنها ساختار در که را گیر(گوش تور یک )مثالً خود منطقه در موجود ماهیگیری ابزارهای از یکی  کنید یقتحق
 ختگیآوی ضریب ،آن تعداد و چشمه طول گیریاندازه با و نموده بررسی را آن زا متر یک گرفته، نظر در است شده
 .نمایید محاسبه را تور

 
 

 

 ایمرحله ارزشیابی

 مراحل کاری ردیف
)ابراز، مواد، شرایط کار 

 نتایج ممکن تجهیزات، مکان(
 ، داوری، استاندارد )شاخص ها
 نمره دهی(

 نمره

1 
 تورهای با کار

 ماهیگیری

 تجهیزات: 

 

مکان: کالس و کارگاه یا 
 روی شناور

باالتر از سطح 
 انتظار

چشمه و  گیری، شکلماهی تورهای انواع ساختار
 داشته آشناییآنها گیری اندازههای با انواع روش

 هداشت آشنایی توربافی های گره انواع با باشد.

 ار آویختگی ضریب محاسبه نحوه و مفهوم باشد.

 بداند.

8 

 سطح انتظاردر 

 و چشمه شکل و ماهیگیری تورهای انواع ساختار
 هایانواع گره با بداند. را آن گیری اندازه نحوه

 ضریب مفهوم باشد. داشته آشنایی توربافی
 بداند. را آویختگی

2 

ح سطتر از پایین
 انتظار

 هایانواع آن را بشناسد. انواع چشمه و تور ساختار
  بشناسد. را را توربافی هایتور و گره

1 

  

 متر )طول طناب( 7
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  (Sinkers ,Floats and Buoys)هاوزنه و کرف ،بویه انواع با کار

 و صید هنگام به گیریماهی ابزارهای دادن شکل در مهمی نقش ،آب روی بر ماندن شناور قابلیت با سبک مواد
 عیطبی مواد از ،صنعت در سبک سینتتیک مواد ابداع از پیش تا .دارند استقرار محل در آنها یتعموق تعیین
 مترسانتی بر گرم 25/0) پنبه چوب یا مکعب( مترسانتی بر گرم 9/0 – 25/0) کم چگالی با چوب مثل سبک

 که آنجا از اما شد.می استفاده ریگیماهی ابزارهای تجهیز برای مکعب( مترسانتی بر گرم 5/0) بامبو یا مکعب(
 ،یافتمی کاهش شانشناورشدن قدرت و نموده جذب خود به آب تدریج به آب در وریغوطه زمان در مواد این

 یا (آهن و مینیومو)آل فلزی عناصر به بخشیدن شکل با کشورها از بعضی در همچنین شدند منسوخ بتدریج
 انجام را امروزی هایبویه کار که کردندمی درست را سبکی هایگوی ،آنها داخل فضای نمودن تهی و ،شیشه

 دریجا ت ،بدنه شدن له یا شکستن مثل استفاده در مشکالت ویا اقتصادی مسایل خاطر به هم مواد این اما داد.می
  .شوندمی استفاده دنیا نقاط بعضی در هنوز که هرچند شدند؛ منسوخ
 استفاده و ساخته متفاوت هایشکل و اندازه در شناور ساختارهای انواع ،سینتتیک مواد از استفاده با امروزه

 ارفش قبال در مقاومت آنها، از طوالنی استفاده قابلیت در توانمی را مصنوعی شناورهای باالی یایمزا شوند.می
 به االب بسیار شناوری ،شناسی زیست تخریب سایش،و برابر در مقاومت ،شیمیایی مواد برابر در بودن مقاوم آب،
–23/0) چگالی با شده یمحج استایرن پلی مثل موادی امروزه .دانست آنها از استفاده در سهولت و واحد هر ازای

 در استفاده برای مناسب و مختلف اشکال در ،(EVA) الکل وینیل وپلی (g/cc) مکعب مترسانتی بر گرم (1/0
 )تورهای عمق کم نسبتا  یا سطحی هایآب در بیشتر کهشوندمی استفاده گیریماهی ابزارهای از دسته آن

 مثل سخت تتیکسین ترکیبات از شده ساخته توخالی هایشوند.گویمی برده کار به ،ای(محاصره یا گیرگوش
 هاستفاد ترال تورهای فوقانی بطنا در بویه عنوان به نیز دارد باالیی شناوری خاصیت که سی وی پی رزین
  .اندگرفته را قدیمی مواد جای ،برتر بمرات به هایقابلیت با و بسیارسبک مواد این هامروز شود.می
 ارندد را استفاده بیشترین شوند،می ساخته باال شناوری خصوصیت با مواد از که ساختار نوع دو گیرییماه در
  .بویه و از:کرف عبارتند که

 انواع ،گیرگوش تورهای در که ایاستوانه ویا کروی ،بیضوی اشکال با است ساختاری :(Floats) کرف( الف
 وضعیت در آن یریگقرار هم و صید ابزار به مطلوب هید شکل برای هم ،ایپیاله گردان تورهای و ،هاترال

  .شوندمی استفاده ریزی تور عملیات حین در مناسب
 نشانه مقاصد برای بیشتر که است مکعبی یا شکل بالونی ،کروی ساختارهای شامل دسته این: (Bouy) بویه( ب

 ایبر موردنظر و مطلوب هایگیویژ شوند.می استفاده هاصیدگاه در صید ادوات استقرار محل تعیین یا گذاری
  برد: نام توانمی زیر شرح به را گیریماهی ابزارهای در استفاده ردمو یهابویه و کرف انواع

 پایین و ساخت در سهولت باال، وعمر کارکرد ،آب فشار قبال در آن شناوری باالی مقاومت باال، شناوری قدرت
  آن. بهای بودن

 نصب و بسته ییهازنهو مقابل در معموال  و فوقانی طناب امتداد در ،کرفمذکور گیریماهی ابزارهای همه در
 زا بخش آن کشیدن باال به یا عمود دیواره یک صورت به را آن تا ،اند شده وصل تحتانی طناب در که شودمی
 ینهترب ایجاد و دادن شکل ،ترساده بیان به .شودمی تور کیسه مدخل داشتن نگه باز سبب که آورد در صید ابزار

  .صید عملیات اجرای هنگام به گیریماهی های ابزار در مناسب حالت
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 آنها شناوری نیروی تخمین و کرف انواع مشخصات

 ،سیگاری ،بیضوی .شوندمی استفاده ای پیاله و گیرگوش تورهای داشتن نگه شناور برای که هاییکرف از بسیاری
 اتیلن و استایرن، پلی ،سی وی پی از اغلب جنسشان و بوده متنوع نیز جنس نظر از و هستند ایاستوانه یا کروی
 خود طول میانی بخش امتداد در دشومی استفاده مذکور تورهای برای که هایینمونه .است مرسومتر الکل وینیل
 نشان کرف انواع گیریاندازه نحوه 17و  19، 15 هایشکل در .است طناب شدن رد محل که دارند سوراخ یک
  .است شده درج 7-6 جداول در نیز هانمونه از یک هر فیزیکی خصوصیات .است شده داده
 

 
 

 بیضوی کرف یک فنی مشخصات و ابعاد گیریاندازه نحوه -77 شکل

L= کرف سوراخ قطر ∅ ،کرف خارجی قطر = ∅ ،کرف طول 

 
 

 یافته انبساط PVC جنس از بیضوی کرف نمونه چند شناوری نیروی مشخصات -0 جدول

 کرف شناوری نیروی
(gf) 

 (mm)مترمیلی به ابعاد

∅ L*∅ 

70 3 11*79 

100 3 51*33 

190 10 57*101 

590 19 36*110 
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 شکل سیگاری کرف یک فنی مشخصات و ابعاد گیریاندازه نحوة -79 شکل

  کرف سوراخ قطر ∅ ،کرف خارجی قطر = ∅ ،کرف طول =L:شکل

 
 

 یافته انبساط PVC جنس از شکل سیگاری کرف نمونه چند شناوری نیروی مشخصات -7 جدول

 کرف شناوری نیروی
(gf) 

 (mm)مترمیلی به ابعاد

∅ L*∅ 

70 

100 

190 

3 

3 

10 

15*79 

51*36 

57*102 

590 

130 

19 

3 

36*110 

19*153 
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 ایاستوانه کرف نمونه دو فنی مشخصاتو ابعاد گیری اندازه نحوه -70 شکل

L= کرف سوراخ قطر ∅ ،کرف خارجی قطر = ∅ ،کرف طول 

 
 یافته انبساط PVC جنس از شکل ایاستوانه کرف نمونه چند شناوری وینیر مشخصات -6 جدول

 (gf)کرف شناوری نیروی
 (mm)مترمیلی به ابعاد

∅ L*∅ 

80 

50 

97 

9 

3 

3 

50*80 

80*50 

10*50 

275 

855 

580 

11 

11 

11 

10*100 

50*100 

75*100 

1528 25 100*150 

 

 آن ابعاد از استفاده با کرف شناوری نیروی تقریبی تخمین

 ادهس طریق یک از توانمی ،آن چگالی از اطالعی بی یا کرف یک فنی مشخصات به نداشتن دسترسی صورت در
  .یافت دست آن شناوری نیروی از تقریبی تخمین یک به آن ابعاد از استفاده با و
 :است زیر شکل به سبهمحا فرمول ایاستوانه هایکرف مورد در
 (gf) نیرو گرم به شناوری نیروی ≅ x 97 /0 متر()سانتی طول x مربع( مترنتی )سا ( 2∧∅) طرق
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 فعالیت
 کارگاهی

 ابعاد یریگاندازه از پس و نموده انتخاب شده منبسط سی وی پی جنس از مختلف ابعاد با ایاستوانه کرف نمونه دو 
 محاسبه همین .دنمایی اقدام تقریبی صورت به آن شناوری نیروی محاسبه تخمین به نسبت باال فرمول از استفاده با آن
 ید.نمای مقایسه کالس هنرجویان سایر با را خود کار نتایج و داده انجام نیز جنس همان از بیضوی هایکرف با را
  

 
 

 :شده منبسط (PVC) جنس از شکل، سیگاری و بیضوی هایکرف برای شناوری نیروی تخمین
 
 

 
 

 

 (gf)نیرو گرم به شناوری نیروی ≅ x 7/7 متر()سانتی طول x مربع( مترنتی )سا ( 2∧∅) طرق

 
 

 فعالیت
 کارگاهی

 کشطخ یا کولیس از استفاده با را آنها مشخصات و ابعاد و نموده تهیه مختلف اشکال و جنس از کرف نمونه چند 
 نبست با و نموده درست حلقه یک آن دوسر زدن گره و سوراخ از نخ یک کردن رد با سپس و نموده گیریاندازه
 روغوطه کرف که زمانی تا نمایید افهاض وزنه ردآنق .دهید قرار آب سطل دریک را بویه نخ به مختلف هایوزنه
 السک به را خود فعالیت از گزارشی و داشتیاد هاوزنه وزن اساس بر را کرف شناوری نیروی حداکثر میزان .شود
 نمایید. ارائه
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 بویه راهنما)نشانه( ایشیشهبویه 

   

 اتصال کرف روی طناب باالیی تورگوش گیر انواع شناور )کرف(، )پلی استایرن(

  

 الکل وینیل پلی جنس ازکرف  (PVAA)کرف از جنس پلی وینیل الکل

 گیریماهی ابزار در استفاده مورد ناورهایش از انواعی -77 شکل

 

  (Sinkers) هاوزنه
  تورهای )در دیواره تشکیل رایب تور گیکشید و بخشیدن شکل برای ها(ویه)ب شناورها مقابل در هاوزنه

 دریا ربست روی بر گرفتن قرار و تور کیسه دهانه شدن باز به کمک ،آب در دام رفتن فرو در تسریع گیر(،گوش
 ،هاهوزن برای نظر مورد و مطلوب هایگیویژ از شوند.می استفاده یگیریماه ابزارهای در ترال(، تورهای )در
 اشاره شده( تمام )قیمت واحد ازای به آنها پایین ارزش و ساخت در سهولت گی،شوند غرق نیروی به توانمی

 81/11 ی)چگال سرب فلزات به توانمی ماهیگیری در استفاده مورد یهاوزنه ترینمطلوب و ترینرایج از .نمود
 مثل باال مخصوص وزن با مواد سایر البته .نمود اشاره ( g/cc 39/7 )چگالی آهن و مکعب( مترسانتی بر گرم

 کمتری مخصوص نوز مذکور فلزات به نسبت ولی ترارزان که (8) سیمانی های قالب (،9/2) سنگ (،5/2) چینی
 شوند.می استفاده خرد ماهیگیری در نیز دارند
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 ابزارهای از بسیاری در و شده گریریخته و گیریقالب ایاستوانه و گرد اشکال در سربی و آهنی هایوزنه
 شوند.می استفاده جدید ماهیگیری

 

  

 ایاستوانه اشکال در سربی هایوزنه از انواعی -76 شکل

 
 ایمرحله ارزشیابی

 

 مراحل کاری ردیف
)ابراز، مواد، شرایط کار 

 نتایج ممکن تجهیزات، مکان(
 ، داوری، استاندارد )شاخص ها
 نمره دهی(

 نمره

5 
 انواع با کار
، کرف و بویه

 هاوزنه

 تجهیزات: 

 

مکان: کالس و کارگاه یا 
 روی شناور

باالتر از سطح 
 انتظار

 ریشناو برای استفاده مورد تجهیزات و مواد انواع
براساس  را گیریگذاری وابزارهای ماهیونشانه

 همحاسب و ابعاد گیریجنس بشناسد. نحوه اندازه
 رنظ از را هاک کرف را بداند. وزنهی شناوری نیروی
 بشناسد. کاربرد و جنس

8 

 سطح انتظاردر 

 ریشناو برای استفاده مورد تجهیزات موادو انواع
براساس  را گیریو نشانه گذاری و ابزارهای ماهی

گیری ابعاد یک کرف جنس بشناسد. نحوه اندازه
 بشناسد. جنس نظر از را هارا بداند. وزنه

2 

ح سطتر از پایین
 انتظار

 ریشناو برای استفاده مورد تجهیزات و مواد انواع
 اساس بر را گیریگذاری و ابزارهای ماهیو نشانه
  بشناسد. جنس

 .بشناسد را هاوزنه

1 
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 گیریماهی هایابزار و مواد با کار شایستگی ارزشیابی

  :کار شرح
 یریگماهی هایتور با کار ،هاقالب انواع با کار ،هاطناب انواع با کار ،گیریماهی هاینخ با کار، گیریماهی هایابزار و مواد با کار
 وزنه و بویه با کار

 :عملکرد استاندارد
 گیریماهی هاینخ انواع توانندمی هنرجویان ،گیریماهی ابزارهای و مواد با کار تگیشایس کسب و یادگیری واحد اتمام از پس

 توانست خواهند همچنین .نماید استفاده نخ ظرافت میزان محاسبه در گیریاندازه هایسیستم از و بداند را آنها با کار و
 تورهای مشخصات قادرند هنرجویان نماید. تجربه صید برای را آنها از استفاده و شناخته را ماهیگیری هایقالب انواع

 واعان با توانندمی همچنین گیرند. کار به و محاسبه را ماهی اندازه با متناسب تور انتخاب نحوه و هاگره انواع ،ماهیگیری
 یگیرماهی در کار برای را هاکرف شناوری میزان و فیزیکی شخصاتم و کنند پیدا آشنایی ماهیگیری هایبویه و کرف

 نمایند. محاسبه

 :تجهیزات و کار انجام شرایط
 ترنتاین ،رایانه آموزشی)فیلم، کمک کاناتام به دسترسی آموزش؛ و کار محیط در مناسب تهویه و استاندارد دمای :شرایط

 .(شیالتی کتب و

 ایهطناب و نخ از هایینمونه ،بزرگ طشت یا پالستیکی حوضچه ،آزمایشگاهی ظروف ،دقیق ترازوی کش،خط تجهیزات:
 وزنه و بویه و کرف از هایینمونه و سیمی هایطناب از نمونه قطعات مصنوعی، و یطبیع الیاف با

 شایستگی: معیار
 

 هنرجو نمره 7 از قبولی نمره حداقل کار مرحله ردیف

  1 بافیتور هایکار با نخ 1

  1 طناب انواع با کار 2

  1 گیریهای ماهیکار با انواع قالب 8

  2 ماهیگیری تورهای با کار 1

  1 ها، کرف و وزنهبویه انواع با کار 5

 زیست توجهات بهداشت ایمنی، فنی، غیر های شایستگی
 - کالس و کارگاه محیط در اصول و قواعد رعایت- :نگرش و محیطی

 محیط کردن تمیز - استفاده مورد مواد و ابزار از ایمن و صحیح استفاده

 کار. محیط در مقررات و نظم رعایت - کار پایان از پس کارگاه

2  

 *  نمرات میانگین
 

 .باشدیم 2 قبولی برای هنرجو نمرات میانگین حداقل* 
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  3واحد يادگيري 

 هاي مديريت ماهيگيري و ارزيابی ذخاير آبزيانروش

 

 ايدپی بردهکنون آيا تا

 
  های دریایی چگونه است؟اکوسیستمتقسیم بندی اکولوژیک آبزیان در 
 شود؟های آبی چگونه انجام میبرآورد میزان ذخایر آبزیان در محیط 
 ای دارد؟پایداراز منابع آبزی اهمیت ویژه بهره برداری چرا 
 النه چه اهمیتی دارد؟ئوماهیگیری مس 
 ری مسئوالنه وجود دارد؟هایی برای مدیریت ماهیگیچه روش 
 
 

 استاندارد عملکرد

 
. نمایدر آبزی را در منابع آبی تضمین میو درازمدت از ذخای بهره برداری پایدار ی مسئوالنه،مدیریت ماهیگیر

های های زیستی و اکولوژی گروهتواند با توجه به ماهیت و ویژگیپس از اتمام این واحد یادگیری میهنرجو 
هایی برای دستیابی به اهداف ماهیگیری مسئوالنه تدابیر مدیریتی و روش ،هر اکوسیستم دریایی آبزی مختلف در
ورد میزان ذخایری است که با استفاده آتدوین برنامه بهره برداری پایدار از ذخایر آبزی نیازمند بر را به کار گیرد.

های مختلف کارگیری روشت ذخیره با بهشود. در ادامه متناسب با وضعیهای کلی و تحلیلی انجام میاز مدل
صید اقدام به برداشت اقتصادی از آبزیان شده و منافع اقتصادی صیادان و اشتغال جامعۀ ساحل نشین در نواحی 

ذخایر از  برداشت از برداری متناسب با میزان مجازمیزان بهره تعادل در ایجاد کنترل و ساحلی تأمین می شود.
تعیین فصول ممنوعیت و  ،سازی ابزار وادوات صیدفعالیت ناوگان صیادی و استاندارد طریق اعمال مدیریت بر

ایج دستیابی به نت ،ها قابل انجام است البته بدون تردیدها و سایر روشمدیریت بر صیدگاه ،آزادی صید گونه ها
ماهیگیران مقدور نخواهد بردار یعنی بهرهبدون همکاری و همراهی جامعۀ  ،صمناسب و قابل قبول در این خصو

 بود.
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 بررسی اکولوژيک آبزيان

 

مستلزم شناخت  ،های مدیریت ماهیگیری در هر اکوسیستمیذخایر آبزیان و اجرای برنامه یتبررسی وضع
های مختلف موجود درآن اکوسیستم است. اصوال اکولوژی از دو کلمۀ چرخۀ حیات و اکولوژی گونه ،یستیز

علم اکولوژی یا  .یعنی بررسی یا شناخت تشکیل شده است Logyانه یا محیط زیست و یعنی خ Oikoisیونانی 
ط ده و محیشود که روابط بین موجودات زنای از علوم زیستی اطالق میوم شناسی در تعریفی دیگر به شاخهب

زندگی  تلفهای مخکند و اصوال شامل زیست شناسی موجودات زنده در ارتباط با محلزیست آنها را بررسی می
 ست.هاآنها در دریاها و اقیانوس

گیرد به عبارتی بر پایۀ سه گروه زیر صورت می های ماهیگیریبیشتر فعالیت ،رغم تنوع زیاد و گستردۀ آبزیانبه
بزرگسالی و  ،جوانی ،دوران الروی، نوزادی ت مشترک و مشابههای مختلف آبزیان بر اساس خصوصیاگونه

ماهی  ،شاخۀ نرم تنان )صدف شوند که شامله طبقات مختلف رده بندی تقسیم میهمچنین والدین مشترک ب
 ن و ماهیانمهرگاخرچنگ( از بی ن )میگو، شاه میگو وزیر شاخۀ سخت پوستا ،(اسکویید و شکم پایان ،مرکب

 .(1)شکل شوندنیز از مهره داران می
 
 

هاي اکولوژیک آبزیان را بررسی نموده و به جو در اینترنت انواع گروهواي و جستبه منابع کتابخانهبا مراجعه   یق کنیدتحق
 صورت پرده نگار در کالس ارائه نمایید.

  

 

 
 نمايی از زندگی آبزيان در يك اكوسيستم دريايی -5شکل 

 

 مهرگانبی
ان سخت پوست ،توان به نرم تنانکه از آن جمله می ،گیرندرار میگان قمهربندی بیهای زیادی در طبقهزیر گروه

   کرد.و خار پوستان اشاره
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خرچنگ و شاه میگو در سخت پوستان  ،هزار گونه از جمله میگو 76 ،هزار گونه در شاخۀ نرم تنان 58تر از باال
جزء مواد غذایی  ل مختلفگونه خار پوستان بر اساس اعتقادات و ذائقه مل 1011گونه از  18حدود  و تنها

براین بهره برداری از آبزیان مذکور متناسب با شرایط و مختلف جهان محسوب می گردند. بنا نقاط دریایی در
واجد  تصویری از گونۀ میگو 0های مختلف حائز اهمیت است؛ همانطور که در شکل موقعیت منابع آبی و صیدگاه

 .نشان داده شده استارزش اقتصادی باال در ترکیب صید صیادان کشورمان 
 

 
 

 هاي صيادي كشوراي ارزشمند در فعاليتاي از سخت پوستان به عنوان گونهتصوير ميگو نمونه-2شکل 
 

 
 مهرگان دارید در خصوص اهمیت و ارزش اقتصادي آنها در کالس بحث کنید.ا توجه به شناختی که از انواع بیب  بحث کالسی

 
 

 مهره داران

بر اساس منابع مختلف  دهند.ی ستون فقرات را ماهیان تشکیل میهای جانوری دارااز تمام گونهتقریباً نیمی 
است که از این  شدهگونه تخمین زده 31311تا  08111های جهان را بین های ماهیان در آبتعداد گونه

 آنها دریایی است. 71 %حدود  ،تعداد
دریاها، براساس زیستگاه اکولوژیک آنها به چند دسته تقسیم آبزیان موجود در هر اکوسیستم آبی بخصوص در 

 شود که عبارتند از:شوند. جایگاه اکولوژیک هر موجود زنده در طبیعت، تحت تأثیر سه عامل مهم تعیین میمی
رژیم غذایی، اندازۀ بدن و شرایط محیطی محل زیست، در این خصوص ماهیان دریایی از جمله ماهیان 

 کنند.زی و بسترزی تقسیم می، میانزیریای عمان را به سه دستۀ سطحفارس و دخلیج
ور طههای مختلف آب است. بها در الیهبندی نیز منطقۀ زیست این گروه از ماهیضمن آنکه مبنای این تقسیم

تر ها بیشگراد تعداد گونهدرجۀ سانتی 10ی با حرارت بیش از کلی در آبهای مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیر
های که در آبشود اما جمعیت کمتری از هرگونه وجود دارد. این در حالی است که در صورتیتر میو متنوع

 .گرم استگونه بسیار بیشتر از مناطق گرم و نیمه ها کمتر ولی جمعیت هرمناطق معتدل و سرد، تعداد گونه
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ور طهای اصلی و اقتصادی آبزیان )بهبر گونهال و جنوب کشور با تاکید های ماهیگیری در شماز آنجا که فعالیت
ژیک زیر متناسب با شرایط های اکولوشود لذا ضمن تعریف مختصر از گروهغالب ماهیان مختلف( انجام می

 به توضیح و تشریح های ماهیگیری اقتصادی در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزربرداری و نوع فعالیتبهره
 خواهیم پرداخت: ماهیان اقتصادی های مختلفاجمالی گروه

 
 

فعالیت 
 کارگاهی

ن و داراهاي مهرهبندي آنها در گروهنسبت به طبقههایی از آبزیان مختلف با کمک مربی خود ضمن تهیه نمونه 
 مهرگان اقدام نمایید.بی

 
 

 الف( ماهيان خليج فارس و درياي عمان

امکان دسترسی آن به دریای عرب و اقیانوس هند شرایط زیستگاهی گسترۀ وسیع خلیج فارس و دریای عمان با 
ولد و تواند محل مناسبی برای زاد و محیط آبی فراهم ساخته است که می و اکولوژیک متنوعی را برای این

ن عنواساحل خلیج فارس و دریای عمان به های ساحلی و دور اززیست انواع مختلفی از آبزیان باشد. صیدگاه
 و دریای پردازند. خلیج فارسشود که به صید اقتصادی انواع آبزیان میالیت ماهیگیران محسوب میمحل فع

یند و آمی به شمار هاکه زیستگاه صدها گونه از ماهیای بسیار باالیی دارند؛ به طوریعمان تنوع زیستی و گونه
 مورد چند جزفارس به قراردارند. اغلب آبزیان خلیجبرداری اقتصادی زیادی ازآنها تحت بهره اکنون هم تعدادهم

 ریزی وجا هم تخمهمان در زندگی کرده و های شورآب در شوند،می اروند و بهمنشیر کارون،های آب که وارد
 درشت، ریز و پالژیک ) زیماهیان سطح انواع گوناگوندریای عمان فارس و خلیجدر  کنند.تولیدمثل می

های ترین انواع ماهیمهم ( نیز وجود دارند. ازهیان میان زی )مزو پالژیکما ،دارند وجودرزی ( و بستزیانمیان
 ریده،شو ،سیاه سنگسر، هامور، حلوا شانک، شیر، قباد، سفید، توان به حلوامیو دریای عمان تجاری خلیج فارس 

ر رسند. ببرداری میبه بهرهسرخو، صبور و تون ماهیان اشاره کرد که در فصول صید مختلف طی سال  کفشک،
 های اصلی ماهیان جنوب پرداخته می شود: ح گروهیبندی ذیل به تشراساس تقسیم

 

 ( Large Pelagic) زي درشتماهيان سطح -5
محل زندگی آنها از سطح آب تا نزدیک  شود کهنظر اکولوژی، کلمۀ پالژیک به کلیۀ آبزیانی اطالق میاز نقطه

ان تر ماهیپالژیک و به گروه عمیقکنند اپیهی از آبزیان که نزدیک سطح آب زندگی میبه عمق است. به گرو
شتر شود. توضیح بیپالژیک گفته میبرند باتیمزوپالژیک و به گروهی که در اعماق و در ستون آبی به سر می

زی ها عنوان میانژیکزی و به مزوپالعنوان سطح "پالژیکاپی"های بندی رایج به ماهیان گروهآنکه در تقسیم
ن هستند که به صورت کنسرو در شهرهای زی درشت عمدتاً شامل تون ماهیااطالق شده است. ماهیان سطح
 است.  نشان شده 3تصویر این ماهیان در شکل  ،آیندمختلف ایران به مصرف در می
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 تصوير تون ماهيان  -3شکل 

 

هر یک متضمن  ،اییای عمان به لحاظ تنوع گونهفارس و درعمال مدیریت صید و حفظ ذخایر آبزیان خلیج ا
فارس و دریای ای که مصداق ذخایر خلیجها و ابزار مناسب خاص خود است. در ذخایر چندگونهاستفاده از روش

نتیجه اعمال مدیریت بر  های صید و صیادی و درمشکالت و مسائل متعددی وجود دارند که فعالیت عمان است
، جاییهای شیالتی از مرحلۀ صید، جابهفعالیت هایسازد این امر بدون شک تمامی زمینهتر مییدهآنها را پیچ

های متعدد و تر اینکه به علت وجود گونهشود. از همه مهمآوری، نگهداری، توزیع و بازاریابی را شامل میعمل
تخمین میزان ذخایر با مشکالت و مسائل روابط پیچیدۀ متقابل اکولوژی در محیط زیست آنان موضوع ارزیابی و 

ی که قابلیت به دام انداختن های صیدهای آبی، معمواًل استفاده از روشروست. در چنین محیطهای روبعدیده
های تون عالوه بر گونه های مختلف را دارد، در میان بهره برداران مرسوم است. در گروه سطح زیان درشتگونه

سفره ماهیان  های کوسه وی از گونهبرخ ،هیان و شمشیر ماهیانان از قبیل مارلین ماماهی ماهیان و شبه تون
 زی درشت قرار می گیرند.در زمره ماهیان سطح

 
ان در تون ماهیهایی از خانوادهاینترنت بررسی نمایید که چه گونهجو در واي و جستبا مراجعه به منابع کتابخانه  یق کنیدتحق

 کنند.و دریاي عمان زندگی میخلیج فارس هاي آب

 
 

 ( Small Pelagic)ماهيان سطح زي ريز  -2

 منقار ماهیان ازماهیان و نیمهای کوچک گیشماهیان، موتوماهیان، گونه ماهیان، شمسک های ساردینخانواده
ماهیان معمواًل بدنی . این هستندهای خلیج فارس و دریای عمان زی ریز در آبترین ماهیان گروه سطحمعمول

دست آوردن غذا به مناطق اطراف خود مهاجرت هکنند و به منظور بای زندگی میصورت گلههدوکی شکل دارند، ب
 نمایند.می

سواحل  هـای بـزرگ درگلهصـورت زی ریز هستند که بههای سطحن ماهیان و موتو ماهیان جزء گونهساردی
روشن است که این ماهیان  شوند.درجۀ جنوبی یافت می 71ۀ شمالی تا درج 61هـمۀ دریـاها از نصف النهارهای

ترین مناطق تولید این آبزیان شوند و مناطق فراچاهندۀ ساحلی مهمدر مناطق پرتولید ساحلی یافت می عمدتاً 
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زی ریز مانند ساردین های ماهیان سطحجمعیت های بزرگی ازتوده دتواننها میاست. بسیاری از این اکوسیستم
 و موتوماهیان را در خود نگهدارند. 

 ن ماهیانای معلوم شده که فرآیندهای زیست محیطی مختلفی روی تولید این ماهیان مؤثرند. های اخیرسال در
ی قابل اها به آسانی با تورهای محاصرهگونهای و قابلیت ترکیب شدن با زی توده سایر به علت داشتن رفتار گله

دین ای سارگیرند. باور عمومی بر این است که رفتار گلهو در زمرۀ منابع اقتصادی قرار مید هستند، از این رصی
ها شروع شده و تقریبًا در ماهیان نوعی از حفاظت در مقابل شکارچیان است. قبل از سپیده دم، تشکیل گله

رسد. وقتی خورشید کاماًل ر میزان خود میها به حداکثگله اواسط روز با افزایش قدرت دید در زیر آب، حجم
سر الیۀ دمایی ثابتی پراکنده شوند و در یک الیۀ همگن در سرتاها هم جدا و متفرق میغروب کرد، گله

 . (4)شکل شوندمی
 

  
 تصوير ساردين ماهيان و موتو ماهيان در سواحل جنوب كشور -4شکل 

 
کنند. درحالی که موتو ماهیان متر( زیست می 41 از کم عمق )کمترهای های ساردین ماهیان در آبعمدتاً توده

ماهی بیشترین تراکم را دراطراف جزایر و دهانۀ خوریات دارند. موتو متر پراکنده هستند و 71تا  8اعماق  در
های شود. این ماهی گاهی وارد خورهای ساحلی و اقیانوسی یافت میآب که در ،ای استگله معمولی دارای رفتار

 شود. های کم عمق و شفاف میعمیق، خلیج بزرگ و
گیرند. از سوی دیگر به صورت خشک می این ماهیان به عنوان مادۀ اولیه در اختیار کارخانجات پودر ماهی قرار

فراوری شده )سوراغ و  چنین به صورت تازه و یا محصوالتشده برای خوراک دام و طیور استفاده دارند. هم
هایی در زمینۀ اریگذسرمایه های اخیر، توسط بخش خصوصیدر سالخوراک انسانی نیز دارند. مهیاوه( مصرف 

های جنوب کشور صادرات این ماهیان انجام داده است. ساردین سند گونۀ غالب ساردین ماهیان در آب فرآوری و
 است.

 (Mesopelagicزي يا مزوپالژيك )ماهيان ميان -3

های خانوادۀ بوده و جمعیت آنان عمدتاً از انواع گونه تا اعماقهای میانی ه در الیهمحل زیست این ماهیان هموار
وند. یکی ششود لذا اصطالحاً به نام ذخایر فانوس ماهیان نیز شناخته میفانوس ماهیان یا میکتوفیده تشکیل می

به نحوی که در طول روز در  .های عمودی روزانۀ آنها در ستون آب استها مهاجرتاز خصوصیات بارز این ماهی
های قالب یک یا چندگلۀ فشرده در اعماق مختلف متمرکز شده و سپس با تاریک شدن هوا به سمت الیه
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گیرد. پنج گونه از این ماهیان در کنند. در طول روز نیز عکس این حرکت صورت میتر آب حرکت میسطحی
است. که تصویر آن به عنوان گونه بومی در  وزما پتروتوماند که گونه غالب آنها بنتدریای عمان شناسایی شده

 شود:نشان داده می 8 های ایرانی دریای عمان در شکلآب
 

  

 رانيعمان سواحل ا يايدر يهاآن در آب ديو ص انياز فانوس ماه ياگونه ريتصو -1شکل 
 

قلمداد نمود که به هنگام روز در الیۀ میانی زی توان به عنوان گونه میانطورکلی یک گونه ماهی را زمانی میبه 
های مختلف از جمله عمق زیست، دمای مناسب آب و یا میزان آب بسر برد. اصطالح منطقۀ مزوپالژیک از جنبه

اساس عمق است. بدین  نفوذ نور قابل تعریف است. بهترین عامل در توصیف ذخایر مزوپالژیک تعریف آن بر
 برند.متر بسر می 1111تا  011نامند که در طول روز در اعماق تقریبی مزوپالژیک میترتیب ماهیانی را 

 
درخصوص اهمیت ذخایر مذکور در کالس » فانوس ماهیان ذخایر ارزشمند دریاي عمان «با مشاهدۀ فیلم آموزشی   نمایش فیلم

 بحث و بررسی نمایید.

 
 

به طوری که به هنگام مهاجرت به طرف باال  روزی هستند؛شبانههای چنین ماهیانی معموالً دارای مهاجرت
متر مهاجرت و حتی در هنگام شب هم در سطح آب مستقر  011حرکت نموده و به اعماق باالتری از عمق 

 گردند.می
  ،نقش ماهیان مزوپالژیک در ذخیرۀ غذایی دریایی، بسیار حائز اهمیت است. غالب ماهیان مزوپالژیک

ار کرا برای تغذیه به و در دسترس گان فرصت طلبی هستند که هر نوع غذای کوچک قابل خوردنکنندتغذیه
این میان بیش از  های بسیار متعددی است که دربرند. ذخایر مزوپالژیک دریای عمان شامل خانواده و گونهمی
 شود.هیان شامل میه زنده آن را خانواده فانوس مادرصد تود 58

 (Demersal) ماهيان كفزي -4
نحوی به  آنها به نزدیک به بستر است و همچنین تغذیۀیا  زیستگاه آنها بر روی بستر دریا به تمامی ماهیانی که

شود در عین حال قابل ذکر است که اطالعات اکولوژیک و بستر دریا وابسته است، عنوان بسترزی اطالق می
ی )در صید با تور ترال کف وسیلۀبههای انجام شده رسیبیولوژیک مربوط به ماهیان بسترزی یا کفزی از طریق بر
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جزایر ای و ناهموار و یا صید با قالب و گرگور )در مناطق صخره گلی است( که دارای بستر هموار و مناطقی
 ،های مهمی از جمله هامور ماهیانتوان گفت که این گروه از ماهیان خانوادهمرجانی( بدست آمده است. می

 .(7)شکل شوندهیان و شوریده ماهیان را شامل می، سرخوماهیان، کفشک ماهیان، شانک ماسنگسر ماهیان
 

 
 هايی از ماهيان بستر زي تصوير گونه-1شکل 

 

ولوژیک بندي اکچه تقسیم هایی از آبزیان که در استان محل زندگی شما وجود دارند دربحث و بررسی نمایید گونه  بحث کالسی
 گیرند.قرار می

 
 

جو در اینترنت در خصوص مهاجرت انواع آبزیان بررسی نموده و گزارشی واي و جستبا مراجعه به منابع کتابخانه  یق کنیدتحق
 را در این خصوص به صورت پرده نگار در کالس ارائه نمایید.

 
 

 ماهيان درياي خزر ب(

همانند دریای خزر نیازمند شناخت کافی و  های طبیعیبرداری اصولی و پایدار از محیطبدیهی است که بهره
جامع از منابع زنده و محیط زیست آنهاست. اگرچه اهمیت دریای خزر به لحاظ وجود ماهیان خاویاری است، 
ولی منابع مربوط به ماهیان استخوانی و کیلکا ماهیان نیز برای کشورهای ساحلی دریای خزر با اهمیت هستند. 

کنند، ولی عمدۀ گونه و زیرگونه در دریای خزر و حوزۀ آبریز آن زیست می 100 از ماهیان استخوانی، حدود
دهند. معموالً سهم ماهی سفید در ترکیب صید صید ماهیان را در ایران، ماهی سفید و کفال طالیی تشکیل می

مد آعمدۀ در گیرد ودرصد است و بعد از آن کفال طالیی در رتبۀ بعدی قرار می 71ماهیان استخوانی نزدیک به 
دهند. در سواحل ایرانی دریای خزر، پنج گونه از ماهیان خاویاری نیز زندگی صیادان را این دو ماهی تشکیل می

  .کنندمی
 

در خصوص اکوسیستم دریاي خزر و ذخایر آبزي » فریاد خزر و احیاي ماهیان خزر«هاي آموزشی با مشاهده فیلم  نمایش فیلم
 آن بحث کنید.
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 ماهيان خاوياري -5

کنند که پنج گونه از آنها در حوزۀ جنوبی دریای های دریای خزر زیست میشش گونه از ماهیان خاویاری در آب
ذخیرۀ منحصر به فرد حوزۀ جنوبی  ،تاس ماهی ایرانی )قره برون(، خزر پراکنش دارند. از بین این پنج گونه

 دریای خزر است و چهار گونه دیگر عبار تند از:
 شیپ و فیل ماهی. ،تاس ماهی روس)چالباش( ،وزون برون )دراکول (ا

و  اندها این گروه از ماهیان به دلیل استحصال خاویار همواره مورد توجه دولت و بهره برداران بودهاز گذشته
دلیل صید های اخیر به اما طی سال اند،رفتهشمار میبهآوری صادرات و ارز واجد ارزش اقتصادی باالیی از نظر

یریتی داتخاذ تدابیر م ان صید آن کاهش یافته است تا آنجا کهذخایر مذکور به شدت آسیب دیده و میز ،بی رویه
 .(6)شکل نمایدضروری می مذکور کامالً و حفاظتی برای حفظ و احیای ذخیرۀ

 

  

 تصويري از ماهيان خاوياري درياي خزر -1شکل 

 

 ماهيان استخوانی -2
گونه  111کنند که برخی از محققان تاکنون حدود گونه و زیرگونۀ ماهی زیست می 100خزر بیش از در دریای 

گونه و زیر گونه ماهی شناسایی شده است  51اند، ولی در مجموع ماهی را در حوزۀ جنوبی دریای خزر نام برده
سایی شده با توجه به شرایط های شناراسته هستند. از مجموع گونه 11خانواده و  16جنس،  80که متعلق به 

در آب لب شور زندگی  هاشیرین هستند و مابقی گونهگونه ساکن آب  31زیستی و اکولوژیک آنها حدود 
 شوند. نظر به اهمیت کیلکا ماهیان، آنها جداگانه بررسی می .کنند یا مهاجر از دریا به رودخانه هستندمی

 اهسی ،کلمه ،کپور ،کفال ،شامل ماهی سفید خزردریای ۀحاشیبرخی از ماهیان استخوانی مورد توجه صیادان 
 صورت تجاری برداشت نمود.توان بهسیم و مانند آن است که از ذخایر آن می ،سوف ،کولی
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 هايی از ماهيان استخوانی درياي خزرتصوير نمونه-1شکل 

 
 

 كيلکا ماهيان -3

ماهیان( را در قالب ماهیان استخوانی مطرح کرد کیلکا ماهیان به دلیل توان سه گونه از کیلکا ماهیان )شگ می
حجم صید و روش صید اختصاصی آن و نقش با اهمیتشان در زنجیرۀ غذایی دریای خزر از اهمیت خاصی 

کنند و در ریزی میتخوانی در دریای خزر تخماین گروه از ماهیان بر عکس اکثر ماهیان اس .برخوردار هستند
ه کتا جایی اند.ها تحمل کردهاجم دریای خزر نسبت به سایر گونهی گذشته آسیب جدی را از شانه دار مههاسال

درصد ترکیب صید شیوۀ تور قیفی  51گونۀ کیلکا آنچوی تا معرض نابودی هم پیش رفته و هم اکنون بیش از 
 .(5)شکل شامل گونۀ کیلکا معمولی است

شوند و مورد مصرف در بدیل میاز دریای خزر به آرد ماهی ت آمدهدستبخش اعظم کیلکاماهیان به اکنونهم
ف مصر و ارزان قیمت به ارزش غذایی باال باگیرندو بخش کمی از این گونه ماهی طیور و آبزیان قرار می تغذیۀ

ر دستور دافزایش سهم مصرف انسانی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای محصول نیز  رسد البته برنامۀانسانی می
 .های متولی قرار داردکار سازمان شیالت ایران و سازمان

 

  

 تصوير كيلکا ماهيان در سواحل درياي خزر -1شکل 
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جو در اینترنت در خصوص فصل ممنوعیت و آزادي صید انواع ماهیان در واي و جستبا مراجعه به منابع کتابخانه  یق کنیدتحق
 نظر را با ذکر دالیل توجیهی در کالس ارائه نمایید.دریاي خزر بررسی و گزارش مورد

 
 

 درخصوص شرایط زیستی و اکولوژیک ماهیان خاویاري دریاي خزر بحث کنید.  بحث کالسی

 
 

فعالیت 
 کارگاهی

 نمایید.قدام اهاي آنها هایی از آبزیان مختلف با کمک مربی خود نسبت به شناسایی و بررسی گونهضمن تهیۀ نمونه 

 
 

 ايارزشيابی مرحله
 

 مراحل كاري رديف
)ابراز، شرايط كار 

 نتايج ممکن مواد، تجهيزات، مکان(
 ، داوري، استاندارد )شاخص ها
 نمره دهی(

 نمره

1 
تقسیم بندی 

اکولوژیک 
 آبزیان

 تجهیزات: 

 

 مکان: کالس و کارگاه 

باالتر از سطح 
 انتظار

 .آبزیان را بداندانواع تقسیم بندی اکولوژیک 

های آبزی خلیج فارس و دریای عمان انواع گروه
 را بداند.

 های آبزی دریای خزر را بداند.انواع گروه

3 

 سطح انتظاردر 

بخشی از انواع تقسیم بندی اکولوژیک آبزیان 
 را بداند.

های آبزی خلیج فارس و بخشی از انواع گروه
 دریای عمان یا دریای خزر را بداند.

0 

سطح تر از پایین
 انتظار

، های آبزی خلیج فارسبرخی از انواع گروه
 دریای عمان و دریای خزر را بداند.

1 
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 ارزيابی ذخاير آبزيان

ریاضی میزان ذخایر  هایهای علوم دریایی است که با استفاده از معادالت و فرمولارزیابی ذخایر یکی از شاخه
های مختلف آبزی نسبت به تدوین برنامۀ بهره برداری اقدام با میزان ذخیرۀ گروه نماید تا متناسبورد میرا برآ
 شود.

شمارش تمام ماهیان در یک آکواریوم پر از ماهی به اندازۀ کافی مشکل و سخت است. حال تصور کنید که 
ای هن در زیستگاهآبزیا تواند سخت باشد.ها چقدر میشمارش آبزیان در منابع آبی بزرگ مثل دریاها و اقیانوس

دانشمندان علوم زیستی  کنند.های عمیق اقیانوس زندگی میهای کم عمق نزدیک ساحل تا آبمتنوعی از آب
ابتدا در یک منطقه مورد نظر بدانند چه تعداد از  ،دریا نیاز دارند تا برای محاسبۀ تعداد آبزیان قابل بهره برداری

نتایج برآورد ذخایر و تدوین قوانین  با استفاده از ،های مختلفشوروجود است؟ مسئوالن ماهیگیری کآن ماهی م
ان از های مدیریت ماهیگیری، باید شرایط را طوری فراهم نمایند که به همان میزانی که ماهیگیرو آیین نامه

وانند بتمولدان آبزی  ،شودعوامل از تودۀ زندۀ آبزی کسر می کنند و یا توسط سایرتودۀ زنده ذخایر برداشت می
ر مفاهیم تأثیرگذا ،ورد ذخیرههای برآجمعیت از دست رفته را با زاد و ولد جبران نمایند. قبل از ارائۀ یکی از روش

 کنیم.نایی بیشتر در جدول زیر اشاره میبر ذخیره را برای آش
 

 رديف
 اصطالحات

 تصوير شرح
 انگليسی فارسی

1 
 ذخیره

 )جمعیت(
Stock 

(Population) 

گونه که در یک یک افراد
منطقه پراکنش حضور داشته و 

ولد صورت  در بین افراد زاد و
 گیرد.می

 

0 
 احیاء

 ذخیره
Recruitment 

اضافه شدن نوزادان جدید و نو 
 پا به افراد نسل قدیم

 

 Growth رشد 3
میزان افزایش طولی و وزنی 

 افراد ذخیره
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 رديف
 اصطالحات

 تصوير شرح
 انگليسی فارسی

4 
مرگ و میر 
 ماهیگیری

Fishing 

Mortality 

برداشت آبزیان با استفاده از 
ابزار و ادوات ماهیگیری در 

 محیط طبیعی

 

8 
مرگ و میر 

 طبیعی

Natural 

Mortality 

از بین رفتن آبزیان به علت 
 ،بیماری، شکار و شکارچی

آلودگی و  ،فقدان مواد غذایی
 سایر عوامل غیر ماهیگیری

 

 

  نمونه برداري آبزيان

رفتار حرکتی، آبزیان همواره بین مناطق مختلف از قبیل تخم ریزی، نوزاد گاهی بر اساس علم زیست شناسی و 
تواند متناسب با امکانات، در عرشۀ یک شناور تحقیقاتی، و مانند آن در حرکت هستند لذا نمونه برداری از آنها می

ه ست سنجی، با توجه بصیادی یا در مراکز تخلیۀ صید صورت پذیرد. نمونه بردار باید عالوه بر رعایت اصول زی
 شناخت آبزی مورد مطالعه زمان و مکان نمونه برداری را در نظر بگیرد.

 
فعالیت 
 کارگاهی

ا سنجی آنهچند نمونه از آبزیان موجود در استان محل زندگی خود را تهیه و در محیط کارگاه نسبت به زیست 
 نماییدگیري طول و وزن( اقدام نموده و نتایج را بررسی )اندازه

 
 

 برآورد ميزان رشد آبزيان

توان با استفاده از ترازو یا متر اندازه گرفت و رشد انسان را به سادگی می کنند.آبزیان نیز مانند انسان رشد می
 اما آبزیان توان رشد طولی یا وزنی را در واحد زمان محاسبه کرد.های زمانی این کار تکرار شود، میاگر در فاصله

ی بردارزیر آب هستند، محاسبۀ رشد آنان دشوارتر است، لذا باید به تعداد کافی از افراد یک ذخیره نمونهچون 
 کرد و با زیست سنجی میزان رشد طولی و وزنی را اندازه گرفت.
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جی سنبه زیستهاي محاسبۀ رشد آنها، اقدام یکی از روش هاي مختلفی دارند،انواع آبزیان به لحاظ تنوع، شکل  یق کنیدتحق
 آبزیان است.

 گیري می نمایند؟بررسی نمایید که طول ماهی، میگو و ماهی مرکب را چگونه اندازه
 توان رشد آبزیان را در واحد زمان محاسبه کرد؟بررسی نمایید که چگونه می

 

 

 

 هاي برآورد ذخاير آبزيانروش
 زیستی و اکولوژیک آنها با دو روش اصلی ذیل انجام می شود:های اورد میزان ذخایر آبزیان با توجه به ویژگیبر

کنواخت و یک دست در نظر گرفته عنوان یک تودۀ زندۀ یهای کلی )هولیستیک(: ذخیرۀ آبزی بهمدل (الف
ندی بشود و متناسب با رفتار و طبقهسن و رشد آبزی در نظر گرفته نمی ،خاطر سهولت در محاسباتشود و بهمی

 گردد.میزان ذخایر آبزیان محاسبه می ،های مختلفآبزی با استفاده از روشاکولوژیک 

اس و براس شودمیمطالعه  ،، ذخیره از دو بعد تحقیقاتی و بهره برداریباالهای عکس مدلبر های تحلیلی:مدل (ب
 (زیستیهای دیگر شاخص های طولی و سنی به منظور محاسبۀ رشد ونیآوری فراوازیست سنجی افراد )جمع

 .گرددمیزان ذخایر آبزیان محاسبه می ،ای مختلفهو میزان صید با استفاده از روش
 

در خصوص (Swept Area)  با استفاده از روش مساحت جایروب شده انیکفزبا مشاهدۀ فیلم بررسی وضعیت ذخایر   نمایش فیلم
 .بحث نمایید اناهمیت ارزیابی ذخایر آبزی

 
 

یاز نرم تن و سخت پوست، به مولدان سالم ن ،این انواع آبزیان از قبیل ماهیبنابر ،ذخایر آبزیان تجدید پذیر هستند  بیشتر بدانید
 ،صلهنمایند. و الروهاي حا براساس غرایز طبیعی تولید مثل ،نر و ماده پس از رسیدن به سن بلوغ دارند تا جنس هاي

ذاشته گگی را در مناطق نوزادگاهی پشت سرو دوران اولیه زند رشد کرده ،با تغذیه پس از طی مراحل اولیۀ تکامل
 .و به افراد نسل قدیم اضافه شوند

 

 

 

 روش شمارش بخشی يا قسمتی

توان حیط پراکنش وجود دارد و چگونه میهمواره این ابهامات مطرح است که چه میزان از ذخیرۀ آبزی در م
 د و قادر به احیا باشند. نبرداشت است تا افراد ذخیره آسیب نبینتخمین زد که چه میزان از ذخیرۀ آبزی قابل 

 ،تخمین افراد هر ذخیره کنند.استفاده میها و ابزار در تخمین تعداد افراد ذخیرۀ آبزیان دانشمندان از روش
های ب، آبزیان را در اعماق آبسیاری از ماهیگیران بستگی به خصوصیات زیستی و رفتار آبزیان مورد نظر دارد.

این دانشمندان با ال جبار باید به منظور پی بردن به میزان ذخیرۀ آبزیان به آن کنند، بنابردور از ساحل صید می
ان همواره از آنجا که آبزی کنند.یقاتی از آبزیان نمونه برداری میمناطق بروند. دانشمندان با استفاده از کشتی تحق

صحت  پس از اطمینان از بی ذخایر آبزیان و انتخابمار در ارزیارعایت اصول آدر حرکت و جابجایی هستند، 
رده و ک، تفکیک، شمارش و سپس توزینرۀ مورد مطالعه را پس از شناسایی، باید افراد ذخیبردارینمونهعملیات 

میزان افراد توزین شده را به کل مساحت منطقه  ،برداریمحاسبۀ مساحت تحت پوشش در نمونه اساسبر
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این  .آیدیا وزن تودۀ زنده ذخیره بدست می بدین وسیله تعداد یرۀ آبزی مورد مطالعه تعمیم دهیم.پراکنش ذخ
به سهولت قابل انجام است و برای ماهیان و میگوکه تحرک دارند  ،روش برای آبزیان کم تحرک از قبیل صدف

 ل از شروع عملیات صورت پذیرد.برداری قبباید ابزار و ادوات صید مناسب انتخاب و رعایت زمان و مکان نمونه
 

فعالیت 
 کارگاهی

ر دریا بر بست تنان و خارپوستانتحرک از قبیل برخی از نرمبزي کمهر نقطه بیانگر یک آ 01در شکل شماتیک  
ندي بلذا با تقسیم .هستند، در شکل چگونگی پراکنش آبزیان مذکور در مساحت فرضی نشان داده شده است

بت به نس ،برداري) مربع(چند نفره پس از محاسبه میانگین تعداد آبزیان در یک واحد نمونه هايهنرجویان در گروه
 و نتایج را بحث و بررسی کنید. برآورد میزان ذخیرۀ )تودۀ زنده( در کل مساحت شکل اقدام نموده

 

 

 

 
 آبزيان بر بستر دريا پراكنشاز  نمايی -51شکل 

 

 گذاري و بازگيرشروش عالمت

 گیرشگذاری و بازتوان با استفاده از روش عالمتچه یا جزایر تقریباً مستقل را میورد ذخایر ماهیان در دریابرآ
 هانجام داد. در این روش نیز تعداد آبزیان یک گونه در یک محیط آبی مثل دریاچه مجهول است. بدین منظور ب

ادوات صیدی که آسیب جدی به سالمت آنان وارد نظر با استفاده از ابزار و تعداد کافی از ذخیرۀ ماهی مورد
 ،نندک در بین افراد ذخیره پراکنش پیدا شوند تا به طور طبیعیده و در میان سایر ماهیان رها مینکند، عالمت ز

گردد به تعداد کافی ماهی صید گردد. حال با انجام سعی می ،برداریسپس طی چند مرحلۀ عملیات نمونه
توان با قبول این فرض که تعداد آبزی صید شدۀ عالمت دار نسبت به کل آبزیان می ،عملیات ردیابی عالمت

 با یکتوان می ،است عداد افراد اولیه ذخیره )مجهول(صید شده برابر با نسبت تعداد آبزیان عالمت زده به ت
 تناسب سادۀ ریاضی، تعداد آبزی مورد نظر را محاسبه کرد.
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 با چگونگی انجام این روش آشنا شوید. (Tagging) گذاري تون ماهیانالمتبا مشاهدۀ فیلم ع  نمایش فیلم

 
 

دهد نامعلوم را نشان می تعداد بینید در مستطیل بزرگ یک ذخیرۀ ماهی با اندازۀمی 11همانطور که در شکل 
کوچک در  )مستطیل ماهی 37های تیره(. در مرحله بعدی اند )ماهیدار درآن رها شدهماهی عالمت 30که 

برداری دار در آن پیدا شد. از آنجا که در عملیات نمونهت راست( صید شد که شش ماهی عالمتگوشۀ سم
عدد  یک ،شش ماهی صید شدهتوان نتیجه گرفت که از هر عدد عالمت داشتند می 37ماهی از  شش ،بازگیرش

در  30با یک ضرب سادۀ عدد  ،دار کردیمماهی را عالمت 30جا که در ابتدا این از آنبنابر ،عالمت داشته است
 اند که البته مطابق با تمامعدد بوده 150 در ابتدای مطالعه توانیم پی ببریم که تعداد افراد ذخیره، می7عدد 

عبارتی مستطیل بزرگ منطقۀ پراکنش ذخیره معادالت ریاضی باید احتمال و درصد خطا را محاسبه کرد. به
های تیره وجوددارند. مستطیل کوچک درگوشۀ پایین یا ماهی دارماهی عالمت 30آن دردهدکه ماهی رانشان می

 تای آنها عالمت دارند.دهد که ششماهی را نشان می 37سمت راست نیز صید 
ید تصادفاً در جمعیت پراکنش های عالمت دار بانخست ماهی: دقت تخمین این روش بستگی به چند فرضیه دارد

ن، بنابرای .در طول مدت مطالعه افرادی به ذخیره اضافه شود و یا از ذخیره مهاجرت نمایندکنند، نبایستی پیدا
های مرجانی ها و صخرههای نسبتًا بسته در خلیجزدن و بازگیرش در برآورد جمعیتاستفاده از روش عالمت

 آل است.بسیار ایده
احتمال افزایش یا تلفات افراد جمعیت را کاهش زدن و صید مجدد، اگرچه رعایت فاصلۀ کوتاه زمانی بین عالمت

توان برای نظارت بر تغییرات جمعیت در طوالنی مدت استفاده کرد. پایش خواهد داد، اما با تکرار این روش می
کاهش  ،( در رودخانۀ هودسنAcipenser Oxyrinchusمکرر جمعیت نوعی ماهی خاویاری اقیانوس اطلس )

 سال گذشته را به اثبات رساند. 01درصد افراد ذخیره در طول  51بیش از 
 

 

 
 تصويري از پراكنش ماهيان -55شکل 
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برداری تغییر دهد. اگر یک عالمت پالستیکی شانس نجات یا صید ماهی را در زمان نمونه دوجود عالمت نبای
ی گرفتار شود، در این صورت و در تور ماهیگیر بگیردخارجی موجب شود که ماهی بیشتر در معرض صید قرار 

 .شودذخیره کمتر از میزان واقعی تخمین زده می اندازۀ
 

عه به منابع با مراج ،به منظور احیاي نسل باید تولید مثل نمایند و ...سخت پوست  ،نرم تن ،انواع آبزیان از قبیل ماهی  یق کنیدتحق
ارائه  در کالس را اع تولید مثل آبزیان را مطالعه و بررسی نموده و نتیجهجو در اینترنت، انوواي و جستکتابخانه

 .نمایید

 
 

 

 ايارزشيابی مرحله
 

 مراحل كاري رديف
)ابراز، شرايط كار 

 نتايج ممکن مواد، تجهيزات، مکان(
 ، داوري، استاندارد )شاخص ها
 نمره دهی(

 نمره

0 
ارزیابی ذخایر 

  آبزیان

 تجهیزات: 

 

 مکان: کالس و کارگاه 

باالتر از سطح 
 انتظار

های ارزیابی ذخایر آبزیان آشنا باشد و با روش
 بتواند محاسبات الزم را به انجام برساند.

 بشناسد. عوامل تاثیرگذاربر ذخیره را
3 

 سطح انتظاردر 

های ارزیابی ذخایرآبزیان بخشی از روش با -
رابه انجام بتواند محاسبات الزم  باشد و آشنا

 برساند.

 گذار بر ذخیره رابخشی از عوامل تاثیر -
 .بشناسد

0 

سطح تر از پایین
 انتظار

 های ارزیابی ذخایرآبزیان آشنابخشی از روش با
 1 .باشد
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 کاربرد مديريت ماهيگيري

ری برداشود. نظام بهرههای مختلف صید انجام میطریق روش وسیلۀ ماهیگیران و ازبرداری از ذخایر آبزی بهبهره
در نظام مدیریت ماهیگیری موفق با  .اقتصادی و اجتماعی است ،از آبزیان نیز تابع مالحظات مختلف علمی

آبزی برداری پایدار یعنی برداشت اصولی و درازمدت از ذخایر برداران به الگوهای بهرههمراهی و همیاری بهره
 ها حفظ شود.دی آبزیان برای همۀ نسلشود تا منابع ارزشمند و خداداپرداخته می

 منابع آبزي
ها جزء انفال بوده و به عنوان منابع طبیعی با توان تجدیدپذیری محسوب زیستی دریاها و اقیانوس آبزیان و منابع

شود که در ه انواعی از منابع طبیعی گفته میب (Renewable Resource) پذیریمنابع با توان تجدید .شوندمی
رداری بطور صحیح مدیریت و بهرههشوند. به عبارتی چنین منابعی اگر بمی بازسازییک دورۀ زمانی مجدداً احیا و 

 10ل استفاده خواهند بود. در شکل وسیلۀ بشر قابهای زمانی طوالنی بهی نیستند و در دورهشوند تمام شدن
 نمایید.ا به صورت نمونه مشاهده میتصویری از انواع منابع آبزی شامل میگو و ماهی ر

 
 پذیر را در کالس مطرح و پیرامون آنها بحث کنید.انواعی از منابع طبیعی تجدید ،با توجه به اطالعات خود  بحث کالسی

 
 

  

 انواع آبزيان -52شکل 
 

قرار گرفته است. و همگان ها و کشورها برداری از منابع آبزی مختلف بیش از پیش مورد توجه دولتامروزه بهره
برداری پایدار و درازمدت از شرایطی را برای بهره ،کنند تا با استفاده از راهکارهای مناسب مدیریتیتالش می

ریزی اصولی در مدیریت ماهیگیری باید راهکارهای مدیریتی در البته به منظور برنامه .ذخایر آبزی ایجاد نمایند
 و اجتماعی در نظر گرفته شوند.  اقتصادی ،کنار مالحظات زیستی

ای از فرایندها نظیر جمع آوری، مدیریت ماهیگیری به مجموعه ،انیو کشاورزی جه در تعریف سازمان خواروبار
ود شو تدوین مقررات ماهیگیری گفته میگیری، تخصیص منابع تصمیم ،مشورت ،برنامه ریزی ،تجزیه و تحلیل

رار بازسازی فرآیند مدیریت و احیای ذخایر آبزیان و در صورت لزوم با منظور حصول اطمینان از استمکه به
 شود.مین سایر اهداف ذیربط تبیین میأتاستفاده از نیروهای اجرایی و 
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 هایی اهمیت دارند؟ه نظر شما منابع آبزي از چه جنبهب  فکر کنید

 
 

نماید یمخاطراتی منابع آبزي را تهدید مجو در اینترنت بررسی نمایید که چه واي و جستبا مراجعه به منابع کتابخانه  یق کنیدتحق
 .نموده و به بحث بگذارید نتیجه بررسی خود را در کالس ارائهو 

 
 

 آبی هاي آبی و متناسب با شرایط اقلیمی و زیستی در منابعانواع آبزیان با توجه به شرایط فیزیکی و شیمیایی محیط  بیشتر بدانید
در هزار و در خلیج  01مختلف متفاوت هستند؛ به طور مثال متوسط میزان شوري آب دریا در دریاي خزر حدود 

ر بزیانی که ددر هزار است که شرایط زیستی مختلفی را براي آبزیان ایجاد می نماید لذا انواع آ 13فارس حدود 
 رس را ندارند و بالعکس.هاي شور خلیج فانمایند تحمل زندگی در آبدریاي خزر زندگی می

 

 

 برداري پايداربهره

خایر آبزیان مختلف با توجه به اینکه ذ قابلیت پایداری ذخایر است. ،ترین اصل در مدیریت ماهیگیریمهم
های مدیریت ماهیگیری در کوتاه مدت و بلند مدت به منظور بقای هایی دارد، اهمیت دادن به برنامهمحدودیت

 ریزی ونماید که با برنامهذخایر آبزی کامالً ضروری میهای اقتصادی برداشت از اوم فعالیتتدنسل آبزیان و 
دار به تحقق خواهد رسید برهماهنگی دست اندرکاران ذیربط و همکاری و مشارکت ماهیگیران و جامعۀ بهره

 دهد.شور نشان میاکز تخلیه صید جنوب کنمایی از شناورهای صیادی فعال را در یکی از مر .(13شکل )
 

 
 شناور صيادي لنج در مركز تخليه صيد -53شکل 

 
مورد توجه عوامل اجرایی  ،گیری اصول کلی مدیریت ماهیگیری با هدف حفظ و احیای ذخایر آبزیکارهمواره به 

د و مکان صی ،های مختلف شامل مدیریت بر ابزار صیدیری این فرآیند در اکوسیستمگجهتریز است. و برنامه
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شود. بدین ترتیب که از طریق تعیین استانداردهای مختلف در جنس و مشخصات فنی ابزار و زمان صید می
شود یا از طریق آبزیان نوزاد و نارس خودداری می از صید و ...ادوات صید مثل جنس تور و یا اندازۀ چشمۀ تور 

فرصتی برای بقای نسل و  ،ریزی آبزیانناطق تخمدر مناطق نوزادگاهی و م اعمال محدودیت و ممنوعیت صید
های زمانی از سال تولید مثل آنها فراهم آمده تا احیا و تداوم نسل آبزیان را به دنبال داشته باشد. همچنین دوره

 شود به عنوان فصول ممنوعیت صید تعیینهای آبزی میو تولید مثل طبیعی برخی از گونه که همزمان با تکثیر
شود. تا در نهایت با ایجاد شرایطی های زمانی مذکور ممنوع اعالم میهای صیادی در دورهجام فعالیتشده و ان

 برداری پایدار از این منابع تضمین گردد.بهره ،برای تداوم نسل ذخایر آبزی
 

فعالیت 
 کارگاهی

راي ب ادوات صید استاندارد را کهر و و ابزا با کمک مربی خود ابزار و ادوات صید موجود در کارگاه را بررسی کنید 
 .شود شناسایی نماییدمناسب میهاي بهره برداري پایدار منجر به صید آبزیان در اندازه 

 
 

توانید از تجهیزات ایمنی از قبیل دستکش کار صنعتی استفاده نمایید و مراقب می ،براي کار با ابزار و ادوات صید  نکتۀ ایمنی
 .باشیدنکات ایمنی ذیربط 

 
 

 بنادر ماهيگيري

بنادر ماهیگیری از جمله امکانات زیربنایی هستند که عالوه بر فراهم سازی شرایطی به منظور تسهیل در انجام 
شوند و عملیات رای عرضۀ آبزیان صید شده تلقی میهای صید و صیادی به عنوان محل مناسبی بفعالیت

انجام یافته و به طور کلی نقش مهمی را در ایجاد اشتغال و پایداری پشتیبانی شناورهای صیادی در محل بنادر 
 نمایند.ه دریایی در مناطق صیادی ایفا میمشاغل وابست

م وتوان گفت که بندر و در کنار آن دریا به عنوان خانۀ داز نگاه ماهیگیران توجه شود می اگر به بندر ماهیگیری
های شخصی خود را نیز در نیازمندی ،ای خودوه بر نیازهای حرفهتوانند عالماهیگیران است و ماهیگیران می

محیط بندر برطرف نمایند. اهم رویکردهای مدیریتی بنادر ماهیگیری از طریق سازماندهی و مدیریت شناورها، 
 رعایت ضوابط ،هماهنگی فروش محصول و بازار آبزیان ،کنترل عملیات صید ،کنترل و نظارت بر تخلیۀ صید

 ترینپهلوگیری و توقف و انجام تخلیۀ صید از اصلی ،شود. ورود و خروج.. انجام می. وو زیست محیطی ایمنی 
 14 در شکل ماندهی مناسبی دارد.عملیات اجرایی شناورها در بنادر ماهیگیری است که نیاز به ایجاد نظم و ساز

 تصویری از نظم و سازماندهی شناورها در یکی از بنادر ماهیگیری جنوب کشور نشان داده شده است.
 

 در یک بندر ماهیگیري بحث و بررسی نمایید. ها و عملیات قابل انجامفعالیت راجع به نوع  بحث کالسی

 
 

دۀ شناورها و نیز نظارت و حوضچۀ آرامش و فضاهای پشت اسکله برای استفا ،تفکیک فضاهای مختلف اسکله
ی یخ و مایحتاج عموم ،سوخت ،ریزی در زمینۀ ارائۀ خدمات پشتیبانی صید و صیادی به شناورها )نظیر آببرنامه
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یان و ( و کنترل کیفی تخلیۀ صید و ایجاد بازار مناسب فروش آبزیان از جمله بازار حراج آبزخدمۀ شناور
ورها در هر بندر ماهیگیری های سازماندهی و مدیریت امور شناآوری آمار و اطالعات صید از ضرورتجمع

 شود.محسوب می
ابزار و روش  ،مکان ،صدور مجوز صید یا مجوز دریا روی شناورهای ماهیگیری با هدف تعیین و کنترل زمان

 شود. ماهیگیری انجام میختلف در بنادر صید مجاز هر شناور در فصول صید م
 

فعالیت 
 کارگاهی

ابعاد مدیریت ماهیگیري را بررسی کنید و گزارش  ،در بازدید از یک بندر ماهیگیري در استان محل سکونت خود 
 بررسی خود را به صورت پرده نگار ارائه نمایید.

 
 

 
 سازماندهی شناورها در يك بندر ماهيگيري -54شکل 

 

 صياديظرفيت ناوگان 

وان تناوگان صیادی است. به عبارتی می ظرفیت ،های اصلی و تعیین کننده در مدیریت ماهیگیرییکی از شاخص
گفت که این شاخص نشانگر توان ناوگان صیادی و ماهیگیران در بهره برداری از منابع آبزی است. تعیین ظرفیت 

حد  ،ی قرار دارد. وقتی نتایج علمی و پژوهشیاقتصادی و اجتماع ،ناوگان صیادی تحت تأثیر مالحظات زیستی
در بین ناوگان صیادی اقدام کند نسبت به تقسیم و توزیع آن های آبزی مختلف را مشخص میگونه مجاز صید

شد که بیانگر سهم هر شناور از جنبه زیستی است. البته چنین مفهومی از سهم صید بدون در نظر خواهد 
ای هآمد حاصل و هزینهدر و اینکه داین سهم صید برای شناورها اقتصادی خواهد بوداشتن این نکته است که آیا 

 دهد یا نه؟تمام شده هر شناور را پوشش می
شود نگرانی اصلی این است که با توجه به کل صید مجاز و ظرفیت وقتی مالحظات اقتصادی مطرح می نایبنابر

برای ناوگان ایجاد نمود. که بایستی برای چگونگی توزیع حد توان عملکرد اقتصادی مناسبی را میناوگان چگونه 
ای هشناورهای صیادی کوچک قایق و لنج( و ناوگان صید صنعتی )کشتیمجاز صید بین ناوگان صید خرد )

 بردار وضعیت متعادلی را برقرار نمود. های بهره( و دیگر گروهصیادی
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بررسی میدانی در استان محل زندگی خود درخصوص انواع شناورهاي صیادي اي و با مراجعه به منابع کتابخانه  یق کنیدتحق
 بحث نمایید.

 
 

 مشاركت در مديريت ماهيگيري

های کامالً روشن است که جلب مشارکت و همکاری ماهیگیران در اجرای سیاستهای مدیریت ماهیگیری از اهرم
 .مؤثر در پیشبرد و موفقیت موضوع خواهد بود

نند که کنها از مقررات و ضوابطی حمایت میبردار تهای بهرهاینکه عموماً ماهیگیران و دیگر گروهبا توجه به 
بنابراین مشورت با ماهیگیران به منظور اطمینان یافتن از همکاری و مشارکت  .معقوالنه و قابل پذیرش باشد

یری گهای تصمیمکه پایهصورتیآنها، در تدوین یک سیاست معقوالنه و منطقی بسیار حائز اهمیت است و در 
تردید موفقیت بیشتری را در در مدیریت ماهیگیری مبتنی بر جلب مشارکت و همراهی ماهیگیران باشد بدون 

 .اجرا به دنبال خواهد داشت
 

 .درخصوص اهمیت این موضوع به بحث بپردازید »همیاري صیادان«با مشاهدۀ فیلم آموزشی   نمایش فیلم

 
. 

 

 
 جامعۀ صيادي-51شکل 

 
ت و گیری شیالهای تصمیمهای صیادی در جلسات و کمیسیونحضور نمایندگان ماهیگیران و مسئوالن تشکل

برای اتخاذ تصمیمات بهتر و شرایطی را  ،تواند ضمن انعکاس مسائل و مشکالت اجراییمدیریت ماهیگیری می
اجرای رای ای بزمینه ،بیشتر بخش دولتی و خصوصیتر فراهم نماید. بدین ترتیب با هم فکری و مشارکت مناسب

 .شودهای مدیریت ماهیگیری ایجاد میبهتر سیاست
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مدیریت بهره برداری از بنادر ماهیگیری و ساماندهی  ،های انجام شدهر کشور ما با توجه به سیاستگذاریامروزه د
 صیادی و  هایناوگان صیادی برای اجرای ضوابط و مقررات مدیریت ماهیگیری با اولویت بیشتر به تشکل

 .(18)شکل شودبرداران واگذار میبهره
 

 ايارزشيابی مرحله
 

 مراحل كاري رديف
)ابراز، شرايط كار 

 ج ممکننتاي مواد، تجهيزات، مکان(
 ، داوري، استاندارد )شاخص ها
 نمره دهی(

 نمره

3 
کارگیری به

مدیریت 
 ماهیگیری

 

 مکان: کالس و کارگاه 

باالتر از سطح 
 انتظار

 برداری پایدار را بداند.اهمیت منابع آبزی و بهره

کارگیری مدیریت ماهیگیری را های بهروش
 بداند.

مصادیق جلب مشارکت ماهیگیران در مدیریت 
 ماهیگیری را بداند.

3 

 سطح انتظاردر 

 برداری پایدار را بداند.اهمیت منابع آبزی و بهره

های به کارگیری مدیریت ماهیگیری را روش
 بداند.

0 

سطح تر از پایین
 انتظار

کارگیری مدیریت ماهیگیری را های بهروش
 1 بداند.
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 هاي مديريت ماهيگيريروش
 

درصد از ذخایر ماهیان  68صید جهانی در حال کاهش است و  .روز در حال کم شدن استبهجمعیت آبزیان روز
به همین دلیل پرداختن به  .شونداینکه بیش از حد بهره برداری می برداری بوده و یادنیا به شدت در حال بهره

 ر مؤثر واقع شود.تواند بسیاورد بررسی در مدیریت ماهیگیری میهای مساختاری نظام مند و ارزیابی روش
 

 .بحث نمایید هاي موضوعاهمیت و ضرورت در خصوص «مدیریت ماهیگیري مسئوالنه »با مشاهدۀ فیلم   نمایش فیلم

 
 

 ماهيگيري مسئوالنه
از ذخایر آبزی طراحی و  برداریبهرههای مسئوالنه و مدیریت مناسبی را در امروزه تأکید بر آن است که شیوه

 کلیپایان خداوند نابود نشود. به طوراقی بمانند و این ثروت و هدیه بیاعمال نمود تا ذخایر برای همیشه ب
رای تحقق آن وجود های مختلفی بماهیگیری مسئوالنه است که روش ،برداشت پایدار و اصولی از ذخایر آبزی

 شود. ر شمال و جنوب کشور نشان داده میماهیان صید شده د وتصویری از فعالیت صیادی  17 در شکل دارد.

 

  

 ماهيان صيد شده در شمال و جنوب كشور -51شکل

 
 د.نبه نظر شما چه عواملی باعث کاهش ذخایر آبزیان می شو  بحث کالسی

 
 

 .دربارۀ نقش محیط زیست در پایداري ذخایر آبزیان بحث و بررسی کنید  کار در کالس
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 مديريت ماهيگيري مبتنی بر رويکرد اكوسيستمی

ابزاری  به عنوان (Ecosystem Based Fisheries Managementامروزه مدیریت ماهیگیری بر اساس اکوسیستم )
در  .پذیرد تا جهت یابی جدیدی در مدیریت ماهیگیری انجام شودبرای حل مشکالت ماهیگیری صورت می

ستم در درجۀ اول اهمیت اکوسی ،جای گونۀ آبزی هدف برای ماهیگیریچنین روشی از مدیریت ماهیگیری به
 گیرد.قرار می

ناختی شزیستی و بومهای مختلف متناسب با مالحظات برداری از صیدگاهریزی اصولی برای مدیریت و بهرهبرنامه
درازمدت را تضمین نماید و فرصت الزم برای آیش صیدگاهی  های آبزی درتواند برداشت از گروههر صیدگاه می

 . (16)شکلو احیا و بازسازی ذخایر نیز ایجاد شود
 

 
 اكوسيستم و محدودۀ صيدگاهی -51شکل 

 
ر و وری مناسب از ذخایترین امر در پایداری و بهرهیکرد اکوسیستمی به عنوان ابتداییمدیریت ماهیگیری با رو 

فشار زیاد بر منابع آبزی شود. همواره رشد روزافزون جمعیت و دۀ تجدید شونده محسوب میمنابع زنحفاظت از 
شود تا میزان تقاضا در بازار مصرف آبزیان افزایش یابد و در نتیجه آن فشار بر ذخایر آبزیان نیز تشدید باعث می

های طوالنی از اهم ری در زمانبرداشود. لذا ایجاد تعادل در میزان عرضه و تقاضا و توجه به پایداری بهره
 مالحظات چنین رویکردی است.

 

 بندي در مديريت ماهيگيري روش سهميه
شود عمال میهای آبزی خاص ازی تحت فشار بهره برداری یا گونهدر این روش که معموالً در خصوص ذخایر آب

و  شودسال یا فصل صید تعیین می های بهره بردار در طولمیزان برداشت برای هر یک از بهره برداران یا گروه
یک از بهره برداران به سهمیۀ موردنظر اعالم شده دست یافتند باید از ادامۀ فعالیت صیادی  در صورتی که هر

 (.15شود )شکل هم گفته می داری از ذخایرپرهیز نمایند. به چنین روشی نظام محدودیت بهره بر
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 در صيدمفهومی از نظام سهميه بندي  -51شکل 

 
با نگاه برداشت  سپس ،تعیین شود توده زنده یا برآورد حجم ذخایر در این روش باید ابتدا برآورد کل میزان

برای بهره برداران اقدام گردد. بدیهی است که توجه به  ،پایدار و اصولی نسبت به سهمیه بندی بهره برداری
فع اقتصادی آنها برای امرار معاش نیز از اصول اولیۀ حفظ توجیه اقتصادی فعالیت بهره برداران یعنی تأمین منا

 مورد توجه در چنین روشی خواهد بود.

 روش كنترل و تعديل تالش صيادي

گذار در به عنوان عوامل اصلی تأثیر ،تعداد و توان ناوگان صیادی و حجم ابزار و ادوات صید مورد استفاده
ا هشده در ذخایر آبزی است. از گذشتها تالش صید انجام که بیانگر ظرفیت برداشت ی بودههای صیادی فعالیت

محدود  ،های کنترل و ایجاد تعادل در میزان بهره برداری متناسب با میزان مجاز برداشت از ذخایریکی از راه
کردن فعالیت ناوگان و ابزار و ادوات صید است که از طریق اعمال مقررات محدود کننده در اندازه و توان شناورها 

برداری در ذخایر یعنی طول و عرض و قدرت موتور و کاهش حجم ادوات صید مورد استفاده است تا از فشار بهره
مشاهده نمایی از شناورهای صیادی قایق در کنار ساحل و موج شکن  15 در شکل ختلف جلوگیری نماید.آبزی م

 شود.می
 

 
 بخشی از ناوگان صيادي  -51شکل
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تواند در کاهش و تعدیل فید ناوگان صیادی و ماهیگیران میو روزهای فعالیت م همچنین محدود کردن زمان
های آبزی خاص نوعیت صید برای صید برخی از گونهفصل مم مؤثر واقع شود و در برخی مواقعتالش صیادی 

وج های زمانی امان با دورهشود. فصول ممنوعیت صید همزبهره برداری قرار دارند اعمال میکه تحت فشار 
 ریزی و تولید مثل آبزیان خواهد بود تا فرصتی برای آیش و بقای نسل آبزیان را به دنبال داشته باشد.تخم

 
 

اي و بررسی میدانی در استان محل زندگی خود تحقیق کنید که وضعیت بهره برداري با مراجعه به منابع کتابخانه  یق کنیدتحق
 شود.احیاي ذخایر چگونه انجام می هاي حفظ ویوهاز ذخایر آبزي و ش

  

 

 روش حفاظت از منابع آبزي 

هرنوع های تحت حاکمیت از طریق پیشگیری، جلوگیری و کنترل حفظ و حراست منابع آبزی در دریاها و آب
ا ام .های تخصصی ذیربط قرار داردها و برخی از سازمانقانونی در دستور کار دولتفعالیت صید غیرمجاز و غیر

وسیلۀ به (IUU)گزارش نشده و کنترل نشده  ،قانونیهای اقتصادی صید غیرهمواره به دلیل برخی از انگیزه
ه شود به طوریکهای مختلف میهایی به ذخایر آبزی در صیدگاهافتد که باعث آسیبصیادان غیرمجاز اتفاق می

موجب نابودی ذخیرۀ برخی  بال داشته وهای صیادی غیر مجاز در درازمدت مخاطراتی را به دنگسترش فعالیت
 . (01)شکل شودهای ارزشمند آبزی میاز گونه

 

 
 صيادان غير مجاز در دريا -21شکل

 
   نمایش فیلم

 موضوع بحث شود. دربارۀ این »جلوگیري از صید غیرمجاز«با مشاهدۀ فیلم ترویجی 
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هایی از طریق نیروهای یگان حفاظت منابع چنین کنترل ،شودیر مجاز در دریا و ساحل انجام میکنترل صید غ
آبزی شیالت و سایر مراجع قانونی ذیربط در مبادی ورود و خروج شناورهای صیادی انجام شده و از هرگونه 

شود و با صیادان غیر مجاز و مرتکبان به تخلف صیادی قانونی و بدون ضابطه جلوگیری میفعالیت صیادی غیر
 و مقررات موضوعه برخورد قانونی الزم انجام خواهد شد. مطابق با قوانین

 
   بحث کالسی

 هایی را براي ذخایر آبزي به دنبال دارد؟مجاز چه آسیببه نظر شما صید غیر

 
 
 

فعالیت 
 کارگاهی

  
 .با طراحی ماکت یک بندر ماهیگیري نسبت به تعیین و چیدمان امکانات و فضاهاي موردنیاز اقدام نمایید

 
 

 ايارزشيابی مرحله
 

 مراحل كاري رديف
)ابراز، شرايط كار 

 نتايج ممکن مواد، تجهيزات، مکان(
 ، داوري، استاندارد )شاخص ها
 نمره دهی(

 نمره

4 
های روش

مدیریت 
 ماهیگیری

 

 مکان: کالس و کارگاه 

باالتر از سطح 
 انتظار

 مفهوم مدیریت ماهیگیری مسئوالنه را بداند.

 مدیریت ماهیگیری رابداند.های اهم روش

 اهمیت حفاظت از منابع آبزی را بداند.

3 

 سطح انتظاردر 
 مفهوم مدیریت ماهیگیری مسئوالنه را بداند.

 های مدیریت ماهیگیری رابداند.اهم روش
0 

سطح تر از پایین
 انتظار

 1 مفهوم مدیریت ماهیگیری مسئوالنه را بداند.
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 ذخاير آبزيان ارزيابی هاي مديريت ماهيگيري وروش شايستگیارزشيابی 

 شرح كار:
 بندی اکولوژیک آبزیانتقسیم

 های ارزیابی ذخایر آبزیانروش

 گذار بر ذخیره عوامل تاثیر

 برداری پایداراهمیت منابع آبزی و بهره

 کارگیری مدیریت ماهیگیریهای بهروش

 مصادیق جلب مشارکت ماهیگیران 

 استاندارد عملکرد:

یط در شرا برداران و مدیریت بر ذخایر آبزیت بهرهبرداری پایدار از منابع آبزی با جلب مشارکمدیریت ماهیگیری و بهره
 مختلف با در نظر داشتن مالحظات زیست محیطی و اکولوژیکی.

 ها:شاخص
 ماهیگیری.کارگیری مدیریت های ارزیابی ذخایر و بهبندی اکولوژیک آبزیان و روششناخت کامل تقسیم

 شرايط انجام كار،ابزار وتجهيزات:

 .بنادر ماهیگیری و شناورهای صیادی مشخص از همراه بازدید موردی وبه کارگاه مجهز ماهیگیری، شرايط:

 ....  انواع قالب و ،گرگور ،های گوشگیرابزار و ادوات صید شامل تور :تجهيزات ابزار و

 معيارشايستگی:

 

 نمرۀ هنرجو 3نمره قبولی ازحداقل  مرحلۀ كار رديف

  0 تقسیم بندی اکولوژیک آبزیان 1

  1 ارزیابی ذخایر آبزیان 0

  0 مدیریت ماهیگیریکارگیری به 3

  1 های مدیریت ماهیگیریروش 4

شايستگی هاي غيرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست 

  0 ...و محيطی، 

 *  ميانگين نمرات
 

 .باشدیم 0 کسب شایستگی هنرجو برای قبولی ونمرات  حداقل میانگین *
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  4واحد یادگیری 

 جایی، نگهداری و فراوری آبزیان بعد از صیدبهجا

 

 ایدآیا تاکنون پی برده

 

 ؟آبزیان مهم است چرا حفظ کیفیت ماهی یا 
 است؟ از اهمیت ویژه ای برخوردارصیادی جایی صحیح و نگهداری ماهی در شناور هبچرا جا 
 در یگان شناور چیست؟جایی و نگهداری ماهی هبوظایف جا 
 ؟شودگذاری ماهی چگونه انجام میمزایای استفاده از یخ چیست و یخ 
 چیست؟ اصولی ماهی در شناور داری نامناسب و غیرجایی و نگههبپیامدهای جا 
 ؟جایی و نگهداری ماهی وجود داردهبهایی برای جاچه روش 
 چه مالحظاتی نیاز است؟ جایی و نگهداری صحیح آبزیانهببرای جا  
  متداول است؟چه اقداماتی بر روی محصول پس از صید آبزی در عرشه شناور 
  قابل انجام است؟چه عملیات فرآوری در شناور 
 داری و فرآوری چیست؟آماده سازی آبزیان پیش از نگه یندفرا 
 

 استاندارد عملکرد

 
گیرد. گر بعد از رسیدن به ساحل صورت میسازی ماهی یا آبزیان، بخشی در دریا و بخش دیداری و آمادهنگه

خود را در حفظ دقت روی شناور باید تمام  داری آبزیان، خدمهجایی، آماده سازی و نگههببنابراین در عملیات جا
یرد گران قرار میکیفیت آبزیان صید شده بر روی عرشه تا مراحل بعدی بازاررسانی که محصول در اختیار دیگ

های مختلفی داشته باشد و حتی فرآوری تواند حالتکار گیرد. بر حسب نوع شناور و عملیات این وظایف میهب
بنابراین هنرجو پس از درک صحیحی از کیفیت زی اولیه دارند. نیز انجام شود. برخی آبزیان نیز نیاز به آماده سا

 و فرآوری( نگهداریجایی، هبسازی، جاآمادهدر مراحل پس از صید ) باید قادر باشد عملیات و اقدامات الزم، آبزیان
یط احفظ کیفیت در شر را باعرضه محصول نهایی  بشناسد. هنرجو از این طریق خواهد توانست بر روی شناوررا 

 به شکل درستی انجام دهد و آن را به ساحل برساند.مختلف 
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 مقدمه

 ضروری و قابلیت هضم راحت آمینۀای غیر اشباع و اسیدهای هپروتئین باال، چربی داشتنماهی و آبزیان بدلیل 
در ماهی مصرف حداقل دو بار  متخصصان. از سوی شوندانسان شناخته می مصرف برای عنوان غذای سالمتبه

فشارخون  وکلسترول  ،مصرف آن باعث کاهش میزان چربی .غذایی افراد توصیه شده است هفته در برنامۀ
 پوکی استخوان و بسیاری از جلوگیری از سرطان، های قلبی عروقی، پیشگیری از بیماریدر و گردد می

بزیان کیفیت آ زیاد آن الزم است کهپذیری ل امکان فساددلیهو بهمین منظور برای  .است ثرمؤهای دیگر بیماری
ی که اقدامات وکیفیت  مفهومبا  پس از صید تا بازاررسانی حفظ شود. آشنایی در طی عملیاتمطلوب  یشکلهب

بر  سازیبسیار ضروری است. این آمادهدست متقاضی برسد هالزم است تا بماهی  نگهداریجایی یا هبپیش از جا
 متفاوت باشد.  تواندمیهای مختلف حسب گونه

 

 
 فیله یک ماهی باکیفیت  -5 شکل

 (Prepavation)سازی عملیات آماده

یا انجام عملیات بعدی مانند  جایی آن در عرشه یا رساندن آن به ساحل وهببعد از عملیات صید آبزیان و جا
 آبزی انجام گیرد و گونۀی مانند جداسازی، خونگیری و تخلیۀ شکمی بر حسب اقدامات دوری بایاداری و فرنگه

شوی آبزی و نظافت عرشه برای جلوگیری از آلودگی فراموش نشود. همه این عملیات برای ودر نهایت شست
، ترین عامل در بهبود نگهداریجلوگیری از فساد میکروبی گوشت و حفظ کیفیت آبزی صورت می گیرد که مهم

 حفظ ارزش غذایی و  افزایش ارزش اقتصادی آن است.

 حفظ کیفیت وظیفۀ

 ماهیگیری وظیفه حفظ کیفیت آبزی صید شده به بهترین شکل ممکنشناور  تمامی خدمۀ لیتئومسترین مهم
شود که در نهایت دچار یکسری تغییرات میی ، آبزپس از صید چرا که .استبرای رساندن به دست خریدار 

 ت.اس ماهی بافتو  تغییرات در ظاهر تغییرات شامل. این انجامدمیآن ن منجر به فساد و غیر قابل استفاده شد
طوری که ماهی تازه صید شده از هشود. بن ماهی از آب، فساد ماهی شروع میپس از صید ماهی و با خارج شد

 ورف انسانی نامناسب است. ا. ماهی فاسد برای مصشودکند تا این که متعفن میمختلف فساد عبور میمراحل 
تر باشد، ارزش اقتصادی و همچنین ارزش کاهد. هر چه کیفیت ماهی سالمنیز می صولاز ارزش اقتصادی مح
کنندگان آبزیان در جهان است اما چون نگهداری و مصرف ماهی تازه اولویت اول مصرف غذایی آن بیشتر است.

 سازی یاردکنند از روش سگردد سعی میر مصرف موجب فساد میانتقال طوالنی مدت آبزیان به ساحل یا بازا
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ی پذیردالیل متعددی از جمله ماهیت فسادهاستفاده کنند. بنابراین بآن انجماد برای نگهداری طوالنی مدت 
تواند شرایط فساد حرارت محیطی باال می داری ناصحیح  و درجۀجایی و نگههبجااعم ازماهی، دست کاری 

حفظ کیفیت محصول خام در  ندازد.را به خطر بی هاان و خدمه شناورمیکروبی را سرعت بخشیده و منافع صیاد
داشتی طول مراحل بعد از صید شامل سرد کردن سریع، جلوگیری از آلودگی و بخصوص توجه به شرایط به

 است. محصول به بازار  نقل و تولید از مرحلۀ صید تا مرحلۀ عرضۀوحمل
 

 
 جایی از صید تا بازارهمراحل جاب -2شکل

 

 را هاباکتری رشد برای الزم آزاد بآ و کرده یخ به تبدیل رابافت آن  در موجود ، آبماهید نجمااسازی و خنک
 نماید.به حفظ ماهی کمک میزیر و به مانند شکل  سازندمی خارج آنها دسترس از

 

 
 خنک سازی ماهی با یخ -3شکل

 

 گرا زیرا .داردبرتری  ساحلی سیساتتأ در انجماد به نسبت صیادی شناورهای روی بر ماهی انجماد کلی طوربه
 به صید در مناطق ماهیگیریرا مدت زمان بیشتری  توانندمیگیرد شناورهای صیادی ب صورت دریا در انجماد

  .دنرا به ساحل برسان یبا کیفیت بهتر بپردازند و همچنین محصول
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 کیفیت بی کسری ماهیسمت راست تصویر یک ماهی باکیفیت و سمت چپ تصویر ی -4شکل

 

  در ماهی فساد میکروبی عملکرد

 ها در آنسایر آبزیان ممکن است رشد میکروبجایی و نگهداری صحیح ماهی یا هبجانشدن دلیل عدم رعایت هب
 دهد: فساد میکروبی به دو دلیل رخ میکه به آن فساد میکروبی گویند.  آن را فاسد کندزیاد شده 

های زنده برای کمک طور طبیعی در تمام بافتههای گوارشی که ببیوشیمیایی آنزیمیندهای فرادر حالت اول 
هستند، بعد از مرگ در یک حالت کنترل نشده به فعالیت خود ادامه  ود دارند و کنترل شدهبه هضم غذا وج

 ند.کنمینرم را  آن گوشت حمله کرده وبافت های گوارشی از داخل به تدریج به دهند. این آنزیممی
ماهی سالم بر روی گوشت ماهی  هایها، ترشحات لزج و رودههای موجود در آبششمیکروبدر حالت دوم 

 5 د شکلماننفعالیت مضر نداشته و از این نظر گوشت ماهی عاری از میکروب است. اما بالفاصله بعد از مرگ، 
د در گوشت تواننت تکثیر شده و میهای ماهی، به سرعهای موجود بر روی پوست، ترشحات لزج و رودهمیکروب

ای به ماهی وارد آید یا جراحتی ایجاد شود، شکم ماهی آشکار شوند. بنابراین اگر صدمه مجاور پوست و دیوارۀ
ز اکسایش چربی نی. کندرا خراب میو گوشت ماهی  گیردمیتر صورت ها در گوشت خیلی سریعانتشار میکروب
باالخره  خیزد.دهد. و بوی نامطبوع از آن بر میافتاده و طعم ماهی را تغییر میق اتفا سریعاًها در بعضی گونه

جایی نامناسب در کنار شرایط محیطی نامطلوب سرعت هبناشی از جا دلیل صدمۀ فیزیکی به ماهیان صید شدۀهب
ترین فعالیت سردسازی ماهیان، مهمجایی صحیح و سپس هبه همین منظور رعایت جاب برد ومی فساد را باال

 ست.سازی آنهاماهی بعد از آمادهنگهداری مناسب 
 

 
  اثر فساد میکروبی بر روی ماهی -1شکل
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ماهی را  فسادجلوگیری از سازی بین خود، شرایط الزم را برای م وظایف آمادهشناور باید با تقسی روی خدمۀ
بعد از  .شوددر نظر گرفته شناور سازی ماهی باید فضای کافی و مشخصی در آورند. در ضمن برای آماده فراهم

ف هیچ شرایطی نباید از ک و تحت. با آب بهداشتی شسترا ماهی باید  ،سازیشکمی، فیلهگیری، تخلیۀلس، فدنکرپاک
ازی سسازی و آمادهپاکباید میزی مناسب برای زیر  مانند شکل و داری ماهی استفاده کردردن یا نگهفیله کزمین برای 

 داشت. در نظر ماهی

 
 میز مناسب برای پاکسازی و آماده سازی ماهی -1شکل

 

احل و تحویل به تا رساندن به س شناورآن در  نگهداریهایی را قبل از ماده سازیآتوان ی میبر حسب نوع آبز
 بازار رعایت نمود.

 

ای خود هشوند، در کالس با همکالسیماهی و کاهش بازارپسندی آن می یتدرباره اینکه چه عواملی باعث افت کیف  بحث کالسی
 گو کنید.وکفت

 
 

 Sorting)  (عملیات جداسازی

یگر های دشناور باید بالفاصله ماهی نامناسب برای مصرف انسانی را از ماهی عرشۀبعد از قرار گرفتن صید روی 
ویژه در ها، در اثر سایش روی هم، بهصدمات احتمالی ماهی رای پرهیز ازکرد. ب نگهداریطور مجزا جدا و به

 و  نامناسببرای جلوگیری از انتقال  نیزو است  های خاردار و سخت پوستشامل گونه ،مواردی که صید
اهیان مصورت گیرد. جدا سازی باید  ،ها اثر بگذاردمکن است بر کیفیت حسی انواع گونههای نامطلوب که مطعم

  .نداهکه قبالً صید شدقرار داد تازه صید شده را نباید روی ماهیانی 
 هی،ماهسفر هی،مارماسمی،  مانند ماهیان) ماهیان غیرخوراکی باید پس از صید ماهیان متفرقه مثلخدمه 

محسوب اند و صید ضمنی د نبودهیهی، پستانداران دریایی، خزندگان و دوزیستانی که هدف اصلی صمااره
ر آبزیان موجب گیما نبوده اند و هم تقال و تماس آنها با د . زیرا هم هدف صیددرا از سایرین جدا کن (شوندمی

  افت کیفیت ماهیان خواهد شد.
از هم  7 به مانند شکل را نیز گونه و همسان نیستندو آنهایی که از یک هی الزم است ماهیان ریز و درشتگا

های سمی، برقی ی دقت کنید چون ممکن است از گونههای متفرقه باید خیلجایی گونههب. ضمناً در جاجدا کرد
های در حال انقراض که تحت حمایت نهادهای آسیب بزنند. گاهی ممکن است گونه و خاردار باشند و به شما
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ا آب ره درکرده و منطقی است را نیز جدا مجاز و غیراستانداردی که صید آنها غیرالمللی هستند و یا غیربین
 نمایید. 

  

 های آبزی صید هدفاز گونه غیرخوراکی جداسازی آبزیان -1شکل
 

در مورد  وجود دارند،با توجه به اطالعات خود، بر حسب انواع ماهیانی که در کنار صید هدف در عرشه شناور   بحث کالسی
 .بحث کنید ، در کالسهای باال فرا گرفته ایدداری آنها با توجه با آموزهاقدامات الزمی که برای حفظ و نگه

 
 

 مالحظات جداسازی آبزیان در حین کار -5جدول 

 تصویر شرح و کاربرد ردیف

1 

، در مواجه با ماهیانی که های صیدبرخی از روشدر 
نها از دهانشان بیرون زده شده، باید آنها کیسۀ شنای آ

چون بازارپسندی ماهی را  را از سایر ماهیان جدا کرد.
 دهدکاهش می

 
 

وسیلۀ محققان شیالتی و زیست شناسان دریایی گاهی اوقات در صید شما ماهیان و آبزیانی مشاهده می شوند که به  بیشتر بدانید
 نها را به نزدیک ترین مرکز تحقیقات شیالتی تحویل داد.در حال مطالعه هستند پس از صید، آدر مراکز تحقیقاتی 

های مختلفی دارند که با درج ها شکلا زیر پوست خود پالک دارند. پالکاین ماهیان معموالً بر روی باله های خود ی
 اطالعات خاصی روی آن به ماهی متصل یا در اصطالح پالک شده اند. 

 ید.برخی مواقع با تحویل چنین آبزیانی به مراکز تحقیقاتی مورد نظر، از جایزه نیز برخوردار می شو
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ای گیج ضربه باماهی را به عرشه باید ماهی به محض ورود  شود،هایی که ماهی با روش قالب صید میشناوردر 
جمود اگر به ماهی اجازه تقال کردن و غلتیدن روی عرشه داده شود نه تنها به طور ناهنجاری موجب  کرد.

ورد . در مکاهدمیکیفیت ماهی  که این ازباعث تحلیل قوای آن شده  قبل از مرگشده بلکه ممکن است  نعشی
ها، گیج کردن باید زمانی پذیر نیست. ترجیحًا برای بعضی از انواع ماهیهای ریز عمل گیج کردن امکانماهی

 برای نمونه، ضربه زدن برسر ماهی انجام شود. قسمت هم بر روی که ماهی در آب است و تنها آنانجام شود 
 سر ماهی خاویاری صید شده مرسوم است. 

 
ی و با تقالقطع شده های ماهی ماهیچهمنبع تامین انرژی  ، جریان خون ماهی متوقف می شود بنابراینپس از صید  بیشتر بدانید

مود ت جالبه این ح که شودتر میبدن ماهی به تدریج سخت ودهد میانقباض بدون بازگشت در عضالت رخ ماهی 
. عملیات فیله کردن ماهی حتماً باید بعد از گذشتن این زمان در ماهی صورت گیرد تا فیله دچار گویندمی نعشی

چروکیدگی و افت کیفیت نگردد. بعد از این زمان، افت کیفیت ماهی  شدید است و تمام تالش خدمه باید این 
 باشد که این زمان به تعویق بیفتد.

 

 

 
در منابع علمی یا اینترنت ببینید که چه عواملی بر کاهش یا  افزایش سرعت وقوع جمود نعشی ماهیان جو وبا جست  کار در کالس

 موثر است.
  

 

 (Bleeding)  عملیات خونگیری

و حتی در داخل روی عرشه بالفاصله پس از صید  های خونگیری و مرگ سریع ماهی که معموالًاستفاده از روش
و  دارددر حالت انجماد محصول  دارینگهیا  تازگی ،ثیرات مطلوبی در رنگأگیرد تهای صیادی صورت میشناور

های ماهی آبششترین روش خونگیری از ماهی با بریدن معمولیدهد. را افزایش میمحصول منجمد ماندگاری 
 د.گیربا استفاده از چاقو صورت میو 

ود. شاست که خونگیری برای آن انجام میخونگیری برای بیشتر ماهیان رایج نیست اما کوسه از جمله ماهیانی 
و  ندهستهای خونگیری نشده تر از نمونهها سفید، فیلهقطع آبششدر ماهی خونگیری شده با استفاده از روش 

دقیقه ماهی  2۰به مدت حداقل اید بدر این حالت  .ثر استمؤ خونگیری در کاهش فساد میکروبی ماهیحتی 
  .را به حال خود رها کرد تا تمام تراوشات خونی از آن خارج گردند
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احشاء امعاء و ها قبل از تخلیه ماهیاز گیری بعضی خون
این عملیات  8شکل است.  اقدام مناسبیشکمی( )تخلیۀ

احشاء روی امعاء و و تخلیه  خونگیریاگر  دهد.را نشان می
 دستبههای فیلهظاهر ماهی مرده یا بی رمق انجام گیرد 

 کامالً هایی که بت به ماهیهایی نسچنین ماهی آمده
 . تر استتیرهشده اند  خونگیری

 
 
 

 تهیه گردد پس از  هنشده است فیل سفتاز ماهیان تازه صید شده که بافت آنها پس از مرگ هنوز  اگر
 .شودها ایجاد میلت چروکیدگی در فیلهگیری به تدریج حااستخوان

نمایند در حالی  فعتولید شده در خون و سایر مایعات بدن خود را به سرعت د ۀاور توانندمی هیان استخوانیما
گردد که گوشت کوسه بوی می بموج رهاو .ماندو باقی میادر خون  هکه کوسه این توانایی را نداشته و اور

 یمیشبیو وره موجود تحت تأثیر عواملاهمچنین  .پیدا کند (اسیدی )طعمگرفته و طعم شور و تلخی  یمخصوص
 زمان رینتسریع در دبای کوسه . بنابراینشودقلمداد می سدو به عنوان یک محصول فا شودمیبه آمونیاک تبدیل 

 د.گرد خونگیریو تمیزشود و از آب بیرون آورده  ممکن
 ای یخ قرار گیرند و تا زمان انجماددر  صیدباید بالفاصله بعد از برای مصرف گوشت  معموالًهای کوچک تر وسهک

 های بزرگتر از اندازه های خاصی ممکن است برای مصرف پوست شانکوسهاما  .بمانند فراوری همچنان در یخ
 .دشون مدمنج رفتهو یا در یخ قرار گی شوند شکم تخلیۀپوست نباید  در این صورت قبل از کندن ،دنشو صید

 
د که باشکوسه ماهیان می و جگر هابالهماهیان به دلیل ارزش اقتصادی  کوسهاز ذخایر ی رویه، صید و برداشت ب  بیشتر بدانید

 منجر به آسیب به ذخایر مذکور شده است.

 
 
که هنوز  زمانی استان حیوحس کردن کوسه پس از بیدمی باله  برش 9مانند شکل  ،زدنثرترین روش رگؤم

 هاهگون بعضی مورد در و شکمی ناحیۀ هاییا رگ حیوان دیگر برش قلب . روشباشدقلب در حال تپش است می
خون  شویوشست براییوان ورید حبه آب لنگ یو وارد کردن ش ءشاحا و ءامعا کردن خالی یا و سر کردن جدا

 هاییاگر تکه .نماید آسانتواند خونگیری را آویزان کردن حیوان به مدت یک ساعت می .در اثر فشار آب است
 .یافتخواهد  گسترش شدهایجاد لمالً خارج نگردد فساد از همان محاز جگر یا روده کا

 

 ماهی خونگیری به همراه تخلیه شکمی عملیات  -1شکل
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 کوسه ماهی داری بالۀبرش و نگه -1شکل 
 

ی از خروج مرکب سازی بر حسب درخواست متقاضی با تخلیه یا جلوگیرآمادهدر صید ماهی مرکب نیز عملیات 
 .(1۰)شکل شودنقل و نگهداری میو. که پس از درجه بندی، حملشودانجام می

 

 
  

 ماهی مرکب آماده سازی تصاویری از -51شکل

 

 (Gutting) شکمی عملیات تخلیۀ

ر اشباع در درون آب و چربی غی میزان باالیها است. بدلیل وجود گوشتسایر مشکل تر از  ،حفظ تازگی ماهی
 .ها بیشتر استاهی از طریق محتویات شکمی و آبششامکان آلودگی گوشت معضالت، 

. با که برای ماهیان بزرگ عمومیت دارد کیفیت ماهی است عملیات برای حفظترین مهم شکمیعملیات تخلیۀ
شود ریزی در ماهی میاهی که موجب خونهای خونی اصلی معضی از مویرگماهی ب و احشاء ءتخلیۀ فوری امعا

های ههایی که رودشود. ماهیو شرایط فساد میکروبی کاسته می آنشود. بدین ترتیب از نرمی گوشت نیز جدا می
 . (11)شکل شوندسریع تر فاسد می بسیاراز غذا انباشته باشد،  آنها

 

   

 شکمی یک ماهی آبشش و تخلیۀ تصاویر جداسازی-55شکل 
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 گیری را بر روی آن انجام دهید.سازی الزم مانند تخلیۀ شکمی و احیاناً خونبا تهیۀ ماهی، عملیات آماده  فعالیت 

 
 

محض ورود به عرشه عملی نباشد، باید ماهی را به شکمیتخلیۀ در مواردی کهبرای ماهیان خیلی کوچک و 
 برایها را قبل و بعد از خالی کردن شکم ماهی باید تا حد امکان د.نموو سرد  شو دادوصورت کامل شستبه

های مولد فساد تعداد میکروب ازشوی کامل ماهی وشست  .داشتنگه درس ،جلوگیری از لخته شدن سریع خون
 برطرف اند شده ایجادماهی پروتئین را که از اعضای گوارشی  های تجزیه کنندۀر زیادی از آنزیمو مقدا کاسته

نامناسب ماهی بدتر از انجام شکمی تخلیه بطوری که  و با دقت انجام شود کامالً باید شکمی کند. تخلیۀمی
 ندادن این عمل است. 
 از پرتاب کردنپس باید . شوندهای موجود در عرشه ماهیآلوده شدن سایر  باعث ماهییک نباید محتویات شکم 

. های دیگر اجتناب کردبر روی ماهی استکننده  هضمهای آنها حاوی آنزیم ۀابرشیه ک ییهاماهی ءو احشا ءمعاا
 ماهی باید با آب تمیز دریا یا آب شکمی، د و بالفاصله بعد از تخلیۀاین کار باید در مکان مشخصی صورت گیر

و کبد ماهی برای استفادۀ بیشتر، باید باله تخم )اشپل(، اسپرم،  نگهداریدر صورت  آشامیدنی شسته شود.
 کافی و مجزا برای آنها فراهم شود.  نگهداریتسهیالت 

 آن را ک شده باشد، زمان ماندگاری بالقوۀجایی ماهی شسته شده، قبل از این که خنبههر گونه تأخیری در جا
ر د نیز برای برخی ماهیانآبشش  پذیری باال برش و تخلیۀدلیل فسادهشکمی ب به جز تخلیۀدهد. کاهش می

 . (12)شکل  بعضی از کشورها مرسوم است
 

 
 دمی در بازار  شکمی شده با برش آبشش و قطع بالۀماهی تون تخلیۀ -52شکل 

 

 نظافت عرشهی ماهی و شووشست عملیات

بهداشت دلیل اهمیت نظافت و ههید شد اما بهر چند موارد دیگری نیز وجود دارد که به تدریج با آنها آشنا خوا
 ن در اینجا به این موضوع پرداخته شده است.ت محصول و حتی شناور و سرنشینان آدر حفظ کیفی

لیل دسیستم دفاعی طبیعی آن به ،اما بعد از صید نسبتاً مقاوم استدر زمان حیات، نسبت به محیط آلوده  آبزی
شوی ماهی یا سطوحی که ماهی در تماس با آنها قرار وتیابد. برای شسرار گرفتن در محیط آلوده کاهش میق

 ود.آب آشامیدنی یا آب تمیز استفاده نمدارد فقط باید از 
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ی فاضالب توالت و خروج بی جلوتر از شناور بوده و در نقطۀ مخالف تخلیۀمدخل آبگیری از دریا باید به حد مناس
طرف جلو است باید دریافت که شناور در حال حرکت به ا زمانیکننده قرار گیرد. آب تمیز دریهای خنکدستگاه

 .شود
-وهای آبپاش و دیگر تجهیزات شستهای زداینده، لولههای پاک کننده، کاردکاید با برسشناور صیادی ب

 شودهنده و گندزدا تجهیز شود. 
شوند و زمانی که استفاده ایی شده و بعد از هر بار استفاده گندزد دارینگهها باید در شرایط پاک و تمیز برس
اد، انجام د لی نتوان عمل تمیز کردن را با برسدالیاگر بنا بهگردند.  نگهداریدر حالت خشک باید شوند نمی

  ی تمیز و صیقلی شده استفاده کرد.کننده پالستیکباید از پاروهای پاک
 

ردد گمحصول نهایی  ممکن است واردهای سیم خرده یشکم و ب تدریجهاینکه بخاطر های سیمی، بهاز کاربرد برس  نکته ایمنی
 ود.باید پرهیز نم

 
 

  

 عرشه شناور صیادی نظافت پاکسازی و -53شکل 

 

دگی صورتی تعبیه شوند، که امکان آلویزکننده و گندزدای مختلف باید بهانبار سوخت و دیگر محصوالت نفتی یا عوامل تم
که فرآوری آبزیان در آنها  در شناورهای بزرگآن، با سطوحی که ماهی در تماس با آنها قرار دارد منتفی شود. هم چنین 

 د. باشفراهم  گرادسانتی درجۀ 82آب داغ، با حداقل دمای  ، باید در آنها، ذخیرۀگیردصورت می
تجهیزات  ها و همۀ، نردهشناور، کنارۀ شناور هم چنین بین هر بار تورکشی، عرشۀ آب، قبل از بیرون کشیدن ماهی از

 شوند و برای انتقال و دفع همۀشو وباید با آب تمیز دریا شست داشته را که با ماهی تماس خواهند موجود در عرش
 .کثافات موجود، نظیر ترشحات لزج و خون ماهی برس زده شوند

لزج،  اگر به ترشحات شوند.بر روی عرشه شناور می ییهامیکروبیاد دباعث از ترشحات لزج ماهی، احشاء، امعاء وخون،
یک بعد از آبکشی، خشک شدن داده شود، دفع و زدودن آنها خیلی مشکل خواهد شد.  های ماهی، اجازۀخون و پولک

ل ضعیف و گندزدای محلویک  شود.های احتمال به آلودگی استفاده مکانگندزدای مناسب باید در سرتاسر  مادۀ
ایف خود و تعیین وظ خدمۀ کارگیری تمامیباشد. هر شناور صیادی باید با بهتواند بسیار مناسب غیرخورنده، می

  ی، برنامه بهداشتی خود را به انجام برساند.فراد در رابطه با نظافت و گندزدایهر یک از ا
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 پاکسازی عرشۀ شناور صیادیمالحظات  -2جدول 

 تصویر شرح و کاربرد ردیف

1 

هر سفر صیادی قبل از  پایاندر 
این که عملیات تمیز کردن شروع 
شود تمام یخ استفاده نشده را 

 باید دور ریخت.
 

2 

پایان هر مرحله از صید یا در 
عملیات ماهیگیری پاکیزگی 
عرشه برای صید ماهیان بعدی 

 فراموش نشود.
   

 

 ایارزشیابی مرحله
 

 ردیف
مراحل 

 کاری

)ابراز، شرایط کار 

مواد، تجهیزات، 

 مکان(
 نتایج ممکن

 ، داوری، استاندارد )شاخص ها
 نمره دهی(

 نمره

1 

کارگیری به
مدیریت 
عملیات 

 سازیآماده

تجهیزات: چاقو، 
تخته گوشت و 

 ماهی

مکان: کالس و 
 کارگاه یا روی شناور

باالتر از سطح 
 انتظار

 آشنا باشد.با شیوه حفظ کیفیت ماهی  -1

 با نحوه جداسازی ماهی در عرشه آشنا باشد. -2

 با نحوه خونگیری ماهی در عرشه آشنا باشد. -3

 بتواند تخلیه شکمی ماهی را کامل انجام دهد. -4

 را بداند. نظافت عرشه شوی ماهی ووعملیات شست -5

 جمود نعشی را  تشخیص دهد و اهمیت آنرا بداند. -6

3 

سطح در 
 انتظار

 تا حدودی با اهمیت حفظ کیفیت ماهی آشنا باشد. -1

 تا حدودی با نحوه جداسازی ماهی در عرشه آشنا باشد. -2

 تا حدودی با نحوه خونگیری ماهی در عرشه آشنا باشد. -3

 بتواند تخلیه شکمی را انجام دهد. -4

2 

تر از پایین
 سطح انتظار

با اهمیت حفظ کیفیت ماهی و نحوه جداسازی و  -1
 خونگیری ماهی در عرشه آشنا باشد. 

 طور نسبی تخلیه شکمی ماهی را انجام دهد.بتواند به -2

1 
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  (Handling) جاییهبعملیات جا

 جایی سریع و مؤثربهروی شناورهای صیادی باید برای جاماهی بر  نگهداریجایی، انتقال و بهتجهیزات جا کلیۀ
ای ساخته شوند که موجب و کلی را فراهم آورده و به گونه نظافت آسانود و طراحی شیا سایر آبزیان ماهی 

را از آن  یهایورکشی، کیسه تور ماهیگیری و قسمتهر بار تعملیات صید و بعد از بنابراین  آلودگی صید نشوند.
 15و  14 جایی مانند شکلهبجاای مرده و مواد خارجی پاک کرد. هباید از ماهی را که در تماس با ماهی هستند

 صنعتی رایج است. صورت سنتی وهب معموالً
 

  

 ماهی تون و ماهی مرکب جایی سنتی و دستیهبجا -54شکل
 

های نقاله است. جایی ماهی طراحی شدههبهایی مناسب برای جادستگاه های پیشرفته و مجهز معموالًدر شناور
ی های دستتخلیه را افزایش داده و نسبت به روش حجم و سرعت ماهی و تجهیزات دیگر، ، پمپ تخلیۀمکانیکی

های ماهی برای تخلیۀ 15 مانند شکل پمپ های تخلیه ماهی شوند.و سنتی موجب صدمات کمتری به صید می
 سودمند هستند.کوچک بسیار 

 

  

 های مکنده و نوار نقاله در شناورهای مجهزپمپ باجایی ماهیان ریز هبجا -51شکل 
 

حمل ماهی از عرشه به انبار ماهی  تواند درمانند تسمه نقاله میماهی  دهندۀسرسره یا سایر وسایل انتقال
ار افتادن ماهی به درون انب تعبیه شود که فاصلۀصورتی ها باید مناسب بوده و بهطول این سرسرهاستفاده شود. 

 اشد. متر نب 1بیش از 
 کردهایی استفادهآوری ماهیعمل کارخانۀمراحل بعدی عملیات و حمل ماهی به درتوان ها میاز این تسمه نقاله

 .(16 شکل)د نوجود دار شناورکه در داخل 
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 کاربرد تسمه نقاله حمل ماهی در داخل شناور  -51شکل 

 

و  شود. پیشرفتناپذیر، از زمان صید در آن شروع میطور مداوم و برگشتغییرات نامطلوب در کیفیت ماهی بهت
ود شبار میجا و انبهشود و دمایی که بر روی شناور جازمانی که ماهی صید می تاً بهاین گونه تغییرات عمد درجۀ

با ایی جهبجا و خنک نگه داشت. معموالً ،را از آفتاب دور بستگی دارد. بنابراین برای حفظ کیفیت ماهی باید آن
های گیرند و یا در جعبهناور قرار میگیرد. برای این منظور یا ماهی ها داخل انبار یا خن شدست صورت می

 شوند. گذاری شده گذاشته مییخ
نقل نامناسب موجب له شدگی، شکستگی، سائیدگی یا بریدگی ماهی شده وهای فیزیکی حاصل از حملآسیب

 دهد. وری و مصرف انسانی کاهش میزش آن را برای اهداف بعدی فراو ارو به فساد میکروبی آن کمک کرده 
م، ز دقالب به آبشش ماهی نسبت به قرار دادن قالب به بدن آن یا بلند کردن ماهی ا آویختن باماهی  تخلیۀ

ممکن است ستون فقرات  باید گفت که هنگام بلند کردن آنها با دم؛ های سنگینارجحیت دارد. در مورد ماهی
  .(17)شکل را فراهم سازدشان در آن ناحیه ییر رنگعضالت و تغ ییجدا اتا شکسته شده و موجبآنه

 

  

  قالب به آبشش ماهی جرثقیل یا آویختن بابزرگ ماهی  جاییهبجا -51شکل 
 

جمود نعشی خواهد  تازه صید شده، از سرعت بروز پدیدۀاین نکته باید ذکر شود که سرد کردن سریع ماهی 
ای ، در محوطهکردن آبزی بدون محافظرهاکاست که این مشکل تقریباً مربوط به ماهی منجمد است. همچنین 

 .دخواهد دا کاهشرا تازگی آن و کیفیت  رار دارد،که در معرض دمای باال ق
ساد های مولد فرد با میکروبشده باشد، احتمال دایخ باقی مانده در انبار ماهی حتی اگر در سفر قبلی استفاده ن

ای نمونه18شکل  های تازه استفاده کرد.دوباره از آنها از یخ بنابراین باید بجای استفادۀ ماهی آلوده شده باشد.
 دهد.ا در داخل یک شناور نشان میپودری ر سازاز دستگاه یخ
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 یک نمونه دستگاه یخ ساز پودری در داخل شناور -51شکل 

 
باید توسط خودروهای دارای  آبزیان تازهو نقلحمل  بیشتر بدانید

 هایوسیلۀ خودروو بهمجوز بهداشتی از دامپزشکی 
 .صورت گیردسردخانه دار حمل ماهی از بندر تا بازار 

  

 

 
و خانواده  کشورداری صحیح آبزیان از دریا تا عرضه آن به مشتری چه نقشی در اقتصاد جایی و نگههببه نظر شما جا  بحث کالسی

 .گو بپردازیدوهای خود به بحث و گفتمی کند. در این خصوص با همکالسی ایفا

 
 

 ل و نقل ماهی از شناور تا بازار ی حمخودروها شرایط -3جدول

 تصویر شرایط ردیف

1 
بندی مجهز به اتاق عایقاین خودروها 
و سطوح داخلی  بودهرد( شده )استاندا

 دارند.یی شووف و قابل شستصا

   

2 

، طراحی به منظور جلوگیری از آلودگی
اتاق عایق این وسایل باید به شکلی باشد 
که آب حاصل از ذوب یخ به شکل 
مناسب از اتاق خارج و باعث آلودگی 

 .محیط نگردد
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 تصویر شرایط ردیف

3 
به وسایل سرد کننده مجهز باید  ترجیحاً

 .باشد

   

4 
در گذاری در غیر اینصورت ماهی با یخ

 جعبه حمل شود

  
 

 
 

 ات جابجایی آبزیان در حین کارظمالح -4جدول

 تصویر شرح و کاربرد ردیف

1 
ماهی نباید روی عرشه شناور لگد شده 
یا زیر پا قرار گیرد، هم چنین نباید به 
 صورت توده ای روی هم انباشته شود. 

 

2 

موجود در عرشه  ها و آبزیانکلیه ماهی
باید در برابر نور خورشید، یخ زدگی 
سطحی و اثر خشک کنندگی باد 

 حفاظت شوند.
 

3 
ماهی از شناور به جایی هبدر جا

نقل ماهی ایمنی وکانتینرهای حمل
 .فردی فراموش نشود

 

4 
 های ماهیبیرون آوردن بلوک از پس

االمکان تیها حاز فریزر منجمد شده
 .جا کردهببه آرامی جا باید آنها را
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 (Iced Fish) و کاربرد آن ماهی گذارییخ عملیات

کم  ،و از آنجا که یخ بسیاری دارداولویت  ا یخب سازی ماهیاثر گرما در فساد سریع ماهی، خنکه به با توج
ممکن است فراهم نه و امکان دسترسی به یخچال یا سردخادارد هم مزایای زیادی  5بر اساس جدول تر و هزینه

 گردد. کید مینباشد بسیار تأ
 

 گذارییخمزایای  -1جدول 

 .ی باالئی داردت گرمایظرفی -1
 .خطر استضرر و بیبی -2

 .ی آن آسان استجایهبقابلیت جا -3

 .داردخاصیت ترموستاتیک داشته و دما را ثابت نگه می -4

 .شودباعث تامین رطوبت ماهی می -5

 .دهدبا هوا و اکسیداسیون را کاهش می یتماس آبز -6
  .پذیردی انجام میشوی سطحی آبزوشست -7

 

 
های ضخامترا در   گرادسانتیۀ درج 2به ه درج 1۰سازی ماهی از مدت زمان الزم برای سرد 6جدول شماره 

 دهد.های مختلف ماهی نشان میالیه
 

 موقت ماهیمدت زمان الزم برای سرد سازی و نگهداری  -1جدول 

 5/7 1۰ 13 15 2۰ 6۰ متر()سانتی ماهی هایالیه ضخامت

 2 4 5/6 9 14 12۰ زمان الزم)دقیقه(

 
 

 ندارندسردخانه  ما چون اکثر شناورهامجهز به سردخانه باشند مشکلی وجود ندارد ا 19 رها مانند شکلاگر شناو
صورت یکی در میان ههای یخ باز الیه بایدماهی  دارینگهبرای شود. ی سردسازی ماهی از یخ استفاده میبرا

 استفاده کرد تا سطح تماس یخ با سطح ماهی بیشتر شود. )جعبه یا انبار ماهی( در محفظهنسبت به ماهی 
 

 
فعالیت 
 کارگاهی

ز ا گذاری صحیح را تمرین و نتیجه مشاهدات و عملکرد خود راسایر آبزیان، یخ و جعبه، شیوه یخبا تهیه ماهی یا  
 شیوه و مدت ماندگاری گزارش دهید.
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 یک نمونه دستگاه سردخانه در داخل شناور -51 شکل

 

اری بهتر دپولکی فکر کنید و در خصوص کارآیی آنها در نگهپودری و یخبه انواع یخ قالبی، خرده یخ، یخ در کالس  بحث کالسی
 .گو کنیدوجایی بحث و گفتهبدر حین جا آبزیان

 
 

از طریق آزمایش نشان داده است که فشار ایجاد شده . عمق انجام شودهای کمماهی در یخ باید در الیه نگهداری
موجب افت وزنی و  زیرینشده، در عمق  گذارییخماهی  تودۀ

شود. چنانچه ماهی های موجود در ته توده میصدمه به ماهی
شود،  نگهداریشده در انبارهای عمیق به صورت فله  گذارییخ

ها باید در فواصل معینی برای انتقال دادن سنگینی بار به قفسه
، بدون این که موجب فشار غیر شناورساختمان انبار و بدنه 

زیرین گردند، تعبیه و نصب  های انبار شدۀماهیضروری بر 
ها عبور الیه انیبتواند از م خنکیعنی جریان هوای .شوند
 .(2۰)شکل کند

 

 های ماهیعبور جریان خنک ما بین الیه -21شکل                                                                               

  وجود داشته باشد این فضا با محفظۀ یترین قفسه و کف انبار ماهی فضای آبگذرهمیشه باید بین پایین
به یک یا چند مخزن یا حوضچه تخلیه شده و طوری تعبیه  اًیمآوری پساب مرکزی در ارتباط بوده و مستقجمع

 ارانبار ماهی  باید  هر از چندگاه یک باردر ضمن  گردد که همیشه انبار ماهی به طور مؤثر از پساب خالی شود.
 .  نمودشود، هوادهی نقل ماهی با یخ استفاده میوحملبه ویژه موقعیکه از شناور برای 

ای باشد که جود در انبار ماهی، باید به گونههای سردکننده مودستگاهکنترل دما در طی سفرهای صیادی در 
های ارت کمتر از مقدار فوق شود، الیهحر نشود. چنانچه درجۀ سانتیگراد صفر درجۀکمتر از  دارینگهدمای 

ر شروع به انجماد کُند کرده و د باالیی یخ به صورت سفت و سخت منجمد شده و در نتیجه در آن الیه، ماهی
 کند.سفرهای طوالنی کیفیت آن افت می

ای مانند یک عامل سردکننده طور قابل مالحظهکاهش دما متوقف شود، این امر به زمانی که ذوب یخ به دلیل
کننده از کاهش دمای ممانعت عنوان یک روکش عایق ویخ به کند. الیۀدهندۀ مؤثر دما، عمل میکاهشو 
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اند. فقط زمانی که یخ شروع به ذوب شدن نموده و طور مناسب سرد گشتهکه بهعمل خواهد کرد هایی ماهی
انتقال گرما )خنک شدن( اتفاق  یافت های ماهی جریانسوی الیهطرف پایین و بهن آن بهآب حاصل از ذوب شد

 افتد. می
 ودخواهد ب مشکل انبارباشد زیرا تمیز کردن  داراویههای تیز و زماهی نباید دارای گوشه نگهداریانبار یا مخزن 

 . شودآلوده صدمه دیده، ها، ماهی روبو ممکن است در اثر تجمع و رشد میک
 

 ایارزشیابی مرحله
 

 ردیف
مراحل 

 کاری

)ابراز، شرایط کار 

 مواد، تجهیزات، مکان(
نتایج 
 ممکن

 ، داوری، استاندارد )شاخص ها
 نمره دهی(

 نمره

2 

کارگیری به
مدیریت 
حمل و 

 جاییهجاب

تجهیزات: جعبه ماهی، 
 یخ و ماهی

مکان: کالس و کارگاه 
 یا روی شناور

باالتر از 
 سطح انتظار

 جایی ماهی را در حفظ کیفیت آن بداند. هباهمیت جا -1

گذاری کامالً اشنا -جایی و نحوه یخهبهای جابا روش -2
 بوده مهارت داشته باشد.

جایی سنتی و دستی ماهی را هبشیوه عمل جاتفاوت و  -3
 بداند

انواع یخ ها و اثربخشی آن را شناخته و مزایای ان را  -4
 بداند.

 گذاری وجود دارد بداند.مالحظاتی که برای یخ -5

 نقل ماهی را بداند.وشرایط خودروهای حمل -6

3 

سطح در 
 انتظار

و نحوه  جاییهبهای جااهمیت و روش تا حدودی به -1
 گذاری آشنا بوده و مهارت داشته باشد.یخ

جایی سنتی و هبتا حدودی تفاوت و شیوه عمل جا -2
 دستی ماهی را بداند

گذاری وجود دارد تا حدودی از مالحظاتی که برای یخ -3
 مطلع باشد و مزایای آن را بداند.

 نقل ماهی را بداند.وتا حدودی شرایط خودروهای حمل -4

2 

تر از پایین
 سطح انتظار

گذاری جایی و نحوه یخهبهای جااز اهمیت و روش -1
 مهارت داشته باشد. لع باشد ومط

را و شرایطی را که  گذاری و مزایای آنمالحظات یخ -2
 نقل ماهی باید داشته باشند را بداند.وخودروهای حمل

1 
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  (Preservation) عملیات نگهداری

از قرار دادن  حتی .(21)شکل شود پرهیز باید یدماهی در معرض گرد وخاک، حشرات و نور خورشقرار دادن از 
یت داری ماهی و حفظ کیفنگه خودداری شود. )فیله و اشپل( در فضای باز جداً  هیبدن ما قطعات بریده شدۀ

 نگهدارینی رایج است. ماهی و سایر آبزیان به دو صورت موقت و طوال نگهداری سازی است. لذاآن نیازمند سرد
های سردخانه دار شناوردر برخی  کهگیرد صورت انجماد صورت میهب ها ودر سردخانهدر ساحل،  طوالنی عمدتاً

اد سانتیگر شش درجۀافزایش هر  موقت خواهد بود. نگهداریدر غیر اینصورت  پذیر است،امکاننیز این عملیات 
ست عمل انجماد با سرعت صورت دهد. پس بهتر ابه نصف تقلیل میرا  ی ماندگاری آندر محیط نگهداری ماه

 .گیرد

 
 ر روی عرشه در مقابل نور مستقیم خورشید قرار گیرندب آبزیان نباید -25شکل 

 

اگر  سردخانه دار مخصوص حمل ماهی،های خریداران یا ماشینآن به ماهی به ساحل و تحویل تا زمان انتقال 
بر  داری موقت باشد،منظور نگهها منجمد شوند و قرار نباشد ماهیو  وجود نداشته باشدشناور اتاق انجماد در 

در  یخ وسیلۀبهسازی اشند ماهیان را به دو روش با خنکشکمی شده ب باید تخلیۀ حسب نوع ماهی که معموالً 
 کنند:می نگهداریشناور 

 (Fish Storage Vessels ))خن(شناوردر انبار  آبزیان نگهداری

 ها در مخازناصله پس از صید، ماهیبالف .شودانجام می گذارییخدر این انبارها با یا سایر آبزیان ماهی  نگهداری
تا  1صله زمان در فا دمای ماهی و محیط و متناسب باد شوگیرد که در آن از یخ استفاده میی قرار میدارعایق

ابتدا کف  برسد. گراددرجه سانتی 4دمای عمق ماهی بهکه  طوریهشود بسازی انجام میساعت عملیات سرد 2
شود تا ن ریخته میالی آمتر یخ البهسانتی 5الیه یخ از یخ پر شده و بعد از چیدن هر  مترسانتی 1۰-15اتاق 

هایی نیز برای چیدن البته برای کاهش فشار تخته. باشد داشته متر یخ وجودسانتی 1۰-15اینکه در طبقه آخر 
 .(22)شکل  کمک به جریان هوا تعبیه شده است ماهی و

بیشتر از سرعت سردسازی در برابر  4-5سازی با آب و یخ سرعت سردسازی ماهی حدود در حالت سرداما 
ساعت  هشتپودری بیش از وری ماهی در مخلوط آب دریا و یخچنانچه مدت زمان غوطه. ساده استگذاری یخ

روش آب و یخ برای نگهداری  .باشد احتمال رنگ پریدگی و جذب آب در گوشت ماهی وجود خواهد داشت
 ماهیان ریز در مخازن و انبارهای مخصوص مرسوم است.

 ماهی تخلیۀدر نهایت های حاصل از صیدهای روزهای مختلف هرگز نباید با هم به طور مخلوط انبار شوند. ماهی
 .شودمیتوصیه  ری شده نیزگذاصورت جعبهبه



 511 

 گذاری کم و زیاد در جعبه یا خن چه عواقبی دارد؟ در این خصوص بحث کنید.به نظر شما یخ  بحث کالسی

 
 

   

 گذاری شده استن ماهی یخای از انبار شناور که در آنمونه -22شکل 
 

   (Fish Box) ماهی در جعبه نگهداری

 جایی ماهی بر رویبهی تمیز و گندزدائی شوند، برای جاسطوح ضد آب که به آسانهای صاف و صیقلی با جعبه
تعبیه شده است.  ذوب شده، سوراخ یا آبراهه بچک یخها برای آدر کف این جعبهعرشه، توصیه شده است. 

  که عبارتند از: ها انواع مختلفی دارندجعبه
ه گرفتروی عرشه قرار  توانندمی هااین جعبه :عایق و درب دار بزرگ یا کوچک پالستیکیهای جعبه الف(

 تیکیهای پالساین جعبهجا کرد. هبآنها را با باالبر )لیفتراک( جاتوان میو در بازار نیز  وندجا شهببا جرثقیل جاو 
 .(23)شکل  داری آبزیان هستندجایی و نگههببهترین نمونه برای جا

 

 
 پالستیکی عایق و درب دار برای حمل ماهی ای از جعبۀنمونه -23شکل 

 

و طوری طراحی شده که آب خروجی از ست نی دارای شیب مالیم بطرف گوشه هاهای پلی اتیلکف این جعبه
 یجایهبسهولت در جااست که کیلوگرم(  5/2کم )آن وزن  .گرددین نمیهای پایج شده و وارد جعبهستم خارسی

 .یابدفضا کاهش میاز  65 % و قابلیت قرار گرفتن در همدیگر را دارا بوده که در این حالتشود یرا باعث م
 .کیلوگرم را بصورت عمودی تحمل نمایند 4۰۰ها قادرند وزن دیواره

یا سبد مانند باشند و  توانند سوراخ دارها میاین جعبه 24 :  به مانند شکلپالستیکی کوچکهای جعبه ب(
صورت دستی هب گذاری داخل انبار ماهی یا بدون یخ داخل سردخانه قرار داد که معموالًنها را با یخآتوان می
داری از جایی و نگههبجا نمود. البته برخی نیز برای جاهبتوان انها را با باالبر نیز جاشود ولی میجا میهبجا

 کنند.دار استفاده میهای یونولیتی دربجعبه
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 های پالستیکی و سبدی حمل ماهیای از جعبهنمونه -24شکل 

 

والً معمها بیش از حد پر نشوند. و جعبه وندش گذارییخها باید به طرز صحیحی ای، ماهیدر صورت انباشت جعبه
ید های صاند، کیفیت باالتری نسبت به ماهیگذاری شده طرز صحیحی جعبهشده ای که به گذارییخهای ماهی

ماهی موجب های دیگر، دارا هستند. پُر کردن بیش از حد آنها با یخ یا شده با روش نگهداریشده در همان روز و 
شامل یک  25 مانند شکل شود. برای سرد کردن مؤثر، هر جعبه بایدهای زیرین میخراش و آسیب دیدن ماهی

ی( نیز لوط ماهی و یخ و آخرین الیه )الیۀ رویشامل مخ، الیه وسط اشدبمتر( سانتی 5) حدود الیه از یخ در ته 
 باشد.متر( سانتی 5) حدود یک الیه از یخ 

 

 
 گذاری مناسب و نامناسبیخ -21شکل 

 
 های حمل ماهی، با تنوع آن آشنا شوید.با مشاهده فیلم انواع جعبه  نمایش فیلم

 
 

گو وهای خود به بحث و گفتها با همکالسیایا و کاربرد هریک از انواع جعبهها و مزتوانید در مورد تفاوتشما می  بحث کالسی
 .بپردازید
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 با انواع جعبه های مختلف برای جابجایی آبزیان آشنایی -1جدول 

 تصویر شرح و کاربرد جعبهنوع  ردیف

 یونولیت 1
دلیل قیمت پایین و سبک بودن کاربرد هب

 .بسیاری دارد
 

2 

 جعبۀ
 پالستیکی

مخصوص 
 حمل ماهی

های کوتاه نقلومستحکم بوده و در حمل
ن د و تنها در زیر آو موقت کاربرد دار

 .سوراخ برای آبچک یخ وجود دارد
 

3 

سبدی  جعبۀ
 پالستیکی

 

این جعبه با بافت حصیری عمدتاً برای 
جایی ماهی هبحمل مرغ بوده اما برای جا

 .گذاری نیز کاربرد داردبدون یخ
 

4 

عایق  جعبه
پالستیکی 

 پلی اتیلنی()

 درب دار

عمدتًا در بسیار مطلوب و عایق است و 
نقل های وکشورهای پیشرفته و حمل

شود و با دست قابل طوالنی استفاده می
 .نیستنقل وحمل

  

5 
 سبد یا بشکۀ
 پالستیکی

ران مرسوم نیست و زیاد این روش در ای
 .شودتوصیه نمی

 
 

 .در برخی کشورها مرسوم است چوبی جعبۀ 6

 

7 
کارتن  جعبۀ

 موم اندود

شده ماهیان منجمد و عموماً فرآوری
ها داخل جعبه و ن قرار گرفتهوداخل نایل

و در سردخانه شناور قرار  شوندمیچیده 
    .گیرندمی
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 (CSW یا RSW)در مخازن آب دریا یا آب نمک سرد شده آبزیان نگهداری

، امکان خنک نمودن سریع مقادیر زیاد ریهدانگدن به دمای ریا یا آب نمک سرد شده و رساناستفاده از آب د با
نگهداری سریع صید در یخ، جایی که  نگهداری،در مخازن ان ریز ) مانند فانوس ماهیان و ساردین ماهیان( ماهی

وری نسبت به زمانی که از یخ برای غوطهیند و آید. ماهی با این فرافراهم می شرایط سرد شدن، مشکل است
 . شودمیتر سرد سرد کردن آن استفاده شود، سریع

شود، گراد کاهش داده میدرجه سانتی -1حرارت آب تا  در آن از طریق مکانیکی درجۀکه   (RSW)در روش
 شود. می نگهداریآب است  2۰ % ماهی و 8۰ %ماهی در مخازن آب سرد که 

و تازگی ماهی موجب افزایش میزان  استترین عامل در تعیین کیفیت پودر ماهی پروتئین آن از آنجا که مهم
ع کردن سری شود. سرداستفاده می نگهداری ماهی در شناوربنابراین از این روش برای شود یدرصد پروتئین م

 کند. پودر ماهی را تضمین می، کیفیت و ذخیره ماهی روی شناور
، دهدمیمکانیکی دمای آب را از دمای معمول آب دریا به زیر صفر کاهش  سرد کنندۀواحد  (RSW) در سیستم

یز همین عملکرد را ن (CSW)های ساخته شده از آب شیرین مخلوط شده با آب دریا تحت عنوان سیستم یخ
ماهی، در مواردی که برای نگهداری دهد. را نشان می (CSW)صورت هداری میگو در مخزن بنگه 26دارد. شکل 

حفظ گردد. اگر  3 % شوند غلظت نمک باید در حدودمخازن آب دریا یا آب نمک، با اضافه کردن یخ سرد می
 ود. شها آب جذب نموده و از این رو کیفیت آنها دستخوش تغییر میآب دریا یا آب نمک خیلی رقیق شوند ماهی

 

 
 یک لنج مخزن در CSW صورتهب میگونگهداری  -21شکل 

 

 شناور ماهی در سردخانۀ نگهداری

کیفیت ماهی را به  کاهشنگرانی از  دلیل عبور جریان هوای سردهبهای سردخانه دار شناورماهی در  نگهداری
ندارد.  دلیل باال بودن هزینه امکان استفاده از سردخانه برای همه وجودهاما ب .(27شکل ) همراه نخواهد داشت

کل ش) گرددرد خانه برای جریان هوا توصیه میماهی شناور یا سهای چوبی در کف انبار استفاده از پالت یا تخته
ها اشغال شود و باید جریان هوا وجود داشته باشد. شکل ماهی باداخل سردخانه نیز نباید  کل فضای .(28
 کنید.مشاهده می 29 نش روی هم ماهی و یا در داخل جعبۀ درون سردخانه را در شکلچی
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 جریان هوا در داخل سردخانه -21 شکل

 
 تصویر پالت چوبی -21شکل 

 

  

 سردخانهدر  گذاری شدهصورت جعبههداری ماهیان منجمد و بنحوه چینش و نگه -21شکل 

 
 

د که هر وقت در محیط سردخانه احساس شتذکر مد همچنین باید کربه تنهایی در سردخانه کار نباید هیچ وقت   نکته ایمنی
 .آنجا را ترک کنید پس فوراً  (رد باشدمب یعتواند ناشی از نشت مااین می)خواب آلودگی یا سرگیجه کردید 

  

 
 شناور سردخانهمنجمد را نباید به مدت طوالنی در را پیش از انجماد باید تخلیه شکمی نمود و ماهیان  ماهی

 های ساحلی منتقل یا به بازار عرضه نمود. رسیدن به ساحل باید به سردخانه بالفاصله بعد ازکرد و  نگهداری
 

فعالیت 
 کارگاهی

ای ها بازار ماهی، نسبت به بررسی روشدر بازدید از یک بندر ماهیگیری در استان محل سکونت خود یا احیان 
صورت پرده نگار در کالس نمایید و گزارش بررسی خود را به نقل و نگهداری، و بازاررسانی آبزیان اقداموحمل

 نمایید. ئهارا
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 ات نگهداری آبزیان در حین کارمالحظ -1جدول 

 تصویر شرح و کاربرد ردیف

1 
 ماهی که نگهداریطی سفرهای صیادی، قسمت زیرین انبار 

طور منظم است، باید به مانند آنآوری پساب و محل جمع
 تخلیه شود. 

 

2 
عرشه انبار یا سردخانه در های هنگام بارگیری ماهی، دریچه

 تر از حد نیاز باز بماند.نباید به مدت طوالنی

 

  

3 
و استفاده از  شناورهای جلوگیری از تماس ماهی با کناره

ماهی کار یا سردخانۀ  ساختمان انباردر های جداکننده تیغه
 است.ای پسندیده

 

4 
داری برخی از آبزیانی که باید باید مخازنی در شناور برای نگه

 .زنده نگهداری شوند نیز وجود داشته باشد

 

5 
بندی آن باید در انبار ماهی، دیواره بندی و تقسیمدر طراحی 

وضعیتی تعبیه شود تا از مخلوط شدن صید روزهای مختلف 
 اجتناب گردد. 
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 ارزشیابی مرحله ای

 ردیف
مراحل 

 کاری
)ابراز، شرایط کار 

 مواد، تجهیزات، مکان(
نتایج 
 ممکن

 ، داوری، استاندارد )شاخص ها
 نمره دهی(

 نمره

3 
کارگیری به

مدیریت در 
 نگهداری

تجهیزات: سردخانه یا 
 ماهی، و ماهییخ، جعبه

مکان: کالس و کارگاه 
 یا روی شناور

باالتر از 
 سطح انتظار

داری ماهی در انبار شناور و نگه گذاریبا نحوه یخ -1
 شنا بوده مهارت داشته باشد.آکاماًل 

گذاری و نگهداری ماهی در جعبه کاماًل یخبا نحوه -2
 آشنا بوده مهارت داشته باشد.

گذاری و نگهداری ماهی در مخازن آب با نحوه یخ -3
دریا یا آب نمک سرد شده کامالً اشنا بوده مهارت داشته 

 باشد.

با نحوه نگهداری ماهی در سردخانه شناور کاماًل  -4
 شنا بوده مهارت داشته باشد.آ

ا شنآجایی ماهی هبهای مختلف برای جابا انواع جعبه -5
 باشد.

 های پالستیکی عایق و کوچک را بداند.تفاوت جعبه -6

3 

سطح در 
 انتظار

گذاری و نگهداری ماهی در تا حدودی با نحوه یخ -1
یا جعبه و مخازن آب نمک سرد شده و یا سردخانه  انبار

 اشنا بوده مهارت داشته باشد.

گذاری و نگهداری ماهی در تا حدودی با نحوه یخ -2
 انبار یا جعبه و یا سردخانه اشنا بوده مهارت داشته باشد.

تا حدودی با نحوه نگهداری ماهی در مخازن آب  -3
رت داشته دریا یا آب نمک سرد شده آشنا بوده مها

 باشد.

 جاییهبهای مختلف برای جاتا حدودی با انواع جعبه -4
 ماهی و تفاوت آنها اشنا باشد.

2 

تر از پایین
 سطح انتظار

گذاری و نگهداری ماهی در انبار یا جعبه از نحوه یخ -1
و مخازن آب دریا یا  آب نمک سرد شده و یا سردخانه 

 مطلع باشد و مهارت داشته باشد.

جایی ماهی و هبهای مختلف برای جابا انواع جعبه -2
 تفاوت آنها اشنایی داشته باشد.

1 
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  (Processing) وریراعملیات ف

کیفیت باالی ماهی  حفظو ذخیره ماهی و  نگهداریبرای کننده خوب و انجماد در شناور یک سیستم خنک
 .استشدهایجاد ماهی نگهداری و انجمادبرای ها شناوردر های مکانیزه ای روش . با پیشرفت فناوری،ضروری است

اهیان مناسب یا ضایعات از م مایند وبندی نآوری و بستهها را عملند ماهیتوانمیها ضمن اینکه برخی شناور
 ت دروری شده در شناور، پودر ماهی تولید کنند. و آن عملیاتی که در کارخانجات ساحلی متداول اسماهیان فرا

هایی مشاهده انواع عملیاتی که در چنین شناور یک شناور پیشرفته را به همراه 3۰شکل انجام دهند. در  شناور
 است.آمدهشود در جدول ذیل می

 
 سیسات فرآوری ماهییک شناور کامل صیادی مجهز به تأ -31شکل 

 
 عملیات فرآوری در یک شناور پیشرفته صیادی -1جدول

 تصویر و کاربرد شرح انگلیسی اقدامنوع  ردیف

 Holding سازیدهآما 1
 

 

 

2 
توزین و 

 بندیسایز
Weighing and 

Sorting 
 اساسجداسازی ماهیان بر

 وزن و اندازه
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 تصویر و کاربرد شرح انگلیسی اقدامنوع  ردیف

 Filleting سازیفیله 3
زنی، تخلیه شکمی، سر و دم

 کنی و فیله سازیپوست

   

4 

جداسازی 
ها و تخم
بندی بسته

 آن

Roe Grading 

and Packing 
 

   

5 
بندی بسته

فیله و بلوک 
 سوریمی

Block 

Packing 
 

   

6 
تولید 
 سوریمی

Surimi 

Production 
 

 

 Freezing انجماد 7
داری طوالنی از به منظور نگه
توان های ذیل مییکی از روش

 استفاده نمود:

 

1-7 
تونل روش 

 انجماد
Cooling 

Tunnel 

با عبور از تونل هوای  ماهی
درجه   -45تا  -4۰بین سرد 

  می شود.گراد سرد سانتی
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 تصویر و کاربرد شرح انگلیسی اقدامنوع  ردیف

2-7 
پلیت روش 

 فریزر
Plate Freezer 

تحت فشار صفحات  ماهی
 -45تا  -4۰بین  دستگاه

 شودمی گراد سرددرجه سانتی
صورت بلوک منجمد در هو ب
 .آیدمی

 

3-7 

روش 
 انجماد

IQF 

Individually 

Quick Frozen 

 -9۰در چند دقیقه تا  ماهی
 شودمیگراد سرد درجه سانتی
ل بلور آب درون و از تشکی

شود و جلوگیری می سلولی
 تک منجمدها تکماهی

 .شوندمی

  

 

8 
 گذاریجعبه

 
Boxing  

 

9 
سازی خنک

 درسردخانه
Frozen Cold 

Storage 
درجه  -21در انبار در  ماهی

  شود.می نگهداریگراد سانتی
   

1۰ 
تولید پودر و 

 ماهیروغن

Fish Oil and 

White Fish 

Meal 

Production 

که برای تولید جیره غذایی 
پرورشی و دام و طیور  ماهیان

 شوداستفاده می
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 فعالیت
  کارگاهی

ا گیرد رهای مرتبطی را که پس از صید صورت میبازدید از یک شناور، مشاهدات خود از انواع ابزار و فعالیتدر  
 صورت گزارش تهیه و ارائه نمایید.هب

 

  
 

   بحث کالسی

 بحث را در کالسای حفظ، نگهداری و فراوری آبزیان بر اقدامات الزمی مذکور، هابا توجه به اطالعات خود و آموزه
 .کنید

 
 

 
 

ازی، سد که چه عواقبی بر اثر عدم آمادهنماییجو در اینترنت بررسی وبا مراجعه به منابع کتابخانه ای و جست  کار در کالس
شود؟ آنها را فهرست نموده و نتیجه بررسی خود را در کالس ارائه جایی و نگهداری نامناسب ماهی ایجاد میبهجا

 نموده و به بحث بگذارید.
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 ایارزشیابی مرحله

 ردیف
مراحل 

 کاری

)ابراز، مواد، شرایط کار 

 تجهیزات، مکان(
نتایج 
 ممکن

 ، داوری، استاندارد )شاخص ها
 نمره دهی(

 نمره

4 
کارگیری به

مدیریت 
 فرآوری

تجهیزات: تخته برش 
ماهی، کارد، ماهی، 

 یخچال و فریزر

مکان: کالس و کارگاه یا 
 توانروی شناور ) البته می

از کارخانجات ساحلی که 
این عملیات در آنجا انجام 

 شود نیز بازدید نمود(.می

باالتر از 
 سطح انتظار

های حاصله بر روی شناور کاماًل با انواع فرآورده -1
 آشنا بوده مهارت داشته باشد.

های پیشرفته را انواع عملیات فرآوری در شناور -2
 نام ببرد.

های اهمیت و انواع عملیات فرآوری را در شناور -3
 پیشرفته نام ببرد.

های پیشرفته های انجماد در شناوربا انواع روش -4
 آشنا باشد.

 سازی و تولید سوریمی آشنا باشد. با عملیات فیله -5

 با اهمیت و کاربرد پودر و روغن ماهی آشنا باشد. -6

3 

سطح در 
 انتظار

ها و عناوین عملیات تا حدودی با انواع فرآورده -1
های پیشرفته اشنا بوده مهارت داشته فرآوری شناور

 باشد.

های های انجماد در شناوربا انواع روشتا حدودی  -2
 پیشرفته آشنا باشد.

تا حدودی اهمیت عملیات فرآوری در شناور را  -3
های پیشرفته آشنا بداند و با  شرح عملیات شناور

 باشد.

تا حدودی با عملیات فیله سازی، تولید سوریمی،  -4
 پودر و روغن ماهی آشنا باشد.

2 

تر از پایین
 سطح انتظار

ها و عناوین عملیات فرآوری از انواع فرآورده -1
 های پیشرفته مطلع و مهارت داشته باشد.شناور

ها و شیوه نسبت به شرح عملیات انواع فرآورده -2
مهارت داشته های پیشرفته مطلع و فرآوری در شناور

 باشد.

1 
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 و فراوری آبزیان بعد از صید نگهداریجایی، هبجا شایستگیارزشیابی 

انجام عملیات آماده سازی)جداسازی، ، جایی، نگهداری و فراوری آبزیان بعد از صیدهبکار با وسایل و انجام جا شرح کار:

جام ان، انجام عملیات نگهداری، جاییهبانجام عملیات جا، شو و یخ گذاریوانجام عملیات شستیری و تخلیه شکمی(، خونگ

 عملیات فرآوری

 استاندارد عملکرد :

د فساد ینآبزیان، اهمیت آن و فرادریافت درک صحیحی از کیفیت  باپس از اتمام واحد یادگیری و کسب شایستگی، هنرجو 

و  عملیات و اقدامات الزم را در مراحل پس از صید )آماده سازی، جابجایی، نگهداری باید بتواندمیکروبی و جمود نعشی، 

اهمیت سردسازی آبزیان و شیوه  باد آن عملیات را به انجام برساند. هنرجو باید وری( بر روی شناور را بشناسد و قادر باشفرا

یخ گذاری آشنا باشد و از این طریق بتواند عرضه محصول نهایی را با حفظ کیفیت در شرایط مختلف به شکل درستی انجام 

 دهد و آن را به ساحل برساند تا رضایت مشتری حاصل شود.

 تجهیزات :شرایط انجام کار و 

رنت ، اینترایانه ،ه امکانات کمک آموزشی)فیلمتهویه مناسب در محیط کار و آموزش؛ دسترسی ب دمای استاندارد و شرایط:

 .(و کتب شیالتی

  .ترازو، سینی ،ماهی و سایر آبزیان بر حسب شرایط، یونولیت و جعبه ماهی، یخ، کارد، تخته گوشت و ماهی تجهیزات:

 معیار شایستگی:
 

 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولی از  مرحله کار ردیف

  1 سازیکارگیری مدیریت عملیات آمادهبه 1

  1 کارگیری مدیریت حمل و جابجاییبه 2

  1 کارگیری مدیریت در نگهداریبه 3

  1 کارگیری مدیریت فرآوریبه 4

ست زینی، بهداشت و توجه به محیطهای غیر فنی، ایمشایستگی

 :و نگرش

استفاده صحیح و ایمن -رعایت قواعد و اصول در محیط کارگاه و کالس -

تمیز کردن محیط کارگاه پس از پایان کار -از ابزار و مواد مورد استفاده 

 رعایت نظم و مقررات در محیط کار -

2 

 

 *  میانگین نمرات
 

 .باشدیم 2حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی * 
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 دایآیا تا کنون پی برده

  است؟ وجود قوانین و مقررات الزمچرا 
  آشنایی با تشکیالت ملی و بین المللی مرتبط با ماهیگیری اهمیت دارد؟چرا 
  برای شناورهای صیادی و خدمه آنها چه قوانین و مقرراتی وجود دارد؟ 
  برای ماهیگیری و استقرار شناور در دریا چه مجوزهایی نیاز است ؟ 
  در پی دارد؟را بی توجهی به قوانین و مقررات ماهیگیری چه عواقبی 
 دریایی کشور چه وظایفی دارند؟ های شیالتی، محیط زیستی ومانساز 
 های بین المللی در امور ماهیگیری ایران چیست؟ سازمان نقش 
 ها بر اساس قانون حقوق دریاها چیست؟مرزبندی آب 

 

 استاندارد عملکرد

سوی تمام فعاالن عرصۀ ات موجود از آرامش، مستلزم رعایت قوانین و مقرربا عملیات صیادی پایدار و همراه 
و  لیسطح مهای مرتبط با صنعت ماهیگیری در با دستگاه اخت قوانین و رعایت آنها و آشناییاست. شن صیادی

دهند ضروری های الزم را انجام میم و انضباط برقرار نموده و حمایتنظ بر اساس وظایف خود بین المللی که
ور شود تا به منظهای آن باعث میایع وابسته و تنوع فعالیتری و صن. رشد سریع شیالت در عرصه ماهیگیاست

ن انین و مقررات و آگاهی و عمل به آتصویب قو آرامش روز افزون فعاالن این حوزهکاهش اختالفات و بهبود 
ی صیادان، داهمیت بیشتری پیدا نماید تا در کنار بهره برداری پایدار و مسئوالنه ضمن بهتر شدن وضعیت اقتصا

حفظ گردیده با کمترین مخاطرات همراه باشد. با رعایت قوانین، ضمن حفظ توان  زیست دریایی نیز محیط
تواند میآید و هنرجو ه استقرار صید مسئوالنه فراهم میزمین تجدیدپذیری منابع آبزی رعایت حقوق ذی نفعان و

قوانین موجود و ساختارهای قوانین شیالت و سیر تکاملی آن در کشور درک صحیحی از  با شناخت تاریخچۀ
آگاهانه  ،، و با نیم نگاهی به نقش سازمان های بین المللی در عرصه شیالتداشته باشدفعلی مدیریت ماهیگیری 
بهره برداری مطلوب تر از منابع آبزی به انجام رساند. بطوری که خواهد توانست  برایعملیات و اقدامات الزم را 

ه ین زمینهای الزم در ارعایت قوانین در کنار سایر مهارتفظ حقوق دیگران و با اعتماد به نفس بیشتری با ح
  خود را به درستی انجام دهد. وظیفۀ
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 مقدمه

ناحق که به زیان جان، مال و ای دستور و رویه ی نیاز است تاجامعه همواره احکامافراد برای آسایش و رفاه 
وجود دارد که  نامناسبیها رفتارهای خوب و در جامعه بر اساس روابط انسان آبروی افراد باشد صادر نشوند.

مین سعادت دنیا و آخرت او أحسنه وقتی در خدمت فرد انسان و تهای ارزش شوند.میتبدیل ارزش رخی به ب
نوشتن از قبل  . البتهقانون نام دارد باشدبشری  ۀاگر در اختیار اجتماع و جامع شود وباشد اخالق نامیده می

یند آمیضرورت یکسری ضوابط به صورت عرف، عادات و اوامر در ر حسب بهمواره ها، حقوقدان دستبهقانون 
 های انسانی برای استفاده ازکه بین افراد و گروه اتیها و اختالفنزاع برای نمونه .گیردت میکه قانون از آنها نشأ

ر مشکالتی که دو  شودایجاد مییا بین صیادان برای بهره برداری از ذخایر دریایی مثل زمین و طبیعی منابع 
به صورت عرف و عادات در آن و  شدهرفتارها از برخی  یارزشمندباعث  شودپدیدار میانسان و محیط  ۀرابط

صالح جامعه  هدف خیر وبا  همین عرف و عادات،از روی  در نهایت قوانین .شوندمیپذیرفته  مشاهده و جامعه
 د.نشومی وضعاوضاع آینده  دادن بهسر و سامان  برای
 
 

   بیشتر بدانید

 هعيي است ك  دز معجي  جوزد قبول هعگعن است. ق معيي   امتعععي   جمعوع  ازش اخال عرف: نوعي
 
 

 

 
 

 هاست و حدودانسانکننده روابط اجتماعی تنظیماست که معنی مقیاس یونانی و به یک کلمۀ در اصل قانون
و این محدوده برای کند. صنفی را با هم مشخص مینفی و غیرجات صیا محدودیت آزادی افراد و دستهآزادی 

شود. بنابراین برای مدیریت بهتر ذخایر آبزی ن مجموعه میگیری قانون اختصاصی آمنجر به شکلهر فعالیتی 
تواند آرامش را برای دست اندرکاران می شود کهماهیگیری وضع میقوانین  ،و رعایت عدالت بین بهره برداران

 صیادی هستند فراهم آورد.  جامعۀ موما  ن عرصه که عآ
 و ضعف مدیریت ؛ضعف قوانین ؛محیطیو زیست ماهیگیرینداشتن فرهنگ ن، نا آگاهی مردم و مسئوالامروزه 
ون اگر قاناحترام به قانون بسیار اهمیت دارد.  جه واست. بنابراین تو آسیب به ذخایر آبزیدالیل  ،اجرا در ضعف
 وانین مختلفی وجود دارد و در حوزۀبه همین منظور امروزه قمرج پیش می آید. ونظم از بین رفته و هرج ،نباشد

در امر ماهیگیری و رعایت عدالت رامش صیادان باعث برقراری نظم و آ قوانین شیالتی و حقوق دریاها ماهیگیری،
  .شودحفظ توان تجدید پذیری دریاها مینتیجه در و 
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نین ب  تصويب جرامع طرح   اليح  قعنوني: اجر شه قوا  بیشتر بدانید
  زسند تع منب  امرايي پیدا نعوده زسعي كشوز جي

نهعدی ك  پیشهعین جنظوز پشتوان  حقوقي داشت  بعشند. ب 
 شوزای اسالجي صوزت قعنون ب  جملسبرای تصويب ب 

د لت پیشنهعد شود ب  آن  ویاگر اش س ،شودازائ  جي
اليح  قعنوني گويند  لي اگر اش طرف نععيندگعن جملس 

وزت ص نعم دازد ك  پس اش تصويب بازائ  شود طرح 
  نععيد.قعنون قعبلیت امرايي پیدا جي

 نعج    قعنونتفع ت آيین
سي جيین زا قعنون اسع   شرايط تصويب آن كندجيويب جقننّ  تص ۀقو زااش لحعظ تشريفعت  ضع قوانین، قعنون 

شود   ب  تشريفعت خعصي نیعش جمري  صعدز جي ههعی ادازی اش طرف قوعج نب آيینكند. دز حعلي ك  تصويجي
زئیس معهوز ب  آن منب  يعبد   اجضعی ويب جملس شوزای اسالجي، زسعیت جيندازد. قعنون پس اش تص

 بخشد.امرايي جي
. (  ضع نعوده   دز جيرض ك  جقعجعت صالحیت داز )  شير، استعنداز، شهرداز   ..است جقرزاتي  نعج آيین

 تشريح يع تسهیل امرای قوانین جوضوع  بعشد.آن هدف  ك  جي تواندگذازند. امرا جي
 

 

 
 

 سیر تحوالت قوانین ماهیگیری در ایران

نابراین است؛ بانسانی  هایدر شمار نخستین فعالیت های شیالتطور کلی فعالیتبهماهیگیری و صید آبزیان و 
هد اتحوالت ساختاری و قوانین مرتبط با آن در کشور نقش اساسی در پیشبرد امور صیادان خو آشنایی با سابقۀ

 تواند به کاراییهای تخصصی میآموزه دیگرآگاهی از قوانین و روابط شیالتی حاکم بر جامعه در کنار  داشت و
 رامش محیط کار کمک نماید.یشتر فنون شیالتی و آب

 در ایران  پیدایش شیالت تاریخچۀ

های دور در سواحل ایران همچون سایر نقاط جهان رایج بوده است اما های ماهیگیری از گذشتهاگر چه فعالیت
 ششیعنی حدود  دچهارم پیش از میال یان از هزارۀفعالیت ایران گواه مستندات تاریخی و شواهد باستان شناسی

 هزار سال پیش در حاشیه سواحل خلیج فارس در دوران عیالمیان است.
 ،خالفت عباسیان در ایران از زمان سلطنت طاهریان ودریافت مالیات ماهیگیری مبنی بر شواهد تاریخی با وجود 

تی و هیچگونه مدیری کشور مورد توجه دولت نبود منابع طبیعی تجدیدشوندۀ ،تا زمان حکومت قاجار یطور کلهب
که سال تشکیل وزارت فواید عامه را شمسی  2121. سال گرفتبرداری علمی و فنی صورت نمیاز نظر بهره هم 

اما تا آن زمان هنوز  توان سرآغاز توجه دولت به منابع طبیعی دانستاست را میقاجار در زمان فتحعلی شاه 
 .باشدنمی توجهمورد صورت رسمی و به شکل امروزی هشیالت ب
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 های ماهیگیری ایران در قدیمفعالیت -9شکل 
 

 شیالت قبل از پیروزی انقالب اسالمی (الف
تزاری به گیالن و سایر نواحی شمال ایران  ۀاهیگیران روسیآمد بازرگانان و مورفتبا صفویه  دورۀ از واقعدر 

در فصول  جنوبی دریای خزر حوزۀهای رودخانهطوری که هب .آغاز شدهای ماهیگیری به شکل رسمی فعالیت
. گردیدبه اشخاص مورد نظر واگذار میبرای کمک به منافع حاکمان مهاجرت ماهیان از سوی حکومت والیتی 

با پرداخت  نددریای خزر داشت بخشاین  های یبازرگانان روسی در دوران صفویه با توجه به ارزشی که ماه
  دست آوردند.مالیاتی کم برای نخستین بار حق صید در این بخش را به

از تسلط  خان امیرکبیرمیرزا تقیرجال ایرانی همچون از برخی  با وجود نارضایتی و های متمادیدر طول سال
حق صید همواره  و بیگانه فراهم نشدحضور از  تمانعم امکانبرداری ذخایر جنوبی دریای خزر ها بر بهرهروس

ها که سال قرار داشت هالیانازوف نها یعنی خانوادهآترین معروف از جملهاشخاص مختلف  ۀو فروش ماهی در اجار
  .کردندایی از این ذخایر بهره برداری میطی قرارداده

 

 
 های شمالی ایران های ماهیگیری در یکی از رودخانهفعالیت -1شکل 

 

سیس شرکت مختلط ایران و شوروی بین دولت ایران و شوروی پیمان تأ شمسی 2021بهمن  21سرانجام، در 
های سایر رودخانهمنعقد گردید. جنوبی دریای خزر  برای بهره برداری از ذخایر آبزیان حوزۀسال  12به مدت 

با  در نهایت شد.طور ساالنه از طریق مزایده اجاره داده میی قرار گرفت که بهیداخلی در اختیار وزارت دارا
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وزیر تدکتر مصدق، نخس ،هجری شمسی 2002بهمن سال  21روز در  افراداز ها و مجاهدت برخی گیریپی
 عنوان شیالت ایران نامگذاری شد. ا و ب کردملی اعالم  راشرکت شیالت  ایران، وقت

بلگواد رولد ها وربا همکاری پروفس با درخواست دولت و در سواحل جنوبی کشور،اما فعالیت جدی شیالتی 
پس از آگاهی گردید. انجام جنوب  هایای شناسایی ذخایر آبزیان آبهجری شمسی بر 2021در سال  یدانمارک

شرکت مختلطی را با شرکتی  2002سازمان برنامه و بودجه در سال ها از وجود ذخایر ارزشمند آبزی در این آب
 . پایان داد آنکار به 2001 و سرانجام در سال ایجاد کردخلیج فارس در آبادان  ژاپنی بنام شرکت ماهیگیری

 

 
 گیری قدیم در جنوب ایرانفعالیت های ماهی -1شکل 

 

به  این وزارتخانهزیرنظر  شمال شرکت سهامی شیالت 2031ماه سال با تشکیل وزارت منابع طبیعی در دی
وزارت کشاورزی  عهده امور شیالت به ،وزارتخانهاین انحالل  به فعالیت پرداخت تا اینکه باسال  چهار مدت

  گردید.محول 
برداری که وظایف این شرکت بهره شدتصویب  2022سیس شرکت سهامی شیالت جنوب ایران در سال قانون تأ

از محصوالت دریایی جنوب، کوشش در بهبود وضع اقتصادی عمرانی و درمانی ساکنین جنوب و کمک به 
  .تعریف شدیر نظر وزارت دفاع منطقه بود که زصیادان 

 

 های شیالت کشور پیش از پیروزی انقالب اسالمیوضعیت رسمی فعالیت -9جدول 

  حوزه آبی:
 های داخلیآب دریای خزر )شمال(

خلیج فارس و دریای عمان 
 )جنوب(

سازمان 
 مسئول:

شرکت سهامی شیالت  
 ایران*

 شرکت سهامی شیالت جنوب 

 وزارت دفاع وزارت دارایی کشاورزیوزارت   وزارت متبوع:

  "قانون اساسنامه شرکت شیالت و صید ماهیان غضروفی"براساس  9111از سال  *

  ایران قرار گرفت شیالتهای داخلی نیز زیر نظر شرکت سهامی آب
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 شیالت بعد از پیروزی انقالب اسالمی (ب
در شرکت  از وزارت دفاع جدا شد و 2021سال در ب شرکت شیالت جنو، پیروزی انقالب اسالمی مدتی پس از

های شیالت یکپارچه زیر نظر شرکت سهامی شیالت که کلیه فعالیتطوریبهادغام گردید. سهامی شیالت ایران 
شرکت سهامی  ،با نظر روسای سه قوهو )ره(  رهبر کبیر انقالبموافقت با  2011سال  و درایران قرار گرفت 

 جهادسازندگی ملحق گردید. سیس و به وزارت جدید التأ جدای از وزارت کشاورزشیالت ایران 
یالت ش ترین قانونترین و جامعافت و مهمهای شیالتی سرعت یفعالیت توجه به توسعۀاسالمی انقالب  بعد از

در مجلس  2013در تاریخ  "برداری از منابع آبزی جمهوری اسالمی ایرانقانون حفاظت و بهرهایران با عنوان 
 و ت وزیران رسیدئویب هیبه تص 2011نیز در تاریخ  آناجرایی  ۀین نامیآو سپس  .اسالمی تصویب شد شورای

 اصالح شد.  2011سال  درنیز آخرین بار 
حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی  قانون"بر اساس  شرکت سهامی شیالت ایران وظایف حاکمیتیبا افزایش 

ی شیالت که و کاهش درآمدها جه توسعه تشکیالت استانیو در نتی 2013سال از  "جمهوری اسالمی ایران
دریای خزر بدست می امد، این شرکت زیانده گردید. به  خاویارصرفا  از راه صید و فروش ماهیان خاویاری و 

در انجام وظایف  این سازمان تا به تصویب رسید 2010سال  ران درقانون تشکیل سازمان شیالت ایهمین سبب 
 دارد.بودجه خود را از دولت دریافت  کلیۀ ،حاکمیتی
بخش تحقیقات شیالت ایران نیز که وظایف تحقیقاتی زیربخش آبزیان را بر عهده داشت از نیز  2011از سال 

سازمان "یکی از سازمان های زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی یعنی زیر نظر  و شرکت شیالت منفک گشته
 گرفت.ر قرا "تحقیقات و آموزش کشاورزی

برداری از ذخایر ماهیان خاویاری انحصاری ماندن فعالیت بهره و موضوعتشکیل سازمان شیالت ایران پس از 
زیر نظر وزارت  "شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی این وظیفه از شیالت جدا و بر عهدۀخزر برای دولت، 

در سه استان حاشیه دریای  "خاویاری مدیریت ماهیاناین شرکت نیز با تشکیل . جهاد کشاورزی گذاشته شد
 دهد.ادامه فعالیت می خزر
 

 شیالت کشور  کنونیآخرین وضعیت - 1جدول 

 وظایف:
حاکمیتی دولت در حوزه 

 شیالت
بهره برداری و فروش ماهیان 

 خاویاری و فرآورده های آن
تحقیقاتی و آموزشی و 

 ترویجی دولت

دستگاه اجرایی زیر نظر 
 کشاورزی:وزارت جهاد 

 سازمان شیالت ایران
شرکت مادر تخصصی خدمات 

 کشاورزی
سازمان تحقیقات و 

 آموزش کشاورزی

اخرین تشکیالت 
 اجرایی:

های ادارات کل در استان
ساحلی و سازمان جهاد 

 کشاورزی استان ها
 مدیریت ماهیان خاویاری

تحقیقات علوم  مؤسسۀ
 شیالتی کشور
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 در ایرانشیالت  ترتیب تکاملی وضع قوانین
انونی که ین قتررود ولی مهمه تشکیالت از قرن حاضر فراتر نمیبا وجود اینکه پیدایش قوانین شیالتی با توسع

برداری از منابع آبزی جمهوری قانون حفاظت و بهره های شیالتی در کشور الزم االاجراستامروزه برای فعالیت
ترتیب  است که تاکنون پا برجاست. 2011ان، مصوب سال نامه اجرایی یینو آ 2013مصوب سال  اسالمی ایران

 .استهای گذشته بشرح زیر تکاملی وضع قوانین شیالت در کشور طی سال

  )شمال( شرکت سهامی شیالت ایران ۀقانونی اساسنام ۀالیح (الف

اولین آن  بر اساس وبه تصویب مجلس رسید.  2001در تیر ماه اولین بار در بین قوانین شیالتی این الیحه 
محصوالت مربوط به  برای صید ماهی و تهیۀطوری که هب شکل گرفت.کشور  شیالتساختار سازمانی رسمی 

مجاز  صنعت ماهی و حفظ و ازدیاد نسل ماهی و ایجاد کارخانجات و انجام هرگونه امور بازرگانی و معامالت
 .دتشکیل ش سهامی شیالت ایران شرکتشرکت سهامی به نام یک دریای خزر  مربوط به صنعت ماهی در حوزۀ

 که در واقع شرکت سهامی شیالت شمال بود.

 شرکت شیالت و صید ماهیان غضروفی قانون اساسنامۀ (ب

برداری بهره تا برایشد ی اجازه داده به وزارت دارای اساس آنبر به تصویب رسید که  2001 این قانون در سال
که در واقع هامی شیالت ایران تشکیل دهد. ایران شرکتی به نام شرکت س هایها و رودخانهاز دریاها و دریاچه

 های داخلی یکپارچه شد.از این تاریخ وظایف شیالت در شمال و آب
دولت قاچاق  بدون اجازۀ بود،در انحصار دولت  اهی غضروفی )استورژن( و خاویار کهمصید، فروش و صدور 

فی های غضروماهی شرکت موظف بود .بودندن قاچاق قابل تعقیب اوب و مرتکبان طبق قانون مجازات مرتکبمحس
 .خریداری نمایدرا  کردندرا که صیادان آزاد صید می ی)استورژن( و خاویار

صید، عمل آوری، تهیه، عرضه، ، نیز 2011مصوب سال  قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 11ماده البته بر اساس 
آن توسط سازمان شیالت تعیین فروش، حمل، نگهداری و صدور خاویار و ماهیان خاویاری که میزان و مصادیق 

کید قرار گرفته شناخته شده و مورد تأد، بدون مجوز این سازمان مشمول مجازات قاچاق کاالی ممنوع شومی
 .است

 های جنوبآبصید  ۀنامینیآ (پ

 یداصی ۀین نامینخستین آهای تابعه ی صیادی در خلیج فارس و دریای عمان و رودخانههافعالیت خصوصدر 
 .شد مکانی و ابزاری تدوین ،های فصلیمشتمل برمحدودیت 2030در سال  های جنوبآب

  سیس شرکت سهامی شیالت جنوب ایرانقانون تأ (ت

های ساحلی جنوب و کوشش در دریای عمان و رودخانه برداری از محصوالت دریایی خلیج فارس وبهره برای
 ،های تعاونی صیدن جنوب و ایجاد و تقویت شرکتمرانی و کمک به امور درمانی ساکنابهبود وضع اقتصادی و ع

 شد.تاسیس  سهامی جنوب ایران شرکت 2022در سال همچنین کمک به صیادان محلی 

 شرکت سهامی شیالت ایران  اساسنامۀ ث(

محصوالت مربوط به صنعت  صید ماهی و تهیۀ مصوب شد شرکت با هدف 2013این اساسنامه که در سال  طبق
گونه امور بازرگانی و معامالت مجاز مربوط به صنعت ماهی و حفظ و ازدیاد نسل ماهی و ایجاد کارخانجات و هر

های ساحلی یای عمان رودخانهبرداری از محصوالت دریایی خلیج فارس و دربهره دریای خزر و ماهی در حوزۀ
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 وش و مصرفجنوب و صید آبزیان و سایر موجودات و محصوالت دریایی و تکثیر و پرورش و همچنین توزیع و فر
بهبود وضع اقتصادی  دور آن به خارج از کشور و کوشش برایدر داخل کشور و با ص یا تبدیل محصوالت مذکور

ای هگونه مناسبتو همچنین کمک به صیادان محلی و هر یدای صیهای تعاونو عمرانی و ایجاد و تصویب شرکت
 تشکیل گردید.اجتماعی دیگر 

 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسالمی ایران ج(

رو که قلم ترین قانون مورد استفاده شیالت کشور استه است مهمبه تصویب رسید 2013در سال که این قانون 
های تحت حاکمیت و صالحیت جمهوری اسالمی ایران اعم از آبرا در حاکمیتی شیالت  اجرایی و وظایف

 کند.میهای داخلی، مرزی و دریایی مشخص آب
 
 

  بیشتر بدانید

قلعر  امرايي 
   حفعظت قعنون

جقرزات امرايي 
براسعس آيین  آن
 نعج 

هعی تحت حعكعیت   صالحیت معهوزی ( آب1
هعی داخلي، دزيعی سرشجیني   اسالجي ايران )آب

جنطق  انحصعزی   اقتصعدی( دز خلیج فعزس   
 .دزيعی عععن 

هعی تحت حعكعیت   صالحیت معهوزی ( آب2
 اسالجي ايران دز دزيعی خزز. 

هعی هعی داخلي   جرشی ايران اش قبیل آب( آب3
هعی طبیيي   جصنوعي   پشت جومود دز دزيعچ 

طبیيي   جصنوعي،  هع، آبگیرهعیسدهع، ز دخعن 
هع اعم اش شوز، شیرين يع هع، جردابهع، تعالبآبراه 

 هعست.شوز سعحلي   جصب ز دخعن لب

 

 

 

 

ها، اونیتع صورت می گیرد.معتبر  کسب پروانۀبا های موضوع این قانون برداری آبزیان در آببهرهاین قانون  طبق
رعایت قوانین و مقررات وزارت تعاون و با موافقت و نظارت شیالت های مرتبط با صید با ها و شرکتاتحادیه

 شود. تأسیس می
هایی که طبق ضوابط مندرج در مقررات م، اسامی، حروف و شمارهباید عالیشناورهای صیادی مجاز به فعالیت 

 دهند. دید قرار ض در معردائما   ،سازدها را ممکن میاجرایی این قانون شناسایی و تعیین هویت آن
های موضوع این قانون و همچنین شناورهای صیادی ایرانی فعال در شناورهای صیادی مجاز به فعالیت درآب

اوراق چاپی و  های آمار و اطالعات مربوط به صید انجام شده را درداده باید های موضوع این قانونخارج از آب
نقل، وآوری، عرضه، فروش، حملصید، عمل ند.به شرکت سهامی شیالت ایران انتقال دهدر مدت زمان معینی 

  .شیالت ممنوع است بدون اجازۀنیز های خاویاری و خاویار نگهداری و ادوات و صادرات انواع ماهی
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 (قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسالمی ایران) بر طبق  وظایف شیالت در حوزه ماهیگیری -1جدول

 تصویر شرایط ردیف

2 

نادر صیادی با رعایت وظایف سایر نگهداری و مدیریت ب 
خدمات و اداره تأسیسات بندری  ارائه ) البتهها.سازمان

های تعاونی یا می تواند از سوی دولت به شرکت
 . (خصوصی واگذار شود

  

1 
ای هفعالیت و حمایت و هدایت و نظارت بر کلیۀ تشویق
 صیادی 

 

0 
سازمان بنادر و  وسیلۀبهگیری ثبت شناور ماهی

 موافقت کتبی شیالت ایران  با دریانوردی
 

3 
بنادر صیادی تحت سرپرستی و نظارت شیالت اداره 

 خواهد شد. 

 

2 
شیالت بابت حق ورود، پهلوگیری و توقف شناورها در 

 ندکمی دریافتتعرفه بنادر صیادی مبالغی را بر اساس 

 

 به دادگاه معرفی نماید رامجرم  تواند صیادانمی شیالت 1
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هع   اختالفعتي دز اجر جعهیگیری دز دزيع جعکن است اتفع ق بیفتد؟ دز اين خصوص بحث ب  نظر شعع چ  نزاع  بحث كالسي
 كنید.

 
 

دادگاه عالوه بر مجازات مقرر، آالت و ادوات صید و سایر ابزار و ادوات  ،3جدول در صورت تکرار جرایم مقرر در 
 نمایند. مصادره مینیز در ارتکاب جرایم مذکور را  استفادهمورد
 

حفاظت به عنوان نامه اجرایی در اجرای قانون و آیینتوسط یگان حفاظت منابع آبزی  ی کهبازرسی و کشف جرایمانواع - 1جدول

 :شودقضاییه انجام می ضابط قوۀ

 تصویر شرح و کاربرد اقدامنوع  ردیف

 جرم 2
ادی اشخاص ایرانی بدون فعالیت صیانجام 

 انونق ی شده درالزم پیش بین کسب پروانۀ
 برداری از منابع آبزیو بهره حفاظت

 

 جرم 1
صیادی از شناور  انتقال غیر مجاز محصوالت

 مجازبه شناورهای غیر

 

 جرم 0
عرضه و انتقال آبزیان به منظور تکثیر و 

 ها بدون داشتن گواهی بهداشتی. پرورش آن

 

  فروش آالت و ادوات صیادی غیر مجاز جرم 3
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 تصویر شرح و کاربرد اقدامنوع  ردیف

 صید در مناطق یا فصول ممنوعه معرفی به دادگاه 2

 

 معرفی به دادگاه 1
ها ممنوع اعالم هایی که صید آنصیدگونه
 .شده است

 

 معرفی به دادگاه 1
هایی که برای آنها اجازه الزم صید گونه
 .نشده استدریافت 

 

 معرفی به دادگاه 1
فعالیت شناورهای صیادی صنعتی در 

 مناطق صید ساحلی

 

 معرفی به دادگاه 1
صید با آالت و ادوات و مواد غیر مجاز و یا 

داری این گونه آالت و ادوات و مواد در نگه
 شناور بدون کسب مجوز از شیالت

 

 معرفی به دادگاه 22
صید شده غیر حمل و نگهداری محصوالت 

 مجاز در شناور
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 تصویر شرح و کاربرد اقدامنوع  ردیف

 معرفی به دادگاه 22
یا اطالعات غیر واقعی اطالعات  نشدنارسال
 به آمار و اطالعات صید مربوط 

  

 معرفی به دادگاه 21

مقررات مربوط به در معرض  نکردنرعایت
دید قرار دادن عالئم، اسامی، حروف و 

هایی که شناسایی یا تعیین هویت شماره
 سازد. شناور را ممکن می

 
 

 
 

 كنید زا فهرستقوانین   جطعبق آن جشعهده جي الفبرخ، جوازدی زا ك  صیعدی استعن خودبع جرامي  ب  جنعطق   فيعلیت 
 نعوده   ب  بحث بگذازيد. زا دز كالس ازائ  نتیم  برزسي خودنعوده   

 
 

 

 
 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسالمی ایران اجرایی نامۀآیین چ(

 به تصویب 2011سال در  برداری از منابع آبزی جمهوری اسالمی ایرانحفاظت و بهرهقانون اجرایی  نامۀآیین
یین نامه که اصالح شده است. این آ 2011در سال نیز  شده است و آخرین بارابالغ رسیده و ت وزیران هیئ
نامه، قلمرو اجرایی مقررات آن، باشد شامل تعاریف و مفاهیم مندرج در آیینترین مقررات شیالت کشور میمهم

ت و الوظایف شیهای صیادی، ی، تکثیر و پرورش آبزیان، فعالیتسیسات بندرمقررات تأ ،یت ذخایرطرح مدیر
و حفاظت از محیط  های کنترل محصوالت آبزیضوابط روش ،های داخلیزیست در آبسازمان حفاظت محیط

ا مقدار به تعداد ی صیدنامه با یکسری تعاریف آغاز می شود. برای نمونه، د. ابتدای این آیینشوزیست آبزیان می
  .شودکه از محیط زیست خود زنده یا مرده طی یک دوره زمانی برداشت می شودآبزیانی گفته میاز 
 
 

  آيین  بردازی اش جنعبع آبزیحفعظت   بهرهای   دستیعبي ب  قعنون مو دز اينترنت يع جنعبع كتعبخعن  بع مست  بحث كالسي
 .گو بپرداشيد گفتهعی خود ب  بحث   يآشنع شده   بع هعکالس هعبع جتن كعجل آنآن نعجۀ امرايي 
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بردازی بر اسعس شيعن طرحي است ك  بع هدف شنعسعيي   جيرفي ذخعير قعبل بهرهطرح جديريت ذخعير آب  بیشتر بدانید
 سیلۀ شیالت ك  بع جشوزت صیعدان يع نععيندگعن آنهع   تحقیقعت علعي   نیعشهعی امتعععي   اقتصعدی ب 

ربط دز بردازی ذيهعی جديريت بهرهصیعدی ذيربط تهی    پس اش تأيید كعیسیونهعی تيع ني اتحعدي  شركت
گردد.  سیلۀ  شير مهعدكشع زشی برای امرا ابالغ جيحوشۀ خلیج فعزس   دزيعی عععن   حوشۀ دزيعی خزز ب 

 شود.مرايي جيهعی تحت حعكعیت ایالت دز آبدز  اقع هر سعل  بر اسعس اين ابالغی  برنعج  هعی ش
 

 

 

 قانون تشکیل سازمان شیالت ایران (ح

سازمان و  ندمنحل شد وابسته مجموعۀشرکت سهامی شیالت ایران و  2013این قانون از ابتدای سال  طبق
های شیالتی زیر پوشش فعالیت هاسایر استاندر های ساحلی شد و صرفا  مجاز به ایجاد نمایندگی در استان

 عنوان معاون وزیربه ،یس سازمانئرطوری که هب د.مدیریت و هدایت می گردازمان جهاد کشاورزی استان س
  .نمایدانجام وظیفه میجهاد کشاورزی 

 
 

ب  نظر شعع قوانین ب  چ  شکلي جي توانند اش اختالفعت عرص  جعهیگیری كعست    برای صیعدی آزاجش ب  هعراه   بحث كالسي
 داشت  بعشند؟ دز اين خصوص بحث كنید.

 
 

 

 
 

توان انمعم داد تع يک قعنون يع آيین نعج  ی جذكوز، دز جوزد اقداجعتي ك  جيهعبع توم  ب  اطالععت خود   آجوشه  بحث كالسي
 .برای بهبود  ضيیت صیعدی شکل بگیرد بحث كنید
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 ایارزشیابی مرحله
 

 مراحل کاری ردیف
)ابراز، شرایط کار 

مواد، تجهیزات، 

 مکان(
 ممکننتایج 

 ، داوری، استاندارد )شاخص ها
 نمره دهی(

 نمره

2 

کارگیری قانون به
گیری از و بهره

سیر تحوالت 
قوانین ماهیگیری 

 در ایران

تجهیزات: متن 
 قانون و مقررات

مکان: کالس و 
کارگاه یا محل 
 فعالیت شناور

باالتر از سطح 
 انتظار

 گیری آن آشنا باشد.شکل با قانون و نحوۀ -2

فرق قانون و آیین نامه و طرح و الیحه قانونی  -1 
 را بداند.

 سیر تکاملی انواع قوانین شیالتی را بداند. -0

وظایف شیالت در حوزه ماهیگیری را  -3
 بشناسد.

انواع بازرسی و کشف جرایم ماهیگیری را  -2 
 بداند.

قانون حفاظت و  نامۀ اجراییآیینمفاد کلی  -1
 آبزی جمهوری اسالمی ایرانبرداری از منابع بهره

 را بداند.

0 

سطح در 
 انتظار

 گیری، و اهمیتبا قوانین شیالت، نحوۀ شکل -2
 و سیر تکاملی آن آشنا باشد.

وظایف شیالت در حوزۀ ماهیگیری را  -1
 بشناسد.

انواع بازرسی و کشف جرایم ماهیگیری را  -0
 بداند.

 وت قانون حفاظ نامه اجراییمفاد کلی آیین -3
 برداری از منابع آبزی جمهوری اسالمی ایرانبهره

 را بداند.

1 

تر از پایین
 سطح انتظار

با وظایف شیالت در حوزۀ ماهیگیری آشنا  -2
و انواع بازرسی و کشف جرایم ماهیگیری را  بوده
 بداند.

برداری از منابع آبزی حفاظت و بهرهبا قانون  -1
آشنا بوده و مفاد کلی  جمهوری اسالمی ایران

 را بداند. آن آیین نامۀ اجرایی

2 
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 های ماهیگیری و ضوابط بین المللنظام

یشبرد و اساسی در پ ینقش ماهیگیریمرتبط با شیالت و ها و تشکیالت اداری ملی و بین المللی تخصصی نظام
 وید.شهای ملی و بین المللی آشنا میسازماناز گیری دارند. در اینجا با برخی های ماهیفعالیتضوابط کنترل 

 های ملیسازمان

های یت کشور هستند که در یکی از حوزهها مجموعه های اداری مستقر و تحت حاکممنظور از این سازمان
 مرتبط به ماهیگیری، وظایف دولت جهت حمایت از زیر بخش را برعهده دارند.

 سازمان شیالت ایران (الف

ان سیس سازمتأقانون  وظایف حاکمیتی را در زیر بخش شیالت بر عهده دارد. بر اساساین سازمان اصلی ترین 
 ریزی و، رسالت سیاست گذاری، برنامهحفاظت از منابع آبزی جمهوری اسالمی ایرانو همچنین تکالیف قانون 

بازسازی موثر ذخایر موجود، حفاظت از منابع آبزی و  برداری پایدار از ذخایر و منابع آبزی کشور،بهره نظارت برای
های صیادی و آبزی پروری، ارتقاء و بهره وری صنایع و عوامل تولید در داری زیرساختتوسعه، مدیریت و نگه

بنادر صیادی نیز تحت  از وظایف این سازمان است.های تحت حاکمیت و صالحیت جمهوری اسالمی ایران آب
 تأسیسات بندری را به تواند ارائۀ خدمات و ادارۀشیالت میشود. اما سرپرستی و نظارت شیالت اداره می

 های تعاونی یا خصوصی واگذار نماید.شرکت 

 یگان حفاظت منابع آبزی )شیالت ایران( (ب

های تحت حاکمیت موریت آن حفاظت از منابع و ذخایر آبنظر سازمان شیالت ایران است که مأای زیر مجموعه
 های داخلی، مرزی، و دریایی است.ان اعم از آبو صالحیت جمهوری اسالمی ایر
رد و آبزیان غیر استاندا از انتقال غیر مجاز آبزیان و عرضۀ کشف جرائم ماهیگیرینیروهای یگان با پیشگیری و 

 وردبرخن جرائم بازرسی آنها با مرتکباه و پس از جلوگیری نمود اورهای صیادی بدون پروانه و مجوزفعالیت شن
 نمایند. روانه محاکم قضاییقضایی  متخلفان را با تشکیل پروندۀتوانند میآنها  .نمایندمی

ابزار و ادوات صیادی  زیان و جلوگیری از حمل و استفادۀبها، مسیر مهاجرت آها، صیدگاهحفاظت از زیستگاه
جلوگیری توقیف و  دهند.را انجام می های ممنوعهگونهو  ری از صید آبزیان در مناطق، فصولغیرمجاز و جلوگی

 غیرمجاز در شناورها نیز از وظایف یگان است. نگهداری محصوالت صید شدۀ و از حمل
 

 
  عملیات یگان حفاظت منابع آبزی -1شکل 
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 وزارت جهاد کشاورزی (پ

سیلۀ وانجام می گیرد. این وظیفه به با مسئولیت این وزارتخانهزیر بخش شیالت دولت در حاکمیتی  وظایف کلیۀ
، شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی ،سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزیسازمان شیالت ایران،  مجموعۀ

هایی که های ساحلی و استانبجزء استان هااد کشاورزی استانهای جهو کلیه سازمان سازمان دامپزشکی کشور
 .گیردصورت میانه خده است زیر نظر مستقیم این وزارتقانون سازمان شیالت آنها را مستثنی کر

 تحقیقات علوم شیالتی کشور مؤسسۀ( ت
مرتبط با آبزیان از قبیل: حیات  پیرامون موضوعاتانجام تحقیقات علمی 

محیط زیست، میزان منابع، حفاظت و مدیریت برداری، های قابل بهرهگونه

برداری، تکثیر و صید و نحوه بهره در خصوص ایر موجود و اقدامات الزمذخ

انجام اقدامات مربوط به و  وری محصوالت آبزیآپرورش آبزیان و عمل

حفاظت  وط به آن، آالینده های آبی،مدیریت صید و اعمال مقررات مرب

، هزیست آبزیان، تغذیایر آبزیان اقتصادی، بهسازی محیطمنابع، بازسازی ذخ

 -مطالعات اقتصادیهای شیالتی زیان، صنایع و سازهاصالح نژاد آب بهداشت و

مشغول  سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزیسسه زیر نظر این مؤ اجتماعی

 انجام وظیفه است.

 شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی (ث

 ماهیان خاویاری در سه استان شمالی )گیالن، مازندران و گلستان( بهاین شرکت از طریق واحدهای مدیریت 
پردازد و در فروش می و بندینگهداری، بسته، آوریصید، عملعملیات  با ماهیان خاویاریتولید و بهره برداری 

را به سازمان شیالت برای استفاده در مراکز تکثیر و بازسازی نسب بودن ماهی برای عملیات تکثیر آصورت منا
به در ضمن  .نها کمک شودبه دریا به حفظ ذخایر آها آن بچه ماهیو رهاسازی دهد تا با تولید میذخایر قرار 

، یگان حفاظتگیری از صید غیر مجاز ماهیان خاویاری از طریق همکاری با منظور کاهش تخلفات صید و جلو
  .نمایدعمل می مرتبطشیالت و سایر واحدهای سازمان 

 سازمان دامپزشکی کشور( ج

ان این سازم ،های دامیهای مربوط به آن و پیشگیری و مبارزه با بیماریتأمین بهداشت دام کشور و فراورده برای
این سازمان زیر نظر وزارت جهاد  در حال حاضرایجاد شد.  2022در سال 

ای هاز وظایف این سازمان بررسی بیماری .کشاورزی مشغول به انجام وظیفه است
 بهداشتدام کشور از طریق پیشگیری و همکاری با وزارت  مین بهداشتأت ،دامی

 ،های مشترک انسان و دامدر امر مبارزه با بیماری و درمان و آموزش پزشکی
ز ا به زبان ساده .مانند آن استنظارت بهداشتی و  ،های قرنطینهسیس پستأت

بهداشتی  کنترل و نظارت ،یدن به بازار مصرفزمان خروج ماهی از آب تا رس
 .استاین سازمان  ۀدهبر عآبزیان 

آرم مؤسسه تحقیقات  -1شکل 

 علوم شیالتی کشور

 

سازمان آرم سازمان  - 1شکل

 دامپزشکی کشور
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 زیستسازمان حفاظت محیط( چ

 صید بود به سازمان حفاظت شکار و سازمان شکاربانی و نظارت بر صید که مجری قانون 2022در سال 
 یفۀی ریاست جمهوری وظهاکی از معاونتعنوان یاین سازمان به در حال حاضرزیست تغییر نام داد. محیط

های و آلودگیزیست محیط گیری و ممانعت از تخریبپیش وهای طبیعی حفاظت از اکوسیستمدر را خطیری 
نظارت و وری معقول و مستمر رفیت قابل تحمل محیط در جهت بهرهارزیابی ظدارد. از وظایف این سازمان  آن

 ن حدود و حفاظتیعیاست. ت زیستبرداری از منابع محیطبر بهرهدائم 
و  استهای خاص و منحصر به فرد اکولوژیک مناطقی که دارای ویژگی

های با ارزش خاص و نادر در حال انقراض گیاهی و جانوری گونهحفاظت از 
تدوین  و ، تهیههای آنها و روابط اکولوژیک و تعیین پراکندگی آنهاو زیستگاه

 یشناسبومزیستررسی مطالعه و ب، ضوابط و استانداردهای زیست محیطی
ارزیابی وضعیت کمی در کنار  های ساحلیهای دریایی و تاالبآلودگی ،دریا

وظایف این  از جملۀ و کیفی اجزای تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی کشور
 سازمان است.

 

 سازمان بنادر و دریانوردی( ح

این سازمان در  پردازد. اما وظیفۀدریانوردی میو این سازمان زیر نظر وزارت راه و شهرسازی به امورات بندری 
ای . مقررات مربوط به مسیرهاستارتباط با شناورهای ماهیگیری ثبت آنها با موافقت کتبی سازمان شیالت ایران 
تردد دریایی، چراغ شناورها و عالئم و اشارات دریایی و بندرهای صیادی نیز 

فنی  نامۀواهی ثبت و گواهیبود. صدور گمطابق مقررات این سازمان خواهد 
شود. صدور و ایمنی نیز از سوی این سازمان به شناورهای صیادی داده می

های تحت حاکمیت و مجوز ورود و خروج شناورهای صیادی خارجی به آب
. استصالحیت جمهوری اسالمی ایران منوط به کسب مجوز ورود از سازمان 

 مانر آبزیان که از سوی سازتسهیل اجرای طرح مدیریت ذخای برای در ضمن
 نماید. شود با این سازمان همکاری میشیالت ایران تهیه و ابالغ می

 

                                                                    

 

 
هعی خود دز نعم برده دز اينترنت بع هعکالسي هعیسعشجعن مود   اشعزه شده ب   ظعيفبع توم  ب  اطالععت جو  بحث كالسي

 گو بپرداشيد. اين خصوص ب  بحث   گفت
 
 

 

 

آرم سازمان حفاظت  -1شکل 

 زیستمحیط

سازمان بنادر و آرم  -8شکل 

 دریانوردی
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 المللی منطقه ای وبین هایسازمان

به منظور بهبود که  است ای و بین المللیمنطقه هایها و پیمانمجموعهآن دسته از ها از این سازمانمنظور 
ر لب نظکشورها از طرق عضویت و ج نمایند.ها کمک میآن به کشورهای عضو ماهیگیری های شیالتی وفعالیت

ن برداری بیشتری از ایهای خود بهرهز طریق تطبیق قوانین و یا فعالیتنمایند تا اهایی تالش میچنین سازمان
 مزایا داشته باشند.

 (FAOکشاورزی ) و بار وسازمان خوار الف(

افزایش سطح تغذیه و بهبود وضع زندگی مردم،  برایای است که ی، اطالعاتی و مشاورهیک سازمان فنی، تخصص
 وضعیت زندگیتوسعه و افزایش محصوالت غذایی و کشاورزی و نیز افزایش کارآیی سیستم توزیع و بهبود 

آوری، تجزیه و تحلیل و خدمات فنی، تخصصی، جمع ئهروستایی از طریق ارا
ی یگوگذاری، پاسخریزی و سیاستهای برنامهسیستمانتشار اطالعات، بهبود 

 ل مربوط به محصوالت غذایی و کشاورزیبه مشکالت کشورها در زمینه مسائ
یس سور تبادل نظر و انتقال تجربیات تأمنظو تشکیل سمینارها و اجالس ها به

دی ایران به عضویت این سازمان یالم 2120است. اول دسامبر سال شده
ای بسیاری از ههمکاری گیری این سازمان با ایراناست. بخش ماهی درآمده

  را به انجام رسانده است.یری گو توسعه ماهیای جمله مطالعات منطقه
 

                                                               

 (CITESکنوانسیون تجارت بین المللی گونه های جانوری و گیاهی در معرض انقراض ) ب(

ق رویه از طریبرداری بیهای گیاهان و حیوانات وحشی علیه بهرهمللی برای حفظ بعضی از گونههمکاری بین ال
میالدی  2110مارس  منظور دراین و لذا کنوانسیون سایتیس برای  استالمللی امری حیاتی و الزم تجارت بین

های جانوری و گیاهی وحشی در معرض خطر انقراض از این کنوانسیون حمایت از گونه . هدفمنعقد گردید
ها های الزم در زمینه تجارت این گونهاری و اعمال کنترلطریق برقر

ها را در سه نکه آ به وسیله صدور مجوزهای صادرات و واردات است
نماید. و برای تجارت دستورالعمل تهیه مینماید ضمیمه اعالم می

های ماهیان خاویاری دریای خزر در ضمیمه دو این کنوانسیون گونه 
هایی است که در معرض خطر ضمیمه دو، گونهدارند. منظور از  قرار

 ولی ممکن است دچار این خطر بشوند.  نیستندانقراض نسل 

 
 

 کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر پ(

-المللی مرتبط، با هدف حفاظت و نگهداری محیطهای بینهای متعاهد و سازمانمنظور همکاری میان طرفبه
این کنوانسیون توافق شد. با توجه  2013های حاشیه دریای خزر در سال بین کشوردریایی دریای خزر ما زیست

یه، های انسانی چون تخلدریایی دریای خزر در اثر آلودگی ناشی از منابع مختلف، فعالیتزیستبه تخریب محیط

المللی آرم کنوانسیون تجارت بین -91شکل

 های جانوری و گیاهی در معرض انقراضگونه

 

و بار وخوارآرم سازمان  -1شکل

 کشاورزی
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 منابع مستقر در خشکی؛های ناشی از منابع دریایی و زائد و سایر آلودگیانتشار و دفع مواد مضر و خطرناک، مواد
های حاضر و آینده خزر برای نسلمنظور حفظ منابع زنده دریایدریایی را بهزیستاهمیت حفاظت از محیط

-های مستقر در خشکی برای محیطسازد؛ بنابراین با آگاهی به ضرورت تضمین عدم مضر بودن فعالیتعیان می
دریایی دریای خزر و زیستکننده محیطب که تهدیدو خطرات ناشی از نوسانات سطح آزیست دریای خزر؛ 

وجود آمد. الزم به یادآوری است زمینه پیدایش نگاری آن است این کنوانسیون بهخصوصیات اکولوژیکی و آب
این کنوانسیون بر اساس تمایل پنج کشور حاشیه دریای خزر )ایران، آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و 

نامیده "سپ"محیطی دریای خزر که به اختصار از دریای خزر توسط برنامه زیست منظور حفاظتروسیه(به
 شود فراهم شده است. می

 (ROPMEسازمان منطقه ای حفاظت از محیط زیست دریایی ) (ت

جمهوری اسالمی )کشور ساحلی  1میالدی  2111با توجه به اهمیت منطقه خلیج فارس و دریای عمان در سال 
ظ فبرای حتا تصمیم گرفتند  (عربی و عمان ۀامارات متحد ،قطر ،بحرین ،عربستان سعودی ،تکوی ،عراق ،ایران

دریایی  ناحیۀاسم این منطقه دریای را چون علمی آغاز کنند و  ۀچند جانب هاذخایر دریایی در مقابل آلودگی
 ،ارزیابی میزان آلودگی ها و تخمین آتی آن شکل گرفت تاهای این طرح فعالیت سازمانی برای ،گذاشتند پمیرا

 و همچنین مطالعاتهای صید و صیادی صنعت شیالت و فعالیت ،ها به انسان و مناطق ساحلیتاثیرات آلودگی
 صورت گیرد. زمینه این در خواص هایپروژه انجام و ساحلی و دریایی زیستی، نگاری،شناساقیانوس

 (RECOFIکمیسیون منطقه ای ماهیگیری) (ث

 ایهنام داشت. زمینه «ع آبزیان خلیج فارس و دریای عمانکمیته توسعه و مدیریت مناب» این کمیته در گذشتۀ
سازی کشورهای عضو، بررسی مستمر وضعیت ذخایر از جمله تراکم، سطح اصلی آن برای افزایش قدرت تصمیم
مناسب برای حفاظت و مدیریت بهینه ذخایر زنده  ه ضوابطو تدوین و ارائ برداشت شده و وضعیت ماهیگیری

ری ، جمع آوو ترویجی، تحقیقاتی و توسعه ای های آمورشی، فعالیتاجتماعی -بررسی مستمر اقتصادی دریایی،
 .استتشویق برنامه های بازسازی ذخایر و حتی آبزی پروری پایدار  آمار و اطالعات صید و

 (IOTC کمیسیون تون ماهیان اقیانوس هند ) (ج

شروع به کار نموده  2111ال شکل جدیدش از سو به ا این سازمان رسم
العات و آمار که شامل تعداد گردآوری اط و از جمله وظایف آن تدویناست. 
ها، تالش صیادی، میزان صید به تفکیک گونه در هر کشور، ها و لنجقایق

همکاری در تجزیه و تحلیل  براینظارت و اعزام کارشناس به کشورهای عضو 
آن  اطالعات آماری در رایانه ای کردنآمار و اطالعات صیاد، تهیه و ارسال 

این  و تهیه نقاط پراکنش تون ماهیان در کشورهای مهم عضو اشاره کرد.
سبت به اعمال ای مختلف نهابط و آیین نامهضو ون در قالب ارائۀکمیسی

ی تحت هاگاهیدار از ذخایر تون ماهیان در صیدبرداری پامدیریت بهره
 نماید.پوشش اقیانوس هند اقدام می

 
ن ماهیان وکمیسیون تآرم  -99شکل

 اقیانوس هند
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 (IMOسازمان کشتیرانی بین المللی ) (چ

 مقررات تدوین زمینۀ در هادولت بین همکاری با هدفاین سازمان 
 اعمال نحوۀ ،المللیبین جاری کشتیرانی در ثرمؤ فنی لمسائ انواع دربارۀ
 هایزمینه ایجاد ،المللیبین غیرضروری هایمحدودیت و آمیز تبعیض

 آمده وجود به مانند ان و عضو هایدولت بین اطالعات تبادل برای الزم
 یپس از برگزاری کنفرانس دریای این هدف رایاج مینتأ برای .است

های فعالیت رسمی سازمان از زمینه ،میالدی 2131ملل متحد در سال 
به عضویت شمسی  2001ایران از سال  .میالدی آغاز شد 2121ژانویه 

 .این سازمان درآمده است
 

 کنوانسیون حقوق دریاها  (ح

با عنوان کنوانسیون حقوقی مربوط به دریاها ترین مهم شو تال سال کار 23کشور و  222با مشارکت بیش از 
این کنوانسیون بر تمام موضوعات  .شد بمیالدی تصوی 2111ماده در سال  012در  »کنوانسیون حقوق دریاها«

 ،ناوریف ،های تجاری و اقتصادیفعالیت ،تحقیقات علمی ،زیستینظارت محیط حدود تامربوط به دریاها از تعیین 
 لیم صالحیت و قلمرو حدود بر حاکم رراتمقپردازند کنوانسیون شامل وط به دریاها میاختالفات مرب فصلوحل

دریا، اکتشاف منابع زنده  زیست محیط از حفاظت هایحمایت ،دریانوردی ،دریاها به دسترسی ،دریا در کشورها
 فصلوزنده و حلبع غیردیگر از منا هایبرداریی معادن بستر دریا و بهرهحفار ،تحقیقات علمی و حفاظت آنها،
  .پردازنداختالفات می

 
  

آرم سازمان کشتی رانی  -91شکل

 المللیبین
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 ایارزشیابی مرحله
 

 مراحل کاری ردیف
)ابراز، شرایط کار 

مواد، تجهیزات، 

 مکان(

نتایج 
 ممکن

 ، داوری، استاندارد )شاخص ها
 نمره دهی(

 نمره

1 

کارگیری به
شناخت حاصل از 
ساختار و وظایف 

 سازمان ها

و  تجهیزات: رایانه
 اینترنت

 مکان: کالس

باالتر از 
 سطح انتظار

 المللی را بداند.های ملی و بینتفاوت سازمان -2

های د کشاورزی و دستگاهبا وظایف وزارت جها -1
 زیرمجموعۀ آن آشنا باشد.

 وظایف سازمان شیالت را کامل بداند. -0

زیست و سازمان بنادر با سازمان حفاظت محیط -3
 باشد.و دریانوردی آشنا 

با سازمان خوارو بار کشاورزی آشنا باشد و سایر  -2
سازمان های بین المللی مرتبط با شیالت را نام 

 ببرد.

زی با وظایف به جزء با سازمان خوار و بار کشاور -1
المللی مرتبط با شیالت آشنا های بینسایر سازمان

 باشد.

0 

سطح در 
 انتظار

های و دستگاهد کشاورزی با وظایف وزارت جها -2
زیرمجموعۀ آن از جمله سازمان شیالت ایران آشنا 

 باشد.

های مرتبط با فعالیت با وظایف سایر دستگاه -1
جزء وزارت جهاد کشاورزی و ماهیگیری به 

 های زیرمجموعه ان آشنا باشد.دستگاه

کشاورزی آشنا باشد و سایر با سازمان خوارو بار  -0
 د.با شیالت را نام ببرالمللی مرتبط های بینسازمان

زی با وظایف به جز با سازمان خوار و بار کشاور -3
المللی مرتبط با شیالت آشنا های بینسایر سازمان

 باشد.

1 

تر از پایین
 سطح انتظار

های ملی مرتبط با نام و وظایف تمامی سازمان -2
 های ماهیگیری کشور آشنا باشد.با فعالیت

المللی های بینتمامی سازمانبا نام و وظایف  -1
 های ماهیگیری کشور آشنا باشد.مرتبط با فعالیت

2 
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 مقررات ماهیگیریضوابط و 

 هاحقوق دریا کاربرد

 نظردمور ین رژیم حقوقیابربناست؛ ا وضعیت حقوقی آگاهی ازمستلزم  آشنایی به قوانین و مقررات ماهیگیری
 به شرح ذیل خواهد بود:

  (Inland waters)های داخلی آب الف(

به مانند یک کشور ساحلی  بدأی یا خط مخشککه در داخل مرزهای  ی موجودهارودها و آب ،هاکلیه دریاچه
های داخلی خود ها در آبدولت .های داخلی مشهور استقرار دارد به آبشکلی که در قسمت بیشتر بدانیم ذیل 

 .حق حاکمیت مطلق دارند
 

گیری عرض دزيعی خط جبدأ: خط جبدأ برای انداشه  بیشتر بدانید
گیرد، اين خط جحل سرشجیني جوزد استفعده قراز جي

كعترين مذز آب دز اجتداد سعحل است   ب  طوز 
عس هعيي بع جقی سیلۀ د لت سعحلي ز ی نقش زسعي ب 

 شود.بززگ تيیین   ترسیم جي

  

 

 

 (Territorial Sea/ Coastal Waters) های ساحلییا آبدریای سرزمینی  ب(

مایل  21حداکثر  عرض که بهاست  ساحلمجاور  ییدریاای از در حاشیه بدأاولین منطقه بعد از خط م ،دریای سرزمینی
دولت ساحلی در دریای سرزمینی حق حاکمیت مطلق  .تعیین شده است متر( 2121حدود با )هر مایل دریایی  دریایی

 البته حاکمیت .شودبستر و زیر بستر آن جزء قلمرو کشور ساحلی محسوب می ،فضای باال ،و سرزمینی دارد سطح آب
المللی است زیرا شناورهای غیر نظامی دیگر کشورها در کامل و انحصاری دولت مشروط به حفظ منافع کشتیرانی بین

وق و تکالیفی حاکمیت دولت ساحلی بر دریای سرزمینی شامل حق .ضرر برخوردارنددریای سرزمینی از حق عبور بی
های های آن سوی آببه آب شود.ی استفاده از منابع دریا مین و حق انحصارهمچون برقراری امنیت، تعقیب مجرما

 دهد.پنجگانه دریایی را نشان میمناطق  20 . شکلشودگفته می المللیهای بینآبسرزمینی معموال  

 
  مناطق پنجگانه دریایی -91شکل

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C
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 (Contiguous Zone) نظارت/مجاور  ۀمنطقپ( 

مایل دریایی تعیین  21انسیون جدید کنو در منطقه این عرض که دارد قرار سرزمینیهای آب از بعد منطقه نای
بهداشتی و مهاجرتی دارای حقوق محدودتری نسبت به  ،اعمال قوانین مالی ۀساحلی در زمین دولت .شده است

 .ستادریای سرزمینی 

 ( oneZExclusive Economic) انحصاری و اقتصادی ۀمنطق ت(

ز خط این منطقه ا دنظارت قرار دارد و ح ۀمنطقبعد از موسوم است  (EEZ)که با عنوان اختصاری  این منطقه
انحصاری و اقتصادی  ۀمنطق ضرع ،مایل دریایی است که با در نظر گرفتن عرض دریای سرزمینی 221 مبداء

 ،دولت ساحلی در باال .استدریایی مایل 211نظارت  ۀو بدون منطقدریایی مایل 211نظارت  ۀهمراه با منطق
ی زنده و غیرزنده و تحقیق و برداری و حفاظت از منابع طبیعکاوش و بهرهحق  هبستر و زیر بستر این منطق

 را یدریای زیست محیط کنترل و تأسیسات ،مصنوعی جزایر ایجاد انرژی،برداری اقتصادی از قبیل تولید بهره
که  دارند. را کشیکابل و گذاریلوله پرواز، دریانوردی، آزادی حق منطقه این در دیگر هایدولت و داشت خواهد

 یدریای مبدأ خط از دریائی مایل پنجاه عمان دریای در ایران ماهیگیری انحصاری منطقه خارجی البته حد
 است. ایران سرزمینی

 ( atersWeas/International SHighالمللی )های بینیا آب آزاد یهادریا ث(

اری و اقتصادی انحص منطقۀ و نظارت منطقۀ ،سرزمینی هایآب داخلی، هایآب ءجز که دریا هایقسمت ۀکلی
در این بخش از دریا کلیه کشورها  شود.میهای آزاد محسوب آب ،های مجمع الجزایری نباشندیا بخشی از آب

ساختن جزایر مصنوعی و سایر تأسیسات صیادی و  ،گذاریکشی و لولهکابل ،پرواز ،حق آزادی کشتیرانی
ولی کشورها باید حقوق  شودهم می در خشکیی محصور شامل کشورهای یتححق ین ا .دنتحقیقات علمی را دار

 .المللی تبعیت کنندو منافع همدیگر را در نظر داشته باشند و از قوانین بین
 

 ماهیگیری نامه و مقرراتآیین

در امر ماهیگیری و  آنضوابط و مقرراتی است که بر طبق قوانین کشور باید شناور و صاحبان شرایط، منظور 
 رعایت کنند.دارا بوده و  وگیری در بنادر صیادی باید آن راپهل

 صید پروانۀ الف(

 صید پروانۀدر است. های صیادی اشخاص حقیقی و حقوقی صادر شدهانجام فعالیت برایست که ا نامه ایاجازه
ادوات، گونه، میزان سهمیه صید، مشخصاتی از قبیل شناور، روش صید، نوع و میزان ابزار و  ،بر حسب مورد

الیت انجام فعبطوری که  شود.ن شناور، مقررات بهداشتی و قوانین ذیربط مشخص میمالکا منطقه صید، مالک یا
 ود.شوب می، جرم محسحفاظت قانون ی شده دراشخاص ایرانی بدون کسب پروانه الزم پیش بینبرای  صیادی

جاز شیالت مید و حداکثر آن یک سال شمسی است. صید از تاریخ صدور حداقل یک فصل ص مدت اعتبار پروانۀ
یادی به صهای شناور یا گروه به نسبت ارزش ساالنۀ ،صید، ساالنه متناسب با نوع صید است بابت صدور پروانۀ

صید  نقبل و میزا فروشی سالقیمت عمده میانگین طبقآن  ارزش پایۀ نماید.صید دریافت  عنوان تعرفۀ پروانۀ
 گذشته خواهد بود.  براساس میانگین صید سه سالۀ
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 صید با استفاده از شناور شرایط صدور پروانۀ -1جدول 

 . دریانوردیاز سازمان بنادر و  نامه فنی و ایمنیگواهی ثبت و گواهی داشتن -2

 برای شناورهای صیادی.نامه معتبر مسئولیت در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث بیمه داشتن -1

 

 وظایف صاحبان شناور صیادی ب(

واجه مبا اخطار کتبی مدیریت بندر  بشوندعبور و مرور در بندر یا مسیر آن از شناورهایی که به هر طریق مانع 
 مانع را رفع کنند. د در مهلت تعیین شده بایها شناورآن صاحبان شوند و می

صاحبان شناورهای مذکور به رفع مانع اقدام ننمایند، مدیریت بندر  چنانچهپس از انقضای مهلت اخطار کتبی 
مصالح بندر،  اگر. استهای آن کرده و صاحب شناور موظف به پرداخت هزینهرفع را رأسا مانع عبور و مرور 

تواند بدون رعایت مدت بندر به فوریت ایجاب کند، مدیریت بندر می لیات رفع مانع را از مسیر و محوطۀعم
 رفع را بپردازد.  مانع را رفع کند و صاحب شناور باید هزینۀاخطاریه به صاحب شناورها 

، در این صورت هستند صاحبان شناورها با موافقت شیالت موظف به انتخاب یک بندر به عنوان بندر اصلی
 گردند. ر بنادر صیادی به عنوان شناور میهمان محسوب میشناورهای صیادی در سای

ر دمگر گیری و توقف شناورها در بنادر صیادی تعرفه دریافت کند. بابت حق ورود، پهلو تا شیالت مجاز است
  .باشندحوضچه آرام، شناورها ناچار به پهلوگیری در کنار اسکله  نبودمناطقی که به دلیل 

 

 
 قابلیت پهلوگیری شناور بندر صیادی با -91شکل

 

ت روز از پرداخ دهگاه شود حداکثر تا دلیل خرابی موتور یا بدنه مجبور به توقف در بندرهرگاه شناور صیادی به
های مدیریت صید صورت گرفته باشد، تا زمان ها و سیاستتوقف به دلیل ممنوعیت اگراست و حق توقف معاف 
وند شبدیهی است شناورهایی که به دلیل تخلف متوقف می واهد شد.عوارض بندری دریافت نخ ،رفع ممنوعیت

 شوند. مشمول مفاد این بند نمی
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ان شناورهای صیادی و تأسیسات و صیادان، صاحبان و کارکنضوابط و الزامات ناخدایان،  -1جدول 
 .احدهای تولیدی و خدماتی مربوطو

 رعایت ضوابط و مقررات بندری شیالت -2

 دار در شناورتعداد الزم از ملوانان صالحیتنگهداری  -1

 های محول شدهن اداره بندر به منظور انجام وظایف و مأموریتهمکاری با مأمورا -0

 زیستیت مقررات ایمنی، بهداشتی و محیطرعا -3

 
 

به حالت از سوی شیالت ( ماه در فصل صید 1تا مدت ) صید و اجازه فعالیت ناخدای متخلفپروانه ذیل،  در موارد -1جدول 

 :آیدمیتعلیق در 

 تصویر شرح و کاربرد اقدامنوع  ردیف

  موارد ذکر شده در پروانه صید. نکردن رعایت  تعلیق 2

 تعلیق 1
در اختیار قرار دادن پروانه برای صید به 
 دیگران بدون کسب موافقت کتبی شیالت. 

 

 تعلیق 0
ابط بهداشتی و کنترل ضونکردن رعایت 
 . حفاظت آیین نامه منطبق با

 

 تعلیق 3
ز محصوالت صیادی به مجاغیر هرگونه انتقال
 مجاز یا به خارج از کشور. شناورهای غیر

 

 تعلیق 2
مجاز در داری آالت و ادوات و مواد غیرنگه

 شناور بدون کسب مجوز از شیالت. 

 



 قوانین ماهیگیری و محیط زیست دریایی 

 191 

 تصویر شرح و کاربرد اقدامنوع  ردیف

 تعلیق 1
مجاز در داری محصوالت صید غیرنگهوحمل

 شناور. 

 

 تعلیق 1

مقررات مربوط به نصب پالک نکردن رعایت 
های منطبق با شناسایی، عالیم و نشانه

های مقررات بین المللی راه دریایی و روش
  مختلف صید. 

 تعلیق 1
همراه نداشتن مدارک شناسایی شناور و 

 خدمه. 
 

 همراه نداشتن پروانه و مجوز صید.  تعلیق 1

 

 صید ضمنی و دور ریز در منابع آب.  تخلیۀ تعلیق 22

 

22 
 تعلیق

 

ستانداردهای اعالم شده برای رعایت نکردن ا
 ابزار صید. 

 

 تعلیق 21
هایی که در پروانه صید ها و روشصید گونه

 قید نشده است. 
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 تصویر شرح و کاربرد اقدامنوع  ردیف

 ایجاد آلودگی در منابع آب.   تعلیق 20

  

 تعلیق 23
مسدود نمودن آبراه تردد شناورها به وسیله 

 شناور یا ابزار صید. 

 

 تعلیق 22
آمار و اطالعات صحیح از میزان نکردن ارائه 
 بازرسانخود به صید 

 

 تعلیق 21

در بازدید مسئوالن، نکردن همکاری 
 نظارت برایکه  ییدکارشناسان و ناظران ص

مراجعه  حفاظت نامۀآیین بر حسن اجرای
  نمایند. می

 تعلیق 21
سیسات فیزیکی آبی یا ه تأایجاد خسارت ب

 ها. ایجاد اختالل در عملکرد آن

 
 
 

اطالعات و آمار شامل طول و عرض جغرافیایی، مشخصات  موظف به ارائۀ در حال صید شناورهای صیادی کلیۀ
شناور، عمق آب در صیدگاه، تاریخ رفت و برگشت، روش صید، نوع و میزان صید، ساعت توراندازی و دیگر 

 از سوی شیالتهای متحدالشکل ارائه شده کند و در قالب فرمها را درخواست میکه شیالت آن هستند اطالعاتی
را در طول مدت صید در شناورها یا حسب درخواست شیالت ترتیب استقرار ناظران بربناکه موظفند  و است

بر حسب های الزم را آمار و اطالعات صحیح همکاری هم نموده و جهت ثبت و درج و ارائۀصیدگاه خود را فرا
 به عمل آورند.  1موارد مندرج در جدول 
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 :شده توسط شیالتادی و تمام خدمۀ شناور با نمایندۀ معرفیهای صیگروه اعضایهای همکاری ناخدا، مدیران و زمینه-8جدول 

 همکاری شرح همکاری نوع ردیف

  انجام امور برایورود به شناور  2
 علمی

 بازرسی ادوات و ابزار صید.

 اور شن انجام عملیات بارگیری و تخلیۀ 1
 شیالت. در زمان تعیین شده

 شیالت. وسیلۀبهدر مکان تعیین شده 

 در دسترس قرار دادن کامل  0

 .محل استقرار ناخدا و سایر کارکنان شناور

 .محل صید در روی عرشه

 .محل نگهداری، عمل آوری، توزین و انبار ماهی

 برداری. امکان نمونه

 .های شناوربه محل نگهداری گزارش

بازرسی منظور ، دفترچۀ ثبت عملیات و اسناد به محل نگهداری
 ها و تکثیر اسناد.گزارش

های وبری مربوط به فعالیتوسایل و تجهیزات ناوبری و کمک نا
 صیادی.

 سایر اطالعات مربوط به صیاد.

3 
شناور، حق  خدمۀناخدا یا هیچ یک از  

به عمل به هیچیک از موارد روبرو را 
 بازرسان در انجام وظایف آنان را ندارند. 

 .حق تعرض

 .از انجام وظایف یجلوگیر

 .مقاومت با به تأخیر انداختن امور

 .جلوگیری از ورود به کشتی

 .اخطار و غیره

2 
در که ناخدا یا اجاره دار شناور وظایف 

تام االختیار مالک  ایران نمایندۀ
 شود:شناخته می

محل استراحت، غذا و سایر تسهیالت از قبیل تسهیالت دارویی مین تأ
 .در حد یک افسریک بازرس 

ایران به  هایهای سفر بازرس یا بازرسان از بندرهزینه کلیۀمین تأ
 .شناور و بالعکس

  .پوشش کامل بیمه برای انجام امور بازرسیمین تأ

 
هعی شجعني، جکعني، ز شي، شنع زهعی صید علعي تحقیقعتي زا اش جحد ديتتواند دز صوزت ضر زت شیالت جي  بیشتر بدانید

 ای   ابزازی صید جندزج دز طرح جديريت ذخعير آبزيعن جيعف كند.گون 
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 های دریاییمقررات راه (پ

مقررات با مطابق  ،مقررات مربوط به مسیرهای تردد دریایی، چراغ شناورها و عالئم و اشارات دریایی و بندر
های خاص شناورهای صیادی مصوب م و نشانهباید عالی شناورهای صیادی خواهد بود. دریانوردیسازمان بنادر و 

یالت ش از سویشیالت را نیز رعایت نمایند. کلیه شناورهای صیادی موظف به نصب پالک شناسایی واگذار شده 
در دریا استفاده که را  آنها های مختلف صید و فعال بودن شناور صیادیکه روش هستند هاییعالیم و نشانه و

 د. نمایمیکنند مشخص می

 زیست دریاییمقررات محیط

رعایت مقررات ایمنی، بهداشتی  ان شناورهای صیادی موظف بهصیادان، صاحبان و کارکنبر اساس قوانین موجود 
از  ریز در منابع آبیصید ضمنی و دور تخلیهو ایجاد آلودگی  ،قبلیهای بر اساس آموزهی هستند. و محیط زیست

 سوی فعاالن شناور صیادی تعلیق به همراه دارد.
آبزیان زنده اعم از تخم چشم زده، انتقال کلیۀ در تمام فصول و مناطق ممنوع بوده و صید پستانداران دریایی 

ن بنابرایداخل کشور منوط به کسب مجوز از شیالت است. الرو، بچه ماهی، میگو و سایر آبزیان وتولید آنها در 
دارای انبار نگهداری عایق بندی و غیر قابل نفوذ نسبت به حشرات و های صیادی باید ی شرکتکلیه شناورها

شو برخوردار و هنگام استفاده کامال  تمیز باشند. وحیوانات موذی بوده و از سطوح داخلی صاف و قابل شست
آب حاصل از ذوب یخ یا پساب با محصوالت شیالتی نداشتن طوری طراحی شوند که از تماس  انبارها باید

د یا یی دریا ناشی از دفع عمدی مواد زاهرگونه آلودگاز و ایجاد آلودگی نکنند.  صیادی اطمینان حاصل شود
شناورها، سکوها یا  ۀهرگونه رهاسازی عمدی الش های ساخت بشر یااز شناورها، سکوها یا دیگر سازه سایر مواد
 ایدب نفتی مخلوط گونه هر یا نفت نشست یا تخلیه از اعم کردن آلودهدر دریا و از ساخت بشر  هایدیگر سازه

 رهایاز توصورت نگیرد. های دریایی گونهقرار گرفتن در معرض خطر  برایبرداری بیشتر بهره. اجتناب شود
های غیر هدف به صید فرعی گونههای هدف و در صید گونه ی که ضایعات رایهاماهیگیری انتخابی و شیوه

های دریایی بومی کمیاب و در حفاظت، نگهداری و احیاء گونهضمن باید در . در شودبرساند استفاده اقل حد
 د. های آسیب پذیر همکاری نماینسیستمهای آنان در اکوو حفاظت زیستگاه معرض خطر

 

 
  بندر ماهیگیری محدودهایجاد آلودگی منبع آبی در  -91شکل 
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 ایارزشیابی مرحله
 

 مراحل کاری ردیف
)ابراز، شرایط کار 

مواد، تجهیزات، 

 مکان(

نتایج 
 ممکن

 ، داوری، استاندارد )شاخص ها
 نمره دهی(

 نمره

0 

کارگیری مفاهیم به
انین حقوق قو

دریاها، مقررات و 
های نامهآیین

ماهیگیری و محیط 
 زیست دریایی

تجهیزات: متن 
 قانون و مقررات

 

مکان: کالس و 
کارگاه یا بنادر 

 شیالتی

باالتر از 
 سطح انتظار

 ها آشنا باشد.با حقوق دریاها و انواع آب -2

 با پروانه صید و شرایط و اهمیت آن آشنا باشد. -1 

 وظایف صاحبان شناور صیادی را بداند. -0

 اجازه فعالیت صیادیدالیل تعلیق پروانه صید و  -3
 را بشناسد.

های صیادی و خدمه های همکاری گروهزمینه -2 
شناور با نماینده معرفی شده از سوی شیالت را 

 بداند.

محیط  های دریایی وبا مقررات و مالحظات راه -1
 زیست دریایی آشنا باشد.

0 

سطح در 
 انتظار

آشنا  ها و مرزبندی انبا حقوق دریاها و انواع آب -2
 باشد.

 وظایف صاحبان شناور صیادی را بداند. -1

دی فعالیت صیا دالیل تعلیق پروانۀ صید و اجازۀ -0
های صیادی های همکاری گروهرا شناخته و زمینه

 و خدمۀ شناور با نماینده شیالت را بداند.

های دریایی و محیط با مقررات و مالحظات راه -3
 زیست دریایی آشنا باشد.

1 

تر از پایین
 سطح انتظار

ها و مقررات و با حقوق دریاها، انواع آب -2
زیست دریایی دریایی و محیطهای مالحظات راه
 آشنا باشد.

 وظایف صاحبان شناور صیادی را بداند. -1

دالیل تعلیق پروانۀ صید و اجازه فعالیت صیادی  -0
های صیادی های همکاری گروهرا شناخته و زمینه

 اور با نماینده شیالت را بداند.و خدمه شن

2 
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 قوانین ماهیگیری و محیط زیست دریایی شایستگی ارزشیابی

 شناخت و آگاهی از قوانین گذشته و سیر تکاملی آن، کاربری قوانین ماهیگیری و محیط زیست دریاییشرح کار : 

المللی های ملی و بینآشنایی با وظایف و ضوابط سازمان، ماهیگیریآشنایی با جرایم و ضوابط ، هاشناخت از حقوق دریاها و مرزبندی آب

 رعایت مقررات محیط زیست دریایی وظایف ناخدا و موارد تخلف و گیری، ماهی

یند ارپس از اتمام واحد یادگیری و کسب شایستگی، هنرجو پس از دریافت درک صحیحی از قانون، اهمیت آن و ف استاندارد عملکرد :

یالت را ش های حاکمیتی در حوزهوظایف دستگاه یین نامه وموجود میان قانون و آتفاوت  باید بتواندتکاملی قوانین ماهیگیری در ایران، 

های ملی مرتبط با شیالت را از یکدیگر تشخیص دهد. هنرجو سازمانوظایف  بتواندتشخیص دهد. انواع مرزبندی آب ها را بشناسد و 

عمل ماهیگیری و جرایم  های قانونی حوزۀآزادی و محدودیت ضوابط و مقررات ماهیگیری و محیط زیست دریایی و حدود باید نسبت به

، های زمانیآن آشنا باشد تا با همکاری با واحدهای حاکمیتی ناظر بر عملیات صیادی همکاری نموده و با کسب مجوز و رعایت محدودیت

به شکل صحیح و قانونی انجام دهد. بدین سبب هنرجو باید به منافع اقتصادی  د عملیات ماهیگیری راای و ابزاری صیمکانی، روشی، گونه

 صیادی کمک نماید. آرامش فعالیت جامعۀ ه نماید و بههای آتی توجخود در کنار حفظ محیط زیست برای نسل
 

 شرایط انجام کار و تجهیزات :

اینترنت و کتب  ،رایانه ،دمای استاندارد و تهویه مناسب در محیط کار و آموزش؛ دسترسی به امکانات کمک آموزشی)فیلم :شرایط

 .(شیالتی

 .متن قانون  تجهیزات:

 معیار شایستگی:
 نمرۀ هنرجو 1حداقل نمرۀ قبولی از  کار لۀمرح ردیف

2 
یری ماهیگگیری از سیر تحوالت قوانین کارگیری قانون و بهرهبه

 در ایران
2 

 

  2 کارگیری شناخت حاصل از ساختار و وظایف سازمان هابه 1

0 
ی هانامهکارگیری مفاهیم قوانین حقوق دریاها، مقررات و آیینبه

 ماهیگیری و محیط زیست دریایی
2 

 

ت و زیسهای غیر فنی، ایمنی، بهداشت و توجه به محیطشایستگی

در محیط کارگاه و کالس، استفاده صحیح و رعایت قواعد و اصول  نگرش:

تمیز کردن محیط کارگاه پس از پایانکار، ، ایمن از ابزار و مواد مورد استفاده

 رعایت نظم و مقررات در محیط کار

1 

 

 *  میانگین نمرات

 

 است. 1حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی * 
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ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه سازمان پژوهش و برنامه

کند. برای تحقق این امر در مهم دنبال میعنوان یک سیاست اجرایی درسی ملی جمهوری اسالمی ایران، مشارکت معلمان را به

های اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان دربارة کتابهای درسی راهاقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب

م نماید. در آموزان و معلمان ارجمند تقدیهای درسی را در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش، کتابنونگاشتدرسی 

 دبیرخانة راهبری دروس ،های آموزشیها، گروهانجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان
ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تالش تمامی این همکاران، نقش سازنده و مدیریت محترم پروژه آقای محسن باهو

وزانی که تالش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائة نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب اسامی دبیران و هنرآم

 شود.اند به شرح زیر اعالم مییاری کرده

 

 اند:ها و موسساتی که در فرآیند اعتبارسنجی این کتاب مشارکت داشتهارگان
 المللی سازمان بنادر و دریانوردیبین های تخصصیو سازمان ییاداره کل امور دریا -1
 موسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران -2
 نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران -3
 نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران -4
 مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران -5
 های علوم و فنون دریاییکشوری هنرستان دبیرخانه -6
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