
 هاي ماهيگيريروش

 

  
  
  

   

راهنماي هنرآموز
 ماهيگيري

 
 

 ناوبري ةرشت
 خدماتگروه 

 ايفني و حرفه ةشاخ
 دهم دورة دوم متوسطهيازپاية 

 
 

1396 



  
  

  
  وزارت آموزش و پرورش

  ريزي آموزشيسازمان پژوهش و برنامه
  

  211876 -  ماهيگيريراهنماي هنرآموز   نام كتاب: 

  ريزي آموزشيسازمان پژوهش و برنامه  پديدآورنده:   
  اي و كاردانشهاي درسي فني و حرفهتأليف كتابدفتر   و تأليف:  درسي ريزيمديريت برنامه

فر، افشين عادلي، رضا ربيعي، ابراهيم زنديافشار بهمني، عبدالمهدي ايران، مصطفي   ريزي و تأليف: شناسه افزوده برنامه
 ريزي)(اعضاي شوراي برنامهمرامعباسپور نادري، هاشم كاظمي ميركي، فرهاد كي
مرام، عبدالمهدي ايران (اعضاي گروه افشين عادلي، رضا عباسپور نادري، فرهاد كي

  تأليف)
  مواد آموزشيادارة كلّ نظارت بر نشر و توزيع   مديريت آماده سازي هنري: 
    شناسه افزوده آماده سازي: 

: سازماننشاني 
 
 

  آموزش و پرورش (شهيد موسوي) 4ساختمان شماره  -خيابان ايرانشهر شمالي -تهران  
  1584747359: كد پستي، 88309266: دورنگار، 88831161 - 9: تلفن
 www.irtextbook.irو  wwwchap.sch.irگاه: وب

 -جادة مخصوص كرج 17كيلومتر  - هاي درسي ايران: تهراننشر كتابشركت چاپ و   ناشر: 
  ، 44985160: دورنگار، 44985161 -5: تلفن(داروپخش)  61خيابان 

  37515-139: صندوق پستي
  »سهامي خاص«هاي درسي ايران شركت چاپ و نشر كتاب  چاپخانه: 
  1396چاپ اول   سال انتشار و نوبت چاپ: 

 

ريزي مادي و معنوي اين كتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامهكليه حقوق     
آموزشي وزرات آموزش و پرورش است و هر گونه استفاده از كتاب و اجزاي آن به 

هاي مجازي، نمايش، اقتباس، تلخيص، صورت چاپي و الكترونيكي و ارائه در پايگاه
هر شكل و نوع بدون  تبديل، ترجمه، عكس برداري، نقاشي، تهيه فيلم و تكثير به

  گيرند.كسب مجوز ممنوع است و متخلفان تحت پيگرد قانوني قرار مي
 

             ISBN: 978-964-05-2930-0  978ـ 964ـ 05ـ 2930ـ0 شابك    



 هاي ماهيگيريروش

 

 
  

كند.انداز آينده ما را ترسيم ميدست تواناي معلم است كه چشم
 »قدس سرّه الشّريف«امام خميني 



 

 

  
  
  
.  

  
   

    1.............................................................................هاي ماهيگيري: روش1پودمان
    2.......................................................................................هاي ماهيگيري: روش1واحد يادگيري

    48...................................................................................هاي ماهيگيريارزشيابي شايستگي روش
  49.............................: كار با مواد و ابزارهاي مورد استفاده در ماهيگيري2پودمان

  50....................................: كار با مواد و ابزارهاي مورد استفاده در ماهيگيري2واحد يادگيري
  80...............................ارزشيابي شايستگي كار با مواد و ابزارهاي مورد استفاده در ماهيگيري

  81........................هاي مديريت ماهيگيري و ارزيابي ذخاير آبزيان: روش3پودمان
  82.............................هاي مديريت ماهيگيري و ارزيابي ذخاير آبزيان: روش3واحد يادگيري

 112.........................ماهيگيري و ارزيابي ذخاير آبزيانهاي مديريت ارزشيابي شايستگي روش
 113.............................جايي، نگهداري و فراوري آبزيان بعد از صيدبه: جا4پودمان

 114...................................جايي، نگهداري و فراوري آبزيان بعد از صيدبه: جا4واحد يادگيري
 140................................جايي، نگهداري و فراوري آبزيان بعد از صيدبهارزشيابي شايستگي جا  

 141..........................................: قوانين ماهيگيري و محيط زيست دريايي5پودمان
 142.................................................: قوانين ماهيگيري و محيط زيست دريايي5واحد يادگيري

 175.............................................ارزشيابي شايستگي قوانين ماهيگيري و محيط زيست دريايي
  

   

  فهرست



 هاي ماهيگيريروش

 

 
    

  سخني با هنرآموزان گرامي

جمله اجزاي بسته آموزشي تلقي كتاب همراه هنرجو به همراه كتاب راهنماي هنرآموز ازكتاب درسي و
.. كامل مي كند. كتاب راهنماي هنرآموز . مي شوند كه اين بسته را ساير اجزا مانند فيلم و نرم افزار و

جهت ايفاي نقش تسهيل گري، انتقال دهنده و مرجعيت هنر آموز در نظام آموزشي طراحي و تدوين شده 
نظيم حرفه اي ناوبري ت –رشته تحصيلي  پايه يازدهم درسي ماهيگيري اساس كتاب اين كتاب كه براست. 
  داراي پودمان هاي: شده،

هاي مديريت روش-3ابزارهاي مورد استفاده در ماهيگيري  و با مواد كار-2هاي ماهيگيري روش-1
قوانين  -5صيد  از فراوري آبزيان بعد داري ونگه جابه جايي، -4ارزيابي ذخاير آبزيان  ماهيگيري و

  محيط زيست دريايي مي باشد. ي وماهيگير
  هنراموزان گرامي در هنگام مطالعه اين كتاب به موارد ذيل توجه فرمايند:

در كتاب راهنماي هنرآموز مواردي از قبيل نمونه طرح درس، راهنما و پاسخ فعاليت هاي يادگيري و  -1
ت فني، اشتباهات و مشكال ها، ايمني و بهداشت فردي و محيطي، نكات آموزشي شايستگي هاي غيرتمرين

رايج در يادگيري هنرجويان، منابع يادگيري، نكات مهم هنرآموزان در اجراء، فرآيند اجراء و آموزش در 
آورده  و ديگر موارد اي و تخصصي هنرآموزانهاي حرفهمحيط يادگيري، بودجه بندي زماني و صالحيت

 شده است.
پودمان  5يابي مبتني بر شايستگي است، اين درس شامل بر اساس ارزشماهيگيري ارزشيابي در درس  -2

يك نمره مستقل براي هر  همچنين گيرد.است و براي هر پودمان، ارزشيابي مستقل از هنرجو صورت مي
 نمره شايستگي است. يك شد. اين نمره شامل يك نمره مستمر و پودمان ثبت خواهد

ول استانداردهاي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي تهيه هاي اين درس مطابق با جداارزشيابي از پودمان -3
برنامه ريزي  شده توسط دفتر تأليف كتاب هاي درسي فني وحرفه اي و كاردانش سازمان پژوهش و

 آموزشي صورت مي گيرد.
را كسب  12گردد كه در هر پنج پودمان درس، حداقل نمره زماني هنرجو در اين درس، قبول اعالم مي -4

هاي پنج پودمان به عنوان نمره پاياني درس در كارنامة تحصيلي هنرجو ورت ميانگين نمرهنمايد. در اين ص
 منظور خواهد شد.

ارزشيابي مجدد در پودمان يا پودمان هايي كه حداقل نمره مورد نظر در آن كسب نشده است با برنامه  -5
خرداد ماه شايستگي الزم را در  ريزي هر هنرستان، انجام مي شود و چنانچه هنرجو به هر دليلي تا پايان

يك يا چند پودمان كسب ننمايد، مي تواند تا پايان سال تحصيلي براي ارزشيابي مجدد درارزشيابي مبتني 
 بر شايستگي شركت نمايد.

 اي و كاردانشهاي درسي فني و حرفهليف كتابأدفتر ت
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  1 پودمان
  ماهيگيريهايروش

شود. جمهوري اسالمي ايران نيز با ساالنه نزديك به صد ميليون تن از انواع آبزيان در جهان صيد مي
هاي آزاد در جنوب كشور و مجاورت با درياي خزر در شمال كشور، همه برخورداري از امكان دسترسي به آب

نمايد.برداشت ازاين ذخاير آزاد ميزان قابل توجهي صيدمي درياهايهاي شمال،جنوب و ساله از ذخاير آب
ها و ابزارهاي ماهيگيري سنتي و مدرن است. گيري از انواع روشدريايي توسط ماهيگيران ايراني، حاصل بهره

بخش قابل توجهي از صيد ماهيگيران در داخل كشور و به منظور رفع نيازهاي پروتئيني جامعه مصرف 
شود. آن نيز كه مصرف داخلي ندارد براي كسب ارز به سايركشورهاي خارجي صادرميشود. بخشي از مي

هاي ماهيگيري صنعتي ايراني است كه در درياي عمان اي از يك صيد موفق توسط كشتيعكس باال نمونه
است.برداشت شده
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 سئواالت پيشنهادي
 
  هاي ساحلي و يا نزديك به ساحل استفادهابزارهاي صيد در آبچرا بعضي از 
 ؟شوندمي
  هاي صيد چه مزايايي دارد؟رشته قالب در مقايسه با ساير روشصيد با انواع 
 هاي ماهيگيري از نظر محل استفاده براي ماهيگيري نسبت به ساير كاربرد تله

 ادوات صيد چه مزايايي دارد؟
 را بر محيط  رات مخربييثتأدر زير آب مفقود شوند چه  قفس هاي صيد اگر

 آورند؟ زيست دريايي وارد مي
 ؟دارندهاي صيد چه مزاياييتورهاي گوشگير نسبت به ساير روش انواع 
 ؟دارددر جلب و صيد بعضي از آبزيان  چه نقشي نور 
 نسبت به ساير ادوات صيد باالتر است؟ا راندمان صيد با تورهاي ترال چر 
 فرد به يك روش منحصر زيهاي ميانآبي در صيد گونهورهاي ترال ميانچرا ت

 شود؟شناخته مي
 هاي ماهيگيري دارند؟ اي چه مزايايي نسبت به ساير روشتورهاي گردان پياله  

  
   

 1واحد يادگيري
 هاي ماهيگيري روش
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 هاي ماهيگيريها و قفسو انواع تله ابزارهاي صيد ساحلي
اري بردبيشتر بهره هاي فراساحليدر گذشته به دليل محدوديت دسترسي به آب

گرفت. ابزارهاي ماهيگيري مورد هاي كم عمق صورت مياز درياها از ساحل و آب
شد. با پيشرفت استفاده نيز متناسب با همين محدوده طراحي و استفاده مي

سازي شناورهاي ماهيگيري استفاده از ابزارهاي ماهيگيري نيز تكنولوژي و بهينه
هاي ساحلي وز بسياري از ابزارهاي قديمي كه در آبتكامل و توسعه يافت. اما هن

هاي شمال استفاده مي شدند توسط ماهيگيران محلي استفاده مي شوند. در آب
و جنوب جمهوري اسالمي ايران نيز بعضي از اين ابزارها رايج هستند كه از اين 

ر ز هم دتوان به پره، مشتا و جل ساردين اشاره نمود. انواع تله و قفس نينمونه مي
  تر كاربرد دارند.هاي ساحلي و عميقآب

  مشتا
هايي كه از پديده جزر و مد برخوردار اين نوع ابزار صيد ثابت بوده و فقط در آب

توان براي صيد هستند، قابليت كاربرد دارد. مثالً در درياي خزر از اين روش نمي
ي و او بستر نرم ماسهاستفاده نمود. ضمناً اين ابزار فقط در سواحل با شيب ماليم 

  ).1يا گل ماسه قابليت نصب را دارد (شكل 
  

  
  ساختار كلي يك مشتا از نماي باال در موقع مد دريا  -1شكل 

  

  ؟كنندهادي نصب مي توري ا دور از ساحل و در انتهاي ديوارةمشتا ر چرا محوطة  كار در كالس
خط جزر قرار  انتهايمحوطة مشتا در اي است كه مشتا به گونه ةموقعيت محوط

هاي مهاجر هادي در هدايت ماهي ةهمين دليل با توجه به نقش ديوار گيرد. بهمي
آبزياني كه در ، شودكه جريان جزر شروع ميحتي در زماني  اي در زمان مد وكرانه

 و رنداراهي جز شنا كردن به پايين ندكنند، سير خود به اين ديواره برخورد ميم
ند. تا پايان مد دريا امكان ورود شود ميارمشتا و داخل محوطة در نهايت هم به

  آبزيان به داخل آن وجود دارد. 
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  داركيسه ساحلي كششي تورهاي با ماهيگيري
  دام پره

هاي شاخص از تورهاي كششي ساحلي است كه در سواحل دام پره يكي از نمونه
  .شودميشمالي كشور براي ماهيگيري استفاده 

هاي ساحلي كه داراي اي از آبدر هر محدوده ونيست ثابت  ،مشتااين دام برخالف 
ره صيد براي پ دارد. محدودة را بستر مناسب و بدون عارضه باشد قابليت استفاده

و فاقد شيب ماهي و همچنين عمق كم و ساحل كم داراي تراكم مناسب بايد
 هاي نسبتاً بهاي آبزي در آهبراي صيد انواع گونهاي شديد باشد. پره بريدگي

شود. قايق به آب ريخته مي هدام پره از ساحل يا از عرش مناسب است. عمقكم
يد در منابع آبي داخلي و هاي صترين روشهاي پره جزء مهمصيد با انواع دام

طويل توري است كه گاهي  ساختار آن متشكل از يك ديوارةها است. رودخانه
ه به است كمتصل پايين آن به طنابي  حاشية. رسدچند صد متر مي امتداد آن به
پايين تور را به  است تا حاشيةهاي سربي به آن اضافه شده وزنه ،فواصل معين

 حاشية، پاييني تور در مقابل حاشية .سرعت پايين كشانده و به بستر دريا برساند
 ي(كرف) سبكهابويهر فواصل معين فوقاني قرار دارد كه آن هم به طنابي كه د

اين طناب برخالف طناب پايين كه به طناب  .، وصل استبه آن اتصال يافته است
د و كشمي الفوقاني تور را به با حاشية، سبك بودندليل  به، وزنه معروف است

 ،ه از طرف دو طناب مذكورشدنيروي متضاد وارد شود. دوباعث شناور شدن آن مي
 رارصيدگاه ق هآبي محدود هديوارة قائم در بدنيك  گردد تا تور به صورتسبب مي

  و از سطح تا كف دريا را به صورت سدي مشبك پوشش دهد.  بگيرد
كمتر از بخش  ،گيردهاي ابتدايي كه در ساحل قرار ميارتفاع دام پره در بخش

  . انتهايي آن است
  

      كار در كالس

  ؟اي الزامي استهاي آبزي كرانهنهآيا در صيد با دام پره رديابي گو
    نه. پاسخ: الزاماً 

  

اي و براي تورهاي هاي رودخانهباد و يا طغيانهاي وزش براي مقابله با جريان
ارتفاع تور را  ،هنگام طراحي، ومدكردن اثرات امواج و يا جزردريايي جهت خنثي 

  گيرند.درصد بيشتر از حداكثر عمق منطقة صيد در نظر مي 20 -35
  

  ؟كرد استفاده صيد براي پره دام از تواننمي ايصخره سواحل در چرا:سوال    كنيديق تحق
 كردنپره سبب گير پاسخ سوال: وجود هرگونه عارض يا صخره در بستر صيدگاه

  .كندو عمليات صيد را مختل مي شودميطناب پايين به آن 
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  خزردر درياي دام پره استفاده از عمليات صيد با -2شكل 

بيشترين صيد  ؟مناسب استدرياي خزر  دام پره براي صيد كدام گروه از آبزيان   كار در كالس
  ؟دهندهايي تشكيل ميچه ماهيدر اين منطقه  پره را

هاي صيدشده ماهي شود.اي استفاده ميهاي مهاجركرانهبراي صيد ماهي پاسخ: 
 يد،كفال، كپور دريايي وهاي استخواني مثل ماهي سفنيز بيشتر شامل انواع گونه

  شوند.ميزان كمتر با آن صيد مي هاي درياي خزر نيز بهساير گونه سوف است.
 

  

  شده پر كنيدهاي خالي را با كلمات مناسب دادهجا

درياي  ايكرانهموفق
درياي   پارو  خزر

بندر   شمالي عمان
  جاسك

خليج 
  فارس

نام درياي خزرهاي ساحلي.صيد در آبهاي ترين روشيكي ازمهم تواندام پره را مي
نمونة  درياي عمان و خليج فارس هاييعني در آب، حل جنوبي كشوردر سوا .برد

شود فاده مياستاي كرانههاي مهاجر از اين دام براي صيد ماهي تريتر و كوچكساده
با  60هاي دهه اما در سال .موسوم است پاروو يا كردن كه اصطالحا ً به روش كرف

كمك جهاد سازندگي استان هرمزگان دو دستگاه دام پره به صورت آزمايشي و با كمك 
ها موفق بود و از شد. بازدهي اين دام استفاده جاسكشرق  در منطقة شماليصيادان 

  . شوندمي برداريبهره كنون در همان منطقهزمان تاآن 

  )Beach Seineجل ساردين (
ي و زهاي سطحغيرثابت بوده ولي صرفاً براي صيد گونهاين ابزار مشابه به دام پره 

  شود.زيان ريز استفاده ميبيشتر سطح
 

  ؟شودوب كشور از جل ساردين استفاده ميحلي جندر كدام يك از مناطق سا  يق كنيدتحق
قشم و  سك، روستاهاي ساحلي در جنوب جزيرةجابنادر  ،استان هرمزگان پاسخ:

و  بندركنگان نيز در منطقةر لنگه. در استان بوشهر روستاهاي ساحلي در غرب بند
هاي پالژيك روستاهاي ماهيگيري غرب بندر كنگان از اين روش براي صيد ماهي

  كنند.ريز مثل ساردين و موتو استفاده مي
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 هاي جلچشمه اندازةزي نيازي به تغيير هاي درشت سطحآيا براي گونهبنظر شما،     كار در كالس
   ؟وجود دارد ساردين

    .پاسخ: الزاماً نه
  

هاي مختلف در بخش استاندارد رعايت اندازة چشمه، چرا براي ساخت دام هاي پره    يق كنيدتحق
  ؟هاي صيادي ابالغ مي شودو به تعاوني شيالت ايران تعيين آن از طرف سازمان

جوان كه هنوز به سن بلوغ  هاي كوچك و خيليپاسخ: براي جلوگيري از صيد ماهي
  اند.نرسيده

 

  

  Trappingهاي صيد ها وتلهب: ماهيگيري با قفس
 ،ينياز كم به نيروي انسان، ارزان بودن ،گي در استفادههاي صيد به دليل سادقفس

همچنين امكان استفاده در مناطقي كه كمتر از ساير  گيري آبزيان وامكان زنده
 ت خاص خود را دارند.مزي ،در آنجا به ماهيگيري پرداختتوان ابزارهاي صيد مي

يد انواع آبزي اعم از ماهي ها در اشكال بسيار متنوع در جهان براي صامروزه قفس
 ايهترين انواع قفسشوند. رايجميگو) استفاده ميپوستان (خرچنگ و شاهو سخت

هاي قفسهاي سيمي گرد و مورد استفاده براي صيد در ايران، شامل قفس
ب هاي جنوآبنام برده شده در  دو نمونة ميگو است. هرپالستيكي ويژه صيد شاه

هاي متفاوت و هاي ديگري با اشكال و اندازهاما نمونه شوند.كشور استفاده مي
ا هپوستان و ماهيهاي مختلف در ساير نقاط جهان نيز براي صيد انواع سختجنس

 شود.استفاده مي
  

  
  گرگور  با استفاده از يريماهيگ -3 شكل
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  ه اصلي و دريچه مخروطي ورودي استگرگور داراي بدن -4 شكل

  

 يا و هاكشتي ساير توسط هابوية قفس هايطناب با توجه به خسارات زيادي كه به  نكته
 گير شناور استفادهماهيگيري مثل تورها ي گوش ديگر هايروش از كه صياداني

 را خود هايقفس عالمتي گونههيچ بدون اخيراً ماهيگيرانشود، مي وارد كنندمي
ند و كنيكديگر وصل ميهاي طناب و به فواصل معين بهمتوالي با رشته صورت به

كنند. بعضي از اين ماهيگيران با استفاده از در صيد گاه مورد نظر به دريا رها مي
از بعضي عالئم مثل ها را با استفاده تجارب شخصي خود، حدود موقعيت نصب قفس
ها نسبت به يك موقعيت يا عارضة سمت حقيقي و يا نسبي محل رهاسازي قفس

سپرند. بعضي ديگر از آنها با استفاده از طبيعي در ساحل سنجيده و به خاطر مي
محل  ،GPSياب هاي موقعيتهاي جديد مثل استفاده از دستگاهتكنولوژي

  .كنندشده خود را ثبت ميهاي نصبقفس
 

  

  )Hooped nets(هاي حلقوي تله
اختار اند. در سدر ماهيگيري بيشتر توسعه يافتهها هاي حلقوي نسبت ساير تلهتله

يا پالستيكي به اشكال دايره و يا بيضي استفاده  و ،فلزي ،هاي چوبيآنها از حلقه
 رسد.متر نيز مي 4-5به  متر و حتي گاهي 1-2به  معموالًها قطر حلقه مي شود.

، رسد. بزرگترين حلقهعدد نيز مي 3-4كار رفته در آنها نيز به هاي بهتعداد حلقه
 به ترتيب به، گيري ساختمان تلههاي بعدي براي شكلحلقه ورودي است و حلقة

توري پوشيده  بدنة ها توسط يكشوند. ساختمان حلقهتر ميسمت كيسة كوچك
ها نيز با نخ دهند و حلقهيك مخروط توري را تشكيل ميت كه در نهاياست شده 

هاي ها نيز مخروطشوند. درون حلقهاهيگيري به اين پوشش توري وصل ميم
كوچكشان به حلقه كوچك  تر و قاعدةها به سمت حلقه بزرگناقصي كه قاعدة آن
راي است كه بتوري  ها از جنس بافتةاست، قرار دارد. اين مخروطبعدي وصل شده 
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 شان به يكشود، ولي قاعدة كوچكميگتر استفاده بزرگشان از حلقة بزر قاعدة
  .)5(شكل  گيرد، وصل استيبعدي جاي م حلقة كوچك كه در مركز حلقة

  
  هاي جانبي تله تونلي ثابت با بال -5 شكل

 هاي فلزيحلقه-4، ديواره اصلي تله-3بالهاي تله،-2پايه چوبي،-1(

  ).كيسه-6ورودي(مخروط ناقص)،هاي دريچه -5 
  

 شود. هرچه اندازةتر ميها به سمت كيسة كوچكبه حلقة اول است و اندازة ورودي
 براي جلوگيري از معموالًموفقيت صيد هم بيشتر است.  ،ها بزرگتر باشدورودي

سازند تا مانع از خروج آخرين دريچة ورودي را به شكل سوپاپ مي، هافرار ماهي
را با يك ريسمان به  ،كه همان ته كيسه استرا ها شود. بخش انتهايي تله ماهي

هاي با عمق كم) گره  لنگر يا ستونك چوبي كه در بستر فرو شده است (در آب
جايي تله و به هم خوردن ساختمان ههاي تند مانع از جابزنند تا در اثر جريانمي
اد كند. هر چه تعدتواند تحمل شده را نيز بضمن آنكه فشار ماهيان صيد شوند؛آن 

امكان ، هاي ناقص داخل آنها بيشتر باشدها و به طبع آن تعداد مخروطحلقه
تر خواهد بود. قسمت انتهايي هاي وارد شده به تله مشكلبازگشت و فرار ماهي

بوه، صيد ان كافي طويل باشد تا در صورت بايد به اندازة ، يعني همان كيسه،تله
اكم ترضمن آنكه در اثر  ها براي بازگشت و خروج نشود؛ماهي سبب افزايش تالش

  .)4 شكل(ها در كيسه شود احتمالي صيد مانع مرگ ماهي
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  ايابي مرحلهارزشي

مراحل رديف
  كاري

(ابراز،شرايط كار 
مواد، تجهيزات، 

 مكان)
نتايج 
  ممكن

-ها، داوري، نمرهاستاندارد (شاخص
نمره  دهي)

1  

كار با 
ابزارهاي 

ماهيگيري 
  ساحلي،

ها و قفس
هاي صيدتله

  تجهيزات:
مكان: كالس و 

  كارگاه

باالتر از 
سطح انتظار

،پره، مشتاهاي كاربرد و مكانيسم صيد دام
هايجل ساردين و انواع قفس و تله

اتخصبزيان، مشصيد انواع آ ماهيگيري را در
هاي هدف صيدمحل استفاده از آنها و گونه

ناسد و ساختار آنها رابا اين ادوات را بش
 كند.تشريح

3  

سطح در 
  انتظار

،هاي پره، مشتاكاربرد و مكانيسم صيد  دام
هايجل ساردين و انواع قفس و تله

صيد انواع آبزيان بشناسد و ماهيگيري را در
هاي هدف صيد با اين ادوات را توضيحگونه
 دهد.

2  

تر از پايين
سطح انتظار

، جل ساردين و انواع قفسمشتاهاي پره، دام
بزيانصيد انواع آ هاي ماهيگيري را درو تله

 .بشناسد
1  
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 هابا انواع رشته قالب ماهيگيري
ابزارهايي هستند كه هم در بخش ماهيگيري سنتي و هم  ها از زمرةرشته قالب

رفتار ونها بر مبناي عادات ند. اصل كلي ماهيگيري با آروميمدرن و صنعتي به كار 
 تمبادر ماهي كه صورتي در تنها است.هاي هدف براي صيد اي و شكار گونهتغذيه

 ،صورت اين غير در ؛دارد وجود قالب با آن گرفتن امكان كند، طعمه بلعيدن به
  ).6(شكل  بود نخواهد موفق ماهيگيري عمليات

  

  
 باشد قاعده صيد با قالب بر مبناي عادات تغذيه اي ماهي ها مي -6 شكل

  

 ،گيراي و گوشتورهاي پياله، هااز قبيل ترال، برخالف ابزارهاي ماهيگيري ديگر
ين كار به صورت درصيد با قالب ا، كنندها را صيد ميكه به صورت انبوه ماهي

گرچه كميت صيد با قالب نسبت به ساير ابزارهاي نام برده  شود.انفرادي انجام مي
وض كيفيت آن و بالطبع ارزش تجاري آن به مراتب اما در ع، تر استبسيار پايين
  باالتر است. 

ها بر محيط زيست دريايي نسبت به ساير ابزارهاي  از سوي ديگر،اثر رشته قال
  گير مفقودشده در دريا تورهاي گوش، هاناچيز است. قفس نسبتاً ماهيگيري 

الب ؛ اما قشوندهدف شدن بسياري از آبزيان به صورت بيتوانند سبب گرفتارمي
  آب و هاي قوي جريان، شرايط محيطي مثل عمق مشكل را ندارد.اين 

  ثير چنداني ندارد. ، نيز بر عملكرد و استفادة آنها تأهاي بستر درياناهمواري
 شده از فوالدها اساساً متشكل از يك رشتة نخ و قالب فلزي ساختهرشته قالب

يل شده از استينلس استع قالب ساختهش شده با آلومينيوم و يا روي است. انواروك
ا هشوند. اصوالً تنوع ساختاري در قالبمي در بعضي از كشورها استفاده و برنز نيز

ا سه شاخه تر دو و يهاي پيچيدهتا نمونه» J«انواع ساده به شكل قابل توجه است.
 ها است.و سوزني از اين نمونه
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كه محل (سر :كه عبارتند از داردش مختلفي در ساختمان اجزاييك قالب ساده 
هاي بدون نوك و خارقالب. قالب، قوس، ساقه يا ميله قالب )،اتصال نخ به آن است

براي رها شدن سريع  در ماهيگيري به روش قالب و دستهخار نيز وجود دارند كه 
كه از محل قوس ، (Kirbed)شده هاي كجشوند. قالباستفاده مي از دهان ماهي
ن در دهان و بهتر گير كردتر براي طعمه زني آسان انحراف دارد به يك سمت

 و هاي دوها هستند. همچنينهاي مشهود در ساختار قالبماهي نيز از ديگر تنوع
شوند نيز از هاي كششي استفاده ميگيري با قالبسه شاخه كه در روش ماهي

ر ماهي ناشي از پاره راها از فاين نوع از قالب شوند.ها محسوب ميديگر انواع قالب
  جلوگيري  ،شودهاي ساده به كرات مشاهده ميشدن دهان آنها كه در قالب

  كتاب مراجعه شود. 2به شكل موجود در پودمان . كندمي

  هابا رشته قالب ماهيگيريهاي تقسيم بندي انواع روش
 بنديطبقهوان در پنج گروه به شرح زير تها را ميگيري با انواع رشته قالبماهي
  :كرد

  
 طبقه بندي انواع روش هاي ماهيگيري با قالب  -1نمودار 

گيري با هاي مختلف ماهيروش 
هارشته قالب

هاي قالب
سوزني

هاي رشته قالب
طويل

هاي رشته قالب
شناور

هاي رشته قالب
عمقي

هاي رشته قالب
عمودي

هاي رشته قالب
عمقي عمودي

هاي كششيقالب قالب و دسته 
هاي قالب

دستي
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   هاي دستيصيد بارشته قالب
كه در مقياس  هستندها ترين روش صيد با رشته قالبهاي دستي سادهقالب

آنها از يك شوند. ساختار استفاده مي گيري خرد(سنتي)وسيعي در بخش ماهي
ز ا معموالًفرعي و يك وزنه است. رشته نخ اصلي هاي نخ، قالب، نخ اصلي رشتة

متر ميلي 1الي  8/0آميد به قطر از جنس پلي رشته (مونوفيالمنت )وهاي تكنخ
د. شومتر انتخاب ميميلي 8/0الي  4/0مين جنس به قطر هاي فرعي از هو نخ

جمع رقره براي ها از ادواتي مثل ق، ممكن است در ساختمان آنعالوه برنخ و قالب
اي ه؛ و سيمبراي جلوگيري از تاب افتادن در نخ اصلي ؛ هرزگردكردن نخ به دور آن

 نخ ها برهاي تيز بعضي از ماهيفلزي براي جلوگيري از اثر برندگي دندان كوتاه
كل ش(نيز استفاده شود، شوداصلي وصل ميفاصل اتصال قالب به نخ  حد كه در

7(.  

  
 جزاي آنيك نمونه قالب دستي و ا -7 شكل

  

شود. اما در رشته نها از يك قالب استفاده ميهاي دستي ساده تدر رشته قالب
هاي فرعي كوتاه نخ هاي متعدد كه به واسطةقالبي از قالبهاي دستي چندقالب
  .)8(شكل شودشوند استفاده مياصلي وصل مي به نخ

  
  رشته قالب هاي دستي با قالب هاي متعدد -8 شكل
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   هاي طبيعي و مصنوعي براي جلب ماهي به سمت قالباستفاده از طعمه -9 شكل
  

 ،هاي طبيعي مثل قطعات گوشت ماهياي جلب ماهي به سمت قالب از طعمهبر
شده با پروالياف تزيين هايهاي مصنوعي مثل قالبها و يا طعمهكرم، تناننرم

  .)9(شكل شودنازك و رنگي پالستيكي استفاده مي
  

دهند و به سمت آن ب و طعمه تمايلي نشان نمينسبت به قال هاچرا بعضي از ماهي  فكر كنيد
  ؟شوندجلب نمي

 به ،در نتيجه خوار باشند؛هاي ماهي ممكن است گياهپاسخ سوال: بعضي از گونه
 ؛خوار هستندها پالنكتوندارند. بعضي ديگر از ماهيهاي گوشتي تمايلي نطعمه

انوري و يا گياهي موجود در آن هاي ج، از پالنكتونآب كردنيعني از طريق فيلتر
 دهند.ها نيز تمايلي به طعمة قالب از خود نشان نميكنند. اينتغذيه مي

 

  
 (Pole & Line) قالب و دسته

قالب و دسته از جمله روش هايي است كه هم براي صيد تفريحي و هم براي صيد 
اين روش در مقياس بااليي در ). 10و  9تجاري استفاده مي شود(شكل هاي 

ه ويژهبراي صيد ماهي تون بهندوستان،  ،سريالنكا، بعضي از كشورها مثل ژاپن
ار قالب و دسته تشود. ساخهاي كوچك استفاده ميگونه هوور مسقطي و تون

 ،دستي بلند و قابل انعطاف از جنس خيزران و يا فايبرگالسمتشكل از يك چوب
 معموالً متر و يك ريسمان منتهي به قالب بدون خار است. ريسمان  4-6به طول 

وفيالمنت به ضخامت و جنس آن از الياف تك رشته مون استتر از طول دستة كوتاه
  متر) است.ميلي4ه با ضخامت بيشتر (تا رشتمتر و يا چندحداقل يك ميلي
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ورزشي با استفاده  –صيد تفريحي  -10 شكل

 از قالب و دسته

  
صيد تجاري تون ماهيان با استفاده از  -11شكل 

 قالب و دسته
  

 هاي زيركنيد و به سئوالفيلم صيد تون ماهيان با روش قالب و دسته را مشاهده     نمايش فيلم
  پاسخ دهيد:

 زنند؟اين روش به قالب طعمه نميچرا در 
فواره افقي به دريا آب پاشيده هاي كشتي ماهيگيري به صورت چرا از كناره

 شود؟مي
خاموش  ماهي موتورهاي كشتي را ام نزديك شدن كشتي به گلةچرا در هنگ

 كنند؟مي
  ال اول را در جدول بيشتر بدانيد در قسمت پايين بخوانيد. پاسخ سؤ

دچار ترس و اهاي موتور كشتي ممكن است دماهي در اثر ص گلة پاسخ سؤال دوم
 و در نتيجه عمليات صيد عقيم بماند. گردندكشتي دوري  واهمه شوند و از محدودة

  

  

  
   (Long lines)رشته قالب هاي طويل 

اين روش هم در ماهيگيري خرد (سنتي) و هم ماهيگيري كالن (صيد صنعتي) 
رشته قالب ها از چند صدم متر تا ده ها كيلومتر و هزاران شود. طول استفاده مي

  قالب متغير است.
  رشته قالب هاي طويل  ساختار

اي هاست كه تعدادي ريسمان طويل ها متشكل از يك طناب اصليين رشته قالبا
هاي فرعي كه در شود. اين ريسمانفواصل معين به آن اتصال داده مي به را فرعي

نامند. عالوه بر اين مي Gangionيا  Snood ،است ل شدهانتهايشان قالب وص
ه ، وزنهاي اتصال بويهابطن كرف، ،ادوات ديگري مثل هرزگرد، بويه ،اجزاي اصلي

پرچم و چوب پرچم و انعكاس ، هاي راديوييبويه، ها(گيره)و لنگر، اتصال دهنده
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ين ادوات بعضي از االبته رود. ميكار هاي راديويي نيز در ساختمان آنها بهدهنده
هاي ماهيگيري صنعتي كه در مقياس كالن با اين و تجهيزات فقط در سيستم

ا ه، اين رشته قالبدر عمليات صيد سنتي شود.كنند، استفاده ميميروش صيد 
 شوند.تقسيم مي (Basket)براي سهولت در كار در واحدهاي كوچكي به نام سبد 

راه با قالب و ساير هاي فرعي هملي و رشتهل طول معيني از طناب اصهر سبد شام
  شوند.ري ميشده نگهداآنها به صورت حلقهكه در متعلقات است 

. ندشومي زي نيز استفادههاي كفها براي صيد گونههايي از اين نوع قالبنمونه
مهاجرت  و يا مسير شته باشدبسته به اين كه صيد هدف در چه عمقي انتشار دا

توان با تغيير در ميزان سنگيني مي ،هاي آبي دريا استآن در كدام قسمت از اليه
را در عمق مورد  آن، وابستهو ديگر ملحقات  هاشته طناب حامل قالبيا شناوري ر

 ها زياد نيستشناورهاي سنتي كه طول رشته قالب در كرد.نظر تنظيم و مستقر 
شامل طعمه زدن كليه عمليات صيد ، كندو از چند صدمتر بيشتر تجاوز نمي

شته قالب به دريا و در رهاسازي ر، ها به طناب اصلياتصال طناب قالب ،هاقالب
  ، بيشتر به صورت دستي انجام عمليات صيد آوري آنها در خاتمةنهايت جمع

زياد است و  اما در شناورهاي مدرن صنعتي كه طول رشته قالب بسيارشود. مي
 رد،گيصورت ميبيشتر عمليات به صورت مكانيزه ، رسدلومتر ميبه چندين كي

 آوري واي جمعهاي مناسب بروجود وينچ. )كتاب 24و  23، 22هاي شكل(
از جمله  ،ها به طعمهزني براي تجهيز قالبو دستگاه طعمه، رهاسازي طناب اصلي

 ،زي باشدزي و يا سطحبسته به اينكه هدف صيد ماهيان كف .اين امكانات است
ت متصل به آن نسبت به بين وزن رشته قالب و تجهيزا توان با تنظيم رابطةمي

گذاري و يا استقرار رشته كه در طول آن براي نشانه ها و شناورهاييتعداد بويه
   .كردموقعيت آن را در عمق مورد نظر تعيين ، طناب اصلي بسته مي شوند

  
  

  ؟بندندرشته نخ را مستقيماً به قالب نميچرا ، كششي هايقالب با صيد روش در   تحقيق كنيد
. هاي تيز و برنده برخوردار هستندهاي شكارچي اكثراً از دندانپاسخ سؤال: ماهي

ل هايشان با نخ متصلذا در موقع بلعيدن قالب و طعمة مصنوعي احتمال اينكه دندان
احتمال پاره شدن و يا  كند زياد است. چنانچه اين اتفاق بيفتد،به قالب برخورد 

الب ق عالوه بر از دست رفتن صيد، ،خراشيدن نخ بسيار زياد است. اگر نخ پاره شود
همين منظور بين نخ و قالب يك براي  رود.مانده و از دست ميميباقي نيز در دهان

 ،دكنآن برخورد  هاي ماهي بابندند تا چنانچه دندانرشتة سيمي محكم و نازك مي
  و به نخ هم آسيبي نرسد. اره نشدهپ
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نام برده شده است،  هالق به درياي خزر را كه در زير از آنهاي متعكدام يك از گونه    بحث كالسي
؟ در صورت مثبت يا منفي بودن پاسخ كردصيد  توانميهاي كششي با رشته قالب

 -نبروازون –كپور دريايي –داليل آن را بنويسيد و به بحث بگذاريد: كفال  ،خود
  ماهي كولي -ماهي تاس –ماهي سفيد  –كيلكا 

 ال: هيچ كدامپاسخ سؤ
 

  

  
  ايارزشيابي مرحله

 

مراحل  رديف
  كاري

(ابراز، شرايط كار 
ها، داوري، استاندارد (شاخص نتايج ممكن  مواد، تجهيزات، مكان)

 نمره  دهي)نمره

2  
كار با 

هاي قالب
 ماهيگيري

  تجهيزات:
 

كالس و  مكان:
  كارگاه

باالتر از 
 سطح انتظار

هاي هاي صيد با قالبانواع روش
ماهيگيري و مشخصات، اجزا و 
كاربرد آنها را به طور كامل بداند. 

3  

سطح در 
  انتظار

 هايهاي صيد با قالبانواع روش
و كاربرد وتفاوت آنها را  ماهيگيري

 به صورت كامل بداند.
2  

تر از پايين
 انتظارسطح 

هاي هاي صيد با قالبانواع روش
ماهيگيري رابداند ولي اختالف 

 آنها را تشخيص ندهد.
1  
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  گيرماهيگيري با انواع تورهاي گوش
ز طريق گير كردن سر ماهي اصيد هايي هستند كه از زمره دامگير تورهاي گوش

هاي الي نخهدر الب (Entangling) و يا پيچيدن ماهي(Gilling)هاي توردر چشمه
و قابليت  گيرد.ها صورت ميشود. نصب آنها در مسير مهاجرت ماهيآن انجام مي

. دارد بستگي تور دارند كه اين كار به اندازة چشمةپذيري براي صيد را انتخاب
ها ه دام انداختن ماهيرنگ نخ مورد استفاده در بافت تور نقش مهمي در ميزان ب

احتمال به دام افتادن ماهي  ،پذيري نخ بيشتر باشدتبديهي است هرچه رؤيدارد. 
  .)13و  12هاي (شكل در تور كمتر است

  

  
  كردن سرپوش آبششي در چشمه تور ريق گيرگير از طماهيگيري با تور گوش -12 شكل

  

  
  گير از طريق پيچيده شدن در تورماهيگيري با تور گوش-13 شكل
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 ؟كنندطعمة خود را شكار مي، هاي تور مانندايجاد شبكه باوران را كدام گروه از جان    فكر كنيد
هاي ساخته شده توسط اين جانوران به دام افتادن طعمه در شبكه دليل نظر شماهب

  چيست؟
  ال:جواب سؤ
اي ههستند كه با تنيدن تار و ايجاد شبكه ترين جانورانيها يكي از مهمعنكبوت

  خود هستند. گسترده قادر به صيد طعمة
 

  

  

  گير ساختار تورهاي گوش 
ها هاند. اين ديواراز تعدادي ديوارة مستطيل شكل تشكيل شدهگير تورهاي گوش

ه نياز ته بتري را بسهاي طويلشوند و ديوارهمياز عرض به دنبال يكديگر متصل 
 هاييتوري از طول به طناب هايدهند. هر يك از اين ديوارهماهيگيران تشكيل مي

طناب پايين، طناب وزنه نام  طناب شناور و اند. طناب بااليي اصطالحاًوصل شده
ناب ط طناب شناور به دليل اتصال تعدادي كرف به آن اين نام را گرفته است. دارد.
هاي لبيا قا كننده مثل سرب واتصال تعدادي وزنه از مواد سنگينبه خاطر نيز وزنه 

شناور در دو طرف  هاي وزنه واباينگونه ناميده شده است. طنكوچك سيماني 
ديگر، رشته تورهاي متوالي هايي هستند كه از اتصال آنها به يكخود داراي گوشه

اي انتخاب و يا ساخته د به گونههاي مورد استفاده بايشود. كرف ها و وزنهايجاد مي
ها نهزو به بدنة تور گير نكنند. و دونها نششوند كه در هنگام كار با تور وارد چشمه

  متر از يكديگر بر رويسانتي 30-40با فواصل تقريبي  معموالًو شناورها 
يك روبروي ديگري  ست كه هرا شوند. بهتر آنهاي خود اتصال داده ميطناب 

تورهايي كه در آب از شكل همگوني برخوردار شود. قرار داشته باشند تا تور در 
 ها بيشتر انتخابا نسبت به وزنهها رتعداد بويه، شوندبراي سطح آب ساخته مي

ه باال و تور را ب بدگي غلبه يابودن بر نيروي غرق شوند كنند تا نيروي شناورمي
؛ يعني تعداد . برعكس اين موضوع نيز صادق است)15و 14 هايشكل( بكشد
ناوري گي بر ششود تا نيروي غرق شوندها بيشتر انتخاب ميها نسبت به كرفوزنه

  تور را به عمق فروبرد.چيره گردد و 
 خواهيم تور نسبتب ،به صورت شناور هم هستند معموالًاگر در تورهاي سطحي كه 

 نيروي شناوري طناببايد ، تر و در عمق معيني مستقر باشدبه سطح آب پايين
ر ؛ مشابه آنچه دنسبت به نيروي غرق شوندگي درطناب پايين كمتر باشد باال

ست. اما چون هدف غرق شدن كامل تور نيست و گير عمقي حاكم اتورهاي گوش
بايد رشته ، متري) نسبت به سطح آب قرار گيرد3 بايد تور با فاصله مورد نظر(مثالً

 رد.كبه طناب بااليي وصل ، هايي متناسب با عمق دلخواه در فواصل معينطناب
 يتا با مجموع نيرو كنندهايي متصل ميها را به بويهسر آزاد اين رشته طناب

ردد گبر نيروي غرق شوندگي چيره ، شناوري خود و نيروي شناوري طناب بااليي
  .)14 شكل( تور به زير آب شود و مانع از فرورفتن بيشتر مجموعة
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  ساختار تور گوش گير سطحي (الف) و نيمه سطحي (ب) -14 شكل

  
  عمليات ماهيگيري با تور گوش گير شناور با استفاده از قايق -15 شكل

  

هاي مفقود شده در دريا، اگر ناخواسته يا عمدي گير نيز همانند قفستورهاي گوش  بيشتر بدانيد
ها تمام يا ها به آنشده توسط ساير كشتي به آب رها شوند و يا در اثر صدمات وارد

تواند باعث گرفتار نمودن بسياري از از تور مفقود و سرگردان شود، مي قسمتي
اي هي ناخواسته نيز مشابه صيد با قفسهاد. اين صيدا گردتلف شدن آن هو آبزيان 

، دو نمونه از اسارت 16نامند. شكل مي (Ghost fishing)صيد اشباح  ،سرگردان
 دهد.ان در تورهاي سرگردان را نشان ميآبزي
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  ها و پستانداران درياييتورهاي گوش گير بر صيد ال ك پشت اثرات نامطلوب -16 شكل
  

  يامرحله ارزشيابي

 مراحل كاري  رديف
شرايط كار 
(ابراز، مواد، 

 تجهيزات، مكان)
ها، داوري، استاندارد (شاخص  نتايج ممكن

  نمره  دهي)نمره

كار با تورهاي   3
  گوش گير

  تجهيزات:
 

كالس و  مكان:
  كارگاه

  

باالتر از سطح 
  انتظار

گير، ساختار، انواع تورهاي گوش
مشخصات، كاربرد و مزايا و معايب 

  آنها را به طور كامل بداند. 
3  

 سطح انتظاردر 
، مشخصات گيرگوشانواع تورهاي 

كاربرد و تفاوت آنها را به صورت 
  . بداندكامل 

2  

تر از پايين
  سطح انتظار

را بداند ولي  گيرگوشانواع تورهاي 
  1  اختالف آنها را تشخيص ندهد. 
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  وابسته به نور ماهيگيريابزارهاي 
موجودات زنده نسبت به طيف هاي مختلف نور واكنش هاي متفاوتي را نشان 

توان براي صيد آنها استفاده ها ميدهند. در مورد آبزيان با شناخت اين واكنشمي
توان به صيد با تورهاي قيفي، هاي صيد با نور ميترين روشبهينه نمود. از مهم

با پمپ و روش ايرليفت اشاره نمود. دو روش اول در كتاب ماهيگيري تشريح صيد 
  شده است.

  

ر كننده اثدر زير بر عامل نور به عنوان جلبنظر شما كدام يك از عوامل نام برده هب  كار در كالس
  علت آن را توضيح دهيد: ؟مثبت و يا منفي دارد

ا از نظر آرامش، وجود منابع نوري شرايط دري ،ها)كدورت آب، نوع آبزي (تنوع گونه
  . متفرقه

  توان گفت: بر صيد با نور ميثير عوامل نام برده در مورد تأ ال:اسخ سؤپ
 هثير منفي دارد. زيرا مانع از نفوذ امواج نور به اعماق جهت جلب هرچكدورت آب تأ

 شود.بيشتر ماهي به سمت منبع نور مي
و به  دهستنهاي آبزي نوردوست عضي از گونهيرات متفاوتي دارد. بثتأاي تنوع گونه
در حالي كه بعضي گرايش  ؛دهندع نور گرايش مثبت از خود نشان ميسمت منب

دريا راگگيرند. منبع نور در فاصله دورتر قرار ميو نسبت به  ردكمتر و يا منفي دا
و مانع از  شودمي زيرا سبب شكست امواج نور در آب ، اثر منفي دارد،مواج باشد

 د. گردبزيان ميتشخيص درست موقعيت منبع نور از طرف آ
امل و هايي كه ماه كبر صيد با نور اثر منفي دارند. مثالً در شبمتفرقه نيز  نابع نورم

  .هاي كامالً تاريك است، ميزان صيد به مراتب كمتر از شبدرخشنده است
 

  ليفتصيد با اير
 هشيو. در اين ماهي كيلكا با استفاده از نور وجود داردروش سومي نيز براي صيد 

اما به جاي پمپ  ،شباهت زيادي به روش دوم دارد ،كه مكش به كمك هوا نام دارد
، ودشقوي مستقر بر روي كشتي تأمين مياز هواي فشرده كه توسط يك كمپرسور 

كش م خرطومي كنند. هواي فشرده توسط يك لولة الستيكي به لولةاستفاده مي
  هاي ريز كننده به صورت حبابشود و توسط يك دستگاه مخلوطميوصل 

و به دليل  شودميهاي ريز آيد. ورود هوا به لولة مكش سبب انبساط حبابميدر
كنند. اين حركت كه ناشي ولة خرطومي حركت ميسبك بودن به سمت باالي ل

در  نوعي خأل ها است سبباز تودة عظيمي از هواي ايجادشده توسط حباب
نبع نور شده به سمت مهاي جلبشود و تودة آب همراه با ماهيمي پيرامون خود

محتويات روي دستگاه ، ها همراه با آبكند. با رسيدن ماهيرا نيز به باال هدايت مي
شود و ميهاي آن به بيرون و دريا هدايت كننده ريخته شده و آب از الكفكيكت

  شوند.مي كننده ريختهجمعها نيز به سبدهاي ماهي
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  يامرحله ارزشيابي
  

 مراحل كاري  رديف
شرايط كار 
(ابراز، مواد، 

 تجهيزات، مكان)
ها، داوري، استاندارد (شاخص  نتايج ممكن

  نمره  دهي)نمره

4  

كار با ابزارهاي 
ماهيگيري 

وابسته به نور 
(تورهاي قيفي 

باالرونده و 
  پمپ )

  تجهيزات:
 

كالس و  مكان:
  كارگاه

  

باالتر از سطح 
  انتظار

، ساختار، گيرانواع تورهاي گوش
، كاربرد و مزايا و معايب مشخصات

  . ها را به طور كامل بداندآن
3  

 سطح انتظاردر 

نقش نور را در صيد با تورهاي قيفي 
كاربرد اين دو  با و پمپ بداند و

مكانيسم صيد با آنها  روش و
  آشنايي كامل داشته باشد

2  

تر از پايين
  سطح انتظار

روش صيد باتورهاي قيفي باال 
  1  . رونده و پمپ را بداند
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  با انواع تورهاي ترال  ماهيگيري
(Fishing with trawl nets)  

 در اعماق مختلف، ترال ابزارهاي كيسه مانندي هستند كه در عقب كشتي تورهاي
كه در در اين حالت هر آنچه از آبزياني شوند. آب و يا روي بستر دريا كشيده مي

شوند. با اين تور حتي ، صيد ميآن قرار بگيرند مسير آن باشند و جلوي دهانة
كه به امكانات و ادوات مناسب ، از دو هزار متر نيز صيد كردتوان تا اعماق بيش مي

، هيهاي آبزي اعم از ماتمان آن بستگي دارد. بسياري از گونهه در ساخرفتبه كار 
رال د. تورهاي تكرتوان با اين نوع تور صيد نرمتنان(سرپايان) را مي، وستانپسخت

امروز در مقياس وسيعي از جهان توسط كشورهايي كه به درياهاي آزاد راه دارند 
وسط انواع تورهاي ترال به د. قريب به دو سوم صيد جهاني تشونمياستفاده قرار 

تور در سطوح مختلف آب كه البته نوع از اين  پذيري استفادهآيد. امكاندست مي
 ،شودآن كه ابزار تعقيبي محسوب مي؛ فعال بودن بستگي دارد به طراحي آن
بالطبع اقتصادي  هاي صيد وباالي آن در مقايسه با بيشتر روشبازدهي بسيار 

آن در بيشتر جوامع ماهيگيري جهان شده  ، سبب ترويج سريع و توسعةبودن آن
  .)17(شكل  است

  

  
  صيد ماهي با تور ترال  -17 شكل
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ي ادهانة يك كيسة پالستيكي يا پارچه، اگر بخواهيم بدون كمك گرفتن از دست    فكر كنيد
 چه ترفندي را بايد اعمال نماييم؟ ،ايم باز بماندكه به صورت افقي در آب قرار دادهرا 

 متناسب با اندازة دهانةتوان يك قاب كيسه، مي پاسخ سؤال: براي بازماندن دهانة
استفاده  ،كيسه از جنس چوب يا ساير موادي كه در آب دچار تغيير شكل نشوند

   هاي قاب متصل يا چسب نمود.هاي كيسه را به كنارهكرد و لبه
 

  

  
قسمت  هك هستندمخروطي يا قيفي شكل  شكل يك كيسة بيشتر بهتورهاي ترال 

 براي استحكام .هاي توري ساخته شده استبافته صفحاتاز  اصلي آن اعظم بدنة
هايي كه بسته به اندازه و بزرگي آن داراي و شكل دادن به آن نيز از رشته طناب

ا ممكن است در امتداد طولي هاين طناباستفاده مي شود.  ،قطرهاي متفاوت است
 واصل مشخصي ازتور به آن دوخته شده باشند و يا به صورت كمربند در ف ديوارة

ها بناصورت اين ط در هر دو قيفي شكل تور اتصال داده شوند. ديگر به دور بدنةيك
ويژه زماني كه به ،هاي آنه از ناحية داخل تور به ديوارهشد سبب توزيع فشار وارد

  شود. هاي تور ميگردد و مانع از پاره شدن ديواره، ميشودتور از ماهي پر مي
  بندي انواع تورهاي ترال تقسيم:الف

صيد  اييا بر، شونديا قايق كشيده مي با يك يا دو كشتي و معموالًتورهاي ترال 
د شونمجاور و نزديك به آن استفاده مي ها و ساير آبزيان روي بستر دريا ياماهي

شود اما اگر گفته مي (Bottom trawl)روب ترال كف آنهاكه در اين حالت به 
 اهاي مياني ويهايي كه در اليهاي باشد كه براي صيد ماهيگونه به آنهاطراحي 

ي ترال ميان آب آنهابه ، كنند استفاده شودنزديك به سطح آب زندگي و شنا مي
(Midwater trawl) ترال سطحي  و(Pelagic trawl) شود.گفته مي   

 فقي دهانةات مرتبط با باز نمودن انحوه و تجهيز ها بر پايةهاي عمدة ترالگروه
  شوند. بندي ميهدف و يا اهداف ويژه طراحي طبقه هايگونه، ساخت ، شيوةتور

 :ها نشان داده شده استبنديبعضي از اين طبقه 1 در نمودار

  
  طبقه بندي كلي انواع تورهاي ترال  -2نمودار 

اع بندي انوطبقه
تورهاي ترال

بندي بر اساس طبقه
وسايل مورد استفاده 
 در باز نگه داشتن افقي

دهان تور 

بندي طبقه
براساس ساختار 

تور

بندي بر طبقه
اساس صيد هدف

بندي بر طبقه
اساس اهداف 
خاص طراحي

بندي بر طبقه
اساس موقعيت 

محل صيد
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تر قابل تقسيم هستند كه نيز به طبقات جزئي 1هاي نمودار بنديهريك از طبقه
  شود:اشاره مي آنهادر پايين به 

  تور  دة دهانةكننها بر اساس وسايل بازبندي ترالتقسيم:1الف 
 استفاده براي باز نگه داشتن دهانةها بر اساس وسايل مورد بندي ترالدر طبقه

، دشومشاهده مي 3ارائه شده است. همان گونه كه در نمودار  3تور، در نمودار 
استفاده از  ،روش اولتوان باز نگه داشت. دهانة تورهاي ترال را به سه شكل مي

طول دارند.  متر 10ها حداكثر هاي چوبي يا فلزي (شاهين) است. اين ديركركدي
ها تا پيش از ابداع كوتاه است. اين نوع ترال نسبتاً در اين نوع تور  ارتفاع دهانة

 د ميگو و كفشك ماهيان را داشتند.استفاده را براي صيدار بيشترين هاي دربترال
  شوند.ي از نقاط دنيا استفاده مياما امروزه تنها در معدود

معروف هستند، وظيفة باز  ( Otter board)هاي ترال كه به ، تختهدر گروه دوم
هاي كششي به طناب جلو با ها ازنگه داشتن دهانة تور را بر عهده دارند. اين تخته

ور هاي تها نيز دو طناب يا كابل به بالتي وصل هستند. در قسمت عقب تختهشك
 يهاها از طرفين باعث باز شدن بالفرار تخته، كشيشود. در هنگام تورمي وصل

دهد. در نتيجه ميزان ه سطح زير پوشش تور را افزايش ميتور شده و در نتيج
ها ود. اين گروه از ترالششده به طرف دهانة تور نيز بيشتر ميماهي هدايت

  ند. شوميبيشترين نوع تورهاي ترال هستند كه امروزه در جهان استفاده 
  

  
تقسيم بندي انواع ترال بر اساس وسايل مورد استفاده در باز نگه داشتن افقي  -3نمودار 

  دهانه تور
  

 Bottom pair trawl) روبهاي زوجي كفترال بندي، از اين طبقهگروه سوم
(Bull tawl مشابه به صورت هم  وسيله دو شناورهها بهستند. اين دسته از ترال

ي متضمن باز نگه داشتن دو شناور به هنگام توركش شود. فاصلةزمان كشيده مي
   تور است. افقي دهانة

بندي بر اساس وسايل مورد استفاده در طبقه
داشتن افقي دهانه تور باز نگه

دارهاي شاهينترال
(Beam Trawl)

دارهاي دربترال
(Otter trawl)

هاي زوجي ترال
(Pair trawl)
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  باز شدن افقي دهانه ترال توسط ديرك فلزي (ترال شاهين دار ) -18 شكل

  

  
  

  درب دار) ترال دهانه ترال توسط تخته ترال (باز شدن افقي  -19 شكل

  
  باز شدن افقي دهانه ترال توسط دو شناور (ترال زوجي) -20 شكل
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  تقسيم بندي انواع ترال بر اساس موقعيت تور در عمليات تور كشي  -4نمودار 

  
  ماهيگيريها بر اساس موقعيت تور در هنگام بندي ترالطبقه :2الف 

   :دسته ترال قابل ذكر هستند نيز سهدر اين گروه 
ي زكه بر روي بستر دريا براي صيد آبزيان كف روبهاي كف يا كفدستة اول ترال

زي مثل انواع كفشك هاي كفپوستان و ميگو و همچنين ماهيمثل انواع سخت
كنند هايي كه نزديك به كف زندگي ميزمين كن ماهيان و حتي ماهي، ماهيان

  شوند.ميرطراحي شده و استفاده 
 Pelagic (و سطحي )Midwater trawl(آبي هاي ميان، شامل ترالدو دسته ديگر

trawl( شوند.اي محسوب ميهاي چهارقوارههستند كه، از نظر ساختاري جزء ترال 
تري در شنا دارند استفاده هايي كه سرعت بيشاين دو دسته بيشتر براي ماهي

اي نيز قابل استفاده هاي كندرو اما گلهگونهشوند. اما در عين حال براي صيد مي
هاي صنعتي هاي درياي عمان توسط كشتيآبي آن در آبنهاي مياهنمونهستند. 
 شود. ها استفاده ميماهيفانوس برداري از ذخايربراي بهره

  

  
  ماهيگيري با تورترال ميان آبي زوجي (دو شناور) -21 شكل

 بندي بر اساس موقعيتطبقه
)محل صيد (تور 

هاي سطحي ترال
)پالژيك( آبيهاي ميانترال

هاي كفي ترال
)روب كف(
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  اهداف خاص طراحي اسها بر اسبندي ترالطبقه :3الف 
رفت. كار گمقاصد خاص بهتوان با اندك تغييراتي در ساختارشان براي ها را ميترال
هاي فلزي هاي موازي از ميلهصب صفحات فلزي گرد كه داراي شبكهبا ن مثالً

هاي در معرض خطر مثل الك پشت هستند در مدخل كيسة تور از ورود گونه
ين پاي اي كه در بدنةكرد و از طريق حفرههاي دريايي به داخل كيسه جلوگيري 

به خارج از تور هدايت  را آنها ،فلزي ايجاد شده است محل نصب صفحةتور و جلوي 
كه به  (Turtle excluder device)پشت كننده الك. اين وسيله را تفكيكنمود

هاي وفق توان به ترالگويند. از اين گروه ميمي شود،اميده مين (TED)اختصار 
 Separator)كننده هاي تفكيكو ترال، (Eco-Friendly trawl)زيست محيط
trawl) شوند كه بندي ميطبقه ها در اين گروهاشاره كرد. انواع ديگري ازترال

تماس با بستر كم هايو ترال ( High opening trawl)گشاد هاي دهانهشامل ترال
ي اند كه بتوانند ارتفاع بيشتراي طراحي شدهگونه گشاد بههستند. ترالرهاي دهانه

ها كه باالتر از حد هايي از ماهيدهند و در نتيجه گلهاز ستون آب را پوشش 
 كنندد كنند را بتوانند صيبيشتري نسبت به بستر دريا شنا ميمعمول و در ارتفاع 

  .)5نمودار (
  

  
  تقسيم بندي تورهاي ترال براساس اهداف خاص طراحي -5نمودار 

  

بندي بر اساس طبقه
اهداف خاص طراحي 

هاي ترال
كننده تفكيك

Separator
Trawl

 بندي وفقطبقه
زيستمحيط

 (Eco- friendly 
trawl)  

هاي دهانه ترال
گشاد 

High opening 
trawl

هاي ترال
تماس با كم

بستر 
Low drag 

trawl
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  با صفحه اي از شبكه طناب هاي تفكيك كننده در ورودي دهانه تور تورترال -22 شكل

  

  
  

  موقعيت نصب سيستم دريچه خروج الك پشت در كيسه تور ترال -23 شكل
 

  افزايي:دانش
 ستزيحفظ محيطهاي مدافع سازمانج ماهيگيري مسئوالنه توسط ترويبه  با توجه

هايي كه به صورت توجه به كاهش صيد ناخواستة گونه هاي اخير،درياها، در دهه
ويژه در تورهاي ترال به دام افتاده و تلف هصيد ضمني در ابزارهاي ماهيگيري ب

اند كردهدر همين رابطه كارشناسان شيالتي تالش افزايش يافته است. شوند، مي
 نند.كاحي و يا اصالح ابزارهاي ماهيگيري از اين تلفات ناخواسته جلوگيري تا با طر

كار گرفته شده ترال بهوسايلي كه امروزه براي كاهش صيد ضمني در تورهاي 
 By catch reduction(نامند كه از كلماتمي (BRDs)را به اختصار  ،است

devices( صيد ضمني ي كاهندةابزارها«ن ديگر اينها را به بيارفته شده است. گ« 
صيد در كيسة تور ترال مشاهده  ونه ابزار كاهندهمنيز مي نامند. در شكل زير دو ن

 .)24(شكل  شودمي
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 دو نمونه ابزار كاهنده صيد در تورهاي ترال -24شكل 

 
  :ها بر اساس گونه هدف براي صيدبندي ترالتقسيم :4الف 

اي هتورهاي ترال طراحي شده تفاوتيري هدف براي مقاصد ماهيگ با توجه به گونة
، توري جنس بافتة، چشمه ها در اندازةاي با هم دارند. اين تفاوتقابل مالحظه
در اين رابطه حداقل چهار خورد. و حتي ساختار تور نيز به چشم مي ضخامت نخ

يد ص ويژةترال ماهي، ترال ، ترال ميگو :نوع ترال به طور مشخص معرفي شده است
  . )Krill(پوست كريلو ترال ويژة صيد سخت )Cephalopods(سر پايان 

  

 
  طبقه بندي ترال ها براساس گونه هدف صيد  -6نمودار 

  

ها بر بندي ترالتقسيم
اساس گونه هدف صيد

ترال ميگو
Shrimp trawl

ترال ماهي
Fish trawl

ترال سرپايان
Cephalopod trawl

ترال كريل
Krill trawl
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  ها بر اساس ساختار بندي ترالطبقه :5الف 
نيز  آنهاتور مورد استفاده در ساخت  (Panel)تورهاي ترال بر اساس تعداد قواره 

در  قواره.شش و هشت قواره،چهار، ايقوارهشوند. مثالً تورهاي دويبندي متقسيم
  بخش ساختار تور به اين مورد بيشتر پرداخته خواهد شد. 

  

  
   ساختاربندي تورهاي ترال براساس تقسيم -7نمودار 

  

  ساختار تورهاي ترال 
اساساً قيفي ، ترال كف يا ميان آبي ،اعم از كوچك يا بزرگ، تمامي تورهاي ترال

  تشكيل ها را بالهاي آنها به سمت جلو امتداد يافته و كناره شكل هستند و
 و شوندمي ،كنندهايي كه در جلوي تور شنا ميمانع فرار ماهي هابال .دهندمي
كنند. تورهاي ترال جديد عموماً از دوقواره هدايت مي توررا به داخل كيسة  آنها
ند كه اتشكيل شدهره قوابااليي و پاييني كيسه و يا چهار هايبخشتوري در  بافتة

حي هايي كه از طراگيرند. در ترالها را نيز دربرميبال، بااليي و پايين عالوه بر بدنة
تري هاي بيشاي كه قوارههاي شش و هشت قوارهمثل ترال، تر برخوردارندپيچيده

ود شارند. چنين انگاشته ميهاي باال و پايين دتر در بين قوارهنسبت به انواع ساده
تركردن و صيد فيل تري بر حسب كارآيي در زمينةكه بدنة تور از شكل مطلوب
قواره تشكيل عموماً از چهار ،آبي و سطحيهاي ميانبرخوردار است. ساختار ترال

  شده است. 
  د: كرتور ترال را مي توان به اجزاي زير تقسيم  بدنة

   )Codend(كيسه الف) 
  )Extension piece(كيسه ب) پيش

   )Belly(شكم ) پ
  )Baiting(پشتي (بخش مقابل شكم )  ) اليةت
  )Square(مربعي  ) قطعةث
   )Lower wings(هاي پاييني ) بالج

ه بندي براساس گونتقسيم
هدف صيد

قواره ترال هشت

Eight seam trawl

ترال شش قواره

Six seam trawl

ترال چهار قوهار

Four seam trawl
هاي دوقوارهترال

Two seam trawl 
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   )Top wings( هاي فوقاني) بالچ
توان مشاهده اال را در ساختار يك تور ترال مييادشده در ب ، اجزاي25 در شكل

  د. كر

  
 اجزاي تشكيل دهنده تور ترال -25 شكل

  
  يك لبة پيش آمده نسبت به قوارة پايين ديده  معموالًروب هاي كفدر ترال

خش ب از امتداد قوارة، وصل است ه كه به طناب بااليي (طناب شناوراين لب شود.مي
پشتي به سمت جلو درست شده است. وجود اين لبه بيشتر به خاطر ممانعت از 

گيرند، و دچار سة تور قرار ميدر مقابل دهانة كيايي است كه هعمودي ماهي فرار
  وجود  نيز به طناب وزنه متصل شده است. پاييني تور شوند. قوارةترس مي

رد تور سبب وا هاي پايين و باالي دهانة كيسةهاي وزنه و شناور در لبهطناب
ه پاييني دهان طناب وزنه لبةشود. آوردن دو نيروي مخالف به دهانة كيسة تور مي

زشدن كشد. براي بارا به باال ميلبه فوقاني كيسه تور ناب شناور ايين و طرا به پ
ها شود. تختهاستفاده مي (Otter board)تور نيز از دو تخته ترال  افقي دهانة كيسة

اي كه نسبت به راستاي نيروي در اثر زاويه، در اثر كشيده شدن به دنبال شناور
 شوندمواجه مي آنهامواجه با فشار آب بر روي ، كشش به جلو دارند (زاويه حمله)

   .)26هاي (شكل كنندپيدا ميرا ل به گريز از راستاي كشش و تماي
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  دو نمونه تخته ترال فلزي براي استفاده در ترال ميان آبي تك شناوره  -26 شكل

a  تخته ترال سوبر كراب =Suberkrub، b تخته ترال گرد =  
  

  
  وضعيت يك تور ترال در هنگام تور كشي -27 شكل

  
يك توسط دو طناب  كه هر هاي تور نيزبال، در نتيجه اين فرار (به طرفين)

شوند و ميبه طرفين باز ، ترال وصل هستند هاي افسار) به پشت تختة(طناب
  كنند. دهانة كيسة تور را به صورت افقي باز مي

 
هاي ل نيروهاي وارده به آن توسط طنابوضعيت دهانه كيسه تور ترال در اثر اعما -28 شكل

  هاپايين و تخته، باال

 نيروي باال برنده طناب بااليي رال)باز شدن افقي تور (نيروي فرارتخته ت

 نيروي پايين رونده طناب وزنه

  باز شدن افقي تور

 ( نيروي فرار تخته ترال) 
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به فواصل هايي كه شناوري خود را از كرف اليي نيرويطناب شناور يا طناب با
 يها ممكن است از موادكند. جنس كرفاند تأمين ميمعين به آن اتصال يافته

 هاي(پلي وينيل كلرايد) باشد. براي ترال PVCو يا  EVA مثل اتيلن وينيل الكل
هاي پالستيكي سفت در آب هاي عميق معموالً از شناورها و يا بويهمورد استفاده 

ش ها براي افزايشود. گاه در بعضي از تراله به صورت كروي هستند استفاده ميك
 هاي وسطهاي كوتاه به لبهي كه با ريسماننيروي شناوري از يك قطعه برزنت

  طعة برزنتي كه كنند. اين قو باالي تور وصل شده استفاده مي وييبخش جل
در اثر فشار آب در ، استهاي اتصال جلوي آن به تور ترال كمي بلندتر طناب

را  ورت در نتيجه لبة بااليي دهانة و يابد.به سمت باال تمايل مي، كشيهنگام تور
 شود. به اين قطعةدهانه مي شدن بيشتر و باعث باز كشدمينيز با خود به باال 

ممكن است به جاي ها گويند. كايت) مي Kiteبادبادك يا كايت ( برزنتي اصطالحاً 
   پالستيكي و يا حتي چوب نيز انتخاب و ساخته شوند. يك صفحةبرزنت از 

يك سري كابل و يا اشاره شد،  آنهاهاي مختلف تور كه در باال به عالوه بر بخش
را  آنهاتوان رود كه به شرح زير ميكار مياب نيز در ساختار تورهاي ترال بهطن

  :دكرمعرفي 
  

  )(Warpكش تور طناب يدك
  

 
 دهانه تور ترال موقعيت استقرار بادبادك(كايت) بر روي قسمت باالي -29 شكل

  
شامل دو رشته طناب سيمي (در هاي كششي) كش تور (طنابهاي يدكطناب
 هاي سنتي) است.ها و لنجنعتي) و يا طناب معمولي (در قايقهاي ترالر صكشتي

 يعني، علقات آنعالوه بر وزن تور و مت كه درحدي قوي باشندبايد ها اين طناب
دست آمده در آبي) و مجموع صيد بههاي ميانها (در ترالوزنه، هاي ترالتخته
ها و اومت آب بر روي مجموع تور و تختهتور و باالخره فشار ناشي از مق كيسة
تور با عوارض احتمالي بستر دريا را  عةهاي احتمالي ناشي از برخورد مجموشوك

 تيهاي ترالر صنعكش در كشتيهاي يدكنشوند. طنابكنند و دچار پارگي تحمل 
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كش است. طول طناب يدكمتر ميلي 17-28 سيمي ضدزنگ با قطر انواعاز 
 2-7 را آنهاطول  ،به طور متوسط ه عمق صيدگاه و محل توركشي دارد.بستگي ب

اي هتوجه داشت كه اين نسبت براي صيدگاه بايدگيرند. برابر اين عمق در نظر مي
يابد. مثالً در ن نسبت افزايش مياي عمقكند ولي در مناطق كمق صدق ميعمي

نبايد رسد، طول طناب كششي متر مي 50به حدود  آنهاهايي كه عمق صيدگاه
هاي نعتي مجهز كه داراي وينچهاي صمتر باشد. در كشتي 250-300كمتر از 

  چ پيچيده كش بر روي توپي وينهاي يدكطناب، قوي بر روي عرشه هستند
 هو بشوند مياند وهنگام تورريزي به ميزان مورد نظر از روي آن به تدريج باز شده

اندازه در قسمت پشتي دو وينچ هم معموالً يابند.هاي ترال امتداد ميسمت تخته
كش تعبيه شده است. براي هاي يدكن و رهاسازي كابلكردها براي جمعكابين

در متراژهاي  آنهاكش الزم است كه طول كابل يدكزمان دو دقت در رهاسازي هم
ئول وينچ با در اين حالت مس گذاري شود.متر) عالمت 50هر معموالً مختلف (

ساوي يابد تا به طور مه بر روي وايرها اين امكان را ميشدتوجه به عالئم نصب
ي ، تمامندارنداما در شناورهاي سنتي كه وينچ مجهز  .رها كندها به دنبال تور كابل

ها در اين نوع شود. طنابكردن طناب با دست انجام ميعمليات رهاسازي و جمع
   شناورها از جنس سينتتيك و يا الياف گياهي است.

 شود. هاي تخته ترال وصل مياتصال براكتكششي به نقطه  هايانتهاي طناب
  

  
  موقعيت براكت ها در تخته ترال  -30 شكل

   

 براكت ها
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  هاي واسط طناب
 هايانتهاي هر تخته ترال به سمت بال ها به تعداد يك زوج متصل بهاين طناب

 ها را به تور دارند وها به نوعي وظيفه اتصال تختهاند. اين طنابتور كشيده شده
را  كنندها شنا ميهايي را كه در محوطة مابين تختهتوانند ماهياز سوي ديگر مي

   تور هدايت كنند. نهايتاً به دهانةها و به سمت بال
 

 
  

  موقعيت طناب هاي اصلي متصل به تور ترال  -31 شكل
  

   )Bridles( هاي زوجي (افسار)طناب
ابط ر، هاي تور از باال و پايين وصل هستندهاي جلويي بالها كه به لبهاين طناب
طوج طناب پس از ن هاي تور و طناب واسط (طناب رويش) هستند. ايبين بال

گردند. طناب و متصل ميشوند به هم نزديك شده ها دور ميمسافتي كه از بال
  . ب)-31(شكل  شودوصل مي آنهاهاي زوجي به واسط نيز در محل اتصال طناب

   

الف

 ب
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كه به روش استفاده از تورهاي كشتي يا قايق ترالر را با شناورهاي مشابه يك   بحث كالسي
 به نظر شما موتور .يدكنرا مقايسه  ،كنندمبادرت به صيد مي گير و يا قفسگوش

داليل  ؟از نظر مصرف سوخت چطور ؟كداميك از آنها نياز به قدرت بيشتري دارد
  .كنيد بنديبگذاريد و در نهايت جمعخود را به بحث 

تورهاي ترال به دليل ضرورت كشيده شدن به دنبال كشتي و مقاومت : الپاسخ سؤ
ي انرژ موتور كشتي گردد تابا بدنه تور و متعلقات آن سبب ميتماس آب در اثر 

بر  روب كهنيروي مقاومت در تورهاي ترال كف اينبراي اين كار صرف كند. بيشتري 
تور و  زو اصطكاك ناشي ا هستندشوند به مراتب بيشتر مي روي بستر دريا كشيده

نيرو  ه بر اينكشتي براي غلب انرژي بيشتري را از موتور متعلقات آن با بستر دريا
و و تور را به دنبال كشتي به جلكند را خنثي  آنهاكند تا بتواند هاي مقاومت طلب مي

از  تور تدريجي كيسةشدن  مدت صيد با پر فرآيند. بديهي است در حركت دهد
و باز هم نيازمند قدرت بيشتر موتور و طبعاً  يابدميها اين مقاومت نيز افزايش ماهي
 هاي انرژيات صيد است. با افزايش بهاي حاملرف بيشتر انرژي براي ادامه عمليمص
ا ههاي ترالر نسبت به ساير كشتيهاي فسيلي، هزينة كشتيويژه سوختهب ،دنيادر 

و با مصرف سوخت كمتر  تراي صيد غيرفعال كه از موتورهاي كم قدرتهكه از روش
تر صيد آنها نيز بيش طبعاً قيمت تمام شدةكند و ميكنند افزايش پيدا استفاده مي
  خواهد شد.

 
  

  مكانيسم صيد با تورهاي ترال 
ا هيك سر آندارند.  قيفي شكل يتورهاي ترال ساختمان، گونه كه اشاره شدهمان
. در دو طرف اين كيسه دو شوداي گشاد و انتهاي آنها تدريجاً باريك ميدهانه
با باز شدن از طرفين  ها. اين بالتوري به مثابه دو بال به جلو امتداد دارند ديوارة

ند و كشوند سطح زير پوشش صيد در بستر دريا وسعت بيشتري پيدا باعث مي
  . رودر ميتبالطبع بازده صيد نيز باال

، شده به اين قيف توري از قسمت انتهاييهاي واردبراي ممانعت از خروج ماهي
   ). 31كرد (شكل زدن يك طناب مسدود ن را با پيچاندن و گرهبايد ته آ
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  در قسمت انتهاي ساك تور  زدنگرهمراحل مختلف براي  -32 شكل
  

هاي سيمي كه به ويي خود به دو رشته طناب يا كابلهاي تور از انتهاي جلبال
شتي، كحركت گيرند و به تبع د در جهت حركت شناور قرار ميكشتي وصل هستن

سير آن هر آنچه از انواع آبزيان كه در مشود. لذا مجموعة تور به جلو كشيده مي
ام و در ته كيسة تور ترال به د شوندوارد ميقيفي شكل  قرار بگيرند، به اين دهانة

در واقع مكانيسم صيد با تورهاي ترال به نوعي فيلتر كردن آب دريا در . افتندمي
  . ن استمسير حركت كشتي و تور متصل به آ

شان كيسه براي باز شدن دهانة تورهاي ترالتر اشاره شد، همانطور كه پيش
واردكردن چهار نيرو به چهار سوي دهانة كيسه هستند. براي اين كار نيازمند 

ين وي رو به پايمتصل به يك طناب حاوي وزنه است كه نير حاشية پاييني دهانة
كيسه نيز به يك طناب داراي بويه  كند. حاشية فوقاني دهانةرا به آن وارد مي

يسه ك براي باز ماندن دهانة كند.روبه باال را به دهانه وارد مي وصل است كه نيروي
با واسطة دو طناب بلند به  ،(otter board)از جوانب نيز دو تخته فلزي يا چوبي 

هايي كه از وينچ به سمت سيمز سمت ديگر توسط دو كابل به هاي كيسه و ابال
دن رانده ش نيروي آب باعث ،هاگام كشيدن اين تختههن آيند، متصل است.تور مي
شود. اين نيروي گريز از محور فين و خارج از مسير حركت كشتي ميها به طرتخته
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اي كه . زاويهگرددحركت كشتي سبب باز ماندن دهانة تور از جوانب مي مسير
 نسبت به مسير حركت كشتي تخته ترال
 .)33(شكل شودگفته مي(Angle of attack) حمله كند اصطالحاً زاويةايجاد مي

 

  
  زاويه حمله ناشي از فشار آب وارده به تخته ترال و فرار آن از مسير تور كشي -33 شكل

   

 مسير توركشي
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ا همحل اتصال طناب ،و با رسم شكل آن كنيديك تخته ترال را از نزديك بررسي     يق كنيدتحق
دليل جانمايي زنجيرهاي اتصال  و نماييدهاي مختلف را بر روي آن مشخص و كابل

  . مركز تخته توضيح دهيد را در خارج از محدودة
در اشكال مختلف و از جنس ، (Otter board)ال: تخته ترال يا درب ترال پاسخ سؤ
يلي هاي مستطترين آن تختهشود. معمولا تركيبي از تخته و آهن ساخته ميفلزي ي

هاي اصلي آنها از الوار شوند. بدنةاست كه در ترالرهاي ميگوگير بيشتر استفاده مي
اند تشكيل شده است. اما قسمت جلو و زير اي كه به موازات هم قرار گرفتهتخته

شود تا در هاي ضخيم آهني ساخته ميآن كه با بستر دريا در تماس است از تسمه
ده از طرف عناصر سخت سنگي يا مرجاني مقاوم باشد. مقابل سايش و ضربات وار
اي و سوبركراب است. در تصوير هاي گرد، بيضوي، پروانهساير اشكال شامل درب
  د.كرتوان مشاهده ها ي ترال را ميزير بعضي از اشكال تخته

  
= پروانه اي c= بيضي (چوب و آهن)، b =مستطيلي(چوب و آهن)،aسه نمونه تخته ترال: 

 ي)(آهن

  

  

  يامرحله ارزشيابي

(ابراز، شرايط كار  مراحل كاري  رديف
ها، داوري، استاندارد (شاخص  نتايج ممكن  مواد، تجهيزات، مكان)

  نمره  دهي)نمره

5  
ماهيگيري با 
انواع تورهاي 

  ترال

  تجهيزات:
 

كالس و  مكان:
  كارگاه

باالتر از سطح 
  انتظار

انواع تورهاي ترال و شناورهاي ترالر 
را با توجه به مشخصات و كاربرد آنها 

و تجهيزات و  به طور كامل بداند
عملكرد آنها را در عمليات صيد بتواند 

 تشريح نمايد.

3  

سطح در 
  انتظار

هاي ترالر ترال و كشتي انواع تورهاي
را بشناسد و تفاوت آنها را به صورت 

  كامل تشريح كند.
2  

تر از پايين
  سطح انتظار

انواع تورهاي ترال رابداند ولي اختالف 
  1  آنها را تشخيص ندهد. 
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  )Purse seine( ايگردان پيالهتورهاي انواع ماهيگيري با 
توان با روش محاصره نمودن با كنند را مياي حركت ميآبزياني كه به صورت گله

  جا و انبوه صيد نمود.تور به صورت يك
  

شناسيد؟ كردن آنها ميهاي ديگري را براي صيد ماهي از طريق محاصره چه روش   فكر كنيد
  نام ببريد. 

جل ساردين وتورهاي  دام پره،توان به اي ميپاسخ سؤال: از زمره تورهاي محاصره
  .دكراي اشاره گير محاصرهگوش

 

  

  ايبندي تورهاي گردان پيالهطبقه
 ،يا تعداد شناور مورد استفاده ،هدف صيد را بر اساس گونةاي تورهاي گردان پياله

  د:كرتوان تقسيم موقعيت تور در آب به چهار گروه زير مي مقياس صيد و
  

 
 اي بر اساس امكانات و كاربردبندي تورهاي گردان پيالهاتواع طبقه -8نمودار 

ايبندي تورهاي گردان پيالهطبقه

براساس مقياس 
صيد

صيد (مقياس خرد 
)سنتي

مقياس متوسط 
)صيد نيمه صنعتي(

صيد (مقياس كالن 
)صنعتي

بر اساس تعداد 
كشتي در عمليات 

صيد با يك 
)قابق(كشتي

صيد با دو 
)قايق(كشتي

براساس روش 
عمليات

پورسين 
سطحي

پورسين 
مغروق

بر اساس گونه 
)هدف صيد (

پورسين آنشوي

پورسين ساردين

پورسين ماكرل و 
ماكرل اسبي

پورسين تون 
ماهيان

هاي پورسين
هرينگ،كاپلين و 

ماهي كاد
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  ي(پورسين)تورهاي گردان پياله ساختارهاي 
 .وندشكناري و كيسه مياني تقسيم مي اي به دو نوع كيسهتورهاي گردان پياله

ر ها دبدنة اصلي تور ماهي آوريجمع تور است كه بعد از كيسه آن بخش از ديوارة
ي اگردان پيالهتورهاي  شوند. درده و بعد به كشتي انتقال داده ميآن تجميع ش

در  گيرد. ولييسه در يكي از اضالع كناري ديوارة تور قرار ميك، با كيسه كناري
لذا در اين  ؛تور واقع شده است تور در بخش مياني ديوارة، تورهاي كيسه مياني

 به قسمت مياني دام هدايت شده و پس از متمركز شدن تخليه هاماهي، نوع تور
 . )34(شكل  شوندگردد و به كشتي انتقال داده ميمي

  

  
تور  :پانواع تورهاي گردان پياله اي: الف و ب (تور گردان با كيسه مركزي ؛ -34 شكل

  گردان با كيسه كناري)
  

 شونده هستند.اي نيز وجود دارد كه مغروق يا خودغرقتورهاي گردان پيالهنوعي از 
ر ناب فوقاني نيز به زيريزي حتي طاند كه پس از توراي طراحي شدهها به گونهاين

 بر اثر كشش طناب، اي شدن آنود. پس از بسته شدن ته تور و پيالهرآب فرو مي
ن عمق غرق شدگيرد. شود و روي آب قرار ميميطناب فوقاني شناور ، كنندهكيسه

انتظار پس از در عمق مورد نظر براساس مدت زمان  ايگردان پيالهو استقرار تور 
  شود.تنظيم مي ته تور كنندهشده براي كشيدن طناب كيسهتورريزي و زمان صرف

تور با يك كشتي و قايق  اساس محل قرار گرفتن كيسه در بدنةبر را اين تورها 
ي را اگردان پيالهد. تورهاي كر استفادهتوان ميكمكي و يا با دو كشتي (قايق) 

نوع كشتي در هر اما  كرد،كشتي به آب رها  هم از بغل و هم از پاشنةتوان مي
ين از هم، كنندكه تور را از پاشنه به آب رها ميهايي كشتي درروش متفاوت است. 
ته تور ، ماهي سازي تور و محاصره شدن گلةاشود. بعد از رهقسمت نيز جمع مي

توان از يك سو و يا از دو سو آن را به طور كننده كه ميوسيله طناب پيالههرا ب

بال تور

بال تور کیسه تور

کیسه تور الف

ب

پ
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همچنين براي جمع د مي بندند. كروسيله وينچ كشيده و جمع آوري ههمزمان ب
 ،تور يسه و باالخره كوچكتر نمودن پيالةكردن تور و هدايت ماهي ها به سمت ك

د. در انباشته كرآوري و بر روي پاشنه توان ديوارة آن را از يك سمت جمعمي
 تورهاي با كيسه كناري اين كار از جناح مخالف كيسه و در تورهاي با كيسه مياني

كه تور را هايي گيرد. در كشتيديوارة تور صورت مي به طور همزمان از دو جناح
ن است كه تور كمتر دچار بادگرفتگي كنند مزيت آن در اياز پاشنه به آب رها مي

تور  همچنين مانع از حركت مجموعة شود.دادن آن) مي(تأثير باد بر تور و حركت
  شود.در اثر فشار باد و امواج بلند ميبه سمت كشتي 

و شود اما از پهلتور از پاشنه به آب ريخته مي، پورسينر مدل اروپاييهاي كشتيدر 
  گردد. آوري ميجمع

  
  عمليات ماهيگيري با تور گردان پياله اي -35 شكل

  

و استنباط خود را از عملكرد كشتي ماهيگيري و تور  كنيد، را بررسي 35شكل   كار در كالس
و در نهايت با ديدگاه  يدمورد استفاده به طور خالصه حداكثر در يك صفحه شرح ده

  يد.كنگيري نرجويان كالس خود مقايسه و نتيجهساير ه
ا هر خود را به دور آن ريخته و ماهيماهي تو پاسخ: كشتي پورسينر با مشاهدة گلة

كردن تور حلقة سپس با پياله آورد. ديوارة توري به محاصره درميرا در يك 
فراري را به طور كامل و راه هر گونه  كندميكامل  هامحاصره را از زير نيز براي ماهي

تر و كوچكآوري تدريجي تور اين حلقه كوچك نهايت نيز با جمعدر بندد. بر آنها مي
  يابد.ور صيد خاتمه مياز ت هاشود و در نهايت با تخلية ماهيمي

 

  

  (پورسين)اي ساختمان تورهاي گردان پياله
و به روش  استاي بسيار متغيير شكل و تجهيزات تورهاي گردان پياله، طراحي
تي هدف و مشخصات كش گونة، عمق صيدگاه، كارگيري تورهب نحوة، عمليات

دار و هم بدون گره اي هم از تورهاي گرهبستگي دارد. براي ساخت تورهاي پياله
هاي اخير استفاده از مواد اوليه با وزن مخصوص باال را شود. در سالاستفاده مي
 ز چنين مصالحي باعث غرق شدن دهند. استفاده اترجيح مي آنهادر ساخت 
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شود و مق مورد نظر ميتر تور در آب و قرار گرفتن طناب پاييني در عسريع
 شكل تور در شرايط تور ريزيگيري از تغيير گيري بهتر و جلوهمچنين به شكل

ساختمان . براي شناخت بهتر كندكمك ميدار و متالطم هاي جرياندر آب
  شود. مختلف آن در زير توضيح داده ميهاي قسمت، ايتورهاي گردان پياله

 (Bunt)كيسه 
 هشده با روش استفادهاي صيدمحلي است كه پيش از انتقال ماهي اين بخش از تور

بر روي كشتي در آن تجميع داده  )Brailingهاي بزرگ (بريلينگ از ساچوك
است كه به باال و روي عرشه  ايگردان پيالهشوند. كيسه آخرين بخش از تور مي
تر قوي بايد، شودري كه براي ساخت كيسه استفاده ميشود. توي كشيده ميكشت

ي تبرابر با طول كش تقريباً  تر بافته شده باشد. طول اين بخشهاي ضخيمو از نخ
 15-20برابر معموالًكند. ارتفاع كيسه هم متر تجاوز نمي 30-40است و اغلب از 

ر كيسه بستگي ندارد. اگو به ارتفاع عمومي تور و يا ارتفاع جناح مخالف  استمتر 
زير  اييني كيسه بخشدر اين حالت در بخش پ ،اي داراي ديوار بلند باشدتور پياله
ش كيسه تنها از نظر ضخامت نخ بدنة تور اين بخش با بخگيرد. رار ميكيسه ق

 ود.شتوري ديگر محافظت مي تفاوت دارد. گاهي اوقات كيسة تور توسط يك جدارة
تر شيتر و قطر نخ بشبيه بخش كيسه ولي با اندازه چشمه بزرگ داره كامالًاين ج

نند كه نحوي انتخاب ميو پيش كيسه را بهاي كيسه است. اندازة چشمه در بخش
 ،گير شدناي وارد شده به اين قسمت بدون هرگونه حالت گوشهكه تمامي ماهي

تر از درصد كوچك 30-40را آن  نگهداري باشند. از اين رو اندازة چشمة قابل
 گيرند. ها در نظر ميگيرشدن همان گونه از ماهياندازة الزم براي گوش

شوند مياي كه با يك كشتي استفاده گردان پيالهتصال كيسه در تورهاي محل ا
 اي كه با دوشود. ولي در تورهاي پيالهبطور معمول در انتهاي بدنة تور دوخته مي

 شوند كيسه در بخش مياني دوخته شده است.استفاده مي قايق
   (Main body)تور  بدنة
 انتهاي جناح مخالف آن است كه از كيسه تااي گردان پيالهترين بخش تور بزرگ

 ن گله را در حين عمليات صيدكردمحاصره  يابد. اين بخش وظيفةامتداد مي
چشمه  كه اندازةهاي توري از به هم دوختن صفحات بزرگ طاقه بدنه دارد. برعهده

ر د رفتهكارهاي بهشود. نخشود، درست ميمتناسب با صيد هدف انتخاب مي آنها
ي يكدينامهستند و لذا باعث كاهش مقاومت هيدروتر ازكن نسبتاًبافت تور بدنه 

افزايش مي  ،ريزيآب دريا بر تور شده و سرعت فروروي آن را حين عمليات تور
صد از طول تورهاي در 90، اين بخش از تور كه به بال نيز معروف است د.نده

اري رفتهاي بخش بدنه (بال) به قابليت چشمه در گيرد. اندازةرا دربرمي ايپياله
هاي غير از كيسه بستگي دارد. بطور معمول اندازه چشمه در بخشهاي هدف گونه

د. در ساخت گيرنهاي كيسه در نظر ميدرصد بيش از اندازة چشمه 20 -50را 
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هاي لوزي ممكن است وه بر استفاده از بافته با چشمهاي عالتورهاي گردان پياله
  به شكل شش ضلعي هم استفاده كنند. يهاياز بافته
   (Selvedges)ها حاشيه

هاي تور است اين بخش مربوط به حواشي و كناره آيدهمان طور كه از نام آن برمي
تر تشكيل هاي ضخيمشده از نخهاي بزرگ بافتهچند رديف چشمه كه متشكل از

 حاشيه ور قرار دارد.ت هاي بدنهو كناره پايين ،هاي بااليافته است در امتداد بخش
  عرض رت به آن حين اجراي عمليات است. محافظت تور از بروز خسابراي 
 متر در 2-3اي كوچك و چشمه در تورهاي پياله 3-5اي از هاي حاشيهبخش

ها در قسمت پايين ترين حاشيهعريض است.اي خيلي بزرگ و عريض تورهاي پياله
  تور و چسبيده به طناب وزنه قرار دارد.

 (Float line,Lead line, Side ropes)تور هاي شناور،وزنه و كنارةطناب
 Foot)حاشيه پايين به طناب وزنه  و (Head rope)به طناب شناور  حاشيه باال

rope) متغيير  9/0تا 5/0يختگي از يابند. بسته به طراحي تور ضريب آوال مياتص
نه زطناب و يي (شناور ) است.تر از طناب باالبزرگ است. اين ضريب در طناب وزنة

هاي است. حاشيه تر از آندرصد بزرگ 10يا به طور معمول برابر طول طناب شناور
 از داليل يكي شوند.صل ميو (Gavel lines)هاي جانبي جانبي تور نيز به طناب

اي (پاور بلوك) ين با باال آن است كه وينچ قرقرهاين اختالف در طول طناب پاي
لذا اين امر در ؛ كشدتر از طناب شناور(طناب باال) مياب وزنه را سريعطن معموالً

تواند سبب بروز مشكالتي از قبيل كاهش در صيد مي آنهاصورت برابر بودن طول 
طناب شناور شل ، تر طناب وزنهزيرا با باال آمدن سريعها شود. ر ماهيناشي از فرا

گردد و راه براي فرار مي و شكاف بين دو جناح تور در زير آب بيشتر شودمي
 .)37(شكل  شودها هم باز ميماهي

   (Bridles & Tow line)ها و طناب كششي تور برايدل
شود كه به صورت عدد هفت هايي گفته ميبرايدل يا طناب زوجي به طناب

 مناسبي براياز طول طناب كششي كه به طناب پايين وصل شده است.  رسي)(فا
ن برخوردار است از طرفين به طناب كردن آتسهيل در عمليات تورريزي و جمع

  .)37(شكل  باال وصل است
  (pursing arrangement)اي تور هاي پياله كنندهكيسه تجهيزات

بستن ته تور بعد از به محاصره اي براي هاي گردان پيالهكننده در تورطناب كيسه
هايي كه به از درون حلقه كه اين طناب شود.ماهي استفاده ميدرآوردن گلة 

كند بايد از نيروي از اند عبور مياي متصل به طناب وزنه آويخته شدههبرايدل
مقاومت خوبي در قبال سايش برخوردار باشد. طول اين طناب  گسيختگي باال وهم

ا نيز از جنس هحلقهشود. رابر طول كل تور در نظر گرفته ميب 5/1به طور معمول 
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مقاوم به خورندگي در آب شور (برنز يا استينلس استيل)  زنگ وفلزات با قابليت ضد
   شوند.ميانتخاب 
 (Floats & Sinkers) هاها و وزنهكرف
 هيابي ببراي دست، كه به طناب پاييني (طناب وزنه) وصل شده استهايي وزنه

Kgr.m-1 3-1 8 وكوچك اي گردان پياله درتورهايKgr.m-1  گردان در تورهاي
يز ها نباشد. مجموع نيروي شناوري كرفاي بزرگ ويژه صيد تون ماهيان ميپياله

در ناحيه كيسه  تور و متعلقات آن در زير آب است.برابر مجموع وزن  5/3الي  5/1
كنندگي) ناشي از رفتن در آب (نيروي غرقنيروهاي فرو  كردنتور، براي خنثي 

ها كه در كيسه ين ناحيه و همچنين فشار وزن ماهير بودن تور در اتسنگين
وان تكنند. براي اين كار مي، نيروي شناوري را بيشتر تأمين ميشوندتجميع مي
ان د. اين بدكركيسه كمتر  متصل به طناب بااليي را در ناحية هايفاصله كرف

اير بااليي نسبت به س معنا است كه تعداد كرف در ناحيه كيسه به ازاي طول طناب
بايد توجه داشت كه سرعت فروروي طناب قاط تور در اين طناب بيشتر است. ن

گري نيز دي عواملبلكه ، ها نيستدر آب تنها منحصر به سنگيني وزنهپاييني تور 
، به متر بر ثانيه 2/0-3/0در جريان آب با سرعت  مثالً  ستند.در اين امر دخيل ه

 يابد.برابر كاهش مي 5/1-2سرعت فروروي ، تور در ديوارةدليل انحناي ايجادشده 
 5/1طور متوسط هريزي كند بعت فروروي اين طناب در جريان تورهمچنين سر

ه به هايي كوزنه از نظر عملي ميزان برابر نسبت به تورريزي سريع بيشتر است.
  هاي مياني تور بيشتر است. افزايند نسبت به بخشها ميابتداي بال

ي هاحلقه آنهاهاي برايدل(زوجي) وصل است كه در پايين طناب، طناب پايين به
بليت دار (با قايرهها ممكن است ساده و يا از انواع گفلزي بسته شده است. اين حلقه

  متر و قطر حلقهميلي 10-15ساده داراي قطر ميله  ) باشند. انواعگيباز شوند
 شدن واير (طناب سيمي)هستند. به دليل سايش ناشي از رد مترسانتي 15- 20

ين باال است. قطر ا نسبتاًاستهالك اين حلقه ها  آنهاكننده ته تور از ميان كيسه
 گرفته تر در نظر م 5-10ها متر است. فاصلة حلقهميلي 10-25ها نيز طناب

ي آن را نشان اي و اجزااختمان عمومي يك تور گردان پيالهس .)37 (شكل شودمي
  دهد. مي

  
  ساختار تور گردان پياله اي و اجزاي مختلف آن -37 شكل



 هاي ماهيگيريروش

 47

  

  يامرحله ارزشيابي

(ابراز، شرايط كار  مراحل كاري  رديف
ها، داوري، استاندارد (شاخص  نتايج ممكن  مواد، تجهيزات، مكان)

  نمره  دهي)نمره

تور گردان   6
  پياله اي

  تجهيزات:
 

كالس و  مكان:
  كارگاه

باالتر از سطح 
  انتظار

انواع تورهاي گردان و مشخصات و 
  3  كاربرد آنها را به طور كامل بداند. 

سطح در 
  انتظار

انواع تورهاي گردان و تفاوت آنها را به 
  2  . بداندصورت كامل 

تر از پايين
  سطح انتظار

بداند ولي  انواع تورهاي گردان را
  1  اختالف آنها را تشخيص ندهد. 
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  هاي ماهيگيري روش شايستكيارزشيابي 
 :شرح كار

، گيركار با انواع تورهاي گوش، هاها، كار با انواع رشته قالبتله و ساحلي صيد ابزارهاي، هاي ماهيگيريروش
  ياهاي گردان پيالهماهيگيري با انواع تورهاي ترال، كار با انواع تور، ابزارهاي ماهيگيري وابسته به نور كار با

 :استاندارد عملكرد
در اين بخش از كتاب ماهيگيري، هنرجويان عزيز با انواع فنون و ابزارهاي مهم و رايج ماهيگيري در ايران و 

كارگيري آنها در صيد انواع جهان آشنايي پيدا خواهند كرد. آنها همچنين پيرامون ساختار و مكانيسم نحوه به
ت مهم مربوط به اثرات زيست محيطي ادوات معرفي شده بر آبزيان نيز آبزيان با ارزش تجاري و با بعضي از نكا

  آگاهي الزم را خواهند يافت.
 :شرايط انجام كار و تجهيزات

دماي استاندارد و تهويه مناسب در محيط كار و آموزش، دسترسي به امكانات كمك آموزشي (فيلم،  :شرايط
  رايانه، اينترنت و كتب شيالتي). 

هاي جمهوري اسالمي هاي دريايي مربوط به حوزه آباينترنت، كتب مرجع شيالت، رايانه و نقشه: تجهيزات
  ايران

 معيار شايستگي:
  

  نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولي از مرحله كار رديف

 و هاقفس ساحلي، ماهيگيري كار با ابزارهاي  1
    2 هاي صيدتله

   1 هاي ماهيگيريكار با قالب 2
   1 گيرتورهاي گوشكار با 3
   1 كار با ابزارهاي ماهيگيري وابسته به نور 4
   1 ماهيگيري با انواع تورهاي ترال 5
   1 ايماهيگيري با انواع تورهاي گردان پياله 6

توجهات  شايستگي هاي غير فني، ايمني، بهداشت
رعايت قواعد و اصول در  - زيست محيطي و نگرش:

استفاده صحيح و ايمن از ابزار و  -محيط كارگاه و كالس 
تميز كردن محيط كارگاه پس از  -مواد مورد استفاده 

 رعايت نظم و مقررات در محيط كار-خاتمه كار

2    

  *  ميانگين نمرات
  

  .باشدمي 2حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي 
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  2 پودمان   

  كار با مواد و ابزارهاي مورد استفاده در ماهيگيري

مربوط به يك كارگاه ساخت و تجهيز ابزارهاي ماهيگيري و نحوه بافت تور به  پودمانابتداي  عكس
اسب. منهاي مجهز و داراي امكانات اخت ابزارهاي ماهيگيري در كارگاهاهميت س. صورت دستي است

ي آشناي. تواند عالوه بر ارتقاِدقت درساخت مانع از اتالف وقت و كاهش ضايعات مواد خام نيز گرددمي
با اصول بافت تور يكي از الزامات مهارتي براي ماهيگيران است تا بتوانند در مقاطع مورد نياز نسبت 

ن . به هميفاده خود اقدام نمايندبه تعمير خسارات احتمالي وارده به انواع تورهاي ماهيگيري مورد است
  .انتخاب شده است علت اين عكس
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  عملي -نظري نوع درس:
  ساعت؛ 60 كل ساعت:

  ساعت؛ 24 ساعت نظري:
  ساعت 36 ساعت عملي:

قادر باشد اجزاي مختلف  پودمانهنرجو بايد پس از پايان اين  :پودمانهدف كلي 
مرسوم در مناطق مختلف كشور به ويژه در سواحل شمال و  ماهيگيريابزارهاي 

جنوب كشور راشناسايي نموده و نحوه كار با آنها و مكانيسم عملكرد ادوات معرفي 
در كنار صيادان خبره و مجرب با استفاده از در عين حال بتواند . شده را بداند

هاي خود به عنوان يك ماهيگير جوان و با پشتوانه علمي در صنعت آموخته
  .ماهيگيري كشور خدمت نمايد

 تشخيصي ارزشيابي
در اين بخش يعني در ابتداي جلسه قبل از بيان اهميت و ضرورت بهتر است به 

كار با ابزارهاي مورد استفاده رت عنوانِ پرسش آغازين در خصوص اهميت و ضرو
توجه به سطح معلومات هنرجويان مطالب  از هنرجو سؤال شود تا با ماهيگيريدر 

  .جديد در اين بخش ارائه شود
 سؤاالت پيشنهادي

  از چه موادي ساخته مي شوند؟ ماهيگيريابزارهاي  
 چه  ساختار نخ هاي مورد استفاده در ساخت تورهاي ماهيگيري چگونه است و از

 شوند؟موادي تهيه مي
 خصوصيات الياف مصنوعي چه برتري نسبت به الياف طبيعي دارند؟ 
 چه عواملي باعث تخريب الياف طبيعي مي شوند؟ 
 گيري ظرافت نخ از چه سيستم هايي استفاده مي كنند و تبديل اين براي اندازه

 ها به چه صورت است؟سيستم
 مي نشان مي دهند؟جهت تاب وپيچش نخ و طناب را با چه عالي 
 و منظور از هايي تشكيل شده است از چه قسمت ساختار يك قالب ماهيگيري  

 هايي است؟هاي خاص چه نوع قالبقالب
 ؟. گير از چه موادي استفاده مي شودگوش در ساخت يك تور 
  د؟وشچگونه محاسبه مي و مفهومي استبه چه ماهيگيريضريب آويختگي در تورهاي 
  شود؟هايي استفاده مياز چه شاخص ماهيگيريبراي توصيف اندازه چشمه يك تور 
 فرق كرف و بويه از نظر كاربرد در چيست؟ 

در اين قسمت حتما ضرورت ندارد كه پس از پرسيدن سواالت به همه سواالت به 
  .صورت كامل پاسخ دهيد بلكه در اين مرحله به صورت كلي و كوتاه پاسخ داده شود

 مورد هاي ابزار و مواد با يعني كار پودمانه بيان اهميت و ضرورت اين سپس ب
    . پرداخته شود ماهيگيري در استفاده

 2واحد يادگيري
كار با مواد و ابزارهاي مورد استفاده 

 در ماهيگيري
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  مواد خام مورد استفاده در توليد نخ هاي ماهيگيري
  الياف طبيعي

براي توليد نخ هاي مورد استفاده در بافت تورهاي ماهيگيري از دو گروه الياف 
در دسته اول بيشتر الياف منشاء گياهي و . استفاده مي شودطبيعي و يا مصنوعي 
 ،سيزال، توان به الياف پنبهترين الياف گياهي مياز مهم. يا منشاءجانوري دارند

  .)1شكل (كتان و كنف اشاره نمود ، مانيال
  

)1(  )2(  

ي مختلف آن براي تهيه ليف هااز الياف قسمت كنف يك نمونه از گياهاني است كه -1شكل 
 ) انواع طناب كنفي2(، )مزرعه كشت گياه كنف 1(. شودطناب استفاده ميدر بافت 

  

 ،پيش از ساخت و رواج الياف مصنوعيتر بوده و تا تر و نرمپنبه از همه ظريف الياف
. گرفتمي قرار استفاده ضخيم مورد نازك تا نسبتاً و ظريف هاينخ ساخت در
. دندشگير سبك بكار برده ميتورهاي گوشاي بيشتر براي بافت ظريف پنبههاي نخ

مثل تورهاي دستي  ماهيگيري تورهاي انواع ازساير بسياري ساخت معذالك براي
تورهاي تله اي وحتي تورهاي احاطه اي ، تورهاي ترال كوچك، پرتابي (ساليك)

تارهاي متصل به پنبه دانه الياف پنبه از . نيز از نخ هاي پنبه اي استفاده مي شد
الياف طبيعي به دليل برخورداري از مواد آلي در مجاورت با آب . به دست مي آيند

  .گيرندو رطوبت به شدت در معرض پوسيدگي و فساد قرار مي
شوند هاي سلولزي ميه سبب تسريع فساد و اضمحالل فيبرعامل اصلي ك 4

  عبارتنداز:
 طول مدت ، جاد پوسيدگي آباي وقدرت تخريب ، دماي آب، نوع فيبر  

  .آب وري درغوطه
  مقاومت الياف مختلف از انواع گياهان در قبال فساد با هم فرق داشته و سبب

در بين الياف گياهي . مي شود كه بعضي از آنها نسبت به ديگري مقاوم تر باشد
به ترتيب مقاومت  ماهيگيرير ابزارهاي دشناخته شده و مرسوم براي استفاده 

  .كنف و نارگيل اشاره نمود، سيزال، پنبه، رامي، شاهدانه، كتان، توان بهمي
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 هاي گرمفساد الياف گياهي در آب هاي سرد به مراتب كندتر از آين پروسه در آب
اين امر ناشي از فعاليت ميكروب هاي تجزيه كننده است كه در . انجام مي شود

  .نسبت به آب هاي سرد تندتر است آنهاعاليت هاي گرم قدرت تكثير و فآب
  .قدرت تخريبي آب هاي جاري در ايجاد فساد نسبت به آب هاي راكد بيشتر است

الياف سلولزي به كار رفته باعث  آنهاماند گاري طوالني ابزارهاي ماهيگيري كه در 
تخريب و فساد الياف آن شده و در نتيجه طول عمر مفيد آن را نسبت به ابزارهاي 

  .تر كاهش مي دهدسريع مشابه كه به صورت موردي استفاده مي شوند
الياف  ،به دنياي صنعتالياف مصنوعي  رفيعمبعد از  بنا به داليل ياد شده بود كه 

يگاه خود را در ماهيگيري از دست دادند و امروزه به نسبت به سرعت جاگياهي 
  .خيلي كمي استفاده مي شوند

  
هاي گرم نخ هاي به كار رفته درتورهاي پنبه اي زودتر تجزيه مي شوند؟آبچرا در     كار در كالس

ها در مناطق گرم و مرطوب بسيار باال توضيح سوال: اصوالً فعاليت ميكرو ارگانيسم
يي زودتر دچار هانابه همين دليل مواد آلي طبيعي در چنين مك. و شديد است
به همين خاطر تورهايي كه از . گي شده و عمرشان كوتاه خواهد بودتجزيه و پوسيد
بايست پس از استفاده در مجاورت هواي آزاد مي، اي بافته شده اندنخ هاي پنبه

  .آويخته و خشك شوند
اي با منشاء گياهي اهيگيري كه از تورهوكوتاه شدن عمر ادوات م كاهش دوام

 هاي آلوده ناشي از چيست؟در آب ساخته شده اند
هاي مختلف تجزيه پذير ه شد كه مواد آلي در مقابل ميكروارگانيسمدر باال اشار

ر يكي ديگ. كنندوبت و دما نيز به اين امر كمك ميبوده و شرايط محيطي مثل رط
ي بديه. ميزان بار ميكروبي موجود در محيط است از عوامل موثر بر تجزيه مواد آلي

ن اي وبار بيشتر ميكروبي در محيط است  تر باشد به معناياست هرچه آب آلوده
ساخته شده از الياف طبيعي در  هايمعناي سرعت بيشتر پوسيدگي تور و يا نخ

  .هاي آلوده استآب

  

  
شده مثل نخ در مقابل پوسيده گي به قدمت تحقيق پيرامون محافظت موادنساجي     بيشتربدانيم

در همين رابطه روش هاي . استفاده از الياف گياهي در ماهيگيري باز مي گردد
از  .متعددي براي محافطت الياف گياهي از پوسيده گي نيز به كار بسته شده است

زمره روش هاي عملي كه ماهي گيران براي اين منظور به كار مي گيرند استفاده از 
قطران چوب(كاربو لينئوم) بهتنهايي يا ، رهاي استخراج شده از زغال سنگقي

اي هآغشته نمودن با تركيبات تانن و روغن. بنزن و غيره است، مخلوط با مواد نفتي
 استخراج شده از پوست بعضي درختان خاص و همچنين تركيبات فلزي مثل

مله از ج، تالين)سولفات مس و اكسيد مس(تس، نفتنات مس، كرومات پتاسيمبي
روش هايي است كه توسط مراكز تحقيقات صنعتي ويا صنايع شيميايي معرفي 

  . شده اند
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ميالدي و بواسطه تالش هاي دانشمند  1920توسعه الياف سينتتيك از حدود دهه    بيشتربدانيم
در ، ميالدي 1953(برنده جايزه نوبل سال  H. Staudingerمعروف شيميست آقاي 

هاي ده دريافت كه تمام مواد فيبري از مولكولربنام. شيمي ) شروع شدعلم 
زنجيره اي طويلي كه از اتصال تعداد زيادي واحدهاي مساوي و ساده به هم تشكيل 

همان خصوصياتي را نشان مي داد كه الياف  ويژگياين . شده اند درست شده است
پايه همين يافته بود كه بر . دهندطبيعي در صنايع نساجي از خود نشان مي

در طول پنجاه سال بعد تحقيقات وسيعي صورت گرفت كه منجر به  "متعاقبا
در ابتدا نيز اين تحقيقات از آمريكا و بعد در آلمان . توسعه اين كشف در جهان شد

حاصل اين پژوهش ها منجر به خلق اشكال فيبري كه تحت عنوان  استمرار يافت
، امروزه كشورهاي ديگري مثل ژاپن. شدند گرديد ناميده "هاماكرو مولكول"

  .فرانسه و روسيه نيز در توليد اين نوع محصوالت پيشرو هستند، انگليس، ايتاليا
   

براي پي بردن هرچه بيشتر به تنوع نام هاي تجاري براي گروه هاي مختلف الياف 
معذالك عليرغم ، اشاره شده است آنهابه تعدد اسامي تجاري  1در جدول ، سينتتيك

، هنوز نمي توان ادعا نمود كه اين ليست كامل است، اين همه اسامي متنوع و زياد
هاي جديد توليد كننده در كشورهاي به روز كردن آن با توجه به احداث شركت، زيرا

  .)2جدول(در هرسال كماكان وجود دارد آنهامختلف امكان اضافه شدن 
  

  بعضي اسامي تجاري گروه هاي مختلف الياف سينتتيك در پاره اي ازكشورها  -1جدول 

گروه الياف
  اسامي تجاري دربعضي كشورهاي جهان سينتتيك

، انكالون(هلند و انگلستان)، آنزالون(هلند)، (هلند)آميالن (PA)پلي آميد 
  ا)نايلون(آمريك، استيلون(لهستان)،پرلون(آلمان)،كاپرون(روسيه)

 ،تريتال(ايتاليا)، ترگال(فرانسه)، ديولن(آلمان)، داكرون(آمريكا) (PES)استرپلي 
  ترويرا(آلمان)،تترون(ژاپن)،تريلن(انگليس)

 ،درايلن(انگليس)، كورلن(انگليس)، كورفي پالست(پرتقال) (PE)پلي اتيلن 
   ،ايمپلكس(هلند)، كانه اليت(ژاپن)،هايزكس(ژاپن)،اتيلون(ژاپن)

، مراكلون(ايتاليا)، (آلمان) PPهوستالن، دانافلكس(دانمارك) (PP)پلي پروپيلن
  اولسترون(انگليس)،زكس(ژاپن)-پرو،نوفيل(انگليس)

پلي وينيل
  وينيون(آمريكا)، تويرون(ژاپن)، ويلون(ژاپن) (PVC)كلرايد

پلي وينيليدن
(PVD) (ژاپن)ساران (ژاپن و آمريكا)، كوره هالون  

پلي وينيل الكل
(PVAA) (ژاپن)وينيلون(ژاپن)، مولون (ژاپن)ِ، كوره مونا(ژاپن)، كورالون 
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  تنوع و تعدد اسامي تجاري در گروه هاي مختلف الياف مصنوعي (سينتتيك)-2جدول 
 تعداد اسامي تجاري عالمت اختصاري گروه الياف مصنوعي (سينتتيك) رديف

  PA6 88  6پلي آميد  1

  PA6. 6  186  6/6پلي آميد  2

  PES 100  استر(تترون)پلي   3

  PE  78  پلي اتيلن  4

  PP  136  پلي پروپيلن  5

  PVC  46  پلي وينيل كلرايد  6

  PVD 19  پلي وينيليدن كلرايد  7

  PVA /PVAA 24 پلي وينيل الكل  8

  
  شناسايي الياف مصنوعي (سينتتيك)

الياف مصنوعي را در آزمايشگاه هاي صنعتي با استفاده از خصوصيات فيزيكي و 
ي شناساي از يكديگر تميز داده و توانطي فرآيندهاي مختلف مي آنهاشيميايي 

نند كهاي ماهيگيري فعاليت مياما اين كار براي كساني كه در روي كشتي. نمود
ولي يك راه ساده و عملي وجود  .تنها ممكن است بر اساس تجربه امكان پذير باشد

را  اآنهتوان دارد كه با كمترين امكانات و بدون نياز به تجهيزات آزمايشگاهي مي
براي اين كار وجود . استفاده از شعله براي سوزاندن نمونه است، اين روش. شناخت

ي كاف، يك فندك يا چراغ الكلي (گازي) همراه با نمونه مورد نظر براي شناسايي
د تواننمي، زا در محيطهنرآموزان با رعايت احتياط كامل و بدور از مواد اشتعال. است

هاي در قالب فعاليت، اين روش را به كار گرفته و با نظارت بر كار هنرجويان
يش خودرا با مندرجات جدول شماره تا نتايج آزما را ترغيب نمايند آنها، كارگاهي

  .تطبيق و نتيجه گيري نمايند 3
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  شناسايي الياف سينتتيك با استفاده از روش سوزاندن -3جدول 
  جنس ا لياف

مرحله 
  سوزاندن

و پلي آميد  6پلي آميد
6/6  

PA6. 6 and PA6

  پلي استر
PES 

  پلي اتيلن
PE  

  پلي پروپيلن
PP 

  پلي وينيل كلرايد
PVC  

PVD 

(Saran)  

پلي وينيل 
  الكل

PVA(A) 

 درون شعله

شود و ابتدا ذوب مي
- سپس با شعله مي

دود حاصل . سوزد
هاي قطره. سفيد است

حاصل از ذوب به رنگ 
  . چكدزرد مي

شود و با ذوب مي
- ي روشن ميشعله

دود آن سياه و . سوزد
- قطره. اي استدوده

هاي حاصل از ذوب به 
  . چكدپايين مي

چروكيده و ذوب 
- شود و با شعلهمي

. سوزدي منور مي
هاي حاصل از قطره

- ذوب به پايين مي

  . چكد

چروكيده و 
ذوب ميشود و 
همراه با شعله 
 .نوراني ميسوزد

قطره هاي 
حاصل از ذوب 
به پايين 

 .ميچكد

به سرعت 
چروكيده و ذوب 

- اما نمي، ميشود

دوده اش . سوزد
ذوب و به مواد ريز 
و سياه تبديل 

  . ميشود

ذوب ميشود و با 
شعله ي روشن 

  . ميسوزد

به سرعت 
چروكيده 

ميشود و فر 
ميخورد و با 

له نوراني شع
  . ميسوزد

پس از 
برداشتن از 
  روي شعله

با چكيدن قطره هاي 
ذوب شده سوختن 

دانه هاي . خاتمه ميابد
كوچك در انتهاي 
. نمونه ظاهر ميشود

دانه هاي گرم حاصل 
از ذوب در اثر كشيدن 
به صورت نخ هاي 

  . نازك در مي آيد

با چكيدن قطره هاي 
، حاصل از ذوب

سوختن متوقف 
دانه هاي . ميشود

كوچك و سياه در 
انتهاي نمونه ديده 

قطره هاي . ميشود
ذوب شده و داغ در اثر 
كشيده شدن به 
صورت نخ نازك درمي 

 .آيند

سوختن با سرعت 
. استمرار ميابد

مواد حاصل از 
سوختن قابليت 
 . كش آمدن ندارند

سوختن به 
آهستگي ادامه 

مواد داغ . ميابد
حاصل از ذوب 
در اثر كشيده 

به صورت شدن 
نخ هاي ظريف 

  . در مي آيند

مواد داغ و مذاب 
حاصل قابليت 
كشيده شدن 

  . ندارند

بالفاصله 
سوختن متوقف 

مواد . ميگردد
مذاب حاصل از 
سوختن قابليت 
اين را دارند كه 
در اثر كشيده 
شدن بصورت نخ 

  . ظريف درآيند

به سرعت به 
سوختن ادامه 

مواد . ميدهد
حاصل از ذوب 
قابليت كشيده 

  . شدن ندارند

خاكستر 
  باقي مانده

دانه هاي حاصل از 
سخت و ، گرد، سوختن

زرد رنگ وقابل خورد 
  . شدن نيستند

دانه هاي سياه سخت و 
غير قابل خورد شدن 

  . است

فاقد دانه هاي 
حاصل از ذوب 

همانند . است
پارافين شكننده 

  . است

سخت و گرد و 
به رنگ قهوه 
اي تا سياه 
هستند و قابل 

شدن خورد 
  . نيستند

بدون ذرات ريز 
دانه ( مثل مهره ي 
تسبيح) و بي 

سخت و ، شكل
متمايل به سياه 

  . هستند

، متخلخل
متمايل به سياه 
و داراي اشكال 
 .نامنظم هستند

قابليت خورد 
، شدن دارند

ذرات دانه اي 
  . شكل ندارند

سخت و به رنگ 
قهوه اي و سياه 
است و در 
اشكال نامنظم و 
قابليت خورد 

  . شدن دارد

شبيه كرفس با بوي   بوي دود
  ماهي

، بصورت دوده ي چرب
همراه با كمي بوي 

شبيه الك و ، شيرين
  . معطر

شبيه پارافين در 
حال سوختن 

  . است

بويي شبيه 
آسفالت در 
حال سوختن 

مثل موم ، دارد
 .و پارافين

بوي خوش و نافذ 
شيرين تا ترش 

  . دارد

بوي تند و زننده 
  . و نافذ دارد

بويي تند ، نافذ
شبيه به كلر 

  . دارد
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  دانش افزايي
شناخت مفهوم نخ هاي تابيده الزم است به اهميت تاب و تعريف آن به به منظور

  .طور مختصر اشاره شود
 Twistتاب (پيچش)

نخ تابيده ويا نخ توربافي اطالق  ؛وضعيت مارپيچي اجزاي يك نخ خام بهتاب واژه 
اين واژه بيانگر تعداد تابي است كه به ازاي هر واحد از نظر ارزش عددي . مي شود

اب ت. و يا در يك اينچ، تعداد تاب در هر متر "مثال، طول در رشته ها اتفاق مي افتد
ميزان تاب در نخ و حتي طناب ها . دهندنشان مي t/mرابه طور معمول با حروف 

به طور . اردد آنها قابليت كش ساني تاثير بسيار زيادي بر نيروي از هم گسيختگي و
. متوسط و سخت، نرم: معمول سه درجه از تاب يا پيچش تمايز داده شده است

گاهي ترجيح داده مي شود كه يك درجه چهارمي نيز به اين سه درجه اضافه شود 
  .مي شود كه با نام خيلي سخت از آن ياد

اي ه سطح مطلوب تاب براي يك نخ توربافي به طور طبيعي بستگي به نيازمندي
 از"تورهاي گوش گير معموال. كه استفاده مي شونددارد ماهيگيرينوع ابزار هاي 

 اماتورهاي ترال كف و تورهاي پياله اي و. نخ هاي داراي تاب نرم برخوردار هستند
بسياري از ابزارهاي ماهيگيري كوچك نيازمند تاب متوسط در نخ هاي استفاده 

اي هال ميان آبي و رشته قالب ها نيز از نختورهاي تر. شده در بافت تورخود هستند
 Braided nettin yarnدر مورد نخ هاي بافته . تاب سخت برخوردار هستند واجد

  نيز به صورت مختصرتوضيحاتي به شرح زير اضافه مي شود:
نخ هاي بافته از طريق در هم تنيدن تعدادي رشته كه به صورت مورب و متقاطع 

اين نخ ها از شكلي لوله مانند برخوردار . ته مي شودساخ. در هم بافته شده اند
: مورد توجه است آنهادر اين نوع از نخ ها سه فاكتور ضروري در ساختار . هستند
  .تعداد و نوع رشته و ساختار بافت (نحوه تنيدن)، مغزه

  دانش افزايي
هاي تمسيس ها؛گيري نخبراي اندازه در كتاببه غير از دو سيستم رايج نام برده شده 

ديگري نيز وجود دارند كه البته خيلي مرسوم نبوده و تنها در معدود كشورهاي 
معادل بعضي از اندازه هاي الياف مختلف ، 4جدول . استفاده مي شود آنهااروپايي از 

  .سينتتيك را در دو سيستم تكس و دينيير نشان مي دهد
  Metric number عدد متريك

دراين . دهندنشان مي Nmرا با حروف  آن ست وغير مستقيم اسيستم يك اين 
يستم روش تبديل آن به س. سيستم طول يك كيلو گرم تار را به متربيان مي كنند

  تكس از رابطه زير محاسبه مي شود:

tex
Nm


1000
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مي باشد ؛ معادل آن در سيستم  20يك نخ در سيستم عدد متريك برابر با : مثال
با استفاده از فرمول باال اگر رقم عدد متريك را درجاي خود قرار  تكس چقدر است؟

  دهيم معادل تكس آن برابر است با:
 Nm 20تكس =  50 

  English number for cottonعدد انگليسي براي پنبه 
يك سيستم ، نشان داده مي شود Neсواحد شمارش انگليسي پنبه كه با حروف  

) و Hankيارد ( يك هانك  840مضربي از واحد طول در آن . غير مستقيم است
 20عنوان مثال( به . است كيلوگرم) 450/0يك پوندانگليس برابر با(، واحد وزن

Neсيارد  16800است كه يك پوند وزني از يك نخ خام طولي برابر با  ) بيانگر آن
  روش محاسبه به شرح زير است:. دارد

16800=840×20=20 Neс  
  :رتبديل سيستم ها به يكديگ

 داشته باشيم و، چنانچه شماره يك نخ را در يكي از سيستم هاي دينير و يا تكس
مي توان از فرمول زيرنيز استفاده ومحاسبه ، بخواهيم آن را به ديگري تبديل نماييم

  :را انجام داد
   Tex= 0. 111 xTd 

نمره در سيستم تكس از چه ، دينير 250نخ خام از جنس پلي استر با الياف  :مثال 
  اي برخوردار است ؟

28# 27 .75  250  *0 .111 111   = تكس xTd. Tex= 0  
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  يامرحله ارزشيابي

(ابراز، شرايط كار  مراحل كاري رديف
  مواد، تجهيزات، مكان)

نتايج 
  نمره دهي)ها، داوري، نمرهاستاندارد (شاخص  ممكن

 هايكار با نخ  1
  بافيتور

  تجهيزات:
 

كالس و  مكان:
  كارگاه

باالتر از 
سطح 
  انتظار

ي بافتور نخ دهنده تشكيل اجزاي و ساختار
 را نتتيكيس و طبيعي الياف انواع بداند. را

 ساختاري نظر از را مصنوعي الياف بداند.
 گيريهاي ماهيداند. با مفهوم تاب در نخب

 بار مفاهيم با باشد. داشته آشنايي
 بافيهاي تورگسستگي و هوازدگي در نخ

هاي آشنايي داشته باشد. سيستم
 تبديل و محاسبه نحوه و نخ در گيرياندازه
 .بدانديكديگربهراآنها

3  

سطح در 
  انتظار

 نخ دهنده تشكيل اجزاي و ساختار
 و طبيعي الياف انواع بداند. را ماهيگيري

 نظر زا را مصنوعي الياف بداند. را نتتيكيس
هاي . با مفهوم تاب در نخبداند ساختاري

با مفهوم  باشد. داشته آشناييبافي تور
 هداشت آشناييبافي هاي تورهوازدگي در نخ

  بداند.راگسستگيبارمفهومباشد.

2  

 ترپايين
سطح از 

  انتظار

ي بافتور نخ دهنده تشكيل اجزاي و ساختار
 را نتتيكيس و طبيعي الياف انواع بداند. را
 گيريهاي ماهياند.با مفهوم تاب در نخبد

 باشدداشتهآشنايي

1  
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 انواع چهار رشته. هستند Hawserمعمولترين طناب ها ازانواع سه گرده(رشته اي)   بيشتر بدانيد
Shroud و فقط در مهار كشتي به كار ، به ندرت در ابزارهاي ماهيگيري كاربرد دارند

هاي سه رشته به سختي مي توان فضاي خالي در مركزبين در طناب . برده مي شود
زيرا به هنگام ساخت و تابيدن به شدت تحت فشار قرار مي . رشته ها پيدا كرد

 .فضاي خالي زيادي در مركز خود دارند، اما طناب هاي چهار رشته و بيشتر. گيرند
ورد رشته ها م، اين بدان خاطر است كه وقتي طناب تحت فشار قرار مي گيرد

 12در طناب هاي با قطر بيش از . حمايت قرار گيرند و مانع از تغيير شكل آنها شود
در طناب هاي چهار رشته مغزه مي . . ميلي متر اين فضاي خالي با مغزه پر مي شود

از ميزان الياف به كار برده شده در بافت يك رشته و از %25معادل "بايست تقريبا
 ،ر به صورت يك گرده نازك تر استفاده مي شوداين مغزه بيشت. همان جنس باشد

گاهي اين مغزه . اما ميتواند به صورت يك رشته ثانويه و يا طناب خاص هم باشد
  .تواند در قالب استفاده ازالياف هاي شل ويا نخ هم باشندمي

 

  
  ساختار طناب تركيبي

فلزي و هم الياف همانطور كه قبال هم اشاره شد، طناب هاي تركيبي هم از الياف 
غيرفلزي ساخته شده اند. معموالً الياف فلزي با الياف طبيعي و يا مصنوعي پوشش 

، ساختار يك طناب تركيبي و نحوه استقرار دو نمونه الياف 2داده شده اند. در شكل 
  فلزي و غيرفلزي در آن نشان داده شده است.

  

  
  ازجنس سيم فوالديمغزه  :1مقطع عرضي يك نمونه طناب تركيبي ؛ -2 شكل

  :الياف غير فلزي (سينتتيك)3، : مغزه مركزي2 
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 ،نيز موثر است آنهاهاي طناب هاي سيمي كه در شناسايي  ويژگيكي ديگر از ي    بيشتر بدانيد
نوع ساختار در اين طناب ها قابل توضيح  4به طور كلي . ساختار گرده هاي آن است

 و وارينگتون Fillerپركننده ، Seale سيل، Standardاستاندارد است كه عبارتند از:
Warington.  

هرچند كه مغزه ، ها از ضخامت يكسان برخوردارنددر نوع استاندارد تمام سيم
ز بج. اندسيم ها نيز با هم در يك راستا تابيده شده. ممكن است ضخيم تر باشد

 ريكسان برخوردابقيه از ضخامت ، ممكن است ضخيم تر باشد سيم مياني كه
 شود نيرو به طور يكسانبه همين خاطر وقتي بار مستقيم به طناب وارد مي. ندسته

بجز سيم مركزي بقيه در تمام اليه ها در يك . بر روي همه سيم ها توزيع مي گردد
در صورتي كه طناب سيمي از چند اليه سيم تشكيل . جهت بدور هم تابيده شده اند

رشته  6، ه داخلي خود از نظر تعداد سيمهراليه خارجي نسبت به الي، شده باشد
  . بيشتر دارد

 نگاهي ممكن است سيم مركزي با چند سيم و يا با مغزه از جنس الياف جايگزي
  .شود

از . دو اليه سيم به طور هم زمان بر روي هم پيچيده شده است در نوع سيل؛
ز مغزه ني. است هاي اين نوع طناب تعداد سيم ها در اليه اول واليه دوم برابرويژگي

 .در اين طناب ها وجود دارد كه ممكن است از سيم هاي نازكتر تشكيل شده باشد
در شكل صفحه بعد تعداد الياف سه نمونه طناب سيمي سيل به صورت فرمول بدين 

  شرح است:
  }9-6/9-1پ:{، }9-9-1ب:{، }7-7-1{:الف

 رحله به هم تابيده شدهاندنوع پركننده ( فيلر) ؛ گرده ها از دو اليه سيم كه در يك م
 البته بايد اشاره. تعداد سيم ها در اليه دوم دو برابر اليه اول است درست شده است

نمود كه چنين حالتي در صورتي امكانپذير است كه البالي سيم هاي هر اليه با يك 
وجود اين سيم هاي پر كننده مانع از شش . سري سيم هاي نازك تر پرشده باشد

مغزه نيز ممكن است از جنس الياف و يا سيم هاي . رده ها مي شودضلعي شدن گ
  .فوالدي باشد

دو اليه سيم به طور هم زمان به هم تابيده شده اند ، در گرده هاي نوع وارينگتون
ش ولي سيم هاي. ؛كه اليه دوم (اليه بيروني)تعداد سيم هايش دو برابر اليه اول است

چنين ساختاري بسيار فشرده و قابل انعطاف . از دو ضخامت مختلف برخوردار است
  .است
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   بيشتر بدانيد
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  يامرحله ارزشيابي

(ابراز، شرايط كار  مراحل كاري رديف
  مواد، تجهيزات، مكان)

نتايج 
  ممكن

ها، داوري، استاندارد (شاخص
  نمره  دهي)نمره

 انواع با كار  2
  طناب

  تجهيزات:
 

كالس و  مكان:
  كارگاه

باالتر از 
سطح 
  انتظار

 را آن ساختار و جنس، طناب انواع
تاب و جهات آن را در  مفاهيم بداند.

 هايها بداند.با سيستمانواع طناب
 داشته آشنايي طناب گيري اندازه

 و سيمي هايبطنا ساختار باشد.با
 كامل آشناييآنها  با كار اصول
 باشد.داشته

3  

سطح در 
  انتظار

 را آن ساختار و جنس، طناب انواع
تاب و جهات آن را در  مفاهيم بداند.

 هايها بداند.با سيستمانواع طناب
 داشته آشنايي طناب گيري اندازه
  باشد.

2  

 ترپايين
سطح از 

 انتظار

 را آن ساختار و جنس، طناب انواع
  1  بداند.

  
  
  

ترين آن ولي رايج. شودهزاران نوع مختلف از انواع قالب در جهان ساخته مي 
شكل به تدريج جاي خود  (J )قالب هاي . هستند (EZ)شكل و نوع (J ) هايقالب

يكي از علل استقبال بيشتر از قالب هاي نوع دوم در . مي دهند (EZ)را به نوع 
. خميدگي نوك قالب به سمت داخل و رو به ساق قالب است، تجاري ماهيگيري

ك آن نو، قالب توسط نخ متصل به آن كشيده شوداين سبب مي گردد تا چنانچه 
لذا بهتر در دهان ماهي نفوذ . زاويه و تمايل بيشتري به سمت دهان ماهي پيدا كند

  .شودنموده و گيرايي بهتري پيدا مي كند و مانع از فرار احتمالي آن نيز مي
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  دو نمونه از قالب هاي مرسوم در صيد ماهي -3 شكل

  
كارخانه هاي مختلف سازنده قالب . اندازه قالب استاندارد خاصي وجود نداردبراي   بيشتر بدانيد

لذا اندازه قالب ها بر اساس سيستم شماره . استاندارد خاص خود را دارند"معموال
در حال . شود تعيين مي گرددگذاري كه از طرف كارخانه هاي سازنده آن ارايه مي

 ريماهيگيستم اول كه بيشتر در سي. حاضر دو سيستم براي اين كار مرسوم است
اندازه قالب با عددي كه به عنوان شماره آن تعيين شده  از آن استفاده مي شود؛
يعني هرچه قالب بزرگتر باشد شماره آن كوچك تر است . است نسبت عكس دارد

و برعكس هرچه شماره قالب بزرگتر باشد به معناي آن است كه اندازه آن قالب 
، نشان داده مي شوند، 3، 2، 1... . ين سيستم شماره ها با اعداددر ا. كوچك تر است

  :به شكل زيرتوجه فرماييد
  

  
  

 قالب ها نيز، با افزايش ارزش اعداد، در سيستم دوم كه برعكس سيستم اول است
 در اين سيستم شماره قالب ها را به صورت. از اندازه بزرگتري برخوردار مي شوند

هيچ يك از اين دوسيستم جزييات "ولي اصوال. ان مي دهندنش، 0/1، 0/2، 0/3،  ...
 Jمشخصات بيشتري را در مورد قالب هاي  9جدول. ساختار قالب را بيان نمي كند

  .شكل مرسوم در منطقه خليج فارس را بيان مي كند
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  شكل Jرابطه بين شماره قالب و اندازه هاي آن در نمونه هايي ازقالب هاي -4جدول 

شماره 
   قطر ساقه طول (ميلي متر)  قالب

 (ميلي متر)
  عرض دهانه
 (ميلي متر)

ساختار انتهاي 
 ساقه

 چشمي 5/32 4 6/91  1
 چشمي 27 5/3 81  2
 چشمي 25 3 6/74  3
 چشمي 4/22 3 66  4
 چشمي 17 3 57  5
 چشمي 3/15 2/2 53  6
 چشمي 16 2 7/47  7
 چشمي 5/14 8/1 42  8
 سرپهن 2/12 9/1 38  9

 سرپهن 11 7/1 35  10
 سرپهن 5/9 5/1 31  11
 چشمي 8/9 2/1 29  12
 سرپهن 6/7 2/1 25  13
 چشمي 8 0/1 4/24  14
 سرپهن 5/6 0/1 7/21  15
 چشمي 4/6 9/0 5/21  16
 سرپهن 5/5 9/0 7/16  17
 سرپهن 8/4 9/0 16  18
 چشمي 5/4 7/0 4/14  20

  
ه نخ هاي ساخت. صيد متفاوت استجنس و مواد نخ متصل به قالب بسته به روش 

پلي استر و يا نخ هاي تركيبي حاصل از ، پلي وينيل الكل، شده از الياف پلي آميد
 براي استفاده از قالب. و سيم هاي فوالدي را براي اين منظور استفاده مي كنند آنها

ضرورت دارد انتهاي ميله آن را در قسمت حلقه شده به يك نخ كه ، در صيد ماهي
طول نخ و ضخامت آن . ر است از انواع تك رشته اي و بي رنگ باشد گره زدبهت

براي گونه هاي  "طبعا. محل صيد دارد و بسته به روش ماهيگيري با قالب و هدف
كوچكتر قالب هاي كوچك با نخ نازك و براي انواع بزرگتر قالب بزرگ و قوي با 

  .نخ ضخيم تر استفاده مي شود
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  ساختمان قالب
رجوع  24 شكلبراي شناخت بهتر از اجزا و قسمت هاي مختلف يك قالب به 

قسمت هاي متفاوتي را مي توان مشاهده نمود ، در اين شكل از نظر ظاهري. نماييد
  :كه به شرح زير نام گذاري مي شوند

  

  

  
با اسامي فارسي ومعادل  يك قالب ماهيگيريساختمان قسمت هاي مختلف - 4 شكل

  انگليسي آن

  رهنمود هاي فني
براي هدايت هنرجويان جهت دست يابي به . گره هاي قالب بسيار متنوع هستند

را به استفاده از اينترنت با كليد واژه  آنهاساير انواع گره ها ي قالب مي توان 
Hook+ knots + images هاي بخواهيد كه نمونه آنهاسپس از . ترغيب نمود  

هاي مشاهده شده در اينترنت را در فعاليت هاي كارگاهي با استفاده از قالب و گره
  .تمرين نمايند Monofilamentنخ هاي نايلوني تك رشته 

  قالب هاي خاص
در روش هاي مرسوم  آنهانواع ديگري از ، EZشكل و  Jقالب هاي معمولي غير از 

صيد با قالب استفاده مي شوند كه از نظر شكل و ساختار تفاوت قابل مالحظه اي 
قالب ، مي توان به قالب هاي چند شاخه آنهااز نمونه هاي معروف . دارند آنهابا 

  .هاي داراي طعمه مصنوعي و قالب هاي سوزني اشاره نمود
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ه صورت دو و يا سه شاخه ساخته اين نمونه از قالب ها ب: قالب هاي چند شاخه
 در .هاي كششي) استبيشتر در روش صيد ترولينگ (قالب آنهاد كاربر. شوندمي

درجه و يا كمترنسبت به هم قرار  90با يك زاويه "انواع دو شاخه قالب ها معموال
  .5شكل ، گرفته و از ساق قالب به هم چسبيده اند

 
  ساختار يك قالب دوشاخه-5 شكل

انواع سه شاخه كه آنهم در روش صيد با قالب هاي كششي استفاده مي اما در 
درجه نسبت به هم قرار دارند و از ساق قالب به هم  120قالب ها با زاويه ، شود

شكل  Jهاي چند شاخه بيشتر از نوع هرچند شكل قالب. )6 شكل(اندچسبيده
با طعمه ه را معموالًي چند شاخهاقالب. اما انواع كج قوس نيز وجود دارند، هستند

  .)7كنند تا ماهي نسبت به آن تمايل و توجه نمايد(شكل مصنوعي تجهيز مي

  
  .ساختار قالب هاي سه شاخه و موقعيت شاخه ها نسبت به يك ديگر -6 شكل

  
  قالب هاي سه شاخه همراه با طعمه مصنوعي-7 شكل

 

 Luresقالب با طعمه مصنوعي
ه ببا قالب هاي كششي به استفاده از قالب هايي كه  ماهيگيريپيشتر در روش 

در اينجا به اين موضوع بيشتر . اند اشاره شدصورت طعمه مصنوعي تزيين شده
  .پرداخته مي شود
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اگر رژيم غذايي ماهي و عادات رفتاري آن و همچنين طعمه هاي طبيعي آن را به 
عي از طعمه و مخفي مي توان با ساخت نمونه هاي مصنو، درستي شناسايي نماييم

ساخت . آن را شكار كرد، نسبت به فريفتن ماهي هدف صيد، نمودن قالب در آن
هاي تزيين شده با پر و الياف رنگين به صورت حشرات مصنوعي براي صيد قالب

تزيين قالب با الياف پالستيكي رشته مانند به صورت ، ماهي قزل آال در رودخانه ها
 ،گاليت، هاي شكارچي دريايي مثل كوترصيد ماهي براي، اسكوييد و يا ساردين

 ز اين نوع طعمه هاي مصنوعي هستندنمونه هاي بارزي ا، شير و انواع تون ماهيان
  .)8(شكل 

  

  
  انواع قالب هاي تزيين شده به صورت طعمه مصنوعي-8شكل 

 Jigsهاي سوزنيقالب
اسكوييد ها شناخته مي قالب هاي سوزني كه به عنوان تنها ابزار صيد تخصصي 

متمايز از قالب هاي معمولي كه انواع آن در باال توضيح داده "ساختاري كامال، شوند
ها به صورت دوكي شكل بوده و در يك انتهاي خود از يك الي سه اين. شد دارند

گرد خورشيدي كه پيرامون آن را سوزن هاي تيز فرا گرفته برخوردار  صفحه (مقره)
دنه دوكي شكل نيزبه حلقه هايي وصل است كه نخ قالب را به آن دو سر ب. هستند

اين قالب ها را مي توان به صورت منفرد و يا با فاصله و به تعداد . گره مي زنند
از هم وصل نموده ، يك متري)"بر روي يك رشته نخ با فواصل معين (معموال، انبوه

 آنها شكار اسكوييدها و و در هنگام شب با استفاده از چراغ هاي پرنور براي جلب
در اين نوع از قالب نيز هيچ نوع طعمه اي مورد استفاده قرار . مورد استفاده قرارداد

زيرا خود به نوعي جزو طعمه هاي مصنوعي نيز به حساب مي آيند(شكل ، نمي گيرد
9 (.  
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  نمونه اي ازقالب هاي سوزني ويژه صيد سرپايان(اسكوييد) -9 شكل

  
با جيگ بدين شكل است كه بدن سرپاياني مثل اسكوييد به حدي  ماهيت صيد

نرم است كه وقتي به سمت جيگ حمله ور مي شود و سعي بر شكار اين طعمه 
ر هاي تعبيه شده بمصنوعي ميكند ؛بدنش و يا بازوهايش به راحتي توسط سوزن

ي آن هاروي جيگ خراشيده و سوراخ گرديده و تعدادي از اين سوزن ها در اندام
توان به صورت انفرادي و قالب هاي سوزني را هم مي. فرو رفته و به دام مي افتد

  .)10شكل (اي) به صورت مكانيزه به كار گرفتدستي و هم به صورت انبوه (رشته

  
 الف:دستي؛، دو نمونه وينچ مخصوص باال كشيدن قالب هاي سوزني (جيگ) -10 شكل

  ب:مكانيزه
  ، توپي نخ جمع كن -5، قرقره لوله اي -4، صفحه توري -3، لينخ اص -2، قرقره هادي -1
، سرسره هدايت صيد به محل جمع آوري -7، دكمه هاي تنظيم سرعت موتورالكتريكي -6

  .ديواره قايق-8
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  با قالب ماهيگيريطعمه و نقش آن در 
ويژه ب، ماهيگيري با استفاده از قالبموفقيت درنوع و كيفيت طعمه خوراكي براي 

روش هاي قالب دستي و النگ الين جزو فاكتورهاي موثر و كليدي محسوب در 
همچنين بايد تازه . طعمه مي بايست مناسب با صيد هدف انتخاب گردد. مي شود

طعمه مي بايست از سفتي . و داراي بوي مناسب براي جلب ماهي به سمت آن باشد
د ماندر آب باقي مي مناسبي براي باقي ماندن بر روي قالب در طول مدت زماني كه

كوچك مثل خامه ماهي و يا جك "گونه هايي از ماهي هاي نسبتا. برخوردار باشد
ماكرل در ماهيگيري با استفاده از روش صيد با رشته قالب هاي طويل براي صيد 

 ،گونه هايي مثل اسكوييد. گونه هايي مثل مارلين و تون بسيار مناسب هستند
ف هايي مثل ماسل كه منجمد شده باشند نيز گوشت صد، گواف، ماكرل، ميگو

براي صيد به روش ياد شده و حتي ساير روشهاي صيد با قالب مطلوب بنظر 
مطالعاتي نيز بر روي استفاده از طعمه هاي مصنوعي بودار در دست  "اخيرا. آيندمي

مشكالت مربوط به خريد يا جمع ، چنانچه نتايج آن موفقيت آميز باشد. تجربه است
ي و نگهداري طعمه هاي طبيعي تا حد زيادي در ماهيگيري با رشته قالب ها آور

دراستفاده از ماهي هاي خوراكي كه مي توانند مورد از سوي ديگر. حل خواهد شد
  .به عنوان طعمه صرفه جويي خواهد شد، مصرف انساني قرار گيرند

  
فرعي) در طول طناب اصلي براي جلوگيري از حركت رشته نخ هاي فرعي(طناب   بيشتر بدانيد

. النگ الين مي بايست دو مانع در طرفين آن بر روي طناب اصلي ايجاد نمود
اين كار را در گذشته با ايجاد دو گره در طرفين محل اتصال طناب فرعي بر "معموال

اما در حال حاضر مي توان با استفاده از نوعي بوشن . روي اصلي انجام مي دادند
اين بوشن . ناب از درون آن رد مي شود اين مانع را ايجاد نمودكوچك تو خالي كه ط

در شكل زير يك نمونه از اين سد . مي گويند (Stopper)سدكننده  "ها را اصطالحا
  .كننده كه بر روي نخ اصلي تثبيت شده است مشاهده مي نماييد

  

  
   

  دانش افزايي:
وان تهاي طويل ميساختار رشته قالببراي آشنايي با مصالح و مواد به كار رفته در 

  رجوع نمود. 11به شكل شماره 
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  ساختار كلي يك رشته قالب طويل و اجزاي آن -11 شكل 

  يامرحله ارزشيابي

(ابراز، شرايط كار  مراحل كاري رديف
  مواد، تجهيزات، مكان)

نتايج 
  ممكن

-ها، داوري، نمرهاستاندارد (شاخص
  نمره  دهي)

3  
كار با انواع 

هاي قالب
  گيريماهي

  تجهيزات:
 

كالس و  مكان:
  كارگاه

باالتر از 
سطح 
  انتظار

، ماهيگيري هايساختار انواع قالب
 كامالً راآنها  جانبي تجهيزات و كاربرد

 نخ زدن گره روش بادو بشناسد.حداقل
 باشد.رابطه داشته آشنايي قالب به

 را ماهي دهان اندازه با قالب عرض
 براي نياز مورد مواد و ساختار با بداند.

 قالب رشته نمونه يك حداقل ساخت
 باشد.داشتهكافيآشنايي

3  

سطح در 
  انتظار

، ماهيگيري هايساختار انواع قالب
 كامالً راآنها  جانبي تجهيزات و كاربرد

 نخ زدن گره روش بادو بشناسد.حداقل
 باشد.داشتهآشناييقالببه

2  

تر از پايين
سطح 
 انتظار

 كاربردو، ماهيگيري هايانواع قالب
  1  بشناسد. را آنها جانبي تجهيزات
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  يامرحله ارزشيابي

(ابراز، شرايط كار  مراحل كاري رديف
  مواد، تجهيزات، مكان)

نتايج 
  ممكن

  ها، داوري، استاندارد (شاخص
  نمره  دهي)نمره

 تورهاي با كار  4
  ماهيگيري

  تجهيزات:
 

كالس و  مكان:
  كارگاه

باالتر از 
سطح 
  انتظار

گيري، شكل ماهي تورهاي انواع ساختار
 گيري اندازههاي چشمه و با انواع روش

 هگر انواع با باشد. داشته آشناييآنها
 باشد. داشته آشنايي توربافي هاي

 ضريب محاسبه نحوه و مفهوم
  بداند. را آويختگي

3  

سطح در 
  انتظار

 و ماهيگيري تورهاي انواع ساختار
 ار آن گيري اندازه نحوه و چشمه شكل
 ييآشنا توربافي هايانواع گره با بداند.
 ار آويختگي ضريب مفهوم باشد. داشته
 بداند.

2  

تر از پايين
سطح 
 انتظار

انواع آن را بشناسد. انواع  و تور ساختار
 را را توربافي هايهاي تور و گرهچشمه

 بشناسد.
1  
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  ماهيگيري در آب محاسبه وزن مواد و ابزارهاي
 ،در هوا وزن معيني دارند آنها. از چگالي هاي متفاوتي برخوردار هستندمواد مختلف 

دچار تغييراتي مي شودكه بر خصوصيات كاربري آنهااما با فرو رفتن در آب وزن 
در فعاليت هاي ماهيگيري نيز اين . تاثيرگذار بوده و بايد مورد توجه قرار گيرد آنها

بسيار قابل اهميت بوده و در طراحي و استفاده از ابزارهاي ماهيگيري به آن  ويژگي
در اين رابطه بايد چگالي مواد شناخته شده باشد و ضرايب اصالحي . توجه مي شود

ا ي اعم از آب شيرين(رودخانه ها و درياچه ها) و، تغيير چگالي در مايعاتي مثل آب
خوشبختانه تمام اين ارقام . دسترس باشدهاي شور(دريا و منابع آبي شور) در آب

ز در اين كتاب نيز بسياري ا. در منابع مرتبط با فيزيك مواد قابل دسترسي است
در ، اين خصوصيات براي موادي كه به طور معمول در ماهيگيري كاربرد دارند

  .جداول مجزا ارائه شده است
طه زير مي توان استفاده براي محاسبه وزن يك ماده وتغييرات وزني آن در آب از راب

  نمود:
P=A × {1-Dw /DM} 

  :در رابطه باال
P (كيلوگرم) وزن در آب =kg 
A(كيلوگرم) وزن در هوا = kg  

DW گرم بر سانتي مترمكعب (= چگالي آبg/cc( ،= 00. 1چگالي آب شيرين ،
  026. 1چگالي آب دريا=

DM) چگالي ماده =g/cc(  
اشاره شد ودر جداول مربوطه ارائه شده است * ضرايب اصالحي كه در باال به آن 

دهنده نيروي فرورونده اگر ضريب مثبت باشد نشان. ) همراه است-با عاليم (+) و(
براي به دست . (غرق شونده) وضريب منفي مبين نيروي شناوري آن ماده است

كافي است كه وزن آن ماده در هوا را ، آوردن وزن كميت معيني ازيك ماده در آب
  .يب آب(شور يا شيرين) ضرب نماييم تا وزنش در آب به دست آيددرضر
كيلوگرم چوب پنبه(وزن درهوا) ؛در آب شيرين و شور از چه وزن  5/1: 1مثال

  (نيرويي)برخوردار است؟
ضرايب اصالحي چوب پنبه به ترتيب براي آب شيرين ،  10 جدول شمارهپاسخ: در  كيلوگرم نيروي منفي شناوري* برخوردار  5. 4در آب شيرين از است گخ  00. 3 -

  (-)x3. 00(-)=4. 5 5 .1 است
. 4كيلو گرم چوب پنبه قادر به شناور نگه داشتن  5. 1*اين بدان معني است كه 

  .كيلو وزنه درآب شيرين است 5
 كيلوگرم نيروي منفي شناوري 65. 4در آب شور از همين مقدار چوب پنبه 

با توجه به ضريب اصالحي چوب پنبه در آب شور محاسبه آن نيز  .استبرخوردار 
  از طريق زير به دست مي آيد.

 (-) 4 .65  =)-( 1. 5x3. 10 
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 65/4داشتن كيلو گرم چوب پنبه قادر به شناور نگه 5. 1*اين بدان معني است كه 
  .است وزنه درآب دريا

اگر ، وزن دارد كيلوگرم 6/24(نايلون) كه در هوا پلي آميد توده اي از نخ: 2مثال 
  در آب شيرين و آب دريا قرار گيرد از چه وزني برخوردار خواهد بود؟

بنابراين  ← x 6/24+  12/0= ← +12/0ضريب اصالحي پلي آميد در آب شيرين = 
+ كيلوگرم 95/2توده نخ در آب شيرين داراي نيروي فروروي مثبت به وزن  اين

  .خواهد بود
ابراين بن ← x 6/24 10/0=  ← + 10/0يا =ضريب اصالحي پلي آميد در آب در

  .+ كيلوگرم است 46/2داراي نيروي فروروي مثبت به وزن  توده نخ در آب دريا اين
  

 محاسبه وزن يك تور گوش گير عمقي در آب :3مثال 
  

  در هوا وزن  اجزاي تشكيل دهنده تور
(Kg) 

 وزن در آب دريا
(Kg) 

  -430/0 060/3 رشته)2ميلي متر(6با قطر PPطناب از جنس
چشمه11x900تور از جنس پلي آميدداراي

، ميلي متر(در حالت كشيده) 140با اندازه 
450Rtex= 

360/1  136/0+  

عدد باوزن هريك46تعداد كرف-1
  يا، گرم(در هوا)21
 گرم)60عدد هريك به وزن50(-2

970/0  000/3-  

گرمي از جنس سرب به80وزنه ها-1
  يا؛عدد 180تعداد

قطعه سنگ با وزن متوسط  111(-2
 گرم)200هريك

400/14  
200/22  100/13+  

 790/19:  جمع كل
590/27 806/9+  

از طريق جمع نمودن وزن تمامي ، گوش گيربا مشخصات ذكر شده در باالوزن تور
عالمت + جمع كل حاصله . با لحاظ نمودن عاليم فاكتورها محاسبه شده است، اجزاء

ك تواند يمي، لذا چنين توري با عالمت (+) كه ساخته شده؛ بيانگر نوع توري است
  .كيلوگرم در آب باشد +806/9تورگوش گيرعمقي با نيروي فروروي 
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  هاي شيرين وشورول چگالي مواد وتغييرات آن در آبجدا
 فلزات

   اصالحي ضرايب با آب همراه آن در و تغييرات فلزات چگالي -5 جدول

  چگالي ضرايب اصالحي
(g/cc) آب شيرين آب دريا نوع فلز 

 آلمينيوم 5/2 60/0+ 59/0+
 برنج 6/8 88/0+ 88/0+
+86/0  
+86/0 

+86/0  
+89/0 

  الي 4/7
 مفرغ(برنز) 9/8

+86/0  
+87/0 

+86/0  
+87/0 

  الي 2/7
 چدن 8/7

 مس 9/8 89/0+ 88/0+
 سرب 4/11 91/0+ 91/0+
 استيل 8/7 87/0+ 87/0+
 قلع 2/7 86/0+ 86/0+
 روي 9/6 86/0+ 85/0+

  

  منسوجات
 چگالي الياف و مواد مورد استفاده در نساجي همراه با ضرايب اصالحي تغييرات در آب  -6جدول 

  چگالي  ضرايب اصالحي
(g/cc) آب شيرين آب دريا مواد 

 Kevlarآراميد(كوالر) 20/1 17/0+ 15/0+
 پنبه 54/1 35/0+ 33/0+
 Hempكنف 48/1 32/0+ 31/0+
 Linenلينن 50/1 33/0+ 32/0+
 Manilaمانيال 48/1 32/0+ 32/0+
 PAپلي آميد 14/1 12/0+ 10/0+
 PESپلي استر 38/1 28/0+ 26/0+
 PVAپلي وينيل الكل 30/1 23/0+ 21/0+
 PVC پلي وينيل كلرايد 37/1 27/0+ 25/0+
 PVDپلي وينيليدن 70/1 41/0+ 40/0+
 Ramieرامي 51/1 34/0+ 32/0+
 Sisalسيزال 49/1 33/0+ 31/0+
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  منسوجات
  هاي شيرين و شوربا ضرايب اصالحي در آبآن تغييرات و بعضي مواد سينتتيك چگالي -7جدول  

  چگالي  ضرايب اصالحي
(g/cc) آب شيرين آب دريا مواد 

 (PE)پلي اتيلن 95/0 05/0- 08/0-
 (PP)پلي پروپيلن 90/0 11/0- 14/0-

پلي استايرن منبسط  10/0 00/9- 26/9-
 (PES)شده

  

  مواد نفتي
  هاي شيرين وشوربا ضرايب اصالحيآب آن درتغييرات و بعضي مواد سوختي چگالي -8جدول 

  چگالي  ضرايب اصالحي
(g/cc) آب شيرين آب دريا مواد نفتي 

 بنزين معمولي يا سوپر 72/0 39/0- 43/0-
 نفت چراغ 79/0 27/0- 30/0-
 گازوييل 84/0 19/0- 22/0-
 نفت خام سنگين 86/0 16/0- 19/0-
 نفت خام سبك 79/0 27/0- 30/0-
 نفت سوخت سنگين 99/0 01/0- 04/0-

  نفت سوخت 94/0 06/0- 09/0-
 (كشتي هاي تجاري)

  

  ساير انواع مصالح
  هاي شيرين وشور با ضرايب اصالحيدر آب  ساير موادتغييرات چگالي  -9جدول 

  چگالي  اصالحيضرايب
(g/cc) آب شيرين آب دريا مواد 

 آجر 9/1 47/0+ 46/0+
 گچ 4/2 58/0+ 57/0+

 بتون 1/3الي8/1 68/0تا44/0+ 67/0تا+43/0+
 سفال 2/2 55/0+ 53/0+
 شيشه 5/2 60/0+ 59/0+

 الستيك 5/1تا0/1 33/0تا +0/0+ 32/0تا+03/0-
 ماسه سنگ 2/2 55/0+ 53/0+
 سنگ 5/2 60/0+ 59/0+
 چوب آبنوس 25/1 20/0+ 18/0+
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  انواع چوب
  هاي شيرين و شور با ضرايب اصالحي در آبآن تغييرات و بعضي ازانواع چوب چگالي -10جدول 

  چگالي ضرايب اصالحي
(g/cc)  

 انواع چوب
 آب شيرين آب دريا

 خيزران 5/0 00/1- 05/1-
 Red cedar سرو قرمز 38/0 63/1- 70/1-
 Cedar whiteسرو سفيد 32/0 13/2- 21/2-
 چوب پنبه 25/0 00/3- 10/3-
 Cypressسرو 48/0 08/1- 14/1-
 Firصنوبر 51/0 96/0- 01/1-
 Oakبلوط خشك 65/0 54/0- 58/0-
 بلوط تر(سبز) 95/0 05/0- 08/0-
 Pineكاج 65/0 54/0- 58/0-
 Pine,oregonكاج اورگون 51/0 96/0- 01/1-
 Pine poplarكاج نقره اي 41/0 44/1- 50/1-
 Oplarسپيدار 48/0 08/1- 14/1-
 Spruceكاج نوئل 40/0 50/1- 57/1-
 Teakچوب ساج 82/0 22/0- 25/0-
  گردو 61/0 64/0- 68/0-

  

  ساير مواد
   با ضرايب اصالحيدر آب  آن تغييراتو يخ وروغنچگالي  -11جدول 

  چگالي ضرايب اصالحي
(g/cc) آب شيرين درياآب مواد 

 يخ 95/0 11/0- 14/0-
 روغن 95/0-90/0 11/0- 14/0-

  

  مثال هايي در مورد تغيير ميزان شناوري بر اساس مدت غوطه وري درآب
  

   غوطه وري ي مختلفهانازمدر آب در آن تغييرات وچگالي چوب و چوب پنبه  -12جدول 

مدت غوطه وري در
  آب
 چوب

  پانزدهمروز   روز دهم  روز صفر

  Kgf5/4 0/4 0 چوب پنبه
  Kgf2 0/1 0 چوب
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  نشانه هاي اختصاري (نمادها)
مواد و اجزاي مورد استفاده در ساخت ابزارهاي  بعضي اختصاري مرتبط با حروف -13جدول 

  ماهيگيري

 انگليسي  فارسي عالمت اختصاري
AL آلمينيوم  Aluminum 
BR برنز Brass 

CEM سيمان  Cement 
COC (الياف نارگيل)نارگيل Coire (coco) 
COP الياف كوپوليمر Copolymer-Fiber 

COMB طناب تركيبي Combination rope 
D ارتفاع Depth 

ELEV (كايت در تور ترال)باالبر Elevator, float with incorporate Kite 
FAC دلخواه  Facultative 
FE آهن Iron 

GALV گالوانيزه  Galvanized 
L طول به ميلي متر Length(mm) 

MAN مانيال Manila 
MAT مواد Material 

MONO (مونوفيالمنت) تك رشته Monofilament 
PA پلي آميد  Polyamide 
PB سرب Lead 
PE پلي اتيلن  Polyethylene 

PES پلي استر  Polyester 
PL پالستيك  Plastic 
PP پلي پروپيلن Polypropylene 

PVA وينيل الكلپلي Polyvinyl alcohol 
PVC پلي وينيل كلرايد Polyvinyl chloride 
PVD پلي وينيليدن كلرايد Polyvinylidene chloride 
RUB الستيك  Rubber 
SELV (در تور )حاشيه دوزي Selvedge 
SIA (شناور) كرف Siamese (Float) 
SIS سيزال  Sisal 
SST استينلس استيل Stainless steel  
ST فوالد Steel 
SW هرزگرد  Swivel 
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 انگليسي  فارسي عالمت اختصاري
SYN (كلي)الياف سينتتيك Synthetic fiber (General) 
WD چوب Wood 

WIRE طناب سيمي فوالدي Steel wire rope 
  

  ماهيگيريهاي اختصاري مورد استفاده در نقشه ابزارهاي نمادها و نشانه -14جدول 

  نام انگليسي نام فارسي نماد

 Diameter  قطر 

 Upper panel  طاقه بااليي(سطح باالي درتور ترال) 

 Lower panel  طاقه زيرين(سطح زيرين درتور ترال) 

 Side panel  (درتور ترال) سطوح جانبي 

 
 Purse ring  حلقه زيرين در تور پرسين

 N-direction in netting  (در تور) Nجهت  

 Thickness  ضخامت 

 Optional  دلخواه 

 Approximately  تقريبي 

 Circumference  محيط 

 
 Double braided  بافت مضاعف

 
 Mesh  چشمه تور

 
 Knotless(Raschel type)  تور بدون گره (راشل)

 Moji(  Knotless (Moji type)تور بدون گره (نوع موجي  

 Knotless (twisted type)  تور بدون گره (بافت لوله اي) 

 
 Braided نخ گيس باف (بافته شده)

  Twisted نخ تابيده 

 Current جريان آب 

 Wind باد 

 
 Fish  ماهي
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  يامرحله ارزشيابي

(ابراز، شرايط كار  مراحل كاري رديف
  مواد، تجهيزات، مكان)

نتايج 
  ممكن

  ها، داوري، استاندارد (شاخص
  نمره  دهي)نمره

5  
 انواع با كار
، كرف و بويه

  هاوزنه

  تجهيزات:
 

كالس و  مكان:
  كارگاه

باالتر از 
سطح 
  انتظار

 استفاده مورد تجهيزات و مواد انواع
گذاري وابزارهاي ري ونشانهشناو براي
براساس جنس بشناسد.  را گيريماهي

 محاسبه و ابعاد گيرينحوه اندازه
ك كرف را بداند. ي شناوري نيروي
 كاربرد و جنس نظر از را هاوزنه

 بشناسد.

3  

سطح در 
  انتظار

 استفاده مورد تجهيزات موادو انواع
ري و نشانه گذاري و شناو براي

براساس جنس  را گيريابزارهاي ماهي
گيري ابعاد يك بشناسد. نحوه اندازه
 جنس نظر از را هاكرف را بداند. وزنه

 بشناسد.

2  

تر از پايين
سطح 
  انتظار

 استفاده مورد تجهيزات و مواد انواع
گذاري و ابزارهاي ري و نشانهشناو براي
 بشناسد. جنس اساس بر را گيريماهي
  .بشناسدراهاوزنه

1  
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  شايستگي كار با مواد و ابزارهاي مورد استفاده در ماهيگيري ارزشيابي 
  ماهيگيريكار با مواد و ابزار هاي:شرح كار

ار ك، هاكار با انواع قالب، هاكار با انواع طناب، هاي ماهيگيريبا نخكار ، هاي ماهيگيريكار با مواد و ابزار
  هاي ماهيگيري كار با بويه و وزنهبا تور

 :استاندارد عملكرد
د تواننهنرجويان مي، پس از اتمام واحد يادگيري و كسب شايستگي كار با مواد و ابزارهاي ماهيگيري

گيري در محاسبه ميزان ظرافت نخ هاي اندازهبداند و از سيستمهاي ماهيگيري و كار با آنها را انواع نخ
هاي ماهيگيري را شناخته و استفاده از آنها را براي همچنين خواهند توانست انواع قالب. استفاده نمايد

ها و نحوه انتخاب تور متناسب انواع گره، هنرجويان قادرند مشخصات تورهاي ماهيگيري. صيد تجربه نمايد
 هاي ماهيگيري آشناييتوانند با انواع كرف و بويههمچنين مي. زه ماهي را محاسبه و به كار گيرندبا اندا

   .ها را براي كار در ماهيگيري محاسبه نمايندپيدا كنند و مشخصات فيزيكي و ميزان شناوري كرف
 :شرايط انجام كار و تجهيزات

دماي استاندارد و تهويه مناسب در محيط كار و آموزش؛ دسترسي به امكانات كمك  شرايط:
  .اينترنت و كتب شيالتي)، رايانه، آموزشي(فيلم

ايي هنمونه، حوضچه پالستيكي يا طشت بزرگ، ظروف آزمايشگاهي، ترازوي دقيق، كشخطتجهيزات: 
هايي از كرف و هاي سيمي و نمونهاز طنابقطعات نمونه ، هاي با الياف طبيعي و مصنوعياز نخ و طناب

  بويه و وزنه
 معيار شايستگي:

 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولي از مرحله كار رديف
   1 بافيهاي توركار با نخ 1
   1 كار با انواع طناب 2
   1 هاي ماهيگيريكار با انواع قالب 3
   2 كار با تورهاي ماهيگيري 4
   1 هاكرف و وزنهكار با انواع بويه، 5

شايستگي هاي غير فني، ايمني، بهداشت توجهات 
رعايت قواعد و اصول در محيط -زيست محيطي و نگرش: 

استفاده صحيح و ايمن از ابزار و مواد مورد  -كارگاه و كالس 
 -تميز كردن محيط كارگاه پس از پايان كار  -استفاده 

 رعايت نظم و مقررات در محيط كار.

2    

  *  ميانگين نمرات
  مي باشد 2حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي 
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  3 پودمان   

  ذخايرآبزيانارزيابيهاي مديريت ماهيگيري وروش

چه و اسكله و بوشهر است كه فضاي حوض استان صيادي دير در مربوط به بندر پودمانعكس ابتداي 
و  شناوري قايقهاي مختلف دهي ناوگان صيادي در كالسدهد. نظم و سامانموج شكن را نشان مي

نجام ار محوطه بندر ماهيگيري اصيد و پشتيباني آنها در كن ةشود كه عمليات تخليموتورلنج ديده مي
سيساتي مثل سايبان براي تخليه صيد و توزين ماهي، ساختمان مديريت بندر أامكانات و ت شود.مي

 ماهيگيري به از آنجا كه بندر شود.و غيره در تصوير مشاهده مي وز صيددفتر صدور مج، ماهيگيري
لذا واجد اهميت زيادي  ،شودهاي ماهيگيري محسوب ميعنوان نقطه اتصال خشكي و دريا در فعاليت

  در مبحث مديريت ماهيگيري است.
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  ساعت؛  60ساعت:كل 
 ساعت؛  36ساعت نظري:
  ساعت 24ساعت عملي:

جه به قادر خواهد بود با تو پودمانهنرجو پس از پايان اين  :پودمانهدف كلي 
  هاي آبزي بندي اكولوژيك انواع آبزيان و گروهاهميت منابع آبزي با تقسيم

بردهاي و ضمن آگاهي از كار گردددرياي عمان و درياي خزر آشنا ، خليج فارس
برداري پايدار ذخاير آبزي بپردازد و از هاي مناسبي از بهرهبه شيوه ،ارزيابي ذخاير

فاده والنه استئاي دستيابي به اهداف ماهيگيري مسهاي مديريت ماهيگيري برروش
  .كند

  كتاب  هاي پيشين:دانسته
 كاربرد -3 ،ذخايرآبزيان ارزيابي -2 ،آبزيان اكولوژيك بررسي -1مراحل كاري:

  ماهيگيري مديريت هايروش -4 ،ماهيگيري مديريت

 ارزشيابي تشخيصي
قبل از بيان اهميت و ضرورت بهتر است به  ،در اين بخش يعني در ابتداي جلسه

رت منابع آبزي و مديريت عنوانِ پرسش آغازين در خصوص اهميت و ضرو
 مطالب جديد آنان،توجه به سطح معلومات  ا باسؤال شود ت جويانماهيگيري از هنر

  در اين بخش ارائه شود.
  ديسؤاالت پيشنها

 است؟ چگونه دريايي هايدراكوسيستم آبزيان اكولوژيك بنديتقسيم 
 شود؟مي انجام چگونه آبي هايمحيط در آبزيان ذخاير ميزان برآورد 
 است؟ برخوردار ايويژه اهميت از آبزي منابع از پايدار برداريبهره چرا 
 دارد؟ اهميتي چه والنهئمس ماهيگيري 
 دارد؟ وجود والنهئمس ماهيگيري مديريت براي هاييروش چه  

به  آنهااالت به همه ؤضرورت ندارد كه پس از پرسيدن س در اين قسمت حتماً
بلكه در اين مرحله به صورت كلي و كوتاه پاسخ داده  ،صورت كامل پاسخ دهيد

  يعني اهميت و ضرورت  ،پودمانشود. سپس به بيان اهميت و ضرورت اين 
    آبزيان پرداخته شود. خايرذ و ماهيگيري مديريت هايروش

 3واحد يادگيري
 هاي مديريت ماهيگيري وروش

	ذخايرآبزيان	ارزيابي
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  مهرگانبي افزايي:دانش
، تناننرم توانمهرگان قرار دارند از آن جمله ميزيرگروه هاي زيادي در طبقه بي

  . الزم است تا حدودي با اين آبزيان آشنا شويم.نام بردپوستان را خارتنان و سخت
  تنان:نرم -1

دومين شاخه از نظر فراواني ، پايانگونه بعد از بند 80000با بيش از تنان شاخه نرم
اي عظيم الجثه هصدف، پايانشاخه داراي تنوع بااليي، از جمله شكمند. اين هست

مدي وجود دارند كه هاي جزروهاي متنوع بسياري در آبگونه است. و اختاپوس
برداري ام برد كه در بسياري از كشورهاي جهان بهرهرا نها ها و حلزونتوان صدفمي
هاي ولي در آببرداري اقتصادي ندارد، ور ما مورد بهرهكه در كشحاليشوند درمي

و  يداسكوي، تنان از قبيل ماهي مركبخليج فارس و درياي عمان برخي از نرم
  شوند.هاي مرواريد ساز يافت ميصدف

  خارتنان: -2
كه در ايران مورد حالي، درشونداز كشورهاي جهان صيد ميخارتنان در بسياري 

توان گونه است كه مي 1000 باالتر ازن شاخه داراي گيرند. ايبرداري قرار نميبهره
اين شاخه  يدريايي و عروس دريايي را نام برد. اعضاخيار، توتيا، ستاره دريايي

ه ك هستندكلسيم دريايي و داراي يك اسكلت داخلي از جنس كربنات  منحصراً
 1200در منابع تعداد گونه هاي خارتنان از  ند.، ابعاد مختلفي داربسته به گونه

  گونه مختلف گزارش شده است. 5000گونه تا باالتر از 
  سخت پوستان: -3

 پوستان، جزء سختميگو و خرچنگشاه، دريايي از قبيل ميگو گونه 6000باالتر از 
  شوند. برخي از رات در خشكي مقايسه ميا حشاز نظر فراواني ب هستند كه

بسيار كوچك در تمام طول حيات از نظر اندازه  ،پايانپوستان، از جمله پاروسخت
هاي آبزيان در الزم به ذكر است كه تعداد گونه مانند.و پالنكتونيك باقي مي

  ها و منابع مختلف و بسته به زمان مطالعه با هم فرق دارند.اكوسيستم

  مهره داران افزايي:دانش 
داران دريايي شمال كنند. مهرهموجوداتي هستند كه در خشكي و دريا زندگي مي

باشند كه بر اساس برخي از منابع ماهيان، پرندگان، خزندگان و پستانداران مي
برداري آبزيان، شوند. از نظر بهرهجمعيت جانداران دريا را شامل مي 4حدود % 

ي نسبت به بقيه برخوردارند نظر به اهميت ماهيان خاوياري ماهيان از اهميت باالي
  شود.در درياي خزر، مختصري در مورد اين ماهيان ارائه مي

  ماهيان خاوياري:
  برون:ماهي ازون -1

هاي ريزي به رودخانهمنظور تخمبه ن در تمام درياي خزر وجود دارد وبروماهي ازون
ريزي از مهاجرت تخم كند.رود مهاجرت مي رود و گرگانسفيد، اترك، اورال، اولگ

جه ماه بر اساس درهاي شمال درياي خزر و از اواخر اسفند اواخر ماه مارس در آب
براي اولين بار  هاگيرد. اين ماهيحرارت در سواحل جنوبي درياي خزر صورت مي
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به بلوغ جنسي  جنس ماده يسالگ 8تا  7، و سالگي جنس نر 7تا  6در سنين 
ريزي و به منظور تخم هستندرسند. تمام گونه هاي ماهيان خاوياري رود كوچ مي

  شوند.هاي شيرين مي وارد آب
  ماهي روس:تاس -2

ريزي در اواخر اسفند و ماهي نيز همانند ساير ماهيان خاوياري به منظور تخمتاس
بر  هاي گذشته عالوه شوند. در زمانهاي شيرين مي ماه وارد آباوايل فروردين
حداكثر سن  شد.جرت زمستاني در رودخانه ولگا نيز انجام ميمها، مهاجرت بهاره

سال گزارش شده است.حداقل سن نر كه به بلوغ جنسي  40اين ماهي در حدود 
  سال گزارش شده است. 8سال و در جنس ماده  7معادل  ،اندفتهدست يا

  برون):ي (قرهماهي ايرانتاس -3
اما به طور عمده در  است،ي ايراني در تمام درياي خزر پراكند برون يا تاس ماهقره

هي مااز نظر ظاهري تاس د.كنگذراني ميبندي و زمستانخزر جنوبي و مياني پروار
-هاي اخير جمعيت . بر اساس مطالعات سالهستند ايراني و روسي قابل تشخيص

دانند. خزر ميياي هاي جنوبي درذخيره تاس ماهي ايراني را مختص آب، شناسي
هاي شيرين از  ريزي وارد آببهار به منظور تخم پودمانماهي ايراني نيز در تاس

ماهي ايران به طور عمده پراكنش تاس شود.رود ميرود و گرگانسفيد، قبيل كورا
يز به مناطق : اين ماهي در زمستان و پايمتري مشاهده شده است 50در اعماق تا 

 جة حرارت آب بينها درر اين محلكند. دمهاجرت ميگرم خزر مياني و جنوبي 
  گراد است.جه سانتيدر 20تا  10

  ماهي شيپ: -4
تعداد اين ماهي به شدت ، هاي درياي خزرخانههاي فراوان در رودبا احداث سد

، سالگي 8تا  7گي غدد تناسلي در ماهيان نر در سنين آغاز رسيد. كاهش يافته است
هاي . سن اين ماهي در سالاست سالگي 12تا  11اده بين و در ماهيان جنس م

  گزارش شده است.سال 30فراواني تا 
  ماهي:فيل -5

، گونه ماهيان خاوياري كه در سواحل جنوبي درياي خزر وجود دارند 5در بين 
 هاي دور دارايماهي در گذشتهجمعيت فيل .ماهي بزرگترين اندازه را داردفيل گونة

ريزي از رودخانه تخمبراي اين ماهي  اورال و ولگا بوده است.، در كورازير جمعيت  3
ن س، هاي دور گذشته كند. در سالو اترك استفاده مي رودهاي بزرگ باال و سفيد

سال و  16سال گزارش شده است. ماهيان ماده در سنين  50اين ماهي باالتر از 
  سال به بلوغ جنسي دست 11اولين ماهيان نر در سنين 

 18ها از سالگي و ماده 22تا  13ها در سنين يابند. بخش اعظم بلوغ جنسي نرمي 
  ل گزارش شده است.سا 27تا 
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  مهاجرت ماهيان افزايي:دانش
 ،ايكنند؛ مانند مهاجرت تغذيهطي مهاجرت ميمحيماهيان به داليل مختلف زيست

هاي داراي مهاجرت ها. به طور كلي ماهيانمهاجرت براي دفع انگل، توليد مثلي
 :زير هستند

قسمت اعظم عمر خود را در دريا اين ماهيان  ):ماهيان آنادراموس(باالرو -1
د ماهيان آزاد، مانن ؛كنندمثل به آب شيرين مهاجرت مي گذرانند و براي توليدمي

 گويند.نيز مي» رودكوچ«،ماهيان آزاد به .گردانماهي سفيد و دهان
ماهياني كه محل اصلي زيست آنها آب شيرين است  رو):كاتادراموس(پايين -2

 ؛هستند		دريا كوچ		كنند و(دريا) مهاجرت ميمثل به آب شور ولي براي توليد
 .مارماهي	مانند

اين ماهيان از آب شيرين رودخانه به   هاي آمفي دراموس(هردو رو):ماهي -3
  مثل يا ها توليد اين مهاجرت ةانگيز .كنندمي  دريا و بالعكس مهاجرت

غذا صورت  از جملهبلكه براي برآوردن ساير نيازهاي خود  ريزي نيست،تخم
   ها.گوبي مانند ؛گيردمي

آب شيرين زندگي و در  ماهيان هميشه در ناي ماهيان پوتامودراموس: -4
هاي پايين آالي خال قرمز كه از قسمتكنند. مانند قزلمي  همانجا مهاجرت

  كند.باالتر مهاجرت ميهاي رودخانه به قسمت
  ماهياني كه تمام عمر خود را در دريا و اقيانوس  :روماهيان اقيانوس -5

  كنند، مانند اغلب از يك قسمت به قسمت ديگر مهاجرت مي  و گذرانندمي
  ماهيان و كيلكاي خزر.تون

  
  

بحث در كالس خصوص شرايط زيستي و اكولوژيك ماهيان خاوياري درياي خزر  در  بحث كالسي
  .كنيد
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  ايابي مرحلهارزشي

مراحل رديف
  كاري

(ابراز، شرايط كار 
مواد، تجهيزات، 

 مكان)
نتايج 
  ممكن

ها، داوري، استاندارد (شاخص
نمره  دهي)نمره

1  
تقسيم بندي
اكولوژيك 

  آبزيان

  تجهيزات:
مكان: كالس و 

  كارگاه

باالتر از 
سطح انتظار

ناكولوژيك آبزيابندي انواع تقسيم
  را بداند.

هاي آبزي خليج فارس وانواع گروه
 درياي عمان را بداند.

هاي آبزي درياي خزر راانواع گروه
 بداند.

3  

سطح در 
  انتظار

بخشي از انواع تقسيم بندي
  اكولوژيك آبزيان را بداند.
هاي آبزيبخشي از انواع گروه

خليج فارس و درياي عمان يا
 بداند.درياي خزر را

2  

تر از پايين
سطح انتظار

هاي آبزي خليجبرخي از انواع گروه
، درياي عمان و درياي خزر رافارس
 بداند.

1  
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و در محيط  كنيد چند نمونه از آبزيان موجود در استان محل زندگي خود را تهيه فعاليت كارگاهي
  .بپردازيدگيري طول و وزن )سنجي آنها (اندازهكارگاه به زيست

  
 

  

  زيست سنجي آبزيان افزايي:دانش
، وگان (ميگمهر، و بي)ماهيانداران (از مهره، لوژيكبندي اكوآبزيان بسته به تقسيم

-بر براي، اند. در مطالعات ماهيگيري) تشكيل شدهماهي مركب و صدف، خارتنان
ي كارآنها اولين مرحلهسنجي ستبرداري و زينمونه هاي ارزيابي ذخاير آبزيان رسي
خاطر تنوع در شكل و اندام هاي بدن نيازمند نعريف برخي  ، حال بهاست

  اصطالحات زير هستيم.
  :ماهيان -1

  :هاي زير وجود دارندگيرياندازه، بر اساس شكل و نوع دم ماهيان
  .استانتهاي باله دمي نوك پوزه تا  ةفاصل :طول كل

  شود.ايي كه باله دمي دو شاخه ميج نوك پوزه تا فاصلة :طول چنگالي
  .استدمي  نوك پوزه تا انتهاي ساقه طول استاندارد: فاصلة

طول استاندارد و طول چنگالي و ارتفاع بدن را در ، طول كل گيرياندازه ةنحوه
  .بينيدمي 1شماره شكل

 

  
  استاندارد و چنگالي در ماهيان ،معرفي طول كل -1شكل 

  
  مهرگانبي -2

به ترتيب ، يد)تنان (صدف و اسكويت دريايي نرماستفاده در مطالعاطول مورد 
  ثالً پوستان مگيري طول صدف و طول جبه و در مورد سختعبارتند از اندازه

 نشان داده شده است. 2شود در شكل گيري مياندازهطول كاراپاس  ،ميگوشاه
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  نرم تنان صدف و جبه در پوستان ومعرفي طول كاراپاس در سخت-2شكل 

  
ن و تنرم، اين انواع آبزيان از قبيل ماهيبربنا ؛پذير هستندذخاير آبزيان تجديد    بيشتر بدانيد

نر و ماده پس از رسيدن به  هاينياز به مولدين سالم دارند تا جنس، پوستسخت
راحل دن مكرپس از طي ، والروها ند.كن اساس غرايز طبيعي توليد مثل بر، سن بلوغ
ي گاهنوزادرا در مناطق اوليه زندگي و دوران  مي كنندرشد  با تغذيه ،كاملاوليه ت

  .شوندو به افراد نسل قديم اضافه مي رندگذامي پشت سر 
 

  

  
يد و نتايج را در نكنرخ رشد آبزيان شامل ماهي و ميگو را بررسي  نحوة محاسبة    يق كنيدتحق

  يد.كالس ارائه ده
   

  
  محاسبه نرخ رشد افزايي:دانش

در  كنند،را ثبت مي همان طوري كه نوزاد را در ابتداي تولد وزن كرده و طول آن
وال كه آيا نوزاد رشد ئمراجعات بعدي به منظور تبيين سالمتي و پاسخ اين س

در فواصل زماني يك ماهه در سال اول و در فواصل زماني ، مناسبي دارد يا خير
كنند. در مورد نوزاد را تكرار مي گيري طول و وزناندازه ،هاي بعد بيشتر در سال

  ، گرم باشد 3000گرم يا كيلو 3وزن در ابتداي تولد  انسان فرض كنيم
گرم افزايش  3100گرم به  3000كشي يك ماه بعد وزن نوزاد از چه در وزننچنا

به توانيم مي، ) 3100 -3000ساده رياضي ( با يك محاسبة، پيدا كرده باشد
براي . گرم در يك ماه رشد كرده است 100به ميزان  بيم كه اين نوزادياراحتي در

از وزن و طول در زمان دوم  وزن يا طول در زمان اول را اندازة چهآبزيان نيز چنان
ماني ز نرخ رشد در آن فاصلة، زماني تقسيم كنيم را بر فاصلةكم كنيم و نتيجه 
  محاسبه خواهد شد.

  وزن يا طول در زمان اول / فاصله زماني –زن يا طول در زمان دوم نرخ رشد = و
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 ، شما همواره نمونةتفاوت نوزاد انسان با نوزاد آبزيان در اين است كه در مورد انسان
ه محاسب مثالً، والئلذا به راحتي بسته به نوع طرح س ؛مورد نظر را در اختيار داريد

برداري تصادفي ساده را به راحتي نمونه، نرخ رشد دانش آموزان كالس اول يا دوم
برداري را انجام اي نمونهبايد به گونه، كه در مورد آبزيان در حالي ؛دنبال مي كنيم

  .دهيم كه نمونه نماينده خوب و مناسبي از جمعيت مورد مطالعه باشد
 روش شمارش بخشي افزايي:دانش

رش افراد در چند ناحيه توان شماترين راه تعيين فراواني مطلق را ميمستقيم
ميانگين افراد و تعميم آن  كل جمعيت و محاسبةپراكنش يا كوادرات) از كوچك (

تحرك يا ساكن از قبيل به كل مساحت در نظر گرفت. اين روش مناسب آبزيان كم
فراواني مطلق  است.ها  تنان مثل صدفتنان مثل خيار دريايي و برخي نرمانواع خار

برداري در منطقه پراكنش خيارهاي دريايي در شكل يله نمونهوسه توان برا مي
 برداريتوسط ترانسكت تخمين زد. اگر نمونه، كتاب درسي 140صفحه  10شماره 

تواند به طور وسيله عمليات غواصي از يك قايق كوچك انجام شود، قايق ميه ب
د تواننغواصان ميهايي از منطقه را براي لنگراندازي انتخاب كند و تصادفي مكان

آوري كنند. در اين متري لنگر جمع 20تمام خيارهاي دريايي را در اطراف شعاع 
  آوري خيارهاي دريايي توسط غواصان و طرح برداري، جمعمثال، روش نمونه

متري اطراف  20برداري، شعاع برداري تصادفي و واحد نمونهبرداري، نمونهنمونه
تصادفي، هر واحد نمونه برداري ذخيره از يك احتمال  برداري. در نمونهاستلنگر 

توان از جدول اعداد تصادفي براي مساوي براي انتخاب شدن برخوردار است و مي
هايي كه شناسان اغلب از راهاستفاده كرد. در عمل، زيست آنهاي انتخاب مكان

ن گرفت مانند پرتاب كردن بدون در نظر ؛كننداستفاده مي ،گيردوقت كمتري مي
  .برداريمكان نمونه

در مثال خيار دريايي، تناسب بين پرتاب لنگر به طور تصادفي روي سطح محل 
گر ا تصادفي نيستند. ها صرفاً . اين روششده از منطقه پراكنش ذخيره استانتخاب

 خارجي مساحت ذخيره اجتناب ورزند، برداري در نزديكي محدودهغواصان از نمونه
  شود.برداري نمياي نمونهحاشيهنواحي ، در نتيجه

 accuracy , precision and bias كه براي سنجش  هستندهاي آماري شاخص
روند. نمونه برداري تصادفي كار ميه درستي، دقت و خطا در داده هاي آماري ب

تواند تخمين دقيقي از ذخاير را فراهم آورد كه افراد درون ساده فوق در صورتي مي
 ،تصادفي پراكنده شده باشند. در جايي كه افراد با توجه به عمقذخيره به طور 

  مشخص است)،  كتابطور كه در شكل  ته باشند (همانتوزيع متفاوتي داش
برداري در طول يك خط يا ترانسكت عمود بر خط عمق نمايانگر انتخاب نمونه

 به عنوان عمقهاي ساحلي كمتوان از آبباشد. در مثال خيار دريايي، ميبهتري مي
كارگيري جدول اعداد تصادفي براي انتخاب مسير حوزه (يك ه و ب نقطه مبدأ

قايق در طول . شوند، استفاده كردها برداشت ميترانسكت) كه در طول آن نمونه
و خيارهاي دريايي  زداندامي و در فواصل منظم لنگر مي كند يك ترانسكت حركت 
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برداري در كند. نمونهرار دارد، شمارش ميرا درون كوادراتي كه لنگر در وسط آن ق
فواصل منظم (تنظيم فواصل جدا از هم يا فواصل عمقي منظم) مثالي از يك نمونه 

و زماني سودمند است كه  ) استSystematic samplingبرداري سيستماتيك( 
به  با اين حال اگر ترانسكت. هدف ثانويه از مطالعه، تهيه نقشه پراكنش گونه باشد

 .تواند يك برآورد غير اريب ارائه دهدتصادفي انتخاب شده باشد، مطالعه مي طور
برداري با تعداد كم كوادرات كل جمعيت، از نمونه در اين مورد براي برآورد اندازة

  استفاده گرديد. كتاب يك جمعيت خيار دريايي ساحل شني در شكل
  ، عملياتي و ) به لحاظ هزينه و وسعت منطقهNشمارش كل افراد جمعيت (

برداري (در اينجا تعداد باشد. لذا، تعداد محدودي واحد نمونهپذير نميامكان
كوادرات وجود دارد كه با توجه  156تعداد  ،قها) انتخاب شدند. در مثال فوكوادرات

كوادرات  7افراد موجود در ، متر مربع 100به مساحت هر كوادرات به ميزان 
خيارهاي دريايي در يك كوادرات برآورد شد. اين  شمارش گرديد، سپس ميانگين

= ميانگين  ̅ميانگين نمونه، به عنوان ميانگين جمعيت مورد نظر برآورد شده است (
  باشد).= ميانگين جمعيت ميµنمونه و 

كوادرات شمارش شده و نتيجه در جدول  7براي اين منظور در مثال خيار دريايي 
هاي ميانگين كوادراتو خطاي معيار ، نحراف معيارا، واريانس. زير ارائه شده است

  .باشدشمارش شده نيز قابل محاسبه مي
  

  صفحه محاسبه ذخيره خيار دريايي  -1جدول

  
  

) با استفاده از جمع تعداد افراد  ̅ميانگين تعداد خيارهاي دريايي در هر كوادرات(
) محاسبه خواهد nه (برداري شدهاي نمونهها تقسيم بر تعدادكوادراتدر كوادرات

  .استبرداري شده مجموع افراد خيارهاي دريايي نمونه ∑x شد،
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xx
n


 ̅  = (4+15+9+6+7+13+5)/7=59/7=8.43	 
  

وسيله ضرب ميانگين نسبت مساحت كل پراكنش ذخاير به ه ) بN( فراوانيبرآورد 
كل مساحتي است كه  A. در اينجا خواهد آمددست ه ) ب مساحت يك كوادرات (

  مساحت يك كوادرات است. aتوسط ذخيره اشغال شده و 
  

N= (A/a) ×∑x /n= (15600/100) ×8.43=1315  
 
 تريك تخمين است و محاسبات كامل تنها خيار درياييعدد  1315در مثال فوق،  

  است.نيز الزم  برآوردبراي نشان دادن واقعي بودن اين  آماري
  

 افزايي:دانش
 ،تعداد مساوي كوادرات، پذيرهاي امكانبه تعداد دسته جويانپس از تقسيم هنر

هاي مختلف تعيين را به صورت تصادفي ولي با شماره كوادرات ،كوادرات 10 مثالً
و سپس محاسبه ميانگين تعداد در يك  شمارش شده و با جمع كل تعداد نيدك

ا هجمع تعداد افراد تقسيم بر تعداد كوادراتكوادرات كه از طريق يك تقسيم ساده (
تعداد  را در كل صل مي شود. سپس عدد ميانگين حاصل) حا10در مثال فوق عدد 

ضرب كرده و بدين وسيله تعداد فراواني مطلق ، )عدد 156(كوادرات ها در شكل 
در يافت ، هاي مختلفمحاسبه مي گردد. هدف از در نظر گرفتن شماره كوادرات 

 پراكنشچگونگي  كه نشان دهندةموضوع است كه مسلما فراواني مطلق افراد اين 
انتخاب شماره كوادرات ها  است.ها و درست كوادرات افراد و التزام انتخاب منطقي

مختلف باشد و بر پايه تراكم و  هايتبايد بر اساس ميزان تراكم افراد در كوادرا
اي انتخاب روش توان به جمي، تراكمتراكم و پرها به تفكيك كممساحت كوادرات

شده استفاده كرد كه در مقاطع  بندياز روش تصادفي طبقهآماري تصادفي ساده، 
  هاي الزم داده خواهد شد.باالتر تحصيلي در اين خصوص آموزش

  روش عالمت گذاري و بازگيرش افزايي:دانش
 گردد كه اوالً  سبات در اين روش بر اساس يك فرض بر قرار ميصحت و دقت محا

 عالمتبه طور تصادفي در بين ماهيان بدون  دار همگي به خوبيعالمتهاي ماهي
و فرقي از نظر احتمال صيد شدن آنها با ساير ماهيان وجود نداشته  پراكنده گردند

متناسب با تعداد فراواني ماهيان در  ها بايدعالمتباشد. در اين روش چون تعداد 
درصد از افراد  10رود كه حدود ني دقت عمليات باال ميلذا زما ،درياچه باشد

اين اگر اطالعات در خصوص فراواني اوليه آبزي بربنا. زده شوند عالمت، ماهيان
نبايد انتظار داشته باشيم كه مطالعه با دقت بااليي ، مورد مطالعه وجود نداشته باشد
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 براي تخمين اندازة دارعالمت هاي ترين روش بازگيرش نمونهانجام شود. ساده
هاي معروف است. در اين روش، تعدادي معلوم از ماهي ، به روش (پترسون)ذخيره
هاي شوند و نسبت ماهيها رها ميدر منطقه پراكنش ذخيره ماهي عالمتداراي 

دار، در صيد بعدي براي تخمين اندازه ذخيره استفاده عالمتدوباره صيد شده 
يك ذخيره ماهي با اندازه  ،141كتاب در صفحه ل شوند. مستطيل بزرگ در شكمي

هاي اند (ماهيآن رها شده دار درعالمتماهي  32دهد كه تعداد نامعلوم را نشان مي
ماهي(در مستطيل كوچك در گوشه سمت راست) صيد  36 ،تيره). در مرحله بعدي

  در آن پيدا شد.عالمت ماهي  6شد كه 
) در ذخيره Tدار ( عالمتاندازه ذخيره را مي توان با اين فرض كه نسبت ماهي 

)Nشده () برابر با نسبت ماهي دوباره صيدR) در صيد (C.است، تخمين زد (  
  

T/N=R/C                              
  توان بدست آورد:) را ميNبا اين برآورد اندازه ذخيره (

 
N=TC/R    

 
صورت زير قابل به  كتاباندازه جمعيت ماهي در شكل  ،فرمول باال با استفاده از 

  محاسبه خواهد بود:
N= (32×36)/6=192  

 
دار  عالمتهاي نخست ماهي :دقت تخمين پترسون بستگي به چند فرضيه دارد

نبايستي ورود و خروج افراد آبزي  .ده شوندبايد به طور تصادفي در جمعيت پراكن
دن ز عالمت بنابراين، استفاده از روش. برداري صورت گيردنهدر حين مطالعه و نمو

هاي مرجاني ها و صخرههاي نسبتاً بسته در خليجو بازگيرش در برآورد جمعيت
د، زدن و صيد مجد عالمت آل است. اگرچه رعايت فاصله كوتاه زماني بينبسيار ايده

داد، اما تكرار تخمين احتمال افزايش يا تلفات افراد جمعيت را كاهش خواهد 
توان براي نظارت بر تغييرات جمعيت در طوالني مدت استفاده كرد. پترسون را مي

، ندر رودخانه هودس نوعي ماهي خاوياري اقيانوس اطلسپايش مكرر جمعيت 
  به اثبات رساند. گذشته سال 20افراد ذخيره را در  80 % كاهش بيش از
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  ارزشيابي مرحله اي:

 مراحلرديف
  كاري

(ابراز،شرايط كار 
مواد، تجهيزات، 

 مكان)
نتايج 
  ممكن

ها، داوري، استاندارد (شاخص
نمره  دهي)نمره

ارزيابي ذخاير  2
  آبزيان

  تجهيزات:
مكان: كالس و 

  كارگاه

باالتر از 
سطح انتظار

هاي ارزيابي ذخاير آبزيانبا روش
آشنا باشد و بتواند محاسبات الزم را

  به انجام برساند.
د.بشناس عوامل تاثيرگذاربر ذخيره را

3  

سطح در 
  انتظار

هاي ارزيابيبخشي از روش با -
بتواند باشد و ذخايرآبزيان آشنا

  محاسبات الزم رابه انجام برساند.
هگذار بر ذخيربخشي از عوامل تاثير -
  .بشناسد را

2  

تر از پايين
سطح انتظار

هاي ارزيابيبخشي از روش با
  1  .باشد ذخايرآبزيان آشنا
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   كاربرد مديريت ماهيگيري
ماهيگيري از منابع دريايي براي همه كشورها واجد اهميت بوده و به عنوان يك 

نظام بهره برداري  امروزه فعاليت اقتصادي و اجتماعي مورد توجه دولتها مي باشد.
. تاس قابل بررسي اقتصادي و اجتماعي، مختلف علمي از جنبه هاياز آبزيان نيز 

در نظام مديريت ماهيگيري موفق با همراهي و همياري بهره برداران به الگوهاي 
ود شپرداخته ميبرداري پايدار يعني برداشت اصولي و درازمدت از ذخاير آبزي بهره

  ها حفظ شود. تا منابع ارزشمند و خدادادي آبزيان براي همه نسل
  ه نوع فعاليت ماهيگيري و با عنايت به ساختار مديريت ماهيگيري با توجه ب

ل تواند شامگيرد. اين ساختار ميهاي هر كشور يا منطقه صيادي شكل ميويژگي
، اتمقرر ةنفع باشد و نيز در برگيرند هاي ذيانواع ارتباطات بين افراد و يا گروه

  د.باش روال كار و ساختار تشكيالتي به منظور بهبود و اجراي مقررات ماهيگيري
نهاد مديريت ماهيگيري و  ،اول ؛دو ركن اصلي است ةبرگيرندساختار حداقل در

عملكرد  ةو دامنساختار مديريتي از نظر ماهيت همچنين نفع.  هاي ذيطرف ،دوم
  تناسب  ،آنچه كه مهم است، تواند متفاوت باشددر هر منطقه جغرافيايي مي

 گيريتصميم اگرچه معموالً  ؛هاستهاي مديريتي و مشروعيت و مقبوليت آنواحد
  شود.ربط تلقي مي ن ذيوالئوظيفه اي دولتي و خاص مس

  آبزي منابع
عي و به عنوان منابع طبيهستندها جزء انفال آبزيان و منابع زيستي درياها و اقيانوس

نفال جمع نَفَل يا نَفل به معناي بخشش ا. شوندپذيري محسوب ميبا توان تجديد
 عني عبارت است از عطاياي الهي كه بايد در راه خدا صرف شود.است.انفال به اين م

يا عبادتي كه واجب  معني ديگر نَفل چيزي است كه زايد بر اصل باشد،
ب شعبادت مستحبي را كه به هنگام نيمه دليلو به همين  نباشد(عبادت مستحبي)

   )نافله(شود ر به درگاه خداوند انجام مياي سپاسگزااز طرف بنده
 گويند.مي

مده است. انفال شامل آعطيه و بخشش نيز  ها نَفل به معناي غنيمت،عالوه بر اين
معادن و اموالي است كه به دست مسلمين برسد،كه  جنگلها، منابع آبزي و شيالت،

شايسته او  و جانشينان (ص)اينها بايد در راه خدا و تحت نظر و اختيار رسول خدا
 مند شوند.نها بهرهآصرف شود و مردم از 

طبيعي  به انواعي از منابع )Renewable Resourceپذيري(با توان تجديد منابع
و به  شوندمياحياء  طبيعتزماني مجدداً توسط  ةشود كه در يك دورگفته مي
داري برطور صحيح مديريت و بهره ه چنين منابعي اگر ب ،بارتيبه ع .آيندوجود مي

هاي زماني طوالني توسط بشر قابل استفاده شدني نيستند و در دورهتمام ،شوند
تصويري از انواع منابع آبزي شامل ميگو و ماهي را به  3خواهند بود. در شكل 
  يد.كنميصورت نمونه مشاهده 
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پذير را در كالس مطرح تجديدانواعي از منابع طبيعي ، اطالعات خودبا توجه به  بحث كالسي
  و پيرامون اهميت آنها بحث كنيد. اييدنم

  
  : افزاييدانش

چه  ،منابع طبيعي نقش بسزايي در دوران زندگي بشر ايفا كرده است. منابع طبيعي
همچون  تجديدناپذير منابع چه و خاك، ها، مراتع، آبزيانجنگل پذير شاملتجديد
ساير  و معادن  هميشه مورد استفاده انسان بوده است. ،هاي فسيلي و معادنسوخت

ا هپذير بودن جنگلناپذير گرچه اهميت دارند ولي به صرف واژه تجديدمنابع تجديد
 درصورت محيطي و سير قهقرايي آنها را در نظر نداشت.اهميت زيست دو مراتع نباي

با مشكالت عديده  امروزي بشر منابع طبيعي روزافزون تخريب ونكردن  مديريت
رو خواهد ه ب اي همچون آلودگي هوا، فقر، تخريب سرزمين و نابودي كشاورزي رو

  .شد
دريج تبايد كوشيد تا به  پذيرتجديداين براي حفظ و حراست از منابع طبيعي بنابر

و بازسازي نيز به آنها داده شود تا اين منابع  مورد استفاده قرار گيرند و فرصت احيا
بعد نيز بتوانند از آن  هايد و نسلنمانبخدادادي براي هميشه باقي  ارزشمند

  ند. استفاده كن
  

  دريايي انواعي از آبزيان-3شكل 
  

 شرايطي، كنند تا با استفاده از راهكارهاي مناسب مديريتيتالش ميهمگان امروزه 
البته به منظور . نندكبرداري پايدار و درازمدت از ذخاير آبزي ايجاد را براي بهره

راهكارهاي مديريتي در كنار  دبرنامه ريزي اصولي در مديريت ماهيگيري باي
  اقتصادي و اجتماعي در نظر گرفته شوند. ، مالحظات زيستي

 مديريت ماهيگيري به مجموعه اي، و كشاورزي جهاني در تعريف سازمان خواروبار
تصميم گيري، ، مشورت، ريزيبرنامه، آوري، تجزيه و تحليلاز فرآيندها نظير جمع
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شود كه به منظور حصول تخصيص منابع و تدوين مقررات ماهيگيري گفته مي
اطمينان از استمرار بازسازي فرآيند مديريت و احياي ذخاير آبزيان و در صورت 

  ود.شربط تبيين مي ساير اهداف ذيمين أا استفاده از نيروهاي اجرايي و تلزوم ب
  

  هايي داراي اهميت هستند.به نظر شما منابع آبزي از چه جنبه   فكر كنيد

  
  

  افزايي: دانش
فه دو ك، هاگياهان آبزي، صدف، ميگو، منابع آبزي كه شامل انواع آبزيان مثل ماهي

شوند هم از جنبه تغذيه مردم به عنوان غذاي سالم دريايي .. مي.تنان و نرم، هااي
فته دنيا سهم قابل توجهي و به ويژه در برخي از كشورهاي پيشر استواجد اهميت 

اي هد هم اينكه فعاليتكنمين پروتئين سفيد و غذاي روزمره مردم ايفا مي را در تأ
 د شامل كارخانجاتمرتبط به منابع آبزي از جمله صيد و صنايع قبل و بعد از صي

هاي شناور سازي و كارخانجات فرآوري و تبديلي كارگاه، توليد تور و ادوات صيادي
هاي ديگر موجب حمل و نقل و بازاريابي و بسياري از زمينه، محصوالت شيالتي

رونق اقتصادي و ايجاد اشتغال مي شود كه از جنبه اجتماعي حائز اهميت بااليي 
   است.

  
ي يد چه مخاطراتكنجو در اينترنت بررسي اي و جستمراجعه به منابع كتابخانهبا    تحقيق كنيد

 و به يددهه ئنتيجه بررسي خود را در كالس ارا منابع آبزي را تهديد مي نمايد و
    بحث بگذاريد.

  

  افزايي:دانش
جهاني ماهيگيري و ساير منابع مشابه نشان داده است در شرايطي كه  ةتجرب 

صورت غير مجاز بتواند از منابع ه هركس به دلخواه و بدون محدوديت و حتي ب
عوارض بسيار جدي در پي دارد. در شرايط فقدان كنترل  كند، آبزي بهره برداري

از  برداري بي رويهرهدر سيستمي كه دسترسي به منابع آزاد باشد به، برداريبهره
ذخاير صورت مي گيرد و در نتيجه بازده اقتصادي براي كليه بهره برداران كاهش 

هم در صيد خرد و هم  ،هاي ماهيگيري مشابهفعاليت ةاين حالت در كلي. مي يابد
هاي جدي و آسيب المللي روي مي دهدبه صورت ملي يا بين ،در صيد صنعتي

ليت اقتصادي صيادان و اشتغال هاي مستقيم و غير فعا نيزبراي ذخاير آبزي و 
از و اصولي و غير مجاين هر نوع برداشت غيربنابر بال دارد.نمستقيم وابسته را به د

  شود. ذخاير آبزي محسوب مي براي آسيب جدي ،بدون ضابطه
، هاي شهريهاي زيست محيطي در درياها شامل آلودگيهمچنين شيوع آلودگي

از  وان يكيهاي صنايع نفتي و پتروشيمي به عنو يا آلودگيصنعتي و خانگي 



 ذخايرآبزيان ارزيابي هاي مديريت ماهيگيري وروش

 97

 بهجدي براي نابودي ذخاير آبزي خواهند بود كه  مخاطرات اصلي و تهديدات
  .نيازمنداستكنترل و مديريت مناسب 

برخي از مخاطرات مثل تغييرات اقليمي و گرم شدن تدريجي كره زمين نيز  ضمنأ
هاي زندگي آنها در درازمدت باعث ايجاد تغييرات اكولوژيكي در آبزيان و محيط

د نكهاي آبزي ايجاد ميو مشكالتي را براي ذخيره برخي از گونه ها يا گروه شودمي
ري با محيط زيست در موجودات كه در بسياري از مواقع قابليت سازگاهر چند 

  و امكان تطابق زيستي آنها با شرايط مختلف محيطي فراهم  ردآبزي وجود دا
  شود.مي

  
هاي آبي و متناسب با منابع آبزي با توجه به شرايط فيزيكي و شيميايي محيط بيشتر بدانيد

ط ند. به طور مثال متوسهستشرايط اقليمي و زيستي در منابع آبي مختلف متفاوت 
در  35در هزار و در خليج فارس حدود  13ميزان شوري آب در درياي خزر حدود 

اني د لذا انواع آبزيكنكه شرايط زيستي مختلفي را براي آبزيان ايجاد مي  استهزار 
هاي شور خليج فارس را  كه در درياي خزر زندگي مي نمايند تحمل زندگي در آب

  ندارند و بالعكس.
 

  
  برداري پايداربهره

 واست ها از ضرورتقابليت پايداري ذخاير  اصولي توجه بهدر مديريت ماهيگيري 
اهميت  ،هايي مواجه هستندبا توجه به اينكه ذخاير آبزيان مختلف با محدوديت

كوتاه مدت و بلند مدت به هاي برنامههاي مديريت ماهيگيري در دادن به برنامه
نظيم تهاي اقتصادي برداشت از ذخاير آبزي نسل آبزيان و تداوم فعاليتمنظور بقاي 

برداري از ذخاير آبزي و بدين ترتيب مي توان افقي روشن براي بهره .شودمي
ايجاد و توسعه  هاي ماهيگيري را در پيش رو ديد و در چنين شرايطي بهفعاليت

شكل ارمغان خواهد آورد.  شود و رونق اقتصادي را براي جامعه بهاشتغال كمك مي
نمايي از شناورهاي صيادي فعال را در يكي از مراكز تخليه  كتاب در اين بخش

كه حاصل تالش ماهيگيري يكي از شناورهاي لنج  دهدصيد جنوب كشور نشان مي
  .صيادي در تصوير قابل مشاهده است

  زي توجه برداري پايدار از منابع آبامروزه در كشورهاي مختلف به اصول بهره
هاي صيادي مبتني بر مي شود و سعي بر آن است تا محورهاي توسعه فعاليت

به كار گيري اصول كلي مديريت ماهيگيري با هدف حفظ و توسعه پايدار و با 
هاي مختلف گيري اين فرآيند در اكوسيستمجهتانجام شود. احياي ذخاير آبزي 

شود. بدين ترتيب كه از صيد ميمكان صيد و زمان ، شامل مديريت بر ابزار صيد
طريق تعيين استانداردهاي مختلف در جنس و مشخصات فني ابزار و ادوات صيد 

.. از صيد آبزيان نوزاد و نارس خودداري مي .مثل جنس تور و يا اندازه چشمه تور و
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و آبزيان استاندارد يا آبزياني كه حداقل يك بار فرصت توليد مثل و زادآوري  شود
  . شوندصيد مي ،اندكردهرا پيدا 

از طريق اعمال محدوديت و ممنوعيت صيد در مناطق نوزادگاهي و همچنين 
تا ي شودمفرصتي براي بقاي نسل و توليد مثل آنها فراهم ، مناطق تخم ريزي آبزيان

 هاي زماني از سال كهورهضمنا داحياء و تداوم نسل آبزيان را به دنبال داشته باشد. 
هاي آبزي مي شود به عنوان ر و توليد مثل طبيعي برخي از گونههمزمان با تكثي

هاي هاي صيادي در دورهو انجام فعاليت گرددميفصول ممنوعيت صيد تعيين 
زماني مذكور ممنوع اعالم مي شود تا در نهايت با ايجاد شرايطي براي تداوم نسل 

منافع ماهيگيران در  و برداري پايدار از اين منابع تضمين گرددبهره، ذخاير آبزي
  .درازمدت حفظ شود

در جهت نيل به هدف اصلي خود يعني بهره ، توان گفت كه مديريت ماهيگيريمي
برداري پايدار از منابع آبزي در قالب يك برنامه منسجم سه هدف مرتبط ديگر را 

زايش ، افليد و عرضه محصوالت شيالتي مناسبنيز دنبال مي كند كه عبارت از تو
ماهيگيران و توسعه اشتغال است. بنابراين با در نظر داشتن مالحظات درآمد 

  اهداف تامين پروتئين سفيد و سالم جامعه و نيز ، تخصصي مربوط به ذخيره
ه بمناسب شغل تامين هايي براي معيشت ماهيگيران و ايجاد فرصتريزي برنامه
  قرار دارد. دولتهاي تحت پيگيري در رئوس برنامه ،نشينمردم ساحلبراي ويژه 

  
فعاليت كارگاهي و ابزار و كنيد بررسي  را ابزار و ادوات صيد موجود در كارگاه ،آموزانبا كمك هنر  

برداري پايدار منجر به صيد آبزيان در كه در راستاي بهره را ادوات صيد استاندارد
  .يدنكشناسايي  ،هاي مناسب مي شوداندازه

 
  

  

  افزايي:دانش
رسي ابزار و ادوات متناسب با شرايط و امكانات موجود در كارگاه مي توان به بر 

 اخت و بر اساس اندازة چشمةانواع تورهاي مختلف ماهيگيري پرد صيد موجود مثأل
برداري كه متضمن بهره يابزار و ادوات صيد استاندارد آن،تور يا جنس و طراحي 

توان مي ،شودميهيگيري اعمال راستاي اصول مديريت ماپايدار است و در 
  .شناسايي كرد

  بنادر ماهيگيري
ندر ب، برداري از منابع آبزيون حفاظت و بهرهناجرايي قا ةناممطابق ماده يك آيين
شود كه به درياچه يا رودخانه اطالق مي، اي از ساحل درياماهيگيري به محدوده

شكن) مناسب) يا مصنوعي (موج  جهت دارا بودن پناهگاه طبيعي ( خور يا آبراهه
ادي در شناورهاي صي ةصيد به وسيل ةپهلوگيري و تخلي، سيسات ساحلي ديگرأو ت

  و اكثر شناورهاي فعال در آن شناورهاي صيادي هستند.  استپذير آن امكان
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ي سازي شرايطبنادر ماهيگيري از جمله امكانات زيربنايي هستند كه عالوه بر فراهم
هاي صيد و صيادي به عنوان محل مناسبي براي تسهيل در انجام فعاليتبه منظور 

شوند و عمليات پشتيباني شناورهاي صيادي در شده تلقي ميعرضه آبزيان صيد
و به طور كلي نقش مهمي را در ايجاد اشتغال و پايداري گيردميمحل بنادر انجام 

  نند.كدريايي در مناطق صيادي ايفا مي مشاغل وابسته
هاي شخصي خود را نيز نيازمندي ،اهيگيران مي توانند عالوه بر نيازهاي حرفه ايم

نند. اهم رويكردهاي مديريتي بنادر ماهيگيري از طريق كدر محيط بندر برطرف 
كنترل عمليات ، سازماندهي و مديريت شناورها، كنترل و نظارت بر تخليه صيد

 يمحيطيت ضوابط ايمني و زيسترعا، هماهنگي فروش محصول و بازار آبزيان، صيد
-صيد از اصلي ةتخلينيز پهلوگيري و توقف و ، شود. ورود و خروج. انجام ميغيره و

ترين عمليات اجرايي شناورها در بنادر ماهيگيري هستند كه نياز به ايجاد نظم و 
تصويري از نظم و سازماندهي شناورها در 14.در شكل  سازماندهي مناسبي دارد

  در ماهيگيري جنوب كشور نشان داده شده است.يكي از بنا
  

 ،تواند انجام شودها و عملياتي كه در يك بندر ماهيگيري مينوع فعاليت دربارة بحث كالسي
  د.ينكبحث و بررسي 

  

  افزايي: دانش
تصور اوليه از فعاليتهاي قابل انجام در يك بندر ماهيگيري به پهلوگيري شناورهاي 

اما در واقع هر بندر ماهيگيري داراي  ،صيد آنها معطوف مي شودصيادي و تخليه 
تفكيك فضاهاي  هاي مختلف است و مي توان باهاي بسياري در زمينهظرفيت

 و اراضي تحت پوشش بندر حوضچه آرامش و فضاهاي پشت اسكله، مختلف اسكله
خدمات ع انواه ئريزي در زمينه اراظارت و برنامهبراي استفاده شناورها و نيز ن

ومي عم هاينيازمندييخ و ، سوخت، پشتيباني صيد و صيادي به شناورها (نظير آب
و كنترل كيفي تخليه صيد و ايجاد بازار مناسب فروش د كراقدام خدمه شناور ) 

آوري آمار جمعهاي فعاليت .را نيز مديريت نمودآبزيان از جمله بازار حراج آبزيان 
هاي سازماندهي و مديريت امور شناورها در هر بندر از ضرورت نيز و اطالعات صيد

  .شوداست كه انجام ميماهيگيري 
صدور مجوز هاي مديريتي در زمينه صيد و صيادي شامل همچنين اهم فعاليت

، مكان، روي شناورهاي ماهيگيري با هدف تعيين و كنترل زمانصيد يا مجوز دريا
مختلف در بنادر ماهيگيري انجام  ابزار و روش صيد مجاز هر شناور در فصول صيد

  شود. مي
ياري بس ،هاي هر بندر صياديمضاف به اينكه متناسب با فضاي در اختيار و ظرفيت

هاي پشتيباني از جمله انبار نگهداري ابزار و ادوات صيد، ساخت و تعمير از فعاليت
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هاي مختلف عرضه تجهيزات فروشگاه، تعميرات شناورهاي صيادي، ادوات صيد
  .استروزمره و غيره نيز در بنادر صيادي قابل انجام  هاينيازمندي، صيادي

  
فعاليت كارگاهي ابعاد مديريت ، در بازديد از يك بندر ماهيگيري در استان محل سكونت خود  

 د.يدهه ئنگار ارارت پردهو گزارش بررسي خود را به صوكنيد بررسي را ماهيگيري 
  

  

  دانش افزايي: 
بازديد از بندر ماهيگيري ميتوان اقداماتي را كه در راستاي مديريت  برنامةدر 

ه جمل از ؛دكرشود فهرست انجام مي ي و مطابق با اصول و ضوابط مربوطماهيگير
ا هدف تعيين و كنترل روي شناورهاي ماهيگيري ب صدور مجوز صيد يا مجوز دريا

، كنترل ابزار فصول صيد مختلف ، ابزار و روش صيد مجاز هر شناور درزمان، مكان
وري آجمع، ، كنترل مدارك هويتي و ثبتي شناور صيادي و ماهيگيرانو ادوات صيد

  ظيرآنهان آمار و اطالعات صيد و بيومتري آبزيان، كنترل كيفي آبزيان صيد شده و
  ظرفيت ناوگان صيادي

ليت قاب وشوند هاي ماهيگيري محسوب ميفعاليت نيروي محركةشناورهاي صيادي 
شاخص ظرفيت ناوگان صيادي نشانگر . هاي مختلف صيد را دارنداستفاده از روش

 نبرداري از منابع آبزي است. تعيين ظرفيت ناوگاو ماهيگيران در بهره شناورهاتوان 
اقتصادي و اجتماعي قرار دارد. وقتي نتايج ، ثير مالحظات زيستيأصيادي تحت ت

كند نسبت هاي آبزي مختلف را مشخص مينهحد مجاز صيد گو، علمي و پژوهشي
د كه بيانگر سهم هر به تقسيم و توزيع آن در بين ناوگان صيادي اقدام خواهد ش

  زيستي است.  ةشناور از جنب
در  ،ثير پذيري از محيط پيرامونشانأت ةمختلف آبزي به واسط هايگونه ،به عبارتي

است  معيت آبزي قادررسند. حدي كه هر جحد و ظرفيتي خاص به تعادل مي
نقطه تعادل ، اعضاي از دست رفته خود را جايگزين كند و ذخيره آن پايدار بماند

شود. نقطه تعادل در واقع حداكثر قابل برداشت يا حداكثر بازده پايدار از ناميده مي
  .شوددهد كه اصطالحا به آن حد مجاز صيد هم گفته ميذخيره هر گونه را نشان مي

رايي برنامه اج، با در نظرگرفتن نقطه تعادل يا حداكثر بازده پايدارمديريت صيد 
اي در عمل اجراي اين روش كار ساده. كندبرداري از منابع را تدوين و اجرا ميبهره

ها البراي س، تعادل و حداكثر بازده پايدار گونه ةجا است كه نقطمشكل آن  .نيست
  بلكه تحت تاثير شرايط زيستي  ،برداري ثابت نيستهاي مختلف بهرهو دوره
. كندطبيعي) تغيير ميمير غيرومرگمير طبيعي) و تالش ماهيگيري (و(مرگ

 هاي الزم به وسيله محققان ارزيابياز يكسو با انجام بررسي دمديريت صيد ناچار باي
و  ت منابع و تحوالت آن به دست آوردشناخت الزم را درخصوص وضعي، ذخاير

ثر از سوي ديگر متناسب با حداك. پايدار گونه را محاسبه و تعيين كندحداكثر بازده 
  سازماندهي كند.و ناوگان ماهيگيري را مشخص ، بازده پايدار
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با توجه به كل صيد مجاز و  يعني ؛ندكهمچنين به مالحظات اقتصادي هم توجه 
تي ايسد. كه بايعملكرد اقتصادي مناسبي را براي ناوگان ايجاد نم، ظرفيت ناوگان

شناورهاي صيادي براي چگونگي توزيع حد مجاز صيد بين ناوگان صيد خرد (
اي ه) و ديگر گروههاي صيادي) و ناوگان صيد صنعتي (كشتيكوچك قايق و لنج

  د. كربردار وضعيت متعادلي را برقرار بهره
  

ق زندگي خود تحقياي و بررسي ميداني در استان محل با مراجعه به منابع كتابخانه  تحقيق كنيد
  كنيد كه وضعيت فعاليت انواع شناورهاي صيادي و ظرفيت ناوگان چگونه است؟

  

  :افزاييدانش
هاي ساحلي كشور در شمال و جنوب به طور كلي از سه دسته شناورهاي در استان

موتورلنج و قايق استفاده مي شود كه از طراحي و ساختار ، صيادي شامل كشتي
اين شناورها متناسب با شرايط صيدگاهي در هر استان . برخوردارندفني متفاوتي 

، ترال، هاي صيد مختلف مثل گوشگير، گرگورو آبزيان هدف در صيد از روش
ا نوع . آشنايي بكنندانواع قالب استفاده مي و كاقيفي كيل تور، ايتورگردان پياله

  انجام است. فعاليت شناورهاي صيادي مذكور از طريق بازديد آنها قابل
هاي آبزي هدف هاي صيادي در ناوگان ماهيگيري متناسب با گروه يا گونهظرفيت

زنده آن ذخيره به ترتيبي برنامه  و با برآورد ميزان بيوماس يا تودةتعريف مي شود 
برداري با حفظ بخشي از ذخيره در صيدگاه به عنوان نسلي بهره كهريزي مي شود 

شاهد  شود تا مجددأياد نسل براي آن فراهم است انجام كه امكان توليد مثل و ازد
آن است تا با در نظر  ذخيره در سال بعد باشيم. بنابراين همواره سعي بر احياي

برداري پايدار يعني برداشت درازمدت و در مسير بهره، داشتن مالحظات زيستي
  نيم.كحركت  ،مستمر از ذخاير آبزي

  مشاركت در مديريت ماهيگيري
 ةت بيشتر از همكاري و همياري جامعست براي موفقيا بسياري از موارد الزمدر 
، هاييول با اتخاذ تدابير و سياستئو نهاد دولتي مس كردار استفاده بردبهره
ي و شده پيگيرو بر اساس يك برنامه سازماندهيكندوليت مديريت را تقسيم ئمس

ره برداران بسپارد. البته تجربه ها و بهتشكل، انجام برخي امور را به بخش خصوصي
نشان مي دهد در چنين مواقعي بهتر است تصميم نهايي در تدوين قانون و مقررات 

 بهره بردار ةمعو برنامه ريزي مديريتي توسط نظام دولتي با مشاوره و مشاركت جا
 مديريتي و، برداران به عنوان بازوي اجراييبدين ترتيب صيادان و بهره .انجام شود

و سهم قابل توجهي را در  بود خواهندها و پيشبرد امورسازيورتي در تصميممش
  نند.كايفا مي مسئوالنهتصدي و اعمال مديريت ماهيگيري 
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، در ن يافتن از همكاري و مشاركت آنهامشورت با ماهيگيران به منظور اطمينا
  كه در صورتي. اهميت استو منطقي بسيار حائز  تدوين يك سياست معقول

هاي تصميم گيري در مديريت ماهيگيري مبتني بر جلب مشاركت و همراهي پايه
ترديد موفقيت بيشتر در اجرا را نيز به دنبال خواهد  بدون ،ماهيگيران قرار گيرد

  داشت.
. دكرهاي مختلفي مي توان اقدام برداران از راهبراي افزايش نقش مشاركتي بهره

ي ها و تعاونتوسعه و تقويت تشكل، تا ايجاديكي از راهكارهاي اساسي در اين راس
برداران در عرصه هاي عملياتي هاي صيادي است كه منجر به حضور بيشتر بهره

  مديريت ماهيگيري خواهد شد. بدين ترتيب صيادان از هويت انفرادي خارج 
ر تري دتوانند در قالب تشكل دسته جمعي نقش و حضور پر رنگو مي شوندمي

 البته ساختار تشكيالتي و. باشند داشته تلف مديريت ماهيگيريفرايندهاي مخ
ظم و و با ايجاد ن كنندست به صورت فعال و پويا عمل ا ها نيز الزممديريتي تعاوني

نظام يكپارچه در مسير مناسب كمك به جامعه صيادي حركت نمايند تا منافع 
  اقتصادي و شغلي صيادان مورد توجه بيشتري قرار گيرد.

  

  اييابي مرحلهارزش

مراحل رديف
  كاري

(ابراز،شرايط كار 
مواد، تجهيزات، 

 مكان)
نتايج 
  ممكن

  ها، داوري،استاندارد (شاخص
نمره  دهي)نمره 

3  
كار گيري به 

مديريت 
  ماهيگيري

  تجهيزات:
مكان: كالس و 

  كارگاه

باالتر از 
سطح انتظار

برداري پايدار رااهميت منابع آبزي و بهره
  بداند.
كارگيري مديريت ماهيگيري راهاي بهروش
  بداند.

مصاديق جلب مشاركت ماهيگيران در
 مديريت ماهيگيري را بداند.

3  

سطح در 
  انتظار

برداري پايدار رااهميت منابع آبزي و بهره
  بداند.
هاي به كارگيري مديريت ماهيگيري راروش
 بداند.

2  

تر از پايين
سطح انتظار

كارگيري مديريت ماهيگيري راهاي بهروش
  1 بداند.
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   هاي مديريت ماهيگيريروش
با توجه به افزايش جمعيت انساني و نياز فراوان به منابع پروتئيني در دنيا و در 

 افزايش برداري از ذخاير آبزيميزان بهره، نفعان برخي مواقع سودجويي بيشتر ذي
هاي اقتصادي به كاهش ذخيره آبزيان را در خصوص بسياري از گونه يافته است و

درصد ذخاير ماهيان دنيا  75 دنبال داشته است. امروزه برآورد مي شود كه حدود
 ؛برداري مي شوندو يا اينكه بيش از حد بهره ستندبرداري هبه شدت در حال بهره

هاي مختلف براي وشلذا توجه به مالحظات مديريت ماهيگيري و به كارگيري ر
مورد توجه بيش از پيش ضروري مي نمايد و بايد  مديريت ماهيگيري مطلوب

  اندركاران و ذينفعان صيد و صيادي قرار گيرد. دست
  مسئوالنهماهيگيري 

هاي صيد و صيادي با هدف برنامه ريزي و سازماندهي اركان فعال در تصميم سازي
هايي از صيد و صيادي ند يعني فرصتپردازتوسعه صيد پايدار به فعاليت مي

اقتصادي و معيشتي شناسايي شود كه در درازمدت قابل بهره برداري بوده و منافع 
ماهيان  تصويري از فعاليت صيادي و كتاب در شكلند. كمين ماهيگيران را تأ

  شود. شده در شمال و جنوب كشور نشان داده ميصيد
   ،برداربهره ةري و مشاركت جامعاي اخير با همياهشيالت ايران طي سال

ده است كرآغاز  مسئوالنهبنايي و نو را در مسير تحقق ماهيگيري هاي زيرحركت
هاي صيد و فعاليت يود وضعيت مديريت صيد و ارتقامنجر به بهب هللاكه انشاا

  اقدامات و رويكردها با تكيه به نقش پراهميت  اين صيادي خواهد شد. از اهم
 مديريت، ساخت هابنادر صيادي و زير، ل زيست محيطيئتوجه به مسا، بردارانبهره

اصالح و ، ساماندهي شناورهاي صيادي و ابزار و ادوات صيد، هاذخاير و صيدگاه
 كردناقتصادي ، حفاظت از منابع آبزي و بازسازي ذخاير، هاي صيدسازي روشبه

 ل اجتماعي وئمساتعديل ، تسهيالت حمايتي صيادان، هاي صيد و صياديفعاليت
  .آنها است نظاير

  
  شوند.به نظر شما چه عواملي باعث كاهش ذخاير آبزي مي بحث كالسي

  

  افزايي: دانش
تا از آسيب به ذخاير آبزي جلوگيري كند. اما  درپي آن است مسئوالنهيري ماهيگ

برخي از عوامل انساني و عوامل طبيعي هستند كه منجر به آسيب و كاهش ذخاير 
مجاز مي شود يعني فعاليت هاي صيادي غيرفعاليت از جملةعوامل انساني  .شوندمي

 ،ازمجو غيراستاندارد صيد با ابزار و ادوات غير ،صيادي با شناورهاي فاقد مجوز صيد
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رداري ببه طور كلي هر نوع بهره فعاليت در فصول ممنوع و يا صيد در مناطق ممنوع.
  رويه منجر به كاهش ذخاير آبزي خواهد شد.بدون ضابطه از ذخاير آبزي يا صيد بي

لذا ورود آالينده هاي مختلف  ،اكوسيستم دريا از حساسيت خاصي برخوردار است
هاي جدي و و تلفات و آسيب امن كندآبزيان را نا اند محل زندگيبه آن مي تو

  كاهش ميزان ذخاير را به همراه داشته باشد. 
توان به برخي از تغييرات اكوسيستمي و همچنين از جمله عوامل طبيعي نيز مي

و ميزان  شودميهاي آبزي د كه منجر به عدم توازن زيستي گروهكراقليمي اشاره 
  ند.ككاهش مواجه ميذخيره برخي آبزيان را با 

  
محيطي در زندگي ما ايفا مي به نظر شما انواع آبزيان چه نقشي را از نظر زيست   فكر كنيد

  كنند.
  

  

  افزايي: دانش
اجتماعي يك ضرورت اجتناب ناپذير  عرفي وحفظ محيط زيست از نظر قانوني و 

معيارهاي  وتوجهي به اصل زندگي توجهي به اين نكته در واقع كمكمبنا براين  ،است
و زندگي انسانها را با مشكالت زيادي  زمين استكره بر روي اصلي سالم زيستن 

هاي اصلي يكي از حلقه، هاي آبيغذايي محيط آبزيان در زنجيرة. ندكمواجه مي 
به يكديگر را  موجودات زندهوابستگي غذايي همه شوند. در واقع محسوب مي

گويند. در غذايي مي ةزنجير تشبيه كرد كه به آن زنجير هايتوان به حلقهمي
 ،د. به عبارت ديگرشوقل ميتنمديگر  ةبه حلق انرژي از يك حلقه ،زنجيره غذايي

دهد كه اگر در آغاز و در پايان زنجيره قرار تشكيل ميهر موجود زنده يك حلقه را 
دست هبه منظور استمرار زندگي را از موجود پيشين ب الزم انرژينداشته باشد، 

اين در بنابر .استانرژي براي موجود بعدي  ةكننددر حالي كه خود ايجاد ؛آوردمي
اي هبه عنوان يكي از حلقه هاي مختلفانواع آبزيان در اندازه، هاي دريايياكوسيستم

 و در فرايند زيستي و حيات بيولوژيك اكوسيستم نقش با ستندغذايي ه زنجيرة
  .ندكناهميتي را ايفا مي

  مديريت ماهيگيري مبتني بر رويكرد اكوسيستمي
 Ecosystem Based Fisheriesامروزه مديريت ماهيگيري بر اساس اكوسيستم (

Management(  و متناسب با شرايط است ابزاري براي حل مشكالت ماهيگيري
برداري از ذخاير آبزي خواهد هاي مختلف آبي منجر به بهبود وضعيت بهرهدر محيط

آبزي هدف جهت در چنين روشي از مديريت ماهيگيري به جاي گونه شد. 
  گيرد.مي راكوسيتم در درجه اول اهميت قرا، ماهيگيري

اي همتناسب با ظرفيتشناختي هر صيدگاه زيستي و بومبه اصول  اين روشدر 
معيار اصلي براي مديريت ماهيگيري مبتني بر اكوسيستم و  شودتوجه مي مربوط
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هاي و محدوده تصويري از اكوسيستم، 4 شكل و صيدگاه تحت پوشش خواهد بود.
  دهد.صيدگاهي را نشان مي

  

  
  صيدگاهي ةاكوسيستم و محدود -4شكل 

ري وترين امر در پايداري و بهرهابتدايي ،مديريت ماهيگيري با رويكرد اكوسيستمي
شود. رشد شونده محسوب ميمناسب از ذخاير و حفاظت از منابع زنده تجديد

شود تا ميزان تقاضا باعث مي همواره روزافزون جمعيت و فشار زياد بر منابع آبزي
در بازار مصرف آبزيان افزايش يابد و در نتيجه آن فشار بر ذخاير آبزيان نيز تشديد 

برداري در شود. لذا ايجاد تعادل در ميزان عرضه و تقاضا و توجه به پايداري بهره
ضرورت مديريت . هاي طوالني از اهم مالحظات چنين رويكردي استزمان
اعمال مجموعه قوانين و ، وري بهينه از ذخاير آبزييري به منظور بهرهماهيگ

كه متضمن پايداري مستمر آبزيان باشد را به امري اجتناب ناپذير تبديل  را مقرراتي
يالت ش ةي بخش نا گسستني فرايند توسعكند. براين اساس مديريت ماهيگيرمي

ع غذايي مطمئن و هميشگي هاي توسعه اقتصاد ملي و تامين منابو همچنين طرح
  .دنكاهميت ميگردد كه توجه به امر اكوسيستم را بسيار باتلقي مي

  روش سهميه بندي در مديريت ماهيگيري 
  برداري از ذخاير آبزي طوري است كه بيشتر در شرايط فعلي وضعيت بهره

ن يا از آ رددر حد ظرفيت نهايي خود قرار داهاي اصلي و عمده در دنيا صيدگاه
ي از يك ،اين كاهش و محدوديت ذخاير آبزي در منابع درياييبنابر ؛فراتر رفته است

براي مديريت مناسب بر اين موضوع نياز به  .معضالت اصلي ماهيگيري امروز است
هايي در ميزان صيد و بهره برداري از ذخاير است كه متناسب با اعمال محدوديت

، هاي زمانيمحدوديت ازجملهتواند طيف وسيعي شرايط و امكانات اجرايي مي
برداران از منابع را پوشش شناور صيادي و حتي سهم صيد بهره، صيد ابزار، مكاني
  دهد. 

برداري يا در اين روش كه به طور معمول در خصوص ذخاير آبزي تحت فشار بهره
برداران ميزان برداشت براي هر يك از بهره  ،شودهاي آبزي خاص اعمال ميگونه

شود و در صورتي كه صيد تعيين مي پودمانبردار در طول سال يا هاي بهرهيا گروه
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بايد از ادامه  ،يك از بهره برداران به سهميه موردنظر اعالم شده دست يافتند هر
خاير ذ نظام محدوديت بهره برداري از ،نند. به چنين روشيكفعاليت صيادي پرهيز 

  . )5شود (شكل هم گفته مي

  
  بندي در صيدمفهومي از نظام سهميه -5شكل 

  
 ،وجود دارد محدوديتهاي مختلفي متناسب با شرايط اجرايي براي اعمال شيوه
يا برآورد حجم توده تعيين شود  ذخاير كل ميزانابتدا برآورد كه  ستا الزمولي 
راي ببندي بهره برداري برداشت پايدار و اصولي نسبت به سهميه رويكردبا  سپس
برداران اقدام گردد. بديهي است كه توجه به حفظ توجيه اقتصادي فعاليت بهره
مين منافع اقتصادي آنها براي امرار معاش نيز از اصول اوليه أبرداران يعني تبهره

گيرندگان مورد توجه تصميم دو حتما باي مورد توجه در چنين روشي خواهد بود
  .اجرايي در چنين روشي باشد

  رل و تعديل تالش صياديروش كنت
هاي مناسب اجرايي كه قابليت عملياتي شدن در نظام مديريت يكي از روش

تالش صيد است كه از طريق عوامل  عواملكنترل و تعديل  ،ماهيگيري را دارد
تعداد و توان ناوگان صيادي و حجم ابزار و ادوات صيد . استمختلف قابل انجام 

  هاي صيادي تلقي گذار در فعاليتثيرأصلي تد استفاده به عنوان عوامل امور
برداري هاي كنترل و ايجاد تعادل در ميزان بهرهيكي از راه ،هاشوند. از گذشتهمي

محدود كردن فعاليت ناوگان و ابزار و ، متناسب با ميزان مجاز برداشت از ذخاير
كننده در اندازه و توان شناورها ادوات صيد است كه از طريق اعمال مقررات محدود

 استيعني طول و عرض و قدرت موتور و كاهش حجم ادوات صيد مورد استفاده 
چنين موضوعي با  ند.كبرداري در ذخاير آبزي مختلف جلوگيري تا از فشار بهره

در . ربط قابل انجام خواهد بودهاي محدود كننده ذيتدوين مقررات و آيين نامه
شكن مشاهده شناورهاي صيادي قايق در كنار ساحل و موج نمايي از، 6 شكل
  شود.مي
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  بخشي از ناوگان صيادي  -6 شكل

  

هاي مديريت صيد ترين شاخصشاخص صيد بر واحد تالش از مهمترين و كليدي
اين شاخص . براي سنجش وضعيت منابع آبزي و عملكرد ناوگان صيادي است

طي هر عمليات حاصل مي شود. ميزان صيدي باشد كه  ةدهندتواند نشانمي
ابزار و بازده آنها ، بين دو تالش به فرض ثابت بودن شرايط از طريق مدت ةمقايس

دها واح ةبه كار گرفته شدانجام مي شود. بدين معني كه نتيجه دو تالش با قدرت 
هم دارند. اين در مدت زمان مشابه با ابزاري يكسان در بازده و عمل چه تفاوتي با 

وضعيت منابع و  ةدهند ند كه صيد بر واحد تالش نشانكتواند روشن شاخص مي
، تغييرات آن است. كاهش شاخص صيد بر واحد تالش در يك دوره بهره برداري

است  ،مساعدذخيره و شرايط نا م شدنك ةقبل كه نشان ةا در مقايسه با دورآن ر
  ن شاخص حكايت از بهبود ذخيره است. دچار كاهش مي كند. در واقع افزايش اي

همچنين محدود كردن زمان و روزهاي فعاليت مفيد ناوگان صيادي و ماهيگيران 
 پودمانثر واقع شود. در برخي مواقع ؤند در كاهش و تعديل تالش صيادي متوامي

برداري قرار هاي آبزي خاص كه تحت فشار بهرهبرخي از گونه ممنوعيت صيد براي
  هاي زماني اوج شود. فصول ممنوعيت صيد همزمان با دورهمال مياع ،دارند
ريزي و توليد مثل آبزيان خواهد بود تا فرصتي براي آيش و بقاي نسل آبزيان تخم

در همين راستا متناسب با شرايط خليج فارس و درياي  را به دنبال داشته باشد.
هاي ممنوعيت صيد برخي از گونه پودمان ،عمان و حتي مالحظات خاص هر استان

  د.شوميعمال اتعيين و  ،برداري نيز مواجه هستندآبزي اقتصادي كه با فشار بهره
  

اي و بررسي ميداني در استان محل زندگي خود تحقيق با مراجعه به منابع كتابخانه تحقيق كنيد
ه ذخاير چگونهاي حفظ و احياي برداري از ذخاير آبزي و شيوهكنيد كه وضعيت بهره

  شود.انجام مي
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هاي  برداري از ذخاير آبزي در شمال و جنوب كشور و حتي در استانوضعيت بهره

  . مالحظات اجتماعي و استاي متفاوت مختلف متناسب با شرايط منطقه
هاي آبزي هدف براي صيد در هر هاي صيدگاهي در هر منطقه و گونهويژگي
، هاي قايقند كه از شناورهاي صيادي مختلف در كالسكايجاب مي  صيدگاه

 ،اما آنچه مسلم است. هاي صيد مختلف استفاده شودموتورلنج و كشتي و روش
درازمدت و اقتصادي را در برداشت ، برداري پايداركه همانا بهره مسئوالنهماهيگيري 

ا هتدوين برنامه پودمانسر همواره مورد نظر بوده و در دنكاز ذخاير آبزي دنبال مي
هاي كاري در نظر گرفته مي شود. و در هر استان از برنامه هاي مختلفي و سياست

سازي الرو و رها، تكثير مصنوعي و نيمه مصنوعي، هاي مصنوعيهمچون زيستگاه
ريزي آبزيان و برخي ديگر از ها و مناطق تخمحفاظت از زيستگاه، بچه ماهي

  شود. به منظور حفظ و احياي ذخاير آبزي استفاده ميراهكارهاي مديريتي 
  روش حفاظت از منابع آبزي

ميشه براي هپذير منابع طبيعي تجديدبراي اينكه بتوان منابع آبزي را به عنوان 
صيد  .ست با حساسيت بيشتري نسبت به حفاظت از آن اقدام نمودا د الزمكرحفظ 
 )Illegal, Unreported, andگزارش نشده و كنترل نشده ، قانونيغير

)Unregulated (IUU)  به عنوان يكي از معضالت ماهيگيري در عصر حاضر
هاي تحت حفظ و حراست منابع آبزي در درياها و آبالبته  .محسوب مي شود

نوع فعاليت صيد غير مجاز و  حاكميت از طريق پيشگيري، جلوگيري و كنترل هر
ربط قرار هاي تخصصي ذيرخي از سازمانها و بغير قانوني در دستور كار دولت

از صيد غيرمجار به جانبه كنترل و جلوگيري همه د كهكرولي بايد اذعان  ،دارد
كه اتخاذ تدابير مديريتي خاص را  آساني مقدور نيست و با مشكالتي همراه است

  طلبد.مي
  

  
  صيادان غير مجاز در دريا -7 شكل
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پيرامون اين موضوع بحث ، فيلم ترويجي جلوگيري از صيد غيرمجاز ةبا مشاهد نمايش فيلم
  د.كني

  
 ابزار و ،كنترل شناور صيادي .شودمجاز در دريا و ساحل انجام ميكنترل صيد غير

از طريق  كهموارداست. ين اصيد از اهم  هاي هنگام تخليةادوات صيد و كنترل
ربط در مبادي نيروهاي يگان حفاظت منابع آبزي شيالت و ساير مراجع قانوني ذي

انجام  ،يعني بنادر صيادي و مراكز تخليه صيد ،ورود و خروج شناورهاي صيادي
و  شودقانوني و بدون ضابطه جلوگيري ميو از هرگونه فعاليت صيادي غيرشودمي

ت صور با قوانين و مقررات برخورد قانوني الزمتخلف مطابق ممجاز و با صيادان غير
يكي از ساختارهاي قانوني الزم براي ، كميسيون تخلفات صيادي شيالت.گيردمي

  .است برخورد با صيادان متخلف
  

  هايي را براي ذخاير آبزي به دنبال دارد؟مجاز چه آسيببه نظر شما صيد غير بحث كالسي

  پاسخ:
مناسب همه به دنبال آن خواهند بود تا شرايطي  ماهيگيريدر يك نظام مديريت 

، مجازغيرصيد فراهم شود كه آبزيان فرصت احيا و بازسازي خود را داشته باشند.
كاهش برداشت و بسياري ديگر از مشكالت ، ايانقراض گونه، فشار به منابع آبزي

براي احياي  آن است كه فرصت الزم ةدهندهمه نشان، برداري امروزنظام بهره
و فرايند جايگزيني را  نمايدريزي ذخيره داده نشده است و آبزي قبل از اينكه تخم

صيد شده است. كارشناسان براي هر گونه آبزي اندازه و سن معيني  ،تكميل كند
كنند اندازه يا سن استاندارد حدي است به عنوان اندازه استاندارد صيد تعريف مي

رد. داريزي كرده است و قابليت صيد شدن را ك بار تخمكه آن گونه آبزي حداقل ي
استاندارد و رعايت آن مانع از صيد آبزيان كوچكتر  ةبدين ترتيب با تعيين انداز

  د.گردو بدين ترتيب پايداري و بقاي نسل و ذخيره تضمين مي شودمي
مجاز شاهد گسترش مصاديق صيد غير ، به واسطةموضوع نكردن رعايتدر صورت 

   ناپذيري به ذخاير آبزي خواهيم بود.هاي جبرانآسيب
  :افزاييدانش
استفاده از مي توان انجام داد،  مديريت ماهيگيري براي ي كههايوشر يكي از
 ،از طرف ديگراست، برداري هاي تحت بهرهممنوعيت و آزادي صيد گونه پودمان

الزم براي حداقل يك بار  فراهم آوردن شرايط، بردارييكي از اركان پايداري بهره
ممنوعيت  پودمانلذا قبل از اعالم است؛ برداري هاي تحت بهرهريزي به گونهتخم

اين الزم است بربنا، ريزي بررسي و مشخص گرددتخم پودمانصيد الزم است كه 
برداري نمونه ، هاي مختلف سالبا استفاده از شناورهاي تحقيقاتي و تجاري در ماه
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 ودمانپهاي گوناگوني براي چگونگي پي بردن به راه ،بسته به نوع آبزيصورت گيرد. 
  :استريزي وجود دارد كه شامل موارد زيرتخم

پوستان مثل ميگو و ظاهري تخم در زير بدن جنس ماده كه در سخت ۀمشاهد -1
  ميگو وجود دارد.شاه

شكمي آبزي  محوطة رسي مراحل باروري جنس نر و ماده كه با باز كردنبر -2
هاي رگفقدان وزن و وجود يا ، شكل ظاهري، و بر اساس رنگاست پذير امكان

  ريزي را تعيين كرد.توان زمان تخمخوني مي
و م مي كنيگانه وزن گوناد يا اندام جنسي نر و ماده را جدا، گشاييپس از كالبد -3

زير  مطابق فرمولشاخص بدني گونادي را ، با انجام عمليات تقسيم بر وزن كل بدن
كنيم. ذكر اين نكته الزم است كه در زمان تكامل گوناد اين شاخص محاسبه مي

گوناد به ، ريزيچون در زمان تخم  ،ريزي داردعدد بيشتري نسبت به زمان تخم
اين بربنا ؛دهدمقداري از وزن خود را از دست مي، ريزيدليل ريزش اسپرم و تخم

  مختلف اين مطالعه صورت گيرد.هاي الزم است در ماه
  100) بر وزن بدنوزن گوناد ( شاخص بدني گونادي =

ي زير آب توسط غواص يا تعبيه ها رسيدر بر ريزيمستقيم تخم مشاهدة -4
  باشد.پذير ميامكان برخي آبي در موردهاي زيردوربين

 ةشناخت از منطق ريزي آبزيان كه باتخم اني نسبي تعداد الروها در منطقةفراو -5
  اين مطالعه هم نياز به تكرار در طول سال دارد.، ريزيتخم
ئله لذا با طرح مس؛ گرددريزي آبزي تعريف ميتخم ، پودماناين با مطالعه فوقبربنا

  عيت صيد را ممنو پودمانتوان در جلسات كميته مديريت صيد شيالت مي
زي رياجازه حداقل يك بار تخم، عيترساني كرد و صيادان با رعايت اين ممنواطالع

  دهند.مي موردنظررا به آبزي 
كپور با شروع گرم شدن آب و  كفال، اكثر آبزيان درياي خزر از قبيل ماهي سفيد

. كنندريزي ميهاي شيرين شده و تخمهاي مرتبط وارد آبخانهرود درياي خزر و
زر و در درياي خ دنشويمبرخي آبزيان از قبيل كيلكاي معمولي وارد آب شيرين ن

ريزي اين گونه ، پودمان تخمبر اساس مطالعات صورت گرفته. كندتخم ريزي مي
 ت زماني آن بستگي به تغييرات درجةكه تغييرااست ماه يز حدود آباندر پودمان پاي

  .حرارت آب دارد
  

  
فعاليت كارگاهي نسبت به تعيين و چيدمان امكانات و فضاهاي  ،با طراحي ماكت يك بندر ماهيگيري  

  نياز اقدام نماييد. مورد
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جانمايي فضاهاي هر بندر ماهيگيري متناسب با شرح عمليات و خدماتي كه در آن 

بندر  شكن و حوضچةد. طراحي اسكله و موجبندر انجام مي شود تعريف خواهد ش
جا شود كه در آنماهيگيري براي پهلوگيري و پشتيباني از نوع شناورهايي انجام مي

پردازند. فضاي در اختيار هر بندر ماهيگيري به تخليه صيد يا دريافت خدمات مي
سايبان، سردخانه ، تي براي تعميرات شناورهادر عرصه خشكي شامل امكانا

، ساختمان دوات صيد، سالن بازار حراج ماهي، انبار تور و انگهداري ماهي و آبزيان
دفتر صدور مجوز ، مديريت بندر ماهيگيري، ساختمان يگان حفاظت منابع آبزي

ر رخي ديگل كنترل بهداشتي صيد و بوو محل استقرار آمارگران صيد و مسئصيد 
و ادوات صيد و بسياري  ، تورهاي عرضه مواد غذاييجمله فروشگاهها از از نيازمندي

باشد كه متناسب با شرايط هر بندر ماهيگيري تعريف صيادي ميهاي نيازمنديز ا
  شود.مي
  

  ايارزشيابي مرحله

مراحل رديف
  كاري

(ابراز،شرايط كار 
مواد، تجهيزات، 

 مكان)
نتايج 
  ممكن

ها، داوري، استاندارد (شاخص
نمره  دهي)نمره

4  
هاي روش

مديريت 
  ماهيگيري

  تجهيزات:
مكان: كالس و 

  كارگاه

باالتر از 
سطح انتظار

مفهوم مديريت ماهيگيري مسئوالنه
  را بداند.

هاي مديريت ماهيگيرياهم روش
  رابداند.

اهميت حفاظت از منابع آبزي را
 بداند.

3  

سطح در 
  انتظار

مفهوم مديريت ماهيگيري مسئوالنه
  را بداند.

هاي مديريت ماهيگيرياهم روش
 رابداند.

2  

تر از پايين
سطح انتظار

مفهوم مديريت ماهيگيري مسئوالنه
  1  را بداند.
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  هاي مديريت ماهيگيري و ذخاير آبزيانروش شايستگيارزشيابي 
 شرح كار:

 آبزيان اكولوژيك بندي تقسيم
  هاي ارزيابي ذخاير آبزيانروش

 عوامل تاثير گذار بر ذخيره 
 اهميت منابع آبزي و بهره برداري پايدار

  ماهيگيري مديريت كارگيري به هايروش
  مصاديق جلب مشاركت ماهيگيران 

 استاندارد عملكرد:
برداران و مديريت بر ذخاير آبزي برداري پايدار از منابع آبزي با جلب مشاركت بهرهمديريت ماهيگيري و بهره

  در شرايط مختلف با در نظر داشتن مالحظات زيست محيطي و اكولوژيكي.
  ها:شاخص

  كارگيري مديريت ماهيگيري.هاي ارزيابي ذخاير و بهو روش آبزيان اكولوژيك بنديكامل تقسيم شناخت -

 شرايط انجام كار،ابزار وتجهيزات:
  بنادر ماهيگيري و شناورهاي صيادي مشخص از به همراه بازديد موردي و كارگاه مجهز ماهيگيري، شرايط:
   .. .. انواع قالب و، گرگور، گيرهاي گوشابزار و ادوات صيد شامل تور تجهيزات: ابزار و

  معيارشايستگي:
  

  نمره هنرجو 3قبولي ازحداقل نمرة مرحله كار  رديف
  2  تقسيم بندي اكولوژيك آبزيان  1
  1  ارزيابي ذخاير آبزيان  2
  2 گيري مديريت ماهيگيريكاربه  3
  1 هاي مديريت ماهيگيريروش  4

بهداشت، توجهات هاي غيرفني، ايمني، شايستگي
  2  محيطي، وغيرهزيست

  

  *    ميانگين نمرات
  

 .ياشدمي2ايستگيحداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي وكسب ش *
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  4 پودمان   

  نگهداري و فرآوري آبزيان بعد از صيدجايي،جابه

ميگوي تازه است كه نتيجه انتقال نگهداريوجاييجابهاي ازنمونهپودمانابتداي تصوير
 زيانآبدهد. اهميت حفظ كيفيت صحيح آبزيان را در حفظ كيفيت آن نشان مي نگهداريو 

به  ،شدهتازه، منجمد يا فرآوريو ميگوي شامل ماهي  ،پس از صيد تا مراحل بازاررساني
 و باعث دنكتواند رضايت مشتري را براي خريد و مصرف بيشتر جلب حدي است كه مي

ده اين عكس انتخاب شدليلبه همين.پايداري فعاليت و كمك به اقتصاد ماهيگيري باشد
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با درك قادر خواهد بود  پودمانهنرجو پس از پايان اين  :پودمانهدف كلي 
  را در مراحل پس از صيد صحيحي از كيفيت ماهي، عمليات و اقدامات الزم 

 ، به منظور) تا عرضه محصول نهاييو فرآوري نگهداري جايي،هجابسازي، آماده(
اي هو مهارتتا رساندن آن به ساحل  بر روي شناور در شرايط مختلفحفظ كيفيت 

  به درستي انجام دهد. الزم در اين زمينه را
  : هاي پيشيندانسته

  :مراحل كاري
 فرآوري )4 ،) نگهداري3 ،جاييه) جاب2 ،سازي) آماده1 

 تشخيصي ارزشيابي
در اين بخش يعني در ابتداي جلسه قبل از بيان اهميت و ضرورت بهتر است به 

ه كيفيت ماهي، جاب در خصوص اهميت و ضرورت شناخت ،عنوانِ پرسش آغازين
سؤال شود تا با توجه به  ياناز هنرجو ،بر روي شناورآن جايي، نگهداري و فرآوري 

  اين بخش ارائه شود. ن مطالب جديد درآناسطح معلومات 

	سؤاالت پيشنهادي 	
 چرا حفظ كيفيت ماهي مهم است؟ 
 اي برخوردار است؟جايي و نگهداري ماهي در شناور از اهميت ويژههچرا جاب 
 جايي و نگهداري ماهي در يگان شناور چيست؟ هوظايف جاب 
 ؟ شودگذاري ماهي چگونه انجام ميمزاياي استفاده از يخ چيست و يخ 
 اصولي ماهي در شناور چيست؟مناسب و غيرجايي و نگهداري ناهپيامدهاي جاب 
 جايي و نگهداري ماهي وجود دارد؟ ههايي براي جابچه روش  
 است؟  جايي و نگهداري صحيح ماهي چه مالحظاتي نيازهبراي جاب 
 چه اقداماتي بر روي محصول پس از صيد ماهي در عرشه شناور متداول است؟ 
  تواند انجام گيرد؟عمليات فرآوري در شناور ميچه 
 سازي آبزيان پيش از نگهداري و فرآوري چيست؟فرآيند آماده 

  

 4واحد يادگيري
جايي، نگهداري و فرآوري جابه

 آبزيان بعد از صيد
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به همه آنها به  ،االتس از پرسيدن سؤضرورت ندارد كه پ در اين قسمت حتماً
بلكه در اين مرحله به صورت كلي و كوتاه پاسخ داده  ،صورت كامل پاسخ داده شود

حفظ اهميت و ضرورت يعني  پودماناين ان اهميت و ضرورت سپس به بيشود. 
  .جايي و نگهداري صحيح ماهي در شناور پرداخته شودهكيفيت با جاب

  

  استاندارد عملكرد
د. گيربعد از رسيدن به ساحل صورت مينيز در دريا و  آبزيانسازي نگهداري و آماده

شناور بايد ، خدمة آبزيانسازي و نگهداري جايي، آمادههبنابراين در عمليات جاب
روي عرشه تا مراحل بعدي  شده برصيد آبزياندقت خود را در حفظ كيفيت تمام 

 يرد. بر حسب نوعگيرد بكار گبازاررساني كه محصول در اختيار ديگران قرار مي
داشته باشد. برخي ماهيان  تواندمي هاي مختلفياين وظايف حالت شناور و عمليات

 ،سازي ممكن است بر حسب گونه آبزيسازي اوليه دارند. مرحله امادهنياز به آماده
ريز صورت گيرد و هدف از صيدهاي متفرقه، صيد ضمني يا دور با جداسازي گونة

يا عمليات خونگيري و تخليه شكمي صورت گيرد. براي حفظ كيفيت ماهي الزم 
هاي شناور، سرد شده و يا در جعبههاي بنابراين در انبار كرد؛را سرد است تا آن
جايي و نگهداري ماهي تازه با ماهي كه در هشود. مراحل جابگذاري ميماهي يخ

هاي سازي منجمد شده، متفاوت است. در برخي كشتيشناور داراي امكانات منجمد
ود بندي به متقاضيان خو به صورت بسته كندمي بزيان را فرآوري پيشرفته، حتي آ

   دهند كه هر كدام وظايف مختص به خود را دارند.تحويل مي در ساحل
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  مقدمه
اشباع و هاي غيردليل ارزش غذايي باال از جمله چربيه مصرف ماهي و آبزيان ب
در كاهش مصرف آن  دارد.انسان  اهميت زيادي در تغذيه ،اسيدهاي امينه ضروري

راي ب .است ثرمؤعروقي  و قلبي هايها همچون بيمارياز بيماري برخي پيشگيريو 
كيفيت، حفظ آن از خاطر در دسترس قرار دادن ماهي سالم و باهب همين منظور

ات . عمليچرا كه قابليت فسادپذيري بااليي كه دارد اهميت زيادي برخوردار است
سيار ب د، حمل و نقل و نگهداري آن تا بازاررساني و در نهايت مصرف بايصيد صحيح

 اقداماتي كه پيش از وكيفيت  مفهومبا  بنابراين آشنايي؛ ردمورد توجه قرار گي
بسيار ضروري دست متقاضي برسد هالزم است تا بماهي جايي يا نگهداري هجاب

  مي تواند متفاوت باشد.هاي مختلف بر حسب گونهاست. اين آماده سازي 
  

  
  يك ماهي باكيفيت  فيلة-1شكل 

  

   سازيعمليات آماده
ها، سازي را كه شامل جداسازي گونهبتواند در پايان اين بخش آمادهبايد هنرجو 

  را شرح دهد. استشكمي ماهي در عرشه شناور  خونگيري و تخلية
 حفظ كيفيت وظيفة

ن شده و تحويل آماهيگيري براي حفظ كيفيت ماهي صيدشناور  تمام تالش خدمة
د طبيعي پس از صيطور هآبزيان ب .استبه بهترين شكل ممكن به دست خريدار 

يد آوجود ميهب هاآن بافتو  در ظاهرمالحظه اي قابل تغييرات و شونددچار فساد مي
ف قابل مصر براي انسان شود از آن بوي بد استشمام شود. ماهي فاسدكه موجب مي

ارزش اقتصادي  ،تر باشدو خطرات زيادي به همراه دارد. هر چه ماهي سالم نيست
رزش غذايي آن بيشتر است. از آنجا كه نگهداري و انتقال يا قيمت و همچنين ا

 سعي ،گرددمدت ماهيان به ساحل يا بازار مصرف موجب تشديد فساد ميطوالني



 جايي، نگهداري و فراوري آبزيان بعد از صيدبهجا 

 117

 جاييهسازي يا انجماد براي نگهداري ماهي استفاده كنند. جابكنند از روش سردمي
رايط فساد ش تواندصحيح و نگهداري نامناسب و درجه حرارت محيطي باال ميغير

ندازد. ها را به خطر بيشناور ميكروبي را سرعت ببخشد و منافع صيادان و خدمة
آن زماني است كه ماهي گيرد و نگهداري طوالني مدت با انجماد صورت مي معموالً

  درجه  -18سيسات برودتي مستقر در ساحل در رسد و در تأبه ساحل مي
هاي مجهزي ا اينكه اين عمليات در شناورشود و يگراد منجمد و نگهداري ميسانتي

موقت  ،عمليات نگهداري ،گيرد. در غير اين صورتصورت مي ،كه اتاق انجماد دارند
شود خواهد بود. يعني يا ماهي در سردخانه شناور تا رسيدن به ساحل نگهداري مي

 ،شود كيفيت آن حفظ شودگذاري در اطراف ماهي سعي مييا با استفاده از يخ
 كندمي يخ به تبديل رابافت آن  در موجود ، آبماهينجماد اسازي و خنك  چون

 سازندمي خارج آنها دسترس از را هاباكتري رشد براي نياز مورد آزاد بآ بنابر اين و
  ند.كو به حفظ ان كمك مي 

  

  
  جايي ماهيهجاب آوري وجمع-2شكل 

  
  شرايط فساد ميكروبي 

آيد وجود ميهفساد ب مي شودها در آبزي زياد ميكروبپس از صيد، سرعت رشد 
فرآيندهاي بر اثر فساد ميكروبي نوعي از كه به آن فساد ميكروبي گويند. 

راي هاي زنده بطور طبيعي در تمام بافتهكه ب است هاي گوارشيبيوشيميايي آنزيم
حالت  بعد از مرگ در يك و هستند، شدهكمك به هضم غذا وجود دارند و كنترل

افت باز داخل به تدريج به اين نوع فساد دهند. نشده به فعاليت خود ادامه ميكنترل
ر بفساد ميكروبي  نوع ديگر شوند:و موجب نرم شدن آن مي كندميگوشت حمله 

 هايو رودهپوست  سطحها، ترشحات لزج هاي موجود در آبششميكروباثر فعاليت 
 گوشت مجاور پوست و ديوارةبافت توانند مي ، بالفاصله بعد از مرگ است كهماهي

ناصحيح و يا سردسازي ناقص  يجايهجاب. بنابراين را آلوده و فاسد سازندشكم ماهي 



 118

را سرعت ها انتشار ميكروب كه كنداي به ماهي وارد صدمهجراحت يا  تواندمي
جمد نديده را ماين نبايد ماهي صدمهو باعث تخريب گوشت ماهي شود. بنابر بخشد

و فساد ماهي است كه بر اكسايش چربي د. بوي زننده و نامطلوب ماهي حاصل كر
 ،چه بيشتر شود اين طعم و بوي حاصل از فساد هر. گذارداثر مي آن طعم روي

ي افساد به مرحله . درنهايتكندكننده را از خريد و مصرف ماهي پشيمان ميمصرف
توجهي به مراحل صيد، سبب كم بهقابل فروش و مصرف نيست. ماهي رسد كه مي
  ه ماهي با كيفيت دلخواه رساني مطلوب و ارائجايي، نگهداري و بازارهجاب

غذايي ماهي و ساير  كنندگان از ارزشدر كنار آگاهي كم مصرف ،كنندهمصرف
اين  طوري كه در حال حاضرهب رف سرانه ماهي پايين است،آبزيان در كشور، مص

يك نفر در يكسال  كيلوگرم به ازاي 10اني يعني حدود مقدار نصف متوسط جه
كيلوگرم ماهي و يا از  10طور متوسط هسال ب است. يعني يك ايراني در طول يك

  كند. ساير آبزيان مصرف مي
  محاسبه مصرف سرانه

 سال يك فرد در طول يك كه ماهي ميزان كيلوگرم آبزياني است مصرف سرانة
به  ،صادرات محصوالت شيالتي كشور از كل توليداتكند. با كسر ميزان مصرف مي
جمعيت افراد آن زان واردات محصوالت شيالتي كشور تقسيم بر عالوه مي

  آيد.دست ميهب ))آبزيانماهي يا مصرف سرانه ((كشور
  

  
  يك ماهي فاسد -3شكل 

   شكمي و گيري، تخليةلس، فدنكردر حين پاك  رعايت نظافت و بهداشت
گيري از جلو به منظورشناور و خود ماهي  خدمه، محوطةبراي  ،ماهيسازي فيله

و استفاده از تخته و ميز مناسب براي پاكسازي و  آلودگي بسيار ضرورري است
  فساد ماهي جلوگيري شود. گردد تا از شرايطكيد ميتأ سازي ماهيآماده
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 بازارپسندي آن مي شوند.به نظر شما چه عواملي باعث افت كيفيت ماهي و كاهش   بحث كالسي

  
  افزايي: دانش

ماهيان اعماق توسط تور  گاهي اوقات صيد نامناسب به مانند سرعت باالي كشيدن
 شكلشود كه اين موجب بيرون زدن كيسه شناي ماهي از دهان مي ،ايپياله

 يد مي تواندبنابراين رعايت صحيح اصول ص. كاهدپسندي مينامطلوب از مشتري
جايي نامناسب در ماهي هصدمات حاصل از جابثر باشد. آبزي مؤ عرضه كيفيتدر 

 زدگي يا فرو رفتگيپريدگي، عدم شفافيت، شل شدن بافت گوشت، بيرونو رنگ
ها و لهيدگي ناشي از كنده شدن و شل بودن غير عادي فلس ها،غيرعادي چشم

د مي تواند در كيفيت جايي و نگهداري نامناسب و بوي نامطبوع ناشي از فساهجاب
ر كيفيت و ذهنيت نظافت نيز ب گذاري وچينش و يخ ار باشد. نحوةگذماهي اثر

  ثيرگذار است.مشتري در خريد تأ
 )Sorting( عمليات جداسازي

 ماهي نامناسب براي مصرفبايد  ،شناور عرشةبعد از قرار گرفتن صيد روي بالفاصله 
اين عمل به طور مجزا نگهداري كرد.  وساخت هاي ديگر جدا انساني را از ماهي

ويژه در مواردي در اثر سايش روي هم، به هابراي پرهيز از صدمات احتمالي ماهي
بايد صورت  ،هاي اصلي استو يا ناهمسان با گونه هاي خارداركه صيد شامل گونه

 چون تقال و تماس انها با ساير آبزيان موجب افت كيفيت ماهيان خواهد شد. ،گيرد
ماهيان از ماهيان اصلي جدا شوند صيد ضمني يا دورريز هستند.  ماهياني كه بايد

   .قرار داد ،نده انبايد روي ماهياني كه قبالً صيد شدنيز شده را صيدتازه
 ت،پش الك شامل است ممكن و باشد نداشته را آن گرفتن قصد صياد كه چيزي هر

قطعات مرجاني و گياهان دريايي باشد كه بعضاً  ،ماهيسفره كوسه، خرچنگ، ماهي،
 د دوريزيص .شودميگفته  صيد ضمني ،شودتصادفي نيز خوانده مي اتفاقي يا صيد
 ؛ودشگردانده ميجان به دريا بازبي ايو زنده آبزي كه ت سابخشي از صيد ضمني نيز 

 ،دكننمي ور صيادي گيرتاست كه به  يجانشامل تمام جانداران و اشياي بيحتي 
يد دوريز ممكن است حاوي گونه هاي ص .دنشوشناور تخليه نمي ةاما روي عرش

 .ند باشداهتجاري نرسيد هندازه ااي ريز و نابالغ كه بههيما ،فاقد ارزش تجاري
 ور به دليل اقتصادي نبودناشن ويريد صاز نگهداري اين بخش از  ان معموالًصياد

 .ورزندمي عاست امتنا كرده ممنوع را صيديآن و يا مقرراتي كه تخليه چنين 
  بنابراين بايستي آنها را از صيد هدف در عرشه كشتي جدا ساخت.
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   سازي صيد ضمني از صيد هدفتصوير جدا -4شكل 

  
 عرشةبا توجه به اطالعات خود، بر حسب انواع ماهياني كه در كنار صيد هدف در     بحث كالسي

در كالس فكر كنيد و در مورد اقدامات كه براي  ،دست آيدهشناور ممكن است ب
 .بحث كنيد ،حفظ و نگهداري آنها الزم است

 
  

  
  افزايي:دانش

شده را مي توان هاي حمايتهاي موجود برخي گونهبر حسب شرايط و دستورالعمل
هاي به شيالت تحويل داده شود. گونه دهاي خاوياري بايگونه مثالً تحويل داد؛

رياي هايي مانند فك دگونه ايد به مراكز تحقيقاتي تحويل داد؛گذاري شده را بپالك
هاي سمي را سازي شوند و برخي گونهخزر كه صيد آنها ممنوع است بايد رها

  داشت و به آنها صدمه نزد.يا برخي را زنده نگهكرد توان رهامي
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 شناسان دريايين شيالتي و زيستمحققات ماهيان و آبزياني كه توسط گاهي اوقا  بيشتر بدانيد
در صيد شما مشاهده مي شوند كه  ،كه در مراكز تحقيقاتي در حال مطالعه هستند
ترين مركز تحقيقات شيالتي تحويل پس از صيد و مشاهده، بايد انها را به نزديك

 اند.گذاري شدهپالك ،هاي خود يا زير پوستبر روي باله دهيد. اين ماهيان معموالً
  هاي مختلفي دارند كه بر روي آن اطالعات خاصي درج شده است. ها شكلپالك

 نظر از جايزه نيزبرخي مواقع در تحويل چنين آبزياني به مراكز تحقيقاتي مورد 
برخوردار مي شويد. ماهيان تحويل داده شده به مراكز تحقيقاتي زيست سنجي 

اطالعات ان بر حسب مورد براي  و از گيري شدهيعني ابعاد آنها اندازه شوند؛مي
 ماهيان موارد ديگر دربارة بيني مهاجرت، رشد، توليد مثل وارزيابي ذخاير و پيش

  .استفاده مي شود
  

 

  
  

  
  گذاري شدهپالكسنجي يك ماهي تن شيالتي در حال زيست نتصوير محققا -4شكل
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به عرشه آن به محض ورود  هايي كه ماهي با روش قالب صيد مي شود،شناوردر 
اگر به ماهي اجازه تقال كردن و غلتيدن روي  اي گيج كرد.توسط ضربهماهي را بايد 

 )Rigor mortis( نعشيجمود نه تنها به طور ناهنجاري موجب  ،عرشه داده شود
بلكه ممكن است قبل از مردن باعث تحليل قواي آن شده و كيفيت ماهي  شودمي

پذير نيست. ترجيحاً هاي ريز عمل گيج كردن امكاند ماهيكاسته شود. در مور
 ها، گيج كردن بايد زماني كه ماهي در آب است و تنها آنبراي بعضي از انواع ماهي

  هم بر روي سر ماهي انجام شود. 

  
  ضربه زدن به سر ماهي خاوياري براي گيج كردن و صيد آن تصوير -6شكل 

  
 مي شودقطع هاي ماهي ماهيچهتوقف جريان خون پس از صيد منبع تامين انرژي  با    بيشتر بدانيد

بدن ماهي به تدريج سخت و دهدميانقباض بدون بازگشت در عضالت رخ و با تقال 
 حتماً بايد . عمليات فيله كردن ماهيگويندمي نعشيت جمود الشود به اين حتر مي

چروكيدگي و افت كيفيت نگردد. بعد از بعد از گذشتن اين زمان باشد تا فيله دچار 
د ين باشكند. پس تمام تالش خدمه بايد ابه شدت افت مي اين زمان، كيفيت ماهي
  فتد.كه اين زمان به تعويق بي

  

  

  
  

ش افزاي جو در منابع علمي و يا اينترنت ببينيد چه عواملي بر كاهش يابا جست    كار در كالس
  ثر است.مؤرعت وقوع جمود نعشي ماهيان س
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  افزايي: دانش
 و محيط، آندرجه حرارت ماهي،  اندازه وبر حسب گونه  نعشيجمود وقوع زمان 
ن سفت شد .و زمان تخليه شكمي، متفاوت خواهد بود صيدو عمليات پس از روش 

شود ساعت بعد از مرگ شروع مي 10تا  5از  مرگ ماهي معموالً  عضالت ناشي از
ادامه دارد. به همين سبب باال  چهارم بستگي به عوامل ذكر شدةم و و تا روز سو

اين زمان را به  تواند تا حد زياديسرد كردن ماهي تا صفر درجه سانتيگراد مي
مهمترين عواملي كه بر طول دورة جمود تأثير زيادي دارد  يكي از تعويق اندازد.

ر عضالت بيشتر انرژي د ت است؛ هر چه مقدار و ذخيرةگليكوژني عضال ذخيرة
ماند. در نتيجه ماهياني تري در حالت جمود باقي ميباشد ماهي مدت زمان طوالني
ي ذخيره ،مطلوب صيد شونديا در شرايط نا بودند كه در شرايط بد تغذيه اي

روند و سريع هم از آن و سريع به حالت جمود مي شودآنها تخليه ميگليكوژني 
يت روش صيد مناسب و كاهش تقال و ضربه به ماهي شود. بنابراين با رعاخارج مي

خير انداخت. پس هر عملي كه جمود ي ماهي مي توان اين زمان را به تأسازو سرد
مدت نگهداري را افزايش مي دهد. چنانچه ماهي قبل از  ،ندكنعشي را طوالني 

مرگ فعاليت عضالني كمي داشته باشد و در حين صيد و فرآيندهاي بعدي صدمه 
گردد. تر ميجمود نعشي طوالني ، مرحلةده و داراي كوفتگي و صدمه نباشدندي

  كاهش درجه حرارت نگهداري سبب افزايش اين مرحله است.
 )Bleeding( عمليات خونگيري

و كاهش فساد ميكروبي مرگ سريع ماهي  به منظور كمك بهخونگيري  عمليات
 ،گرن برثيرات مطلوبي أتاين عمل  .گيردصورت ميها در برخي ماهيان مانند كوسه

خونگيري از ماهي با  .داردنگهداري در حالت انجماد محصول مدت تازگي و يا 
 خونگيريدر  د.گيربا استفاده از چاقو صورت مييا باله دمي  آنهاي آبششبريدن 

تند. هسنشده هاي خونگيريتر از نمونهها سفيد، فيلهقطع آبششبا استفاده از روش 
دقيقه ماهي را به حال خود رها كرد تا  20به مدت حداقل بايد  اين منظوربراي 

   .تمام تراوشات خوني از آن خارج گردند
  

  
  ماهي تنتصوير خونگيري  -7در شكل 
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شده در خون و ساير مايعات بدن خود را به هيان استخواني قادرند اوره توليدما
و باقي ادر خون  هو اور ردا ندادر حالي كه كوسه اين توانايي ر ؛ندكن فعسرعت د

و طعم شور  بگيرد يگردد كه گوشت كوسه بوي مخصوصمي بموج اوره .ماندمي
يكي بيولوژ وره موجود تحت تأثير عواملاهمچنين  .پيدا كند )اسيدي طعم(و تلخي 

 براين. بناشودقلمداد مي سدو به عنوان يك محصول فا گرددميبه آمونياك تبديل 
 خونگيريو  تميزشود و از آب بيرون آورده  ممكن زمان ترينسريع در دباي كوسه
  د.گرد

ان و زماني حيوحس كردن كوسه پس از بيدمي  ةموثرترين روش رگ زدن بال 
 هاييا رگ حيوان ديگر برش قلب روش .كه هنوز قلب در حال تپش استاست 
 شاحا و امعا كردن خالي يا و سر كردن جدا هاگونه بعضي مورد در و شكمي ناحيه

 خون در اثر فشار شوي شست براييوان وريد حبه آب لنگ يكوسه و وارد كردن ش
تواند خونگيري را تسهيل آويزان كردن حيوان به مدت يك ساعت مي .آب است

به وجود  لمالً خارج نگردد فساد از همان محهايي از جگر يا روده كااگر تكه .ندك
  .ردتوسعه پيدا خواهد ك آيد ومي

  

  
  برش و نگهداري باله كوسه ماهي-8شكل 

 )Gutting( عمليات تخليه شكمي
 ها و فساد به شدت ماهي از امكان رشد ميكروب و احشاي امعاشكمي و  تخلية

تخلية سريع احشاء عملي  در مواردي كهكاهد. براي ماهيان خيلي كوچك و مي
و سرد  شو دادصورت كامل شستنباشد، بايد ماهي را به محض ورود به عرشه به 

بعضي از  ،ماهي و احشاي فوري امعا تخلية زااما در مورد ماهيان بزرگ پس  كرد.
شود نيز جدا ريزي در ماهي ميهاي خوني اصلي ماهي كه موجب خونمويرگ

 تخليه شكمي از امكان آلودگي و اثر ناشي از آن كه منجر به شل شدگيشود. مي
 هايي. ماهيكاست خواهد ،گرددآن مييط فساد ميكروبي گوشت ماهي و شرابافت 

تر  خيلي سريعها دليل رشد بهتر ميكروبهبهاي آنها انباشته از غذا باشد، كه روده
براي همين در مورد ماهيان پرورشي چند روز قبل از صيد و فروش شوند. فاسد مي

  دريا اين امكان وجود ندارد.شده از اما در مورد ماهيان صيد  ،دهندغذا نميآنها به 
ها را به منظور جلوگيري از لخته شدن سريع خون بايد تا حد امكان ماهيحتي 

تعداد  ازشوي كامل ماهي وشست نگهداشت درسقبل و بعد از خالي كردن شكم 
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و مقدار زيادي از آنزيم هاي تجزيه كننده پروتئين  كاستههاي مولد فساد ميكروب
كند. تخليه احشاء ماهي بيرون زده شده اند برطرف ميشي را كه از اعضاي گوار

تخليه نامناسب احشاء ماهي بدتر بطوري كه  بايد به طور كامل و با دقت انجام شود
  از انجام ندادن اين عمل است. 

هاي موجود در عرشه ماهيآلوده شدن ساير  باعث ماهييك نبايد محتويات شكم 
آنها حاوي آنزيم هاي  ةابرشيه ها كماهي يمعا و احشاااز پرتاب كردن . شوند
. اين كار بايد در مكان اجتناب كرد بايد هاي ديگربر روي ماهي است،كننده هضم

، ماهي بايد با آب تميز دريا يا ورت گيرد و بالفاصله بعد از تخلية احشامشخصي ص
و كبد باله در صورت نگهداري تخم (اشپل)، اسپرم،  آب آشاميدني شسته شود.

ماهي براي استفادة بيشتر، بايد تسهيالت نگهداري كافي و مجزا براي آنها فراهم 
ل خط مركزي ماهي شامل باز كردن شكم ماهي در طو يتخليه شكمدر واقع شود. 

بهتر است . سر ماهي بايد روي ماهي باقي بماند. اما استج رزير بدن از گلو تا مخ
. كليه ها را كه در امتداد خط پاييني و ييمنماهاي ماهي را بريده و خارج آبشش

جايي هر گونه تأخيري در جا به .ها واقع شده اند بايد خارج كردكناري ستون مهره
ماهي شسته شده، قبل از اين كه خنك شده باشد، زمان ماندگاري بالقوه آن را 

در  پذيري باالدليل فسادهبشش نيز ببه جز تخلية شكمي تخلية آدهد. كاهش مي
  برخي كشورها و براي برخي ماهيان مرسوم است. 

  

  
  شكمي مناسب تصوير يك تخلية -9شكل  
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  ارزشيابي مرحله اي

مراحل  رديف
  كاري

(ابراز، شرايط كار 
مواد، تجهيزات، 

 مكان)

نتايج 
  ممكن

ها، داوري، استاندارد (شاخص
 نمره  نمره دهي)

1  

به كارگيري 
مديريت 
عمليات 

  سازيآماده

تجهيزات: چاقو، تخته 
  گوشت و ماهي

مكان: كالس و كارگاه 
  يا روي شناور

باالتر از 
سطح 
  انتظار

با شيوه حفظ كيفيت ماهي  -1
  آشنا باشد.

با نحوه جداسازي ماهي در  -2
  عرشه آشنا باشد.

با نحوه خونگيري ماهي در  -3
  عرشه آشنا باشد.

بتواند تخليه شكمي ماهي را  -4
  كامل انجام دهد.

 شوي ماهي ووعمليات شست -5
  را بداند. نظافت عرشه

جمود نعشي را تشخيص دهد  -6
  و اهميت آنرا بداند.

3  

سطح در 
  انتظار

تا حدودي با اهميت حفظ  -1
  كيفيت ماهي آشنا باشد.

تا حدودي با نحوه جداسازي  -2
  ماهي در عرشه آشنا باشد.

تا حدودي با نحوه خونگيري  -3
  باشد. ماهي در عرشه آشنا

بتواند تخليه شكمي را انجام  -4
  دهد.

2  

تر از پايين
سطح 
  انتظار

با اهميت حفظ كيفيت ماهي و  -1
نحوه جداسازي و خونگيري ماهي 

  در عرشه آشنا باشد. 
طور نسبي تخليه بتواند به -2

  شكمي ماهي را انجام دهد.

1  
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 )Handling(جايي هعمليات جاب
ج ، با خرواستماهي  كه منجر به كاهش كيفيت گوشتبافتي تغييرات نامطلوب 

تغييرات شود. پيشرفت و درجه اين از زمان صيد شروع مي ب و مرگ آنماهي از آ
بر روي شناور آبزي كه  بر حسب شيوه و مدت صيد و تقالي ماهي و دماي محيط

ه نك نگن را از آفتاب دور و خبنابراين بايد آ دارد.جا و انبار مي شود بستگي بهجا
گيرند و يا در داشت. براي اين منظور يا ماهي ها داخل انبار يا خن شناور قرار مي

جا مي شوند. در كشتي هاي پيشرفته و مجهز معموالً هگذاري شده جابهاي يخجعبه
انيكي، هاي مكجايي ماهي طراحي شده است. نقالهههايي مناسب براي جابدستگاه

و  دهدمييگر كه حجم و سرعت تخليه را افزايش ماهي و تجهيزات د پمپ تخلية
د وجو ،شوندهاي دستي و سنتي موجب صدمات كمتري به صيد مينسبت به روش

سودمند هستند. ماهي براي تخليه ماهي هاي كوچك بسيار  هاي تخليةدارد. پمپ
ماهي مانند تسمه نقاله مي تواند براي حمل  دهندةل انتقالسرسره يا ساير وساي

و به  اشدها بايد مناسب بطول اين سرسره .از عرشه به انبار استفاده شود ماهي
متر نباشد تا  1صورتي تعبيه شوند كه فاصله افتادن ماهي به درون انبار بيش از 

 بايد با احتياطجايي براي ماهيان منجمد نيز هصدمه اي به آن وارد نشود. حتي جاب
 و ش يخي و محافظ جلوگيري شودصورت گيرد تا از شكستن و آسيب ديدن پوش

هاي ناشي از حمل و نقل نامناسب آسيب آلودگي و فساد ماهي فراهم نيايد.امكان 
ساد و به ف شودميموجب له شدگي، شكستگي، سائيدگي يا بريدگي بر روي ماهي 

و ارزش آن را براي اهداف بعدي فرآوري و مصرف  كندميميكروبي آن كمك 
  دهد. انساني كاهش مي

  

   تصوير جابجايي ماهيان با نقاله باالبر و جرثقيل -10شكل 
  

مانده در انبار ماهي حتي اگر در سفر قبلي استفاده نشده باشد، احتمال يخ باقي
 اآنهبنابراين بايد دوباره از  هاي مولد فساد ماهي آلوده شده باشد.دارد با ميكروب
   كرد.هاي تازه استفاده از يخ استفاده نكرد و
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  گذاري ماهياي از يخشيوه -11شكل 

  
ه به مشتري چ هانري صحيح آبزيان از دريا تا عرضه آجايي و نگهداهبه نظر شما جاب    بحث كالسي

  كند.نقشي در اقتصاد كشور و خانواده ايفا مي
  

  

  افزايي:دانش
 حفظطور مسلم توجه به كليه شرايط حمل و نگهداري مناسب آبزيان موجب هب 

كيفيت و افزايش انگيزه هاي مصرف خواهد شد و عمليات بعدي همچون فرآوري 
سازد و از ضايع شدن ماهي و ساير آبزيان در ساحل و شرايط عرضه را مناسب مي

-تر و با ارزش غذايي و با كيفيت تازهطوري كه غذاي مطلوبهب ؛كندجلوگيري مي
دليل اين ارزش غذايي باال هگر بتري بدست مصرف كننده خواهد رسيد. از طرف دي

هاي درمان از و مصرف آن سالمتي عمومي در جامعه افزايش خواهد يافت و هزينه
هد خوا ستهكا ،عروقي كه آبزيان در كاهش آن نقش دارند -هاي قلبيجمله بيماري

و رونق مصرف  جايي و نگهداري صحيح آبزيانهدر نتيجه جاب ،. از طرف ديگرشد
 ثير خواهد گذاشت خود به رونق فعاليت هاي شيالتي وكه در مصرف سرانه تأ

اشتغال و اقتصاد اين صنعت كمك خواهد نمود. به هر جال هر چه از ميزان ضايعات 
امروزه تمام تالش  شود. به همين سبببه اقتصاد كمك مي ،شود و دورريزي كم

از ضايعات كم نموده يا از آن در توليد  است كه اين ن فرآوري آبزيانمتخصصا
   محصوالت جديد و مفيد استفاده نمايند.

 )Iced fish( و كاربرد آن ماهي گذارييخ عمليات
با يخ از اولويت اساسي  آنسازي با توجه به اثر گرما در فساد سريع ماهي، خنك

امكان  نيز د وو مزاياي زيادي دار است ترهزينهبرخوردار است و از آنجا كه يخ كم
ليت د. غير از قابشودسترسي به يخچال ممكن است فراهم نباشد بسيار تاكيد مي

ها، خون و مواد لزج طور مداوم باكتريهب ،شودكاهش دما، يخ هنگامي كه ذوب مي
هاي سطحي را نيز تا حد زيادي و در نتيجه آلودگي شويدميرا از سطح ماهي 

و در  1به  2راو معتدل نسبت ماهي به يخ  دهد. در نواحي سردسيركاهش مي
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روز در كنار يخ  10گيرند. اگر ماهي بيش از در نظر مي 1به  1نواحي گرم و حاره 
كاسته  شوزن از درصد 5-10دليل خروج مايعات ميان بافتي هب ،نگهداري شود

بنابراين نگهداري با يخ براي شرايط موقت است و براي نگهداري طوالني  ؛شودمي
زمان نگهداري يك ماهي بدون چربي 1انجماد صورت گيرد. جدول  دمدت حتماً باي

شود را را در مجاورت يخ كه مراحل رسيدن به فساد آن به چهار مرحله تقسيم مي
ريزتر شرايط حتي ماهيان ماهيان چرب و ماهيان غضروفي و  أمسلم دهد.نشان مي

  تري دارند.فساد پذيري سريع
  

  مراحل زمان نگهداري يك ماهي بدون چربي در مجاورت يخ -1جدول 
  

  زمان صيد تا روز ششم  مرحله اول
اي روي نمي تغيير كيفي عمده

فقط مقداري طعم ماهي  ،دهد
  .كندتغيير مي

  تغيير در طعم و بوي ماهي  روز هفتم تا دهم  مرحله دوم
  بوي ماندگي و ترشيدگي  روز يازدهم تا چهاردهم  مرحله سوم

  از روز پانزدهم  مرحله چهارم
فعاليت باكتريايي با پيدايش عاليم 

ايجاد گاز و آمونيك  ،ظاهري فساد
  و غير قابل مصرف شدن ماهي

  
دارد و اكثر شناورهاي بربااليي در ماد هزينةجدليل اينكه وجود سردخانه و اتاق انهب

يخ در  ،ممكن است از آن برخوردار نباشند در وضعيت موجودكشور حال حاضر 
هاي يخ بنابراين بايد از اليه ؛سردسازي آبزيان و حمل و نقل نقش اساسي دارد

صورت يكي در ميان نسبت به ماهي در محفظه استفاده كرد تا سطح تماس يخ هب
  با سطح ماهي بيشتر شود.

  
يد و كنگذاري صحيح را تمرين ماهي يا ساير آبزيان، يخ و جعبه، شيوه يخبا تهيه  فعاليت كارگاهي

مشاهدات و عملكرد خود را از شيوه و مدت ماندگاري به صورت گزارش ارائه  نتيجة
  يد.ده

 
  
  افزايي: دانش  

نسبت به روشي كه نوع مسلمأ  ،گذاري به شيوه آموزش داده شده انجام شوداگر يخ
ري برتپوشاند، ميرا ن و كامالً آن يستنسبت آن به آبزي صحيح نيخ مناسب يا 
د. شونتري ماندگار ميها در مدت بيشتر و با كيفيت مناسبو ماهي ردمحسوسي دا

به طور كلي عمل فساد در ماهيان كوچكتر سريع تر و در ماهيان تخليه شكمي 
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گذاري بيشتر اهميت و يخ گيردميتر از ماهيان كامل صورت تر آهستهشده و تميز
پوستان مانند برخي سخت معموالً ،شوندگذاري مييابد. بجز ميگوها كه يخمي

 شدهها معموالً بدون سردسازي در مخازن تعبيهالبسترها و بيشتر انواع خرچنگ
   شوند.روي شناور زنده نگهداري مي

  
 پولكي فكر كنيد و در خصوصيخ، يخ پودري و يخ در كالس به انواع يخ قالبي، خرده    بحث كالسي

  .گو بپردازيديي آنها در نگهداري بهتر آبزيان به بحث و گفتاكار
  

  
  افزايي: دانش

يي آن در خنك سازي بيشتر است مانند يخ پودري كه تر باشد، كاراهر چه يخ ريز
كند در خنك سازي آن دليل سطح تماس بيشتري كه با جداره ماهي برقرار ميهب

شود اين نوع يخ بهتر در محيط شكمي است. و وقتي ماهي تخليه شكمي مي ترثرمؤ
 خرده يخ و يخ .آبچك خود محيط را سرد مي كند اما يخ قالبي تنها با ،گيردمي جا

  پولكي نيز وضعيت متوسطي نسبت به دو نوع قبلي دارند.
يخ به  هاي كم عمق انجام شود. زماني كه ذوبنگهداري ماهي در يخ بايد در اليه

دليل كاهش دما متوقف شود، اين امر به طور قابل مالحظه اي مانند يك عامل 
منجمد يخ و ماهي به عنوان  كند. اليةعمل مي سردكننده و تقليل دهندة مؤثر دما

هايي كه به طور مناسب يك روكش عايق و ممانعت كننده از كاهش دماي ماهي
 و آب كندعمل خواهد كرد. فقط زماني كه يخ شروع به ذوب شدن  ،اندسرد گشته

هاي ماهي جريان يابد انتقال حاصل از ذوب شدن آن به طرف پايين و به سوي اليه
  افتد. گرما (خنك شدن) اتفاق مي

  

  
  پوشش ماهي تخليه شكمي شده با يخ قالبي -12شكل
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  ارزشيابي مرحله اي

مراحل  رديف
  كاري

(ابراز، شرايط كار 
مواد، تجهيزات، 

 مكان)

نتايج 
 نمره  ها، داوري، نمره دهي)استاندارد (شاخص  ممكن

2  

به كارگيري 
مديريت 
حمل و 

  جاييجابه

تجهيزات: چاقو، تخته 
  گوشت و ماهي

مكان: كالس و كارگاه 
  يا روي شناور

باالتر از 
سطح 
  انتظار

جايي ماهي را در حفظ كيفيت آن بهاهميت جا -1
  بداند. 

گذاري كامالً جايي و نحوه يخبههاي جابا روش -2
  اشنا بوده مهارت داشته باشد.

جايي سنتي و دستي بهتفاوت و شيوه عمل جا -3
  ماهي را بداند

انواع يخ ها و اثربخشي آن را شناخته و مزاياي  -4
  ان را بداند.

  گذاري وجود دارد بداند.مالحظاتي كه براي يخ -5
  نقل ماهي را بداند.وي حملشرايط خودروها -6

3  

سطح در 
  انتظار

جايي و بههاي جاتا حدودي به اهميت و روش -1
  گذاري آشنا بوده و مهارت داشته باشد.نحوه يخ

جايي سنتي بهتا حدودي تفاوت و شيوه عمل جا -2
  و دستي ماهي را بداند

گذاري وجود تا حدودي از مالحظاتي كه براي يخ -3
  باشد و مزاياي آن را بداند. دارد مطلع

نقل ماهي وتا حدودي شرايط خودروهاي حمل -4
  را بداند.

2  

تر از پايين
سطح 
  انتظار

جايي و نحوه بههاي جااز اهميت و روش -1
  گذاري مطلع باشد و مهارت داشته باشد.يخ
گذاري و مزاياي آن را و شرايطي را مالحظات يخ -2

نقل ماهي بايد داشته باشند را وكه خودروهاي حمل
  بداند.

1  
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 )Preservation( نگهداريعمليات 
ي نگهدارسازي است. بدين سبب نگهداري ماهي و حفظ كيفيت آن نيازمند سرد

ماهي و ساير آبزيان به دو صورت موقت و طوالني رايج است. نگهداري طوالني 
اما در برخي گيرد صورت ميصورت انجماد هب ها ودر سردخانهدر ساحل،  عمدتاً 
 صورت نگهداري. در غير اينپذير استامكاندار نيز اين عمليات هاي سردخانهشناور

درجه سانتيگراد افزايش در محيط نگهداري ماهي  6هر موقت خواهد بود. كوتاه و 
دهد. پس بهتر است عمل انجماد با سرعت را به نصف تقليل ميماندگاري آن 
 صورت گيرد.

سردخانه دار هاي زماني كه ماهي به ساحل برسد و تحويل خريداران يا ماشينتا 
 نيز در شناور د وقرار نباشد ماهي ها منجمد شواگر  مخصوص حمل ماهي شود،

 بايد تخليه شكمي كه معموالً هابر حسب نوع ماهي اتاق انجماد وجود نداشته باشد،
  كنند:ط يخ در شناور نگهداري ميسازي توس سردرا به دو روش با آنها ،شده باشند

  )Fish storage vessels)((خننگهداري ماهي در انبار شناور
دار كه در ان از يخ ها در مخازن عايقبالفاصله پس از صيد، ماهي روشدر اين 

 1در فاصله زمان  د و بسته به دماي ماهي و محيطنگيرد قرار مياستفاده مي شو
كه دماي عمق ماهي  شود بطوريانجام ميسازي ساعت عمليات سرد 2تا 
شده و بعد از يخ پر  سانتيمتر 10-15ابتدا كف اتاق  برسد. درجة سانيگراد4�ْ به

شود تا اينكه در طبقه ن ريخته ميسانتيمتر يخ البه الي آ 5اليه يخ از چيدن هر 
 متر 2هر تن ماهي به اين شيوه  شود.متر يخ ريخته ميسانتي 10-15آخر دوباره 

  كند.مكعب فضا اشغال مي
بيشتر از برابر  4-5سازي با آب و يخ سرعت سردسازي ماهي حدود در حالت سرد

چنانچه مدت زمان غوطه وري ماهي  .ساده است گذاريسرعت سردسازي در يخ
احتمال رنگ پريدگي و  ،ساعت باشد 8در مخلوط آب دريا و يخ پودري بيش از 

ماهي هاي حاصل از صيدهاي  .جذب آب در گوشت ماهي وجود خواهد داشت
اهي م تخلية ،با هم به طور مخلوط انبار شوند. در نهايت روزهاي مختلف هرگز نبايد

  .شودميتوصيه  گذاري شدهبه صورت جعبه
  

  .عواقبي دارد؟ بحث كنيدگذاري كم و زياد در جعبه يا خن چه به نظر شما يخ    بحث كالسي

  
  

   افزايي:دانش
هاي وزن يخ و ماهي و بدليل فشارگذاري بيش از حد و نسبت مناسب نباشد، اگر يخ

هاي زيرين و حتي صدمه به بافت ماهي هاي سري باالتر باعث كاهش وزن ماهي
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به گذاري شده در انبارهاي عميق هاي يخشود. براي ماهيه توده ميموجود در ت
-بيني شود تا فشار سنگيني يخ و ماهيان كه ميهايي پيشقفسه دصورت فله باي
 فواصل معيني براي ضمن اينكه كاهش يابد. ،ن تن وزن داشته باشندتوانند چندي

اليه ها بايد در نظر گرفته شود. هميشه بايد بين  ميانعبور جريان هواي خنك از 
ت يخ و اگر نسبوجود داشته باشد بگذر قفسه و كف انبار ماهي فضاي آپايين ترين 

و مدت نگهداري ماهي  گيردمي به ماهي كم باشد سردسازي درست صورت ن
  گردد. همين عمل در جعبه ها هم مصداق دارد.كاهش يافته زودتر فاسد مي

  

  
  .شودگذاري مينمونه اي از انبار شناور كه در ان ماهي يخ -12شكل 

  

 )Fish box (نگهداري ماهي در جعبه
، ي شوندضد آب كه به آساني تميز و گندزدايهاي صاف و صيقلي با سطوح جعبه

ي ها برادر كف اين جعبهجايي ماهي بر روي عرشه، توصيه شده است. بهبراي جا
  ها انواع مختلفي دارند. ذوب شده سوراخ يا آبراهه تعبيه شده است. جعبهآبچك يخ 

روي عرشه  توانندكه مي دردار بزرگ يا كوچك؛ هاي پالستيكي عايق وجعبه -الف
  رد.جا كهو در بازار نيز آنها را با ليفتراك جاب وندجا شهببا جرثقيل جاو  قرارگيرند

  
  دار براي حمل ماهياي از جعبه پالستيكي عايق و درنمونه -13شكل 
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و طوري  استها طرف گوشههداراي شيب ماليم ب پالستيكيهاي كف اين جعبه
ين هاي پايو وارد جعبهشوند ميطراحي شده كه آب خروجي از سيستم خارج 

و قابليت  ي استجايهكيلوگرم) جهت سهولت در جاب 5/2داراي وزن كم ( .گرددنمي
ها ديواره. يابدفضا كاهش مي %65كه در اين حالت  مديگر را داردقرار گرفتن در ه

  .ندعمودي تحمل كن صورتكيلوگرم را به 400قادرند وزن 
  
نها آمانند باشند و كه مي توانند سوراخ دار و سبد هاي پالستيكي كوچك:جعبه -ب
 معمولً  .ه قرار دادگذاري داخل انبار ماهي يا بدون يخ داخل سردخانبا يخ توانمي را

توان انها را با باال بر نيز جابجا نمود. البته د ولي مينشوجا ميهبصورت دستي جاب
ها و كنند. استفاده از اين جعبههاي يونوليتي دردار استفاده ميبرخي نيز از جعبه

ها كه در انبار شناور يا سردخانه شود بر روي ماهيروي هم قرار گرفتن آنها باعث مي
 وارد نياييد و كيفيت آنها بهتر حفظ شود. ، فشاريگيرندقرار مي

  

   
  كي و سبدي حمل ماهيهاي پالستينمونه اي از جعبه -14شكل 

  
ا هگذاري شده و جعبهها بايد به طرز صحيحي يخاي، ماهيدر صورت انباشت جعبه
سانتي متر تجاوز  40از  دها نبايحداكثر ارتفاع اين جعبه بيش از حد پر نشوند.

-گذاري شده اي كه به طرز صحيحي جعبه گذاري شدههاي يخمعموالً ماهي .نمايد
هاي صيد شده در همان روز و نگهداري شده با نسبت به ماهي اند، كيفيت باالتري

هاي ديگر، دارا هستند. پُر كردن بيش از حد آنها با يخ يا ماهي موجب خراش روش
شود. براي سرد كردن مؤثر، هر جعبه بايد شامل هاي زيرين ميو آسيب ديدن ماهي

ماهي و شامل مخلوط بوده، اليه وسط سانتيمتر)  5( حدود يك اليه از يخ در ته 
  باشد.سانتيمتر)  5( حدود ي) نيز يك اليه از يخ يخ و آخرين اليه (اليه روي
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پودر ماهي محصولي است كه از برخي ماهيان چرب و اختصاصي مانند ساردين   بيشتر بدانيد
ماهيان و ضايعات ماهيان ساخته شده كه در جيره غذايي آبزيان و ماهيان و فانوس

كيلوگرم ماهي  5ور معمول از هر دهد. به طماده اصلي را تشكيل ميدام و طيور 
  آيد.دست ميهيك كيلو پودر ماهي ب

 

  
 

 

  
  

در بازديد از يك بندر ماهيگيري در استان محل سكونت خود يا احيانا بازار ماهي،  فعاليت كارگاهي
بازاررساني آبزيان اقدام نسبت به بررسي روش هاي حمل و نقل و نگهداري، و 

  نماييد و گزارش بررسي خود را به صورت پرده نگار در كالس ارايه نماييد.
 
  

  دانش افزايي:
وه انجام عمليات صيد و اوليه در شناور اثر ويژه اي بر روي كيفيت و بازاريابي نح

ر بگذارد و تاثيتواند به كيفيت جايي دستي يا مكانيزه ميهآبزيان دارد. بنابراين جاب
همه اين موارد به امكانات بندر و رعايت اصول الزم از سوي صيادان بستگي دارد.. 

هاي ماهي منجمد در سالن جابجايي بايد با احتياط صورت گيرد حتي چيدن قالب
در  چون بايد به طريقي صورت گيرد كه موجب صدمه و شكستگي نگردد سردخانه

اي آن به حالت منجمد ممكن است تغييرات هوردهزمان نگهداري ماهي و فرا
وجود آيد. اين تغييرات با از دست دادن آب هنامطلوبي در بو، ظاهر و بافت آنها ب

رخ  ها و فعاليت آنزيميها يا رنگدانهكاهش رطوبت) ماهي، اكسيد شدن چربي(
  اشباع مستعدتر از ساير هاي غيردليل دارا بودن چربيهها بدهد و ماهيمي
تر است. رعايت پاكيزگي و پس نگهداري آنها سخت ،ها براي فساد هستندوتئينپر

وري در انبارها، ظروف و ساير تجهيزات فرابهداشت شناور و پرسنل شامل عرشه، 
ا قبل هكارگاه و با استفاده از يخ براي حفظ كيفيت به منظور جلوگيري از آلودگي

در بازار عرضه آبزيان تا مرحله مصرف وري بسيار اهميت دارد. اين امر حتي از فرا
  اهميت دارد.
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  ارزشيابي مرحله اي

مراحل  رديف
  كاري

(ابراز، شرايط كار 
مواد، تجهيزات، 

 مكان)

نتايج 
 نمره  ها، داوري، نمره دهي)استاندارد (شاخص  ممكن

3  
به كارگيري 
مديريت در 
  نگهداري

تجهيزات: چاقو، تخته 
  گوشت و ماهي

كارگاه مكان: كالس و 
  يا روي شناور

باالتر از 
سطح 
  انتظار

داري ماهي در انبار گذاري و نگهبا نحوه يخ -1
  شنا بوده مهارت داشته باشد.آكامالً شناور 

گذاري و نگهداري ماهي در جعبه يخبا نحوه -2
  كامالً آشنا بوده مهارت داشته باشد.

گذاري و نگهداري ماهي در مخازن با نحوه يخ -3
يا آب نمك سرد شده كامالً اشنا بوده آب دريا 

  مهارت داشته باشد.
با نحوه نگهداري ماهي در سردخانه شناور  -4

  شنا بوده مهارت داشته باشد.آكامالً 
جايي هبهاي مختلف براي جابا انواع جعبه -5

  شنا باشد.آماهي 
هاي پالستيكي عايق و كوچك را تفاوت جعبه -6

 بداند.

3  

سطح در 
  انتظار

گذاري و نگهداري ماهي تا حدودي با نحوه يخ -1
در انبار يا جعبه و مخازن آب نمك سرد شده و يا 

  سردخانه اشنا بوده مهارت داشته باشد.
گذاري و نگهداري ماهي تا حدودي با نحوه يخ -2

در انبار يا جعبه و يا سردخانه اشنا بوده مهارت 
  داشته باشد.

ماهي در مخازن تا حدودي با نحوه نگهداري  -3
آب دريا يا آب نمك سرد شده آشنا بوده مهارت 

  داشته باشد.
- هاي مختلف براي جاتا حدودي با انواع جعبه -4
  جايي ماهي و تفاوت آنها اشنا باشد.هب

2  

تر از پايين
سطح 
  انتظار

گذاري و نگهداري ماهي در انبار يا از نحوه يخ -1
سرد شده و  جعبه و مخازن آب دريا يا  آب نمك

  يا سردخانه مطلع باشد و مهارت داشته باشد.
جايي هبهاي مختلف براي جابا انواع جعبه -2

  ماهي و تفاوت آنها اشنايي داشته باشد.

1  
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  )Processing( وريعمليات فرا
هاي گيرد اما در جهان كشتيل صورت ميطور عمده در ساحهوري بعمليات فرا

  بندي داخل كشتي انجام آوري و بستهعمليات عملمجهزي وجود دارند كه 
وري شده خود در كشتي اهيان مناسب يا ضايعات ماهيان فراحتي از م دهند ومي

  كنند. پودر ماهي توليد مي
  

هاي مرتبط پس از صيدي را كه انواع ابزار و فعاليتاز در بازديد از يك شناور،  فعاليت كارگاهي
  د.ارائه دهن يه كنندوي تهگزارش ،مشاهده مي كنيد

  
   افزايي:دانش

وجود تخته يا ميز برش ماهي، آب تميز براي  ،ابزار براي نظافت عرشه استفاده از
جرثقيل  همچون جعبه،مناسب جايي هشو، انبار و سرخانه مناسب، لوازم جابشست
ده فرا گرفته ش هايكه بتواند اموزه مه نقاله و پمپ مكش يا هر نوع وسيله اييا تس
و فعاليت صحيح را مشاهده نمود بايد  حو بهتري انجام داد و اين عملياترا به ن

توان انتظار داشت كه با كاهش مورد توجه و بررسي قرار گيرد. بدين طريق مي 
ه كرد و موارد مغاير محصولي با كيفيت و بدون فساد ارائاري و تقال در ماهي دستك

  در برطرف كردن آن كوشيد و آگاه بود.را مورد توجه قرار داده 
  

هايي كه در باال فرا گرفته ايد، در مورد اقداماتي با توجه به اطالعات خود و آموزه  بحث كالسي
  .كه براي حفظ، نگهداري و فرآوري آبزيان بايد انجام داد بحث كنيد

  
  دانش افزايي:

به صورت  و پا قرار گيرديا زير باشد شده مال ماهي روي عرشه شناور لگد اگر 
صدمه ديده كيفيت خود را از دست داده مناسب  اي روي هم انباشته شودتوده

گي سطحي و اثر زدنور خورشيد، يخ آنها را ازبايد  انجماد نخواهد بود بنابراين
ها بايد ماهي از فريزرمنجمد هاي بلوكدر جابجايي  د.كنندگي باد حفظ نموخشك

ها در انبار با حجم نامناسبي از يخ فشرده صدمه نبينند و ماهياحتياط نمود تا 
. دريچه انبار و خن براي مدت بسيار طوالني باز نماند. مواظب بود پساب از نشوند

ماهيان صيد شده روزهاي مختلف، ماهي تخليه شود.  ،قسمت زيرين انبار نگهداري
اً استفاده نشود تا بار هاي مراحل قبلي مجدديخ در انبار با هم مخلوط نشوند و

و در نهايت پاكيزگي عرشه، محيط  .آلودگي آنها به ماهي هاي جديد منتقل نشود
  و ابزار در هر دوره صيد فراموش نشود.
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با مراجعه به منابع كتابخانه اي و جستجو در اينترنت بررسي نماييد چه عواقبي بر     كار در كالس
نگهداري نامناسب ماهي بوجود مي آيد. آنها را اثر عدم اماده سازي، جابجايي و 

  فهرست نموده و نتيجه بررسي خود را در كالس ارايه نموده و به بحث بگذاريد.
  

  

  
  افزايي: دانش

 زآغا با ،و دردماي باال نگهداري شود گردداگر ماهي بالفاصله پس از صيد سرد ن
ين گردد اشدت منقبض مي عضالت به و يابدميهاي آنزيمي افزايش فعاليت مرگ

ردد. هاي عضالت مي گانقباضات سبب پاره شدن اتصاالت بافت پيوندي بين بلوك
 و شودتكه تكه ميماهي فيله  و شوند-مييكديگر جدا  ها ازدراين حالت بلوك

هاي گوارشي نيز نقش مهمي . آنزيمدهددليل بدشكلي بازار خود را از دست ميهب
آنها ، حساسيت  شكمي بسياري از ةناحيماهيان تغذيه  ابدر خود هضمي دارند. 

ند ساعت پس خارج بافتي نشان مي دهد. به طوري كه درمدت چ ةزيادي به تجزي
ن سبب تخليه شكمي به همي گردد.متالشي مي شكمي هضم و ةشدن از آب ناحي

 و كندكاهش پيدا مي pHشان پر است در ماهياني كه شكم ضروري است. چون
اد انجمجايي يا هجاب هاي بافتي حاصل ازآسيب .شودشكمي مي ةباعث هضم ناحي

همچنين كاهش رطوبت حاصل از نگهداري ماهي منجمد عواملي  ونامناسب 
دت م ،فساد به سرعت سرد كردن ماهي .كنندهستند كه اين واكنش را تقويت مي

  .اردبستگي د استفاده، ميزان آلودگي عرشه، محيط، پرسنل و يخ مورد نگهداري آن
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  ارزشيابي مرحله اي

مراحل  رديف
  كاري

(ابراز، شرايط كار 
مواد، تجهيزات، 

 مكان)

نتايج 
 نمره  ها، داوري، نمره دهي)استاندارد (شاخص  ممكن

4  
به كارگيري 

مديريت 
  فرآوري

تجهيزات: تخته برش 
ماهي، كارد، ماهي، 

  يخچال و فريزر
مكان: كالس و 

شناور كارگاه يا روي 
توان از ( البته مي

كارخانجات ساحلي 
كه اين عمليات در 

شود آنجا انجام مي
  نيز بازديد نمود).

باالتر از 
سطح 
  انتظار

هاي حاصله بر روي شناور كامالً با انواع فرآورده -1
  آشنا بوده مهارت داشته باشد.

هاي پيشرفته انواع عمليات فرآوري در شناور -2
  را نام ببرد.

يت و انواع عمليات فرآوري را در اهم -3
  هاي پيشرفته نام ببرد.شناور

هاي هاي انجماد در شناوربا انواع روش -4
  پيشرفته آشنا باشد.

سازي و توليد سوريمي آشنا با عمليات فيله -5
  باشد. 

با اهميت و كاربرد پودر و روغن ماهي آشنا  -6
 باشد.

3  

سطح در 
  انتظار

ها و عناوين عمليات انواع فرآوردهتا حدودي با  -1
هاي پيشرفته اشنا بوده مهارت فرآوري شناور

  داشته باشد.
هاي انجماد در تا حدودي با انواع روش -2

  هاي پيشرفته آشنا باشد.شناور
تا حدودي اهميت عمليات فرآوري در شناور  -3

هاي پيشرفته را بداند و با  شرح عمليات شناور
  آشنا باشد.

سازي، توليد حدودي با عمليات فيله تا -4
  سوريمي، پودر و روغن ماهي آشنا باشد.

2  

تر از پايين
سطح 
  انتظار

ها و عناوين عمليات فرآوري از انواع فرآورده -1
  هاي پيشرفته مطلع و مهارت داشته باشد.شناور

ه ها و شيونسبت به شرح عمليات انواع فرآورده -2
مهارت هاي پيشرفته مطلع و فرآوري در شناور

  داشته باشد.

1  
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 جايي، نگهداري و فراوري آبزيان بعد از صيدبهجا ارزشيابي شايستگي
  :شرح كار

جايي، نگهداري و فراوري آبزيان بعد از صيد، انجام عمليات آماده سازي(جداسازي، بهكار با وسايل و انجام جا
جايي، انجام عمليات بهشو و يخ گذاري، انجام عمليات جاوشستخونگيري و تخليه شكمي)، انجام عمليات 

 نگهداري، انجام عمليات فرآوري
 استاندارد عملكرد :

پس از اتمام واحد يادگيري و كسب شايستگي، هنرجو با دريافت درك صحيحي از كيفيت آبزيان، اهميت آن و فرايند 
اقدامات الزم را در مراحل پس از صيد (آماده سازي، جابجايي، فساد ميكروبي و جمود نعشي، بايد بتواند عمليات و 

نگهداري و فراوري) بر روي شناور را بشناسد و قادر باشد آن عمليات را به انجام برساند. هنرجو بايد با اهميت 
ر شرايط دگذاري آشنا باشد و از اين طريق بتواند عرضه محصول نهايي را با حفظ كيفيت سردسازي آبزيان و شيوه يخ

  مختلف به شكل درستي انجام دهد و آن را به ساحل برساند تا رضايت مشتري حاصل شود.
 شرايط انجام كار و تجهيزات :

دماي استاندارد و تهويه مناسب در محيط كار و آموزش؛ دسترسي به امكانات كمك آموزشي(فيلم،شرايط: 
  رايانه، اينترنت و كتب شيالتي).

ساير آبزيان بر حسب شرايط، يونوليت و جعبه ماهي، يخ، كارد، تخته گوشت و ماهي،ماهي و تجهيزات: 
 ترازو، سيني.

 معيار شايستگي:
  

  هنرجو نمرة  3قبولي از  حداقل نمرة  مرحله كار  رديف
   1  سازيكارگيري مديريت عمليات آمادهبه  1

   1 كارگيري مديريت حمل و جابجاييبه  2

   1 نگهداريكارگيري مديريت دربه  3

    1  كارگيري مديريت فرآوريبه  4

 و و توجه به محيط زيست هاي غير فني، ايمني، بهداشتشايستگي
  نگرش:

استفاده صحيح و -رعايت قواعد و اصول در محيط كارگاه و كالس -
تميز كردن محيط كارگاه پس از -ايمن از ابزار و مواد مورد استفاده 

 مقررات در محيط كاررعايت نظم و-پايان كار 

2  

  

      است. 2حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي 

  ياشد.مي 2نمرات هنرجو براي قبولي وكسب شايستگي  * حداقل ميانگين
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  5 پودمان   

  قوانين ماهيگيري و محيط زيست دريايي

ت شيالت را در برخورد با صيد اي از اقدامات يگان حفاظتصوير ابتداي فصل نمونه :توضيح عكس
يايي دهد. اهميت حفظ ذخاير و محيط زيست درمياس قوانين ماهيگيري كشور نشان بر اس غيرمجاز

كيد قوانين شيالتي موجود در كشور باعث پايداري فعاليت و كمك به حدي است كه پشتيباني و تأ
تواند در رعايت و اجراي آن و ، آگاهي از قوانين ميشود و به همين منظورمي به اقتصاد ماهيگيري

 انتخاب شده است.به همين دليل ين عكس ا .ثر باشدهاي صيادي مؤآرامش در فعاليت
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  افزايي: دانش
شود كه حداقل پانزده نفر از نمايندگان قانوني زماني در مجلس پيشنهاد ميطرح 

كه نيز اي هر نوع طرح و اليحه. كرده باشندرا پيشنهاد داده و امضا  مجلس آن
اند كه معموالً در موارد ، يا عادي هستند و يا فوريبخواهد در مجلس مطرح شود
 اما در موارد شود.ر شور بعدي به جزئيات پرداخته ميعادي در يك شور كليات و د

گيرد كه از م جزئيات با هم مورد بحث قرار ميدر يك شور هم كليات و ه ،فوري
يط بررسي آن در مجلس متفاوت دليل اهميت شراهيك فوريت تا سه فوريت ب

ن ت محترم وزيراشنهاد دستگاه اجرايي و بررسي و تأييد هيئاما با پي خواهد بود.
  رود.و تصويب به مجلس شوراي اسالمي ميبراي طي مراحل بعد 

  
مه اجرايي نااي و دستيابي به قانون و آيينجو در اينترنت يا منابع كتابخانهبا جست    بحث كالسي

  گو بپردازيد.وهاي خود به بحث و گفتويد و با همكالسيمل آن آشنا شبا متن كا
  

  
  برداري از منابع آبزي جمهوري اسالمي ايرانقانون حفاظت و بهره -ج

كشور است كه در تاريخ اين قانون مهمترين قانون مورد استفاده شيالت 
و آن براي آگاهي بيشتر  و مفاد و متن كاملاست ب شده يصوت 14/6/1374

  گويي به هنرجو درج شده است:پاسخ
 هاي تحت حاكميت و صالحيت جمهوري اسالمي ايرانمنابع آبزي آب -1ماده 

حفظ و حراست آن از وظايف دولت جمهوري اسالمي  ثروت ملي كشور است و
برداري اين منابع در جهت تأمين منافع ملي . مديريت حفاظت و بهرهاستايران 

  گردد. شور براساس اين قانون و مقررات اجرايي آن اعمال ميك
قلمرو اجرايي اين قانون و مقررات اجرايي آن، به جز مواردي كه در اين  -2ماده 

هاي تحت حاكميت و صالحيت جمهوري كليه آب ،قانون تصريح شده است
  . استهاي داخلي، مرزي و دريايي اسالمي ايران اعم از آب

سهامي شيالت ايران به منظور افزايش كمي و كيفي توليد شركت  -3ماده
 محصوالت آبزي، حمايت از اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در بخش شيالت و

  د:دهبرداري منابع موجود اقدامات زير را انجام ميآبزيان و مديريت و توسعه و بهره
يل: از قب انجام تحقيقات علمي و كاربردي پيرامون موضوعات مرتبط با آبزيان -1

برداري، محيط زيست، ميزان منابع، حفاظت و مديريت هاي قابل بهرهحيات، گونه
 اين قانون.  2هاي موضوع ماده ذخاير موجود در آب

 5واحد يادگيري
قوانين ماهيگيري و محيط زيست 

 دريايي
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برداري، تكثير و بهره اقدامات الزم پيرامون صيد و نحوة انجام تحقيقات و -2
  آوري محصوالت آبزي. پرورش آبزيان و عمل

مربوط به مديريت صيد و اعمال مقررات مربوط به آن، حفاظت  انجام اقدامات -3
دار كردن سازي محيط زيست آبزيان و آبزيمنابع، بازسازي ذخاير موجود، به

 اين قانون.  2هاي موضوع ماده اقتصادي آب
  تأسيس، توسعه، نگهداري و مديريت بنادر صيادي با رعايت وظايف ساير -4
  ها. ارگان 
   هاي صيادي، تكثير و پرورش آبزيان،فعاليت رت بر كليةهدايت و نظا -5

  آوري، صادرات و واردات آبزيان توسط اشخاص حقيقي و حقوقي. عمل
هاي صيد و صيادي، توليد و پرورش آبزيان و صنايع تشويق و حمايت فعاليت -6

آموزش و ترويج و خدمات فني و  تبديلي آبزيان از طريق انجام مطالعات، ارائه
  اي. اورهمش

وظايف و اختيارات شركت سهامي شيالت ايران در اين قانون نافي وظايف  -تبصره
  و اختيارات سازمان حفاظت محيط زيست نخواهد بود. 

هاي شده بر روي شناورهاي صيادي در آبآوريهاي عملوردهصيد و فرا -4ماده 
داخلي تحت حاكميت و صالحيت جمهوري اسالمي ايران در حكم توليدات 

  ع مقررات صادرات و واردات كشور است.گردد و صدور آن تابمحسوب مي
منوط به  1گيري توسط سازمان بنادر و كشتيرانيثبت شناور ماهي -5ماده 
   ت كتبي شركت سهامي شيالت ايران است.موافق
تواند بدون كسب پروانه معتبر مبادرت هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نمي -6ماده 

 شرايط صدور، .اين قانون نمايد 2هاي موضوع ماده اري آبزيان در آببردبه بهره
ي و ميزان تعرفه كلي يا جزئ تمديد و انتقال تعليق، ابطال، مدت اعتبار و نحوة

  گردد. اجرايي اين قانون تعيين مي نامةپروانه صيد بر اساس آيين
قرر در اين ميزان تعرفه مربوط به شناورهاي خارجي كه وفق ضوابط م -7ماده 

هاي تحت حاكميت و صالحيت جمهوري هاي صيادي در آبقانون اقدام به فعاليت
ران ت وزيد وزارت جهاد سازندگي و تصويب هيئنمايند به پيشنهااسالمي ايران مي

  گردد. تعيين مي
هاي مرتبط با صيد و پرورش آبزيان با رعايت ها و شركتها، اتحاديهتعاوني -8ماده 

  شود. مقررات وزارت تعاون و با موافقت و نظارت شيالت تأسيس ميقوانين و 
  بنادر صيادي تحت سرپرستي و نظارت شيالت اداره خواهد شد.  -9ماده 

  تواند به خدمات و اداره تأسيسات بندري حسب مورد مي ارائة -1تبصره 
  هاي تعاوني يا خصوصي واگذار شود. شركت

                                                           
  ردازد.پبنادر و دريانوردي به فعاليت ميسازمان در حال حاضر با عنوان سازمان  اين - 1
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ق ورود، پهلوگيري و توقف شناورها در بنادر شيالت مجاز است بابت ح -2تبصره 
 رسد،ت وزيران ميهايي كه به تصويب هيئصيادي مبالغي را بر اساس تعرفه

  دريافت دارد. 
فعاليت شناورهاي صيد صنعتي  ،به منظور حمايت از صيادان ساحلي -10ماده 

  . حلي جمهوري اسالمي ايران ممنوع استهاي سادر داخل آب
  هاي صيد و صيادي:ظور حمايت از فعاليتبه من -11ماده 
يمه به بي صيد صنعتي ايراني و خارجي را تواند مالكان شناورهاشيالت مي -الف

براي  گران ايراني يا داراي نمايندگي در ايراننمودن شناورهاي خود نزد بيمه
هاي از جانب اين شناورها در محدوده آب جبران خسارات احتمالي وارد شده

  به شناورهاي صيد ساحلي ملزم كند. ساحلي
يمه را بشده تا محصوالت صيدصندوق بيمه محصوالت كشاورزي مكلف است  -ب

   را بيمه كنند.ابزار و آالت صيد  بايد نيزهاي بيمه و ساير شركتكند 
ه ليشركت سهامي شيالت ايران هنگام صدرو پروانه صيد و صيادي براي ك -پ

  د. ر و ابزار و ادوات را دريافت كننامه شناوهشناورها موظف است قبالً بيم
مجاز و همچنين موادي از يرحمل و استفاده از ابزار و ادوات صيادي غ -12ماده 

 ،قبيل مواد منفجره، سمي و يا برقي كه باعث ضعف، بيماري و يا مرگ آبزيان شوند
  ممنوع است.

) 2ضوع ماده (هاي موشناورهاي صيادي خارجي مجاز به صيد در آب -13ماده 
 هاي منعقد شدهنامهمگر بر اساس شرايط مندرج در موافقت ،نداين قانون نيست

  مابين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت صاحب پرچم. 
هاي ايراني كه با موافقت شيالت و بر صيد شناورهاي صيادي خارجي براي شركت

سالمي ايران نسبت اجمهوري  ر اين قانون و ساير قوانيناساس مقررات مندرج د
   ند، مجاز است.اداد با صاحبان شناورهاي صيادي خارجي اقدام نمودهبه انعقاد قرار

) اين قانون با هدف 2ي (هاي مندرج در مادهطرح مديريت ذخاير آب -14ماده 
برداري بر اساس مطالعات و تحقيقات علمي شناسايي و معرفي ذخاير قابل بهره

  گردد. شيالت تهيه مي
اري اي و ابزشرايط زماني، مكاني، مقداري، روشي، گونه اين طرح بايد دربرگيرندة

   .از منابع آبزيان را تضمين كند برداري پايداربه نحوي كه بهره ،صيد آبزيان باشد
  د. صيد را بر اساس طرح فوق صادر كنشيالت مكلف است پروانه  -تبصره
) اين 2( هاي موضوع مادةدر آبشناورهاي صيادي مجاز به فعاليت  -15ماده 

هايي كه طبق ضوابط مندرج در ند عالئم، اسامي، حروف و شمارهاقانون مكلف
ور ، به طسازدمقررات اجرايي اين قانون شناسايي و تعيين هويت آنها را ممكن مي

  ديد قرار دهند.  دائم در معرض
) اين 2ي (ادههاي موضوع مآب شناورهاي صيادي مجاز به فعاليت در -16ماده 

 هاي موضوع مادهقانون و همچنين شناورهاي صيادي ايراني فعال در خارج از آب
هاي آمار و اطالعات مربوط به صيد انجام شده را در ) اين قانون مكلفند داده2(
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شود به شركت اوراق چاپي و در مدت زمان معيني كه در مقررات اجرايي تعيين مي
  ل دهند. سهامي شيالت ايران انتقا

انجام هر گونه فعاليت تكثير و پرورش آبزيان با كسب مجوز از شركت  -17ماده 
سهامي شيالت ايران توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه داراي شرايط مندرج در 

  باشد. اين قانون و مقررات اجرايي آن هستند، مجاز مي
باعث خسارت  چنانچه ايجاد مزارع و تأسيسات تكثير و پرورش آبزيان -18ماده 

ه كدر صورتي به منابع آبزي شود، صدور مجوز تكثير و پرورش ممنوع خواهد بود.
هاي مسري باشند، شيالت تأسيسات تكثير و پرورش در معرض آلودگي يا بيماري

  د. تدابير حفاظتي الزم را صادر كن موظف است دستور اتخاذ
هاي داخلي ايران در آب) شركت سهامي شيالت 3( اقدامات موضوع مادة -19ماده 

اي هها) بايد با هماهنگي قبلي وزارت نيرو منطبق با برنامه(پشت سدها يا رودخانه
هاي مورد استفاده براي شرب يا دار كردن آباستفاده از آب صورت گيرد. آبزي

اي مصارف كشاورزي بايد طبق برنامة تأمين آب در زمان معين رها هايي كه برآب
و كسب مجوز از وزارت نيرو ميسر صرفاً پس از هماهنگي  ،برسد و به مصرف شوند
  . است
آوري و انجام هر گونه فعاليت ضوابط مربوط به ساخت تأسيسات عمل -20ماده 
هاي اين مؤسسات توسط شركت شيالت آوري و كنترل و نظارت بر فعاليتعمل

  گردد. تعيين مي
اجرايي آن از  نامةقانون و آيينبازرسي و كشف جرايم در اجراي اين  -21ماده 

  شود. قضاييه انجام مي قوة طريق نيروي انتظامي به عنوان ضابط
ن نيروي انتظامي در اجراي اين حدود اختيارات و شرح وظايف مأمورا -تبصره

  قانون با توجه به مقررات نيروي انتظامي تعيين خواهد شد. 
  -22ماده 
بيني شده در اين كسب پروانه الزم پيشهر شناور صيادي خارجي كه بدون  -الف

، به ) اين قانون انجام دهد2هاي مذكور در مادة (فعاليت صيادي در آب ،قانون
 محصوالت يال تا يكصد ميليون ريال و مصادرةپرداخت جزاي نقدي از دو ميليون ر

تواند شناور دادگاه مي ،الذكرگردد. عالوه بر مجازات فوقصيادي محكوم مي
  د. ا نيز مصادره كنآالت و ادوات صيد و ساير ابزار موجود در شناور ر صيادي،

  مرتكبين جرايم ذيل: -ب
ه بيني شدايراني بدون كسب پروانه الزم پيشانجام فعاليت صيادي اشخاص  -1

  در اين قانون. 
  مجاز. صيادي از شناور به شناورهاي غير مجاز محصوالتانتقال غير -2
ان به منظور تكثير و پرورش آنها بدون داشتن گواهي عرضه و انتقال آبزي -3

  بهداشتي. 
  فروش آالت و ادوات صيادي غير مجاز.  -4
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مجاز در گونه تأسيسات غيرمسير، ايجاد موانع فيزيكي و احداث هر تغيير -5
  ند. اهايي كه به عنوان مسير مهاجرت يا تكثير طبيعي آبزيان تعيين شدهرودخانه

نعتي هاي صفاضالب هاي مسري و تخليةآلودگي يا انتشار بيماري گونهايجاد هر -6
  گونه مواد آالينده كه باعث خسارت به منابع آبزي شود. و هر

با حكم محاكم قضايي محكوم به پرداخت جزاي نقدي تا سه برابر ارزش محصول 
 و يا 3و2و1(متناسب با نوع تخلف، ظرفيت شناور، ميزان و نوع صيد) براي موارد 

تواند عالوه دادگاه ميهشود. بيك تا پنج ميليون ريال براي ساير موارد مي
صيد و ساير  ها و آالت و ادواتمحصوالت صيادي و پرورشي و يا حاصل فروش آن

فع نيز تا رد و واحد آالينده را ه در ارتكاب جرايم را مصادره كنرفتكارابزار و مواد به
  دارد. نقص از ادامه كار باز

دادگاه عالوه بر مجازات مقرر، آالت و  ،ورت تكرار جرايم مقرر در اين بنددر ص
رفته در ارتكاب جرايم مذكور را مصادره كاروات صيد و ساير ابزار و ادوات بهاد

  ند. كمي
تواند صياداني را كه مرتكب يك يا تمام جرايم شركت سهامي شيالت ايران مي –پ

 د. دادگاه نسبت به مراتب و درجات جرمكن، به دادگاه معرفي زير شده باشند
) ريال تا ده 1000000ن را به پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون (مرتكبا

) ريال و مصادره محصوالت صيادي و ابزار و آالت صيد 10000000ميليون (
  ند. كمي  محكوم

 صيد در مناطق يا فصول ممنوعه.  -1
 م شده است. ها ممنوع اعالهايي كه صيد آنگونه صيد -2
 هايي كه براي آنها اجازه الزم دريافت نشده است. صيد گونه -3
 فعاليت شناورهاي صيادي صنعتي در مناطق صيد ساحلي.  -4
مجاز و يا نگهداري اين گونه آالت و ادوات و صيد با آالت و ادوات و مواد غير -5

 مواد در شناور بدون كسب مجوز از شيالت. 
 مجاز در شناور. صوالت صيدشده غيرل و نگهداري مححم -6
واقعي اين قانون و يا ارائه اطالعات غير 16اطالعات مربوط به ماده  نكردن ارسال -7

ن ترتيب مقرر در اي هاي تكثير و پرورش انجام شده و بهمربوط به صيد و فعاليت
 قانون و مقررات اجرايي آن. 

رار دادن عالئم، اسامي، حروف مقررات مربوط به در معرض ديد ق نكردن رعايت -8
  سازد. هايي كه شناسايي يا تعيين هويت شناور را ممكن ميو شماره

آوري، عرضه، فروش، حمل و نقل، نگهداري و ادوات و صادرات صيد، عمل -ت
يالت ممنوع است و مرتكب يا هاي خاوياري و خاويار بدون اجازه شانواع ماهي

بر ارزش محصول (متناسب با نوع و ميزان صيد) ن به جزاي نقدي تا سه برامرتكبا
ر اين بند شوند. در صورت تكرار جرائم مقرر دو حبس يك تا سه ماه محكوم مي

ن را عالوه بر جزاي نقدي مقرر به نود و يك روز تا شش دادگاه مرتكب يا مرتكبا
  د. كنماه حبس تعزيري محكوم مي
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ماه به پيشنهاد  3هاي اجراي مورد نياز اين قانون ظرف مدت نامهآيين -23ماده 
شود و ميوزارت جهاد سازندگي با هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست تهيه 

   رسد.ت وزيران ميبه تصويب هيئ
قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و پنج تبصره در جلسه روز سه شنبه 

اد و چهار مجلس شوراي اسالمي چهاردهم شهريورماه يك هزار و سيصد و هفت
  به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.  22/6/1374 تصويب و در تاريخ

برداري از منابع آبزي جمهوري قانون حفاظت و بهره اجرايي نامةآيين -چ
  اسالمي ايران

 برداري از منابع آبزي جمهوري اسالمي ايرانحفاظت و بهرهنامه اجرايي قانون آيين
 ت وزيران رسيده و ابالغ شده است و آخرين باربه تصويب هيئ 1378در تاريخ 

همترين مقررات نامه كه ماصالح شده است. متن كامل اين آيين 1386نيز در سال 
شده  تفاده درجبا تغييرات آن به شكل آخرين وضعيت قابل اس شيالت كشور است،

ه هنرجو موارد دلخواه را احصا ي بگويتواند به منظور پاسخاست كه هنرآموز مي
  :كند

  فصل اول: تعاريف
برداري از منابع آبزي اصطالحات و كلماتي كه در قانون حفاظت و بهره -1ماده 

نامه به اختصار قانون ناميده جمهوري اسالمي ايران كه از اين پس در اين آيين
داراي  ،استنامه به كار برده شدهشود و در مقررات اجرايي آن و اين آيينمي

  مفاهيم زير است:
هاي شيرين، ) آبزيان: عبارتند از كليه موجودات زنده اعم از جانوري و گياهي آب1

زندگي (شامل كليه مراحل رشد  ور يا موجوداتي كه مراحلي از چرخةششور و لب
و نمو از قبيل تخم، الرو و نوزادي و غيره) و يا مدت زيادي از عمر خود را در آب 

  نند. كطي مي
تنان، پوستان، نرمها، سخت) آبزيان قابل پرورش عبارتند از آن دسته از ماهي2

  گياهان آبزي و ساير آبزياني كه ارزش اقتصادي و پرورشي دارند. 
 ها ازهاي بومي آبزي كه ذخاير آندار كردن: عبارت است از رهاسازي گونه) آبزي3

بومي به يك منبع هاي غيري گونهبين رفته يا درحال انقراض است و نيز رهاساز
  هاي جاري به داليل زيستي اكولوژيك يا اقتصادي. جاري يا ساكن از آب

  گيرد:داركردن از دو طريق صورت ميآبزي -تبصره
جودات وخاص از م شود كه موجب ازدياد يك گونهالف) تكثير: به فعاليتي گفته مي
  گردد.  مصنوعي و يا طبيعيآبزي به روش مصنوعي، نيمه

هايي است كه براي نگهداري موجود ب) پرورش آبزيان: شامل مجموعه فعاليت
عرضه به بازار انجام  اي تا مرحلةآبزي پس از خروج از تخم و آغاز فعاليت تغذيه

  شود. مي
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 اي است با عناوين موافقت اصولي پروانةنامه) پروانه تكثير و پرورش آبزيان: اجازه4
برداري كه اشخاص حقيقي و حقوقي در چارچوب شرايط هرهتأسيس يا پروانه ب

برداري از تأسيسات تكثير و پرورش به تخصيص منابع، احداث و بهره ج در آنمندر
   مجاز هستند.آبزيان 

 گردد. پرورش آبزيان: به محل پرورش انواع آبزيان اطالق مي ) مزرعة5
پس از خروج از آب به منظور آوري: هرگونه عملياتي است كه بر روي آبزي ) عمل6

- آماده   ،شووگيرد. مانند شستعرضه به بازار يا توليد محصوالت شيالتي انجام مي
سود كردن، دودي كردن، سازي، نمكبندي، نگهداري، انجماد، فيلهسازي، بسته

  ترشي كردن، كنسرو كردن، توليد خمير و پودر كردن. 
ان، كارگاه يا كارخانه و يا شناوري كه آوري: عبارت است از مك) تأسيسات عمل7

  شود. آوري انجام ميدر آن يك يا چند نوع عمليات عمل
) صيد: تعداد يا مقدار آبزياني است كه از محيط زيست خود زنده يا مرده طي 8

ليه ولي به جاي تخ اندشده؛ شامل آبزياني كه صيدشوديك دوره زماني برداشت مي
  . شوند نيز استدور ريخته مي و يا انددوباره آزاد شده

هاي صيادي اشخاص ست كه به منظور انجام فعاليتاي انامهصيد: اجازه ) پروانة9
است و در آن بر حسب مورد مشخصاتي از قبيل  حقيقي و حقوقي صادر شده

ابزار و ادوات، گونه، ميزان سهمية صيد، منطقة شناور، روش صيد، نوع و ميزان 
  ود. شن شناور، مقررات بهداشتي و قوانين ذيربط مشخص ميصيد، مالك يا مالكا

شود اي از ساحل دريا، درياچه و يا رودخانه اطالق مي) بندر صيادي: به محدوده10
  يا آبراهه مناسب) يا مصنوعيكه به جهت دارا بودن پناهگاه طبيعي (خور 

شناورهاي  سيلهصيد به و سات ساحلي ديگر، پهلوگيري و تخليةشكن) و تأسي(موج
ال در آن شناورهاي صيادي و اكثر شناورهاي فع پذير استصيادي در آن امكان

  . هستند
تعيين ميزان اوليه (مرجع) توده  برايهايي است كه ) ارزيابي ذخاير: كاوش11

  گيرد. زنده آبزيان صورت مي
ي كه آالت و ادوات صياد شناورها و ) شناورها، آالت و ادوات غيرمجاز: كلية12

 ها برابر مقررات مجاز اعالم نشده است. استفاده از آن
هاي آب ) وزارت نيرو: وزارت نيرو و سازمان مديريت منابع آب كشور و سازمان13

  اي (مانند) سازمان آب خوزستان. منطقه
 ) شيالت: منظور سازمان شيالت است. 14
 د. نكبه فعاليت صيد ميصيد از شيالت اقدام  ) صياد: فردي كه با داشتن پروانة15
صيد از شيالت اقدام به  ه با داشتن پروانة) گروه صيادي: گروه يا تشكلي ك16

  كنند. فعاليت صيادي مي
) فعاليت صيادي: هر فعاليتي كه با داشتن پروانه صيد شيالت منجر به صيد 17

  شود. انواع آبزي مي



 قوانين ماهيگيري و محيط زيست دريايي

 149

و انواع ديگر شناورها كه  ) شناور صيادي: هر شناوري اعم از قايق، لنج، كشتي18
  گيرد. با مجوزهاي الزم براي فعاليت صيادي تجهيز و مورد استفاده قرار مي

گيري: مقررات موضوع ماده واحده راجع به تأسيس ) مقررات بنادر ماهي19
و اصطالحات بعدي آن و نيز مقررات  – 1339مصوب -كشتيراني  سازمان بنادر و

  گردد. ين و مقررات شيالت تنظيم و ابالغ ميو ضوابطي كه در چارچوب قوان
  

  فصل دوم: قلمرو اجرايي قانون و مقررات اجرايي آن
  قلمرو اجرايي قانون و مقررات اجرايي آن عبارت است از: -2ماده 

هاي داخلي، هاي تحت حاكميت و صالحيت جمهوري اسالمي ايران (آب) آب1
درياي سرزميني و منطقه انحصاري و اقتصادي) در خليج فارس و درياي عمان به 
 ترتيب مقرر در قانون مناطق دريايي جمهوري اسالمي ايران و مقررات اجرايي آن. 

  هاي تحت حاكميت و صالحيت جمهوري اسالمي ايران در درياي خزر. ) آب2
هاي طبيعي و هاي موجود در درياچهآب هاي داخلي و مرزي ايران از قبيل) آب3

   ها،ها، آبگيرهاي طبيعي و مصنوعي، آبراههمصنوعي و پشت سدها، رودخانه
  ها. شور ساحلي و مصب رودخانهها اعم از شور، شيرين يا لبها، مردابتاالب

  
  پروريفصل سوم: طرح مديريت ذخاير آبزيان و آبزي

   ا هدف شناسايي و معرفي ذخاير قابلطرح مديريت ذخاير آبزيان ب -3ماده 
برداري بر اساس تحقيقات علمي و نيازهاي اجتماعي و اقتصادي توسط شركت بهره

نامه به اختصار شيالت ناميده سهامي شيالت ايران كه از اين پس در اين آيين
ط رببرداري ذيهاي مديريت بهرهييد كميسيونگردد و پس از تأميتهيه  ،شودمي

 گردد. اجرا ابالغ مي منظوربهير جهاد سازندگي توسط وز
شده در اجراي آن را ريت ذخاير آبزيان و تدابير اتخاذشيالت طرح مدي -1تبصره 

 د. كنبه نحو مناسب منتشر مي
شيالت مكلف است در هنگام تهيه طرح مديريت ذخاير آبزيان با صيادان  -2تبصره 

ربط و همچنين ساير تعاوني صيادي ذيهاي ها و اتحاديه شركتيا نمايندگان آن
 د. نفع مشورت كناشخاص ذي

شيالت طرح مديريت ذخاير آبزيان را پس از طي مراحل فوق تهيه و  -3تبصره 
 . كندبه سازمان بنادر و كشتيراني اعالم مي

  برداري ذخاير آبزيان عبارتند از:هاي مديريت بهرهكميسيون -4ماده 
  برداري ذخاير آبزيان خليج فارس و درياي عمان. كميسيون مديريت بهره -1
  برداري ذخاير آبزيان درياي خزر. كميسيون مديريت بهره -2
  هاي داخلي. برداري ذخاير آبزيان آبكميسيون مديريت بهره -3
  پروري. كميسيون مديريت آبزي -4
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تشكيل، شرح وظايف و اعضاي اين كميسيون طي دستورالعملي كه  تبصره: نحوة
واهد ابالغ خ كند،تأييد ميوزير جهاد سازندگي  شود وميبه وسيله شيالت تهيه 

  شد. 
  

  ها، خدمات و تأسيسات بندريفصل چهارم: تعاوني
 هاي صيادي و تكثير وهاي تعاوني و اتحاديهصدور مجوز تشكيل شركت -5ماده 

قاضيان تموافقت كتبي شيالت توسط م پرورش آبزيان توسط وزارت تعاون به ارائة
   منوط است.به وزارت تعاون 

شود. شيالت بنادر صيادي تحت سرپرستي و نظارت شيالت اداره مي -6ماده 
هاي تعاوني يا خصوصي تأسيسات بندري را به شركت دمات و ادارةخ تواند ارائةمي

  د. واگذار كن
و  امور زير در بنادر صيادي، تحت مديريت يا نظارت و با رعايت مقررات -7ماده

  شوند:ربط انجام ميساير قوانين ذي
هاي ساحلي در بنادر ها و تأسيسات تعميرگاهساختمان ايجاد، تكميل، توسعة -1

  ربط. هاي ذيصيادي با رعايت وظايف ساير ارگان
  بنادر صيادي.  اجراي مقررات بندري در محدودة -2
امور تخليه، بارگيري، حمل و نقل و نگهداري محصوالت، ابزار و ادوات و  ادارة -3

  مايحتاج صيادي با رعايت مقررات مربوط. 
  شبكه مخابراتي و كنترل شناورهاي صيادي با رعايت مقررات مربوط.  ادارة -4
  نامه. هاي بندري موضوع اين آيينوصول بهاي تعرفه -5
اسيسات و تجهيزات بندري در برداري از تبهرهاستفاده و شرايط  تعيين نحوة -6

  بنادر صيادي.  محدودة
وظايف و اختيارات مديريت بنادر صيادي با رعايت قوانين و مقررات  -8ماده 
  ربط به شرح زير است:ذي

 ن به بندر. ار صيادان، تردد شناورها و مراجعانگهداري دفتر ثبت آم -1
ه بندر و پهلوگيري با رعايت مقررات هدايت شناورها براي ورود و خروج ب -2

 مربوط به راهنمايي شناورها. 
بندر صيادي با همكاري ساير  ساني در موقع بروز حوادث در محوطةركمك -3

 ها. دستگاه
ثبت و گزارش حوادث دريايي مربوط به شناورهاي صيادي و صيادان و ارسال  -4

 ربط. آن به مراجع ذي
 ظامات و حفاظت تأسيسات بندري. اقدام در جهت تأمين انت -5
مستقر در بندر در زمينه ايجاد  دهندةنظارت بر نحوة عملكرد واحدهاي خدمات -6

 تأسيسات بندري. 
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ها و عالئم دريايي در بندر با هماهنگي ها و فانوسنصب و مراقبت نورافكن -7
 سازمان بنادر و كشتيراني. 

ا به عهده شيالت واگذار شده يا هدريافت وجوهي كه طبق مقررات وصول آن -8
 شود. مي
 به بند و تأسيسات بندري با رعايت مقررات مربوط.  دريافت خسارت وارد شده -9

تنظيم صورت جلسه مربوط به برخورد شناورها با يكديگر و تأسيسات بندري  -10
 ربط. و گزارش آن به مراجع ذي

شده هاي محولو مأموريت هاي الزم از شناورها حسب وظايفانجام بازرسي -11
از قبيل انطباق شناورها، تجهيزات ابراز و ادوات صيد آن با موارد مندرج در پرونده 

 صيد. 
 آبزيان.  محيطي و حمل و نقل بهينةكنترل رعايت مقررات بهداشت، زيست -12
 اجراي ساير مقررات بندري شيالت.  -13
صالحيت و به تعداد مورد مة باكارگيري كاركنان و خدحصول اطمينان از به -14

 . ربطشده توسط مراجع ذيهاي صيادي با رعايت مقررات تعييننياز بر روي شناور
صيادان، صاحبان و كاركنان شناورهاي صيادي و تأسيسات و و احدهاي  -9ماده 

اورها ملزم به رعايت ضوابط ذيل توليدي و خدماتي مربوط و ناخدايان اين گونه شن
  ند:هست

 .ايت ضوابط و مقررات بندري شيالترع -1
 .دار در شناورنگهداري تعداد الزم از ملوانان صالحيت -2
هاي محول همكاري با مأمورين اداره بندر به منظور انجام وظايف و مأموريت -3

 .شده
 .رعايت مقررات ايمني، بهداشتي و محيط زيست -4

و مرور در بندر يا مسير  صاحبان شناورهايي كه به هر طريق مانع عبور -10ماده 
اند با اخطار كتبي مديريت بندر موظفند در مهلت تعيين شده نسبت به آن شده

  رفع مانع اقدام نمايند. 
صاحبان شناورهاي مذكور  چنانچه ،پس از انقضاي مهلت اخطار كتبي -1تبصره 

 كندم ميرفع مانع عبور و مرور اقدا نسبت به ، مديريت بندر رأساًرا رفع نكنند مانع
  . هاي آن استو صاحب شناور موظف به پرداخت هزينه

بندر  ليات رفع مانع را از مسير و محوطةدر صورتي كه مصالح بندر، عم -2تبصره 
تواند بدون رعايت مدت اخطاريه به صاحب به فوريت ايجاب كند، مديريت بندر مي

  رفع را بپردازد.  ةقدام كند و صاحب شناور بايد هزينبراي رفع مانع ا ،شناورها
مقررات مربوط به مسيرهاي تردد دريايي، چراغ شناورها و عالئم و  -11ماده 

  اشارات دريايي و بندر مطابق مقررات سازمان بنادر و كشتيراني خواهد بود. 
ادي هاي خاص شناورهاي صيموظفند عالئم و نشانهشناورهاي صيادي  -تبصره

  ند. مصوب شيالت را نيز رعايت كن
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شيالت شناورهاي صيادي را براي تردد و استفاده از خدمات بندري در  -12ماده 
صاحبان شناورها با موافقت شيالت موظف به  كند.بنادر صيادي سازماندهي مي

در اين صورت شناورهاي صيادي  هستند.انتخاب يك بندر به عنوان بندر اصلي 
  گردند. ميدر ساير بنادر صيادي به عنوان شناور ميهمان محسوب 

گيري و توقف شناورها در بنادر شيالت مجاز است بابت حق ورود، پهلو -13ماده
هاي مبناي جدول ذيل مبالغي را به عنوان تعرفه دريافت صيادي بر اساس نرخ

  كند. 
سيسات بندري به ازاي أبار استفاده از ت استفاده از خدمات بندري براي هر ةتعرف

  هر تن ظرفيت ناخالص
  

  ورود به حوضچه ناورنوع ش
 آرام بندر

  گيري كناره اسكلهپهلو
 حداكثر يك ساعت

 ساعت 24توقف تا 

 ريال300 ريال180 ريال120 قايق؛ لنج يا كشتي
  
ورد هاي مر تعرفهبتعرفه بندري شناور صيادي ميهمان حداكثر به ميزان دو برا -1

مگر آنكه انتقال  ؛شودنظر براي شناورهاي صيادي مقيم محاسبه و دريافت مي
هاي مديريت صيد بر اساس سياست ،اصلي به بندر ديگر شناور مذكور از بندر

  شود.  صورت گرفته
ش گيري شناور در كنار اسكله بيمنظور استفاده حداكثر از اسكله، هرگاه پهلوبه -2

براي يك ساعت اول به ازاي هر تن ظرفيت ناخالص  ،از يك ساعت به طول انجاميد
درصد) به مبلغ عدد مبناي  50هاي بعدي (درصد) و براي ساعت 20ر (شناو

  شود. مندرج در جدول اضافه محاسبه و دريافت مي
آرام، شناورها ناچار به پهلوگيري  فقدان حوضچةدر مناطقي كه به دليل  -تبصره

  ند. ، از اجراي مفاد اين بند مستثني هستدر كنار اسكله هستند
اه گدليل خرابي موتور يا بدنه مجبور به توقف در بندربه هرگاه شناور صيادي -3

روز دوم  10شود و درميروز از پرداخت حق توقف معاف  10، حداكثر تا شود
به عدد مبنا  درصد 20،روز سوم به بعد 10حق توقف مندرج در جدول و از معادل

  شد.  اضافه خواهد
 هايها و سياستمنوعيتدر صورتي كه توقف شناور در بندرگاه به دليل م -4

عوارض بندري دريافت  مديريت صيد صورت گرفته باشد، تا زمان رفع ممنوعيت
مول مش ،شوندبديهي است شناورهايي كه به دليل تخلف متوقف مينخواهد شد. 

  شوند. مفاد اين بند نمي
مبالغ مذكور در اين ماده از شناورهاي خارجي حسب نظر شيالت به  -تبصره

  شود. تبر خارجي دريافت ميارزهاي مع
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  فصل پنجم: تكثير و پرورش آبزيان
گونه فعاليت در زمينه تكثير و پرورش آبزيان توسط افراد انجام هر -14ماده 

  حقيقي و حقوقي مستلزم دريافت پروانه از شركت سهامي شيالت ايران است. 
بزيان ر و پرورش آيا تكثي نوع پروانه با توجه به نوع فعاليت شامل تكثير آبزيان،

پروانه ليت شامل موافقت اصولي، پروانه تأسيس و است و بر اساس مرحله فعا
  . برداري استبهره

از شمول اين ماده  ،هايي كه جنبه تفنني و سرگرمي داردانجام فعاليت -تبصره 
  مستثني هستند. 

يل ذ صدور پروانه تكثير و پرورش آبزيان براي متقاضيان تابع شرايط -15ماده 
  است:

  تكثير و پرورش آبزيان در كشور هاي توسعةانطباق موضوع درخواست با طرح -1
  دارا بودن شرايط الزم زير براي متقاضي يا متقاضيان: -2
  علمي يا عملي مرتبط.  ارا بودن سابقةگذراندن دوره آموزشي يا د -
ر اساس ضوابط ورز واجد شرايط به تعداد مورد نياز بدارا بودن كارشناس يا فن -

  برداري. بهره ايران براي صدور يا تمديد پروانة شيالت
دريافت بيش از يك پروانه تكثير و پرورش آبزيان براي اشخاص حقيقي  -16ماده 

ممنوع  ،برداري رسيده باشدقبل از اينكه موضوع فعاليت پروانه قبلي به مرحله بهره
وضوع فعاليت پروانه قبلي به قبل از اينكه منيز در مورد اشخاص حقوقي  است.

در مورد اشخاص حقوقي كه توان  ، ممنوع است.برداري رسيده باشدمرحله بهره
مالي، اجرايي و فني متقاضي به تشخيص شيالت براي بيش از يك فعاليت مناسب 

  باشد، دريافت بالمانع است. 
ورش پر هاي تكثير ودولتي با هدف انجام فعاليتهاي غيرتشكيل شركت -17ماده 

 ها، مستلزم دارا بودنها در اساسنامه شركتآبزيان و يا گنجاندن اين قبيل فعاليت
ه گواهي معتبر مبني بر موافقت شيالت با انجام انه تكثير و پرورش آبزيان يا ارائپرو

  ها است. اين فعاليت
پرورش بر اساس دستورالعمل مصوب وزير  تكثير و نحوة صدور پروانة -18ماده 
  شد.  سازندگي تعيين خواهد جهاد
متقاضيان دريافت پروانه تكثير و پرورش آبزيان براي اخذ مجوز از مراجع  -19ماده 
نامه يا ارسال رونوشت پروانه از طرف شيالت به اين مراجع صدور معرفي ربط باذي

معرفي خواهند شد و متقاضي شخصاً موظف به دريافت اين مجوزها از مراجع 
  . ربط استذي
ص ه مجوز تخصيمزارع تكثير و پرورش آبزيان به ارائصدور پروانه تأسيس  -20ماده

برداري از منابع آبي توسط وزارت نيرو (سازمان مديريت منابع آب، سازمان و بهره
  است. موكول  اي و آب و برق ( استان) خوزستان)نطقهآب م
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از منابع آبي كشور كه النظاره و حق اشتراك براي استفاده بها يا حقآب -21ماده 
به شرح زير محاسبه و توسط دارنده  ،تحت نظارت و مديريت وزارت نيرو هستند

  شود:پروانه به وزارت نيرو پرداخت مي
  پرورش ماهيان گرمابي -الف

ريالي ) از محصول يا ارزش 5شده، پنج درصد (% براي منابع آبي تنظيم بهاآب -1
محصول و يا ارزش ريالي آن ) از 1نشده، يك درصد (%آن و براي منابع آبي تنظيم

  . است
حق اشتراك براي هر هزار متر مربع استخر معادل حق اشتراكي است كه براي  -2

  شود. هر هكتار زراعت آبي در همان منطقه پرداخت مي
  آبيپرورش ماهيان سرد -ب
ريالي ا ارزش ) از محصول ي3 %شده، سه درصد (بها براي منابع آبي تنظيمآب -1

) از محصول يا ارزش ريالي آن 1 %نشده، يك درصد (آن و براي منابع آبي تنظيم
  . است

حق اشتراك براي هر يك هزار متر مربع استخر معادل حق اشتراكي است كه  -2
  شود. بابت هر هكتار زراعت آبي همان منطقه پرداخت مي

 ي در هر مزرعه خواهدفروشمالك محاسبة ارزش ريالي قيمت عمده -1تبصره 
  بود. 

اي هشور كه از منابع آبكثير و پرورش آبزيان دريايي و لبهاي تفعاليت -2تبصره 
 ،نندكشور سطحي (با ميزان شوري بيش از ده گرم در ليتر) استفاده ميشور و لب

  بها و حق اشتراك معاف هستند. از پرداخت آب
 هايشور كه از منابع آبدريايي و لبكثير و پرورش آبزيان در مزارع ت -3تبصره 

بها و حق اشتراك بر حسب ميزان و درصد آب كنند، ميزان آبشيرين استفاده مي
گيرد و بر اساس تعرفه شيرين كه براي تعديل شوري مورد استفاده قرار مي

شد. درصد آب شيرين مورد  مشخص شده در اين ماده محاسبه و تعيين خواهد
  شود. با هماهنگي وزارت نيرو تعيين مي استفاده توسط شيالت

در صورتي كه مبالغ و درصدهاي موارد فوق با تصويب مراجع قانوني  -4تبصره 
  درصدها و مبالغ مصوب اخير قابل اجراست.  ،تغيير كند

هاي ها و درياچهبندانطبيعي (آبهاي نيمهپروري در منابع آبآبزي -22ماده 
نيرو، پس از هماهنگي و كسب مجوز از وزارت پشت سدها) تحت نظارت وزارت 

  بالمانع است. 
برداري حق انشعاب وزارت نيرو موظف است در مدت يكسال پس از بهره -23ماده 

 هايو اشتراك و برق مصرفي مزارع تكثير و پرورش آبزيان را بر اساس تعرفه
  كشاورزي محاسبه و دريافت كند. 

اي هتأسيسات آبي و برنامه هاي توسعةرنامهوزارت نيرو موظف است در ب -24ماده 
  د. پروري را مشخص و اعالم كنتخصيص و مديريت منابع آبي، سهم آبزي
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آن  3قانون، شيالت براي انجام اقدامات موضوع ماده  19در اجراي ماده  -25ماده 
ها درياچه پشت سدها، موضوع را به سازمان مديريت منابع آب ايران و در رودخانه

اي و سازمان آب و برق خوزستان اعالم و با هاي آب منطقهمورد به شركتحسب 
  د. كنربط اقدام ميهماهنگي و كسب مجوز از مراجع ذي

 ،دن آبزيان پرورشيه بيمه كرصندوق بيمه محصوالت كشاورزي مكلف ب -26ماده 
هاي بيمه دولتي مكلف به بيمه كردن ابنيه، تأسيسات و تجهيزات و ساير شركت

  زارع تكثير و پرورش آبزيان هستند. م
نامه بيمه كردن محصوالت آبزيان پرورشي توسط صندوق ضوابط و شيوه -تبصره

  شد.  بيمه كشاورزي با هماهنگي شيالت تعيين خواهد
پرورش آبزيان،  برداري اصولي از مزارع تكثير وبه منظور توسعه و بهره -27ماده 
ب تأسيسات و تجهيزات مزارع و پرورش آبزيان هاي اجرايي احداث ابنيه و نصنقشه

  قبل از اجرا بايد به تأييد شيالت برسد. 
هاي اجرايي را به افراد تواند وظيفه رسيدگي و تأييد نقشهشيالت مي -تبصره

بندي سازمان برنامه و بودجه يا برگ صالح كه داراي رتبهحقيقي يا حقوقي ذي
  د. فويض كن، تتأييد صالحيت فني از شيالت باشند

الزحمه اين افراد بر اساس ضوابط سازمان برنامه و بودجه تعيين خواهد ميزان حق
  شد. 
هاي كارشناسي مزارع تكثير و پرورش انجام بازديدها و بررسي درشيالت  -28ماده 

  . و در اوقات متعارف كاري مزرعه مجاز است آبزيان در هر مرحله از كار
هاي الزم را پروانه، پس از صدور پروانه پيگيري دارندةدر صورتي كه  -29ماده 

شده بنا به تشخيص شيالت پروانه صادر ،انجام ندهدبراي انجام موضوع پروانه 
  گردد. باطل مي

شود كه بنا به هايي انجام ميتمديد مهلت اعتبار پروانه براي پروانه -30ماده 
  باشد.  انجام دادهتشخيص دارنده پروانه پيگيري الزم را 

پروانه، پس از خاتمه مهلت اعتبار پروانه صادره نكردن تمديد  در صورت -تبصره
  شود و نيازي به صدور برگ ابطال پروانه نيست. خود به خود ابطال مي

تغيير نام دارنده موافقت اصولي يا تأسيس تكثير و پرورش آبزيان يا  -31ماده 
اشخاص حقوقي، تا بيش از دريافت  در مورد 50 %انتقال سهام به ميزان بيش از 

  برداري ممنوع است. پروانه بهره
بومي از خارج كشور با ن يا نوزادان آبزيان بومي يا غيرواردات مولدي -32ماده 

  رعايت ساير قوانين و مقررات با مجوز شيالت مجاز است. 
ن نيبومي به خارج از كشور با رعايت ساير قواصدور پرورش بومي يا غير -33ماده 

  و مقررات با مجوز شيالت مجاز است. 
هاي تكثير و پرورش مستلزم نقل و انتقال آبزيان زنده براي انجام فعاليت -34ماده 

  كسب مجوز از شيالت است. 
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در صورتي كه مزارع تكثير آبزيان، مولدين مورد نياز خود را از طبيعت  -35ماده 
اسازي نوزاد همان آبزي به همان ند، براي حفظ ذخاير آن به رهكنصيد و تهيه مي

موظف هستند. تعداد، سن و نحوة كند، منبع آبي يا محلي كه شيالت تعيين مي
  شد.  شيالت تعيين خواهد نامةسازي در دريا توسط شيوهرها

  وظايف دارندگان پروانه تكثير و پرورشي آبزيان به شرح زير است: -36ماده 
 هاي اجراييهايجاد تأسيسات و ابنيه مطابق نقش -1
  شده و مندرج در پروانه. عه مطابق با شرايط و ضوابط تعيينبرداري از مزربهره -2
  همكاري كامل با كارشناسان و بازرسان شيالت در انجام بازديدها.  -3
  مايد. نارائه آمار و اطالعات مربوط به توليد به ترتيبي كه شيالت تعيين مي -4
  مجاز در مزرعه. آبزيان غير پرهيز از نگهداري و پرورش -5
  مجاز در مزرعه. و مصرف دارو و مواد شيميايي غير نگهداري پرهيز از -6
ترين اداره يا نمايندگي هاي خطرناك و مسري به نزديكاعالم بروز بيماري -7

  شيالت و دامپزشكي. 
 وهاي خطرناك، مسري نقل و انتقال يا عرضه آبزيان مبتال به بيماري پرهيز از -8

  مشترك بين انسان و دام. 
ه هاي آلودنقل و انتقال يا عرضه مواد غذايي، دارويي و ضايعات و زباله پرهيز از -9

  زاي خطرناك، مسري و مشترك بين انسان و دام. به عوامل بيماري
  شده. ر مزرعه مطابق استاندارهاي تعريفآوري آبزيان دصيد و عمل -10

هاي مسري مجاز و همچنين بيماريد شيميايي غيرفهرست داروها و موا -1تبصره 
هر  ماهبا هماهنگي شيالت پيش از فروردينو خطرناك توسط سازمان دامپزشكي 

  شود. سال اعالم مي
با هماهنگي آوري آبزيان در مزرعه با سازمان دامپزشكي عمل شيوة -2تبصره 

  شود. ماه هر سال اعالم ميشيالت پيش از فروردين
هاي مصوب، شيالت به دارنده خالف نقشهدر صورت احداث مزرعه بر -37ماده 

رفع نقص و انجام اصالحات الزم و ايجاد تأسيسات ابنيه بر اساس  برايپروانه 
پروانه موظف است حداكثر ظرف  دهد و دارندةمياخطار كتبي هاي مصوب، نقشه

در غير اين  را انجام دهد؛ شدهاصالحات مشخصيك ماه از تاريخ ابالغ اخطاريه 
  د. كنشيالت پروانه متخلف را تا انجام اصالحات الزم تعليق مي ،صورت
هاي زير توسط صاحبان پروانه تكثير در صورت ارتكاب هر يك از تخلف -38ماده 

ند كو پرورش آبزيان، براي نوبت اول شيالت نسبت به صدور اخطار كتبي اقدام مي
   د.شومي تعليقشده براي مدت يك تا شش ماه نه صادرو در صورت تكرار، پروا

 شده و مندرج درعه مطابق با شرايط و ضوابط تعييناز مزر نكردن برداريبهره -1
  پروانه. 

  كامل با كارشناسان و بازرسان شيالت در انجام بازديدها.  نكردن همكاري -2
 ودهكه شيالت تعيين نمآمار و اطالعات مربوط به توليد به ترتيبي ندادن ارائه  -3

  است. 
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  ترين مرجع شيالتي. هاي خطرناك و مسري به نزديكبروز بيمارينكردن اعالم  -4
شده توسط ر مزرعه مطابق استاندارهاي تعريفآوري آبزيان دصيد و عمل -5

  شيالت. 
  مفاد مجوز تخصيص آب بر اساس اعالم وزارت نيرو. نكردن رعايت  -6

ه در شدهاي تعيينتانامه نافي مجازيني شده در اين آيينباقدامات پيش -تبصره
  . ) قانون نيست23ماده (
شده براي مدت سه ماه تا هاي زير، پروانه صادردر صورت انجام تخلف -39ماده 

شده باطل آمد و در صورت تكرار پروانه صادر خواهدال تعليق دريك سال به ح
  شود:مي
  .مجاز در مزرعهي يا غيرنگهداري و پرورش آبزيان غيربوم -1
  .مجاز در مزرعهو مصرف دارو و مواد شيميايي غير نگهداري -2
  .هاي خطرناك و مسري شودگونه آلودگي كه باعث بروز بيماريايجاد هر -3
هاي خطرناك و مسري و مشترك نقل و انتقال يا عرضه آبزيان مبتال به بيماري -4

  .بين انسان و دام و آبزي
زاي انتقال يا عرضه مواد غذايي، دارويي و غيره كه به عوامل بيمارينقل و  -5

  . مسري و مشترك بين انسان و دام آلوده است خطرناك
هاي خطرناك، مسري و مشترك بين انسان و در صورت بروز بيماري -40ماده 

گير بودن آن محتمل باشد، به تشخيص دام كه قابل درمان نباشند و سرايت و همه
و تأييد سازمان دامپزشكي كشور كليه آبزيان آلوده بايد به شيوه مناسب شيالت 

نابود كردن محصول و  و ابنيه مزرعه سترون شوند. هزينة نابود شوند و تأسيسات
  انجام گندزدايي بر عهده دارنده پروانه است. 

 ) قانون، وظايف23) و نيز ماده (3) ماده (6با توجه به تبصره ذيل بند ( -41ماده 
  شود:شيالت و سازمان حفاظت محيط زيست به شرح زير تفكيك مي

  هاي داخلي:الف: حدود وظايف شيالت در آب
هاي داخلي كه ضرورت هاي ليمنولوژيك و اكولوژيك در منابع آبانجام بررسي -1

است. ها مشخص شدهمعرفي يا پرورش آبزيان به تشخيص شيالت ايران در آن
حفاظت محيط زيست براي انجام اين قبيل مطالعات تهيه نظرهاي سازمان نقطه

هاي ليمنولوژيك و و به صورت دستورالعمل منتشر خواهد شد. انجام بررسي
 هاياكولوژيك در مناطق آبي تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست و تاالب

 نامه با تأييد سازمان حفاظت محيطبين المللي بر اساس فهرست پيوست اين آيين
  شد.  يست انجام خواهدز
هاي داخلي از نظر امكان معرفي يا پرورش انواع بررسي هر يك از منابع آب -2

  هاي نگهداري و توليد. آبزيان و تعيين ظرفيت
  هاي موجود). هاي مناسب پرورشي (عالوه بر گونهتعيين گونه -3
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كه بررسي  هاي داخليهاي مناسب آبزيان در آبدار كردن و پرورش گونهآبزي -4
  هاي آبي حساس مندرج در فهرست پيوست اين به استثناي محيط ؛اندشده
 دار كردن آنها با تصويب سازمان حفاظت محيط زيست انجامنامه كه آبزيآيين
  گيرد. مي
شده و منابعي داربرداري از منابع آبزيبرداري تجاري يا صدور پروانه بهرهبهره -5

هاي آبي مندرج در ش در آنها انجام شده است. در محيطريزي براي پروركه برنامه
برداري برابر ضوابط ارائه شده توسط سازمان نامه، بهرهفهرست پيوست اين آيين

  شد.  حفاظت محيط زيست به وسيله شيالت انجام خواهد
هاي دارا بودن گواهي بهداشتي و سالمت آبزيان قبل از رهاسازي آنها در آب -6

  است.  داخلي الزامي
هاي موجود در االمكان از انواع بومي يا از گونههاي آبزيان پرورشي حتيگونه -7

  شد. كشور انتخاب خواهند 
  هاي داخليب: وظايف سازمان حفاظت محيط زيست در آب

دار كردن و پرورش هاي انجام مطالعات مرتبط با آبزياعالم ضوابط و معيار -1
مورد  آبزيان اي، كميت و كيفيتكشور، ارزيابي گونه هاي داخليانواع آبزيان در آب

  سازي. نظر شيالت براي رها
اي هي آبزياني كه از سوي شيالت براي رهاسازي در منابع آباتشخيص گونه -2

  اند. داخلي يا پرورش انتخاب شده
  يابند. و پرورش مي شوندكه در آنها انواع آبزيان رها مي هاي داخليپايش آب -3
نامه با توجه ي مندرج در فهرست پيوست اين آيينهاي آبمديريت در محيط -4

  به قوانين و مقررات سازمان حفاظت محيط زيست. 
اجرايي  نامة) آيين17و ماده () قانون حفاظت محيط زيست 8به استناد ماده ( -5

هاي داخلي به استثناي آن دسته از كشور و صيد، صدور پروانه صيد ماهي در آب
توسط سازمان حفاظت  اند،هاي داخلي كه از طريق شيالت آبزي دار شدهابع آبمن

  شود. محيط زيست انجام مي
پايش مخازن پشت سدها و صدور پروانه صيد ماهي توسط سازمان  -تبصره

بايد با مجوز وزارت  ،دار شده استحيط زيست از مخازن مذكور كه آبزيحفاظت م
  نيرو باشد. 

نگي در انجام مفاد وظايف مشخص شده براي سازمان حفاظت به منظور هماه -پ
گروه مشتركي متشكل از نمايندگان دو طرف محيط زيست و شيالت ايران كار

  . تقر استدبيرخانه كميسيون در شيالت مس شود.تشكيل مي
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  هاي صياديفصل ششم: فعاليت
د روانه صيشيالت براساس طرح مديريت ذخاير آبزيان نسبت به صدور پ -42ماده 

  كنند:با رعايت شرايط ذيل اقدام مي
  شرايط صدور پروانه صيد با استفاده از شناور عبارتند از: -الف

 نامه فني و ايمني از سازمان بنادر و كشتيراني. دارا بودن گواهي ثبت و گواهي -1
نامه معتبر مسئوليت در مقابل كاركنان و اشخاص ثالث براي دارا بودن بيمه -2

 رهاي صيادي. شناو
 ،نامهمركزي ايران موظف است ظرف مدت سه ماه از ابالغ اين آيين بيمة -تبصره

ن احداقل نرخ بيمه و شرايط عمومي اين نوع بيمه را با همكاري سازمان شيالت اير
يب به شوراي عالي بيمه ارائه و براي تصوكند تدوين  و سازمان بنادر و كشتيراني

  د. ده
هاي صيادي پروانه صيد براي اشخاص حقيقي و حقوقي و گروهشرط صدور  -ب

  نامه صيادي است. بدون استفاده از شناور، داشتن گواهي
 ييتوانند بر روي شناورهاصاحبان شناورهاي صيادي فقط افرادي را مي -تبصره
  گيرند كه داراي شرط مذكور در بند (ب) اين ماده باشند. به كار
يريت ذخاير آبزيان نسبت به سهميه اساس طرح مد د برتوانشيالت مي -43ماده 

  صيد اقدام كند. پروانة بندي صيد براي دارندگان 
صيد  پروانه ،توانند پس از موافقت كتبي شيالتدارندگان پروانه صيد مي -44ماده 
براي مدت معين يا سهميه معين يا براي تمام مدت اعتبار پروانه يا كليه را خود 

  كنند.  نامه منتقل) اين آيين43ص واجد شرايط مندرج در ماده (سهميه به اشخا
  شود. يگيرنده ثبت مفته در دفتر شيالت به نام انتقالياپروانه صيد انتقال -1تبصره 
مذكور با  صيد در مدت اعتبار آن، پروانه دارنده پروانة در صورت فوت -2تبصره 

  وي منتقل خواهد شد.  امكان تمديد آن به ورثة
) قانون ممنوع 22تعيين ابزار و ادوات صيادي كه فروش آنها طبق ماده ( -45ماده 
  . ، بر عهده شيالت استاست
عاليت ناخداي تواند در موارد ذيل پروانه صيد و اجازه فشيالت مي -46ماده 

  ماه در فصل صيد به حالت تعليق در آورد: 3متخلف را تا مدت 
 پروانه صيد. شده در نكردن موارد ذكررعايت  -1
در اختيار قرار دادن پروانه براي صيد به ديگران بدون كسب موافقت كتبي  -2

 شيالت. 
 نامه. داشتي و كنترل منطبق با اين آيينضوابط بهنكردن رعايت  -3
مجاز يا به خارج ز محصوالت صيادي به شناورهاي غيرمجارگونه انتقال غيره -4

 از كشور. 
 . ممنوع صيد در مناطق يا فصول -5
 هايي كه صيد آنها ممنون اعالم گرديده است. صيد گونه -6
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 مجاز در شناور بدون كسب مجوز از شيالت. نگهداري آالت و ادوات و مواد غير -7
 مجاز در شناور. محصوالت صيد غيرحمل و نگهداري  -8
 هايمقررات مربوط به نصب پالك شناسايي، عاليم و نشانهنكردن رعايت  -9

 هاي مختلف صيد. المللي راه دريايي و روشبا مقررات بين منطبق
 همراه نداشتن مدارك شناسايي شناور و خدمه.  -10
 همراه نداشتن پروانه و مجوز صيد.  -11
 ريز در منابع آب. تخليه صيد ضمني و دور -12
 شده براي ابزار صيد. نكردن استانداردهاي اعالمرعايت  -13
 هايي كه در پروانه صيد قيد نشده است. وشها و رصيد گونه -14
 ايجاد آلودگي در منابع آب.  -15
 مسدود نمودن آبراه تردد شناورها به وسيله شناور يا ابزار صيد.  -16
) قانون 16آمار و اطالعات صحيح از ميزان صيد براساس ماده (نكردن ارائه  -17

 حفاظت از منابع آبزي جمهوري اسالمي ايران. 
ظارت ن برايدر بازديد مسئوالن، كارشناسان و ناظران صيد كه نكردنكاري هم -18

 ند. نامه مراجعه مي كنبر حسن اجراي اين آيين
 ا. هسيسات فيزيكي آبي يا ايجاد اختالل در عملكرد آنايجاد خسارت به تأ -19

) قانون به منظور 14) و ماده (3ماده ( 3تواند در اجراي بند شيالت مي -47ماده 
حفاظت و بازسازي ذخاير آبزيان و اعمال مديريت صيد و ذخاير، پروانه صيد را در 

  د. تا رفع ضرورت تعليق يا ابطال كنبرخي مناطق به طور موقت 
) 22و ج ماده (ن جرايم بندهاي ب پروانة صيد مرتكباتواند شيالت مي -48ماده 

  د. اند ابطال كنحكوميت قطعي يافتهبار م قانون كه دو
مدت اعتبار پروانه صيد از تاريخ صدور حداقل يك فصل صيد و حداكثر  -49ماده 

  آن يك سال شمسي است. 
شيالت مجاز است بابت صدور پروانه صيد، ساالنه متناسب با نوع صيد  -50ماده 

در جدول ذيل و به نسبت ارزش ساالنه شناور يا حداكثر به ميزان مبالغ مذكور 
  د. وان تعرفه پروانه صيد دريافت كنهاي صيادي به عنگروه

  جدول نرخ تعرفه پروانه صيد گونه نرخ تعرفه پروانه صيد (درصد):
  10 % :شوندكف زياني كه با روش ترال صيد مي

  1 % :هاي صيد شده با تور گوشگيرگونه
  1 % :شوند(قفس) صيد ميكف زياني كه با گرگور 

  4 % :ميگو
  4 % :البستر
  8 % :آرتميا
  1 % :كيلكا

  1 % ماهيان استخواني (درياي خزر):
  1 % :هاي داخلي حوزه فعاليت شيالتشده در آبماهيان صيد
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  12 % :شده توسط شناورهاي خارجي با روش النگ اليندتن ماهيان صي
  20 % اي:روش تورهاي پيالهوسط شناورهاي خارجي با شده تتن ماهيان صيد

  10 % :شده توسط شناورهاي خارجيكيلكاي صيد
  4% اي:اورهاي صنعتي داخلي با روش تورهاي پيالهشده توسط شنماهيان صيدتن

  4 % :شده با روش صيد مشتاهاي صيدگونه
  .1 % :شده توسط شناورهاي صنعتي داخلي با روش النگ الينماهيان صيدتن

فروشي سال قبل و ميزان صيد ه براساس ميانگين قيمت عمدهش پايارز -1تبصره 
  براساس ميانگين صيد سه ساله گذشته خواهد بود. 

هاي منتهي تعرفه صدور پروانه صيد با قالب براي صيادان در رودخانه -2تبصره 
، ساالنه به درياي خزر تا مسافتي از مصب كه در حوزه فعاليت شيالت قرار دارد

  . تريال اس 250000
تعرفه پروانه صيد شناورهاي خارجي به ارزهاي معتبر خارجي يا معادل  -3تبصره 

   شود.ريالي آن بر حسب نظر شيالت دريافت مي
شركت سهامي شيالت ايران مجاز است بابت صدور پروانه صيد سيست  – 4تبصره 

ارزي آن  از محصول نهايي و يا معادل ارزش ريالي و يا تميا حداقل بيست درصدآر
  د.رداري از طريق مزايده دريافت كنبرا به عنوان تعرفه بهره

صيد  ) قانون2هاي موضوع ماده (كليه شناورهاي صيادي كه در آب -51ماده 
اطالعات و آمار شامل طول و عرض جغرافيايي، مشخصات شناور،  بايد ،كنندمي

زان صيد، ساعت عمق آب در صيدگاه، تاريخ رفت و برگشت، روش صيد، نوع و مي
 هايكند، در قالب فرمها را درخواست ميتوراندازي و ديگر اطالعاتي كه شيالت آن

  . شده توسط شيالت ارائه كنندمتحدالشكل ارائه
هاي صيادي فاقد شناور مستقر در ساحل موظفند آمار و كليه گروه -تبصره

  اطالعات مورد نظر شيالت را در موعد مقرر به شيالت ارائه دهند. 
امكانات هاي صيادي موظفند حسب درخواست شيالت شناورها و شركت -52ماده 

و  كننددر طول مدت صيد در شناورها يا صيدگاه خود را فراهم  استقرار ناظران
  هاي الزم را به عمل آورند. ه آمار و اطالعات صحيح همكاريو درج و ارائ براي ثبت

اجراي  به منظور حمايت از صيادان صيد ساحلي، شيالت موظف است در -53ماده 
فعاليت شناورهاي صيد صنعتي را از شناورهاي صيد  ) قانون، محدودة10ماده (

   د.) قانون تفكيك كنن2موضوع ماده ( هايسنتي در آب
شده را اورزي مكلف است انواع آبزيان صيدمحصوالت كش صندوق بيمة -54ماده 

ناور در قبال حوادث ذيل بيمه به ميزان سهميه صيد مقرر در پروانه يا ظرفيت ش
  د:كن
  .فساد محصول به داليلي مانند خرابي شناور يا خرابي موتور آن -1
ور به و آنها را مجب اندازدناور و كاركنان را به خطر عوامل قهري كه سالمت ش -2

 د. ريختن محصوالت به دريا كن
 سوزي و انفجار. هاي دريايي، آتشسرقت -3
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شده موظف به نصب پالك شناسايي واگذارشناورهاي صيادي  كلية -55ماده 
  ند. شيالت براساس دستورالعمل مربوط هستتوسط 
هاي هايي كه روشنشانهكليه شناورهاي صيادي موظفند از عاليم و  -56ماده 

مشخص  ،كنندمختلف صيد و فعال بودن شناور صيادي را در دريا استفاده مي
  نمايند. 
رالعمل اجرايي شيالت ها را دستواستفاده از اين عالئم و نشانه نحوة -تبصره

  د. كنمشخص مي
شده بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت نامه منعقدموافقت -57ماده 

رات ) قانون بايد ضمن رعايت ساير قوانين و مقر13چم موضوع ماده (صاحب پر
  موضوعه حاوي موارد ذيل باشد:

هاي قابل تعيين تعداد شناورهاي صيادي مجاز، روش صيد، انواع گونه -1
 استحصال و ميزان صيد مجاز. 

صالح ديگر براي بيني تعهدات دولت صاحب پرچم يا ساير نهادهاي ذيپيش -2
دابير مناسب جهت تضمين اينكه شناورهاي متعلق به آنها مقررات و تصويب ت

مهوري اسالمي ايران را نامه يا ساير قوانين و مقررات جشرايط مندرج در موافقت
 ند. رعايت كن

ن شناورهاي صيادي خارجي به دادن اطالعات ادواري منظم در الزام مالكا -3
 نامه. اين آيين مقرر درهاي صيادي خود با رعايت شرايط خصوص فعاليت

شده از طرف جمهوري اسالمي ايران در به رعايت مقررات و تدابير اتخاذ الزام -4
 هاي صيد ساحلي. جهت حمايت از فعاليت

بيني حضور بازرسان يا ناظران ايراني بر شناورهاي صيادي خارجي در پيش -5
 ) قانون. 2هاي موضوع ماده (تمام مدت فعاليت آنها در آب

ولوژي، بيل انتقال تكنبيني ساير تدابير و مقررات مورد توافق طرفين از قشپي -6
 اي و غيره. آموزش حرفه

 ايتوانند بر) قانون در صورتي مي13شناورهاي خارجي براساس ماده ( -58ماده 
يد يها به تأن آنهاي ايراني صيد نمايند كه قرارداد منعقدشده بين مالكاتشرك

  شيالت برسد. 
هاي تحت حاكميت يا صالحيت شناورهاي صيادي خارجي كه در آب -59ده ما

كنند و مجاز به صيد در اين جمهوري اسالمي ايران قرار دارند يا از آن عبور مي
بايد ابزار و ادوات صيد خود را به ترتيبي در شناورها قرار دهند كه  يستند،ها نآب

دن نكررعايت گيرند. در صورت ر نتوانند به راحتي براي صيد مورد استفاده قرا
و مطابق با مقررات  شودضرر تلقي نمياورهاي خارجي بيمقررات اين ماده عبور شن

  گردد. المللي با آنها رفتار ميداخلي و بين
قرار گرفتن ابزار و ادوات صيد در شناورهاي خارجي موضوع اين  نحوة -تبصره

  گردد. ماده توسط شيالت معين مي
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شناورهاي صيادي خارجي بايد با استفاده از وسايل مخابراتي مقتضي  -60ماده 
هاي تحت حاكميت و صالحيت جمهوري اسالمي ايران ورود و خروج خود را از آب

هاي صيادي خود در مدت حضور در اين همچنين موقعيت جغرافيايي و فعاليت
  نند. برسام و مقرر توسط شيالت به اطالع ها را در فواصل زماني منظآب

هاي تحت حاكميت و صالحيت ورود شناورهاي صيادي خارجي به آب -تبصره
جمهوري اسالمي ايران منوط به كسب مجوز ورود از سازمان بنادر و كشتيراني 

هاي موضوع اين و همچنين شناورهاي مذبور در هنگام خروج از بنادر و آب است
  د. اني دريافت كننكشتير مجوز خروج از سازمان بنادر و نامه بايدآيين
) قانون 2هاي موضوع ماده (هنگامي كه شناور صيادي خارجي در آب -61ماده 

  :، موظف به رعايت موارد ذيل استمشغول صيد است
 برافراشتن پرچم كشور متبوع خود.  -1
برافراشتن پرچم جمهوري اسالمي ايران بر روي دكل اصلي در دو طرف سينه  -2

 و قسمت پاشنه شناور. 
 ثبت نام شناور با حروف درشت بر بدنه و دكل كشتي.  -3
 هاي فني و ايمني مربوط به شناور و خدمه. نامههمراه داشتن گواهي -4
مالي آلودگي و خسارت اي الزم براي جبران خسارت احتدارا بودن پوشش بيمه -5

 سيسات ساحلي و خسارت به شناورهاي ديگر. به بندر و تأ
هاي ساير كاركنان شناور صيادي خارجي در حين صيد در آبناخدا و  -62ماده 
ربط هستند. اين ن ذيئوالمس ه موظف به همكاري و رعايت دستورهايشدتعيين

  :دستورها شامل موارد ذيل است
 انجام هر نوع بازرسي.  برايهمكاري با بازرسان مجاز  -1
 ربط. ن ذير به بندر در صورت درخواست مسئوالهدايت شناو -2

ناخداي شناور موظف به داشتن دفترچه عمليات روزانه براساس نمونه  -63ماده 
ثبت كليه اقدامات انجام  كند. اين دفترچه ويژةكه شيالت ارائه مي است(فرمي) 

  . استشده شناور در هنگام صيد 
زانه خود را به شيالت با استفاده از راديو گزارش رو ناخداي شناور بايد -تبصره

  د. مخابره كن
شناور موظف  هاي صيادي و تمام خدمةاعضاي گروه ، مديران،ناخدا -64ماده 

  ند:شده توسط شيالت همكاري كنهاي ذيل با نماينده معرفيهستند در زمينه
 انجام امور علمي و بازرسي ادوات و ابزار صيد.  برايورود به شناور  -1
شده توسط كان تعيينخليه شناور در زمان و مانجام عمليات بارگيري و ت -2

 شيالت. 
در دسترس قرار دادن موارد ذيل و استفاده از تسهيالت و تجهيزات شناور كه  -3

  براي اجراي وظايف وي مفيد هستند: از نظر نماينده مذكور
ر د ددسترسي كامل به محل استقرار ناخدا و ساير كاركنان شناور، محل صي –الف

  توزين و انبار ماهي.  آوري،روي عرشه، محل نگهداري، عمل
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  برداري. نمونه –ب
هاي شناور، دفترچه ثبت عمليات و دسترسي كامل به محل نگهداري گزارش –پ

  ها و تكثير اسناد. اسناد به منظور بازرسي گزارش
دسترسي كامل به وسايل و تجهيزات ناوبري و كمك ناوبري مربوط به  –ت

  هاي صيادي. فعاليت
  ط به صياد. ساير اطالعات مربو –ث
يك از خدمه شناور، حق تعرض، جلوگيري از انجام وظايف،  ناخدا يا هيچ -4

به تأخير انداختن امور يا جلوگيري از ورود به كشتي، اخطار و غيره به با  مقاومت
 بازرسان در انجام وظايف آنان را ندارند. 

از قبيل ناخدا موظف به تأمين محل استراحت، غذا و ساير تسهيالت  -65ماده 
  . دارويي يك بازرس در حد يك افسر استتسهيالت 

هاي سفر بازرس يا بازرسان از بندر جمهوري اسالمي ايران هزينه كلية -66ماده 
د به رسي بايبه شناور و بالعكس و همچنين پوشش كامل بيمه براي انجام امور باز

  مين شود. كننده شناور يا نماينده او تأوسيله مالك يا اجاره
االختيار جمهوري اسالمي ايران نماينده تامدار شناور در ناخدا يا اجاره -67ماده 

  شود. مالك شناخته مي
دارنده مجوز صيد شناور صيادي خارجي موظف است حسب نظر  -68ماده 

  بخشي از كاركنان شناور خود را از اتباع ايران قرار دهد.  ،شيالت
اي افراد خارجي ملزم به آموزش حرفه مالك يا ناخداي شناور صيادي -69ماده 

كه تعداد اين افراد با توافق شيالت و ناخداي  معرفي شده توسط شيالت است
  شود. شناور تعيين مي

  صيد پستانداران دريايي در تمام فصول و مناطق ممنوع است.  -70ماده 
وط ) قانون من2هاي موضوع ماده (آب انجام عمليات صيد تحقيقاتي در -71ماده 

شده از طرف متقاضي است كه براساس طرح عمليات ارائه به اجازه كتبي شيالت
  گردد. ايراني يا خارجي صادر مي

تحقيقاتي را -در صورت ضرورت شناورهاي صيد علميتواند شيالت مي -72ماده 
اي و ابزاري صيد مندرج در طرح هاي زماني، مكاني، روشي، گونهاز محدوديت

  يان معاف كند. اين امر بايد در پروانه صادر شده قيد گردد. مديريت ذخاير آبز
شناورهاي صيد علمي تحقيقاتي موظف به قبول حضور ناظران تحقيقاتي  -73ماده 

  . گردند، هستندكه از طرف شيالت معين مي
-آوري شده طي عمليات صيد علميها و اطالعات جمعكليه داده -74ماده 

ها و اطالعات در صل از تجزيه و تحليل اين دادهتحقيقاتي و همچنين نتايج حا
ه گردد، قرار داداختيار شيالت يا هر دستگاه ديگري كه توسط شيالت معين مي

  شوند. مي
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  هاي كنترل محصوالت آبزي:: ضوابط روشمفصل هفت
بندي و هاي صيادي بايد انبار نگهداري عايقكليه شناورهاي شركت -75ماده 
و از سطوح داخلي  باشندحشرات و حيوانات موذي داشته ناپذير نسبت بهنفوذ

  و هنگام استفاده كامالً تميز باشند. باشند شو برخوردار وصاف و قابل شست
آب حاصل از ذوب يخ يا نداشتن تماس  ا بايد طوري طراحي شوند كه ازانباره

  پساب با محصوالت شيالتي صيادي اطمينان حاصل شود. 
  روي شناورهاي صيادي توسط شيالت معين آوري بر ضوابط عمل -1تبصره 

   شود.مي
اختيار گذاشتن انبارهاي مناسب  هاي صيادي نيز مكلف به درشركت -2تبصره 

صورت ملكي، استيجاري يا نظاير آن) مطابق شرايط و ترتيبات فوق خواهند به (
  بود. 
خريد و يقي و حقوقي متقاضي كليه صاحبان تأسيسات و اشخاص حق -76ماده 

  ند. گيري از شيالت دريافت كنيري صيد از ساحل بايد مجوز تحويلگتحويل
 كند. گيري را شيالت اعالم ميشرايط صدور مجوز تحويل -1
 هداشتيآوري آبزيان از نقطه نظر مسائل فني، ساختماني و بتأسيسات عمل -2

  شده توسط شيالت را دارا باشند. بايد شرايط و ضوابط تعيين
چسب مشخصات بر روي توليدات آوري، ملزم به نصب بركليه تأسيسات عمل -3

  . خود هستند
، شمارة سري آوري بايد داراي نام و نشاني واحد توليديبرچسب واحد عمل -4

برداري، ميزان و نوع مشخصات و تركيبات محصول، بهره ساخت، شمارة پروانة
  شد. تاريخ توليد و انقضاي مصرف و شرايط نگهداري با

در  هاي محولمنظور ايفاي وظايف و مأموريتتوانند بهكارشناسان شيالت مي -5
تكثير و پرورش آبزيان بازديد كنند  آوري و مزارع) قانون از تأسيسات عمل3ماده (

  ند. ها موظف به همكاري هستو صاحبان آن
نقل و نگهداري آبزيان در شناورهاي  ضوابط كنترل كيفي حمل و -77ماده 

  گردد. يادي، بنادر صيادي و مزارع توسط شيالت اعالم ميص
ماهي، ميگو و زده، الرو، بچهكليه آبزيان زنده اعم از تخم چشمانتقال  -78ماده 

  توليد آنها در داخل كشور منوط به كسب مجوز از شيالت است.  ساير آبزيان و
  

  فصل هشتم: حفاظت از محيط زيست آبزيان
 هاي مسري و تخليةگونه آلودگي مؤثر يا انتشار بيماريايجاد هر -79ماده 

 يهاي موضوع ماده، شهري و كشاورزي به طور مستقيم به آبهاي صنعتيفاضالب
كه آب خروجي حاوي هيچ گونه تركيب ) قانون قبل از تصفيه و اطمينان از اين2(
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يست، شده ن يا تركيبات مضر براي منابع آبزي باالتر از حد استانداردهاي تعيين
  ممنوع است. 

استانداردهاي موضوع اين ماده توسط سازمان حفاظت محيط زيست و  -1تبصره 
بط رهاي ذي، شيالت و ساير دستگاهبا هماهنگي سازمان مديريت منابع آب كشور

  شود. تعيين و اعالم مي
شيالت مكلف است پس از طرح شكايت ضمن تعيين ميزان خسارت  -2تبصره 

  د. تقاضاي ضرر و زيان كن ،هشد وارد
كشف و تعقيب جرايم موضوع ) قانون و به منظور 219در اجراي ماده ( -80ماده 

همكاري بين شيالت و نيروهاي انتظامي به وسيله دستورالعمل مشتركي  آن، نحوة
برداري از منابع آبزي جمهوري ) قانون حفاظت و بهره21ت تبصره (كه با رعاي

رسد، مشخص ب وزارت جهاد سازندگي و وزارت كشور مياسالمي ايران به تصوي
  خواهد شد. 

رديف نام تاالب استان
1 بندر عليان تهران
2 انزلي مركزي گيالن
3 انزلي سرخانكل گيالن
4 انزلي شرق گيالن
5 انزلي غرب گيالن
6 انزلي سياه كشيم گيالن
7 انزلي سلكه گيالن
8 الكون بندر كياشهر گيالن
9 دهانه سفيد رو گيالن
10 امير كاليه گيالن
11 لوندويل گيالن
12 ميانكاله مازندران
13 ليپوزاع مرز مازندران
14 دامگاه فريدون كنار مازندران
15 گوميشان گلستان
16 خليج گرگان گلستان
  17 آالگل گلستان
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رديف نام تاالب استان
18 اولماگل گلستان
19 گلآجي گلستان

20 گلقوري آذربايجان شرقي
21 قره قشالق آذربايجان شرقي
22 درياچه اروميه آذربايجان غربي
23 قوبه لي آذربايجان غربي
24 شورگل آذربايجان غربي
25 درگه سلگي آذربايجان غربي
26 يادكارلو آذربايجان غربي

27 گاوخوني اصفهان
28 شادگان خوزستان
خوراالميه بهمنشير خوزستان 29
خور موسي خوزستان 30
ارژن فارس 31
پريشان فارس 32
بختگان فارس 33  
طشك فارس 34
كمجان فارس 35
گمبان فارس 36

هامون صابري سيستان و بلوچستان 37
هامون هيرمند سيستان و بلوچستان 38
هامون پوزك سيستان و بلوچستان 39
چفاخور چهارمحال و بختياري 40
گلدمان چهارمحال و بختياري 41

حله خور مند بوشهر 42
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رديف نام تاالب استان
خورناي بند بوشهر 43
خورخوران بوشهر 44

دلتاي رود حرا هرمزگان 45
دلتاي شور هرمزگان 46  
دلتاي رود جالبي هرمزگان 47
دلتاي رود شيرين حسن لنگي هرمزگان 48
دلتاي رود تياب هرمزگان 49
دلتاي رود ميناب هرمزگان 50
رود گزدلتاي هرمزگان 51  
52 سفيد رود ارس اترك درياي خزر
53 زاينده رود گاوخوني
54 هليل رود جازموريان

  55 مند-مهران-كرخه-كارون خليج فارس و درياي عمان
  56 زرينه رود-سيمينه رود درياچه اروميه

57 هيرمند رودخانه شور(كال دونخ) هامون
58 رودخانه گلباف (دامن كلوه) كوير لوت
59 رودخانه تجن قره قم

60 حبله رود كوير نمك
61 قره چاي (شراء) آبريز مركزي

62 كر نيريز
63 نطنز-(منجيل)برز يزد و اردستان

  
  قانون تشكيل سازمان شيالت ايران -ج

شركت سهامي شيالت ايران و مجموعه  1384براساس اين قانون از ابتداي سال 
لي هاي ساحصرفاً مجاز به ايجاد نمايندگي در استانوابسته منحل شدند و سازمان 

 يهاي شيالتي زير پوشش سازمان جهاد كشاورزها فعاليت. در ساير استانشد
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 عنوان معاون وزيربه ،يس سازمانئرطوري كه هب گردد؛استان مديريت و هدايت مي
   .دكنانجام وظيفه ميجهاد كشاورزي 

  
 و از اختالفات عرصه ماهيگيري بكاهند توانندچه شكلي مي به نظر شما قوانين به  بحث كالسي

  .در اين خصوص بحث كنيد ؟براي صيادي ارامش به همراه داشته باشند

  
  افزايي: دانش
هاي آن عرصه بدون دغدغه فعاليت ،با داشتن قوانين دقيق و رعايت آن اًمسلم

در حال حاضر با  ،گرفت. در رابطه با فعاليت ماهيگيري در ايران خواهدصورت 
 نيز به اصالحات بيشتري نيز نياز دارد،و احياناً است اصالحاتي كه صورت گرفته 

برداري از منابع آبزي جمهوري اسالمي حفاظت و بهره نامه اجراييقانون و آيين
د دارد كه مستلزم رعايت در جهت برقراري اين نظم و انضباط در كشور وجو ايران
  است.

  
 در مورد اقداماتي كه، ايدتر فراگرفتهپيشهايي كه با توجه به اطالعات خود و آموزه  بحث كالسي

 ،نامه براي بهبود وضعيت صيادي شكل بگيردن انجام داد تا يك قانون يا آيينتوامي
 بحث كنيد.

 
  

  دانش افزايي: 
ايد ب مشخص باشد.تدوين قانون  دليلبايد نامه آيينقانون و  ةبراي تدوين و تهي

امي براي مجري يا مطالب را واضح و روشن بيان كرد و نبايد هيچ گونه جاي ابه
 اجتماعي ودر هنگام تدوين قانون بايد شرايط اقتصادي، فني، . گذار باشدقانون

و  علمي ةتجرببا توجه به گذار بايد قانون جغرافيايي كشور در نظر گرفته شود.
نويس پيشنهادي پيش د. به همين منظورتدوين كن نامه راقانون يا آيين ،عملي

 شوراي نگهبان به قانون ييديحه پس از تصويب در مجلس و تأصورت طرح و يا الهب
يران توسط هيئت وزو  با پيشنهاد دستگاه مربوطنامه اجرايي شود و آيينتبديل مي

اي قوانين صيادي اين كار بايد با شناخت كاملي از گردد. پس بربررسي و ابالغ مي
قاعدتاً توسط  صيادي كشور و جغرافيايياجتماعي و اقتصادي، فني،  وضعيت

  سازمان شيالت ايران صورت گيرد.يعني  دستگاه اجرايي مربوط،
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  ارزشيابي مرحله اي

مراحل  رديف
  كاري

(ابراز، شرايط كار 
مواد، تجهيزات، 

 مكان)

نتايج 
 نمره  ها، داوري، نمره دهي)استاندارد (شاخص  ممكن

1  

كارگيري به
قانون و 

گيري از بهره
سير تحوالت 

قوانين 
ماهيگيري 
  در ايران

تجهيزات: متن قانون 
  و مقررات

مكان: كالس و 
كارگاه يا محل 
  فعاليت شناور

  

باالتر از 
سطح 
  انتظار

  گيري آن آشنا باشد.شكل با قانون و نحوة -1
فرق قانون و آيين نامه و طرح و اليحه قانوني  -2 

  را بداند.
  سير تكاملي انواع قوانين شيالتي را بداند. -3
 وظايف شيالت در حوزه ماهيگيري را بشناسد. -4
انواع بازرسي و كشف جرايم ماهيگيري را  -5 

  بداند.
قانون حفاظت و  نامة اجراييآيينمفاد كلي  -6

 آبزي جمهوري اسالمي ايرانبرداري از منابع بهره
  را بداند.

3  

سطح در 
  انتظار

گيري، و اهميت با قوانين شيالت، نحوة شكل -1
  و سير تكاملي آن آشنا باشد.

 وظايف شيالت در حوزة ماهيگيري را بشناسد. -2
انواع بازرسي و كشف جرايم ماهيگيري را  -3

  بداند.
 وت قانون حفاظ نامه اجراييمفاد كلي آيين -4

 برداري از منابع آبزي جمهوري اسالمي ايرانبهره
  را بداند.

2  

تر از پايين
سطح 
  انتظار

با وظايف شيالت در حوزة ماهيگيري آشنا  -1
و انواع بازرسي و كشف جرايم ماهيگيري را  بوده

  بداند.
برداري از منابع آبزي حفاظت و بهرهبا قانون  -2

آشنا بوده و مفاد كلي  جمهوري اسالمي ايران
  را بداند.آنآيين نامة اجرايي

1  
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  دانش افزايي:
وق زيرا حق ؛نبايد حقوق دريايي را با حقوق درياها اشتباه گرفت ،الزم به اشاره است

ها بر الملل عمومي است و از حق حاكميت دولتاي از حقوق بيندرياها شاخه
البحري اين بخش از درياها و وضع حقوقي درياهاي هاي ساحلي و منابع تحتآب

كه در آن از  اي از حقوق تجارت استحقوق دريايي شاخهاما  ،كندمي بحثآزاد 
پس  ؛شودوگو ميبازرگاني و حمل و نقل با آن گفت هايقواعد حاكم بر كشتي

  ندارد. مناطق مختلفهاي ها بر آبارتباطي به حق حاكميت دولت
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  حله ايارزشيابي مر

مراحل  رديف
  كاري

(ابراز، شرايط كار 
مواد، تجهيزات، 

 مكان)

نتايج 
 نمره  ها، داوري، نمره دهي)استاندارد (شاخص  ممكن

2  

كارگيري به
ت شناخ

حاصل از 
ساختار و 
وظايف 
  هاسازمان

تجهيزات: متن قانون 
  و مقررات

مكان: كالس و 
كارگاه يا محل 
  فعاليت شناور

  

باالتر از 
سطح 
  انتظار

 المللي را بداند.هاي ملي و بينتفاوت سازمان -1
هاي د كشاورزي و دستگاهبا وظايف وزارت جها -2

  زيرمجموعة آن آشنا باشد.
  وظايف سازمان شيالت را كامل بداند. -3
زيست و سازمان با سازمان حفاظت محيط -4

  بنادر و دريانوردي آشنا باشد.
آشنا باشد و  با سازمان خوارو بار كشاورزي -5

ساير سازمان هاي بين المللي مرتبط با شيالت را 
  نام ببرد.

زي با به جزء با سازمان خوار و بار كشاور -6
المللي مرتبط با هاي بينوظايف ساير سازمان

 شيالت آشنا باشد.

3  

سطح در 
  انتظار

هاي د كشاورزي و دستگاهبا وظايف وزارت جها -1
زمان شيالت ايران آشنا زيرمجموعة آن از جمله سا

  باشد.
هاي مرتبط با فعاليت با وظايف ساير دستگاه -2

جزء وزارت جهاد كشاورزي و ماهيگيري به 
  هاي زيرمجموعه ان آشنا باشد.دستگاه

كشاورزي آشنا باشد و با سازمان خوارو بار  -3
المللي مرتبط با شيالت را هاي بينساير سازمان

  نام ببرد.
زي با وظايف سازمان خوار و بار كشاوربه جز با  -4

المللي مرتبط با شيالت آشنا هاي بينساير سازمان
 باشد.

2  

تر از پايين
سطح 
  انتظار

هاي ملي مرتبط با نام و وظايف تمامي سازمان -1
  هاي ماهيگيري كشور آشنا باشد.با فعاليت

 الملليهاي بينبا نام و وظايف تمامي سازمان -2
 هاي ماهيگيري كشور آشنا باشد.فعاليتمرتبط با 

1  
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  نامه و مقررات ماهيگيريآيين
منظور شرايط، ضوابط و مقرراتي است كه بر طبق قوانين كشور بايد شناور و 

داشته باشند و آن را  ي و پهلوگيري در بنادر صياديصاحبان آن در امر ماهيگير
   رعايت كنند.

نامه اجرايي حفاظت از منابع آبزي كه تمامي موارد در قانون و آيين از آنجا
  است. است، از احصا و ذكر مجدد آن خودداري شدهجمهوري اسالمي آمده 
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  ارزشيابي مرحله اي

(ابراز، مواد،  شرايط كار  مراحل كاري رديف
 تجهيزات، مكان)

نتايج 
 نمره  ها، داوري، نمره دهي)استاندارد (شاخص ممكن

3  

كارگيري مفاهيم به
انين حقوق قو

درياها، مقررات و 
هاي نامهآيين

ماهيگيري و 
محيط زيست 

  دريايي

تجهيزات: متن قانون 
  و مقررات

مكان: كالس و كارگاه 
 يا محل فعاليت شناور

  

باالتر از 
سطح 
  انتظار

  ها آشنا باشد.با حقوق درياها و انواع آب -1
يت آن آشنا با پروانه صيد و شرايط و اهم -2 

  باشد.
  وظايف صاحبان شناور صيادي را بداند. -3
داليل تعليق پروانه صيد و اجازه فعاليت  -4

  صيادي را بشناسد.
هاي صيادي و هاي همكاري گروهزمينه -5 

خدمه شناور با نماينده معرفي شده از سوي 
  شيالت را بداند.

محيط  هاي دريايي وبا مقررات و مالحظات راه -6
  زيست دريايي آشنا باشد.

3  

در 
سطح 
  انتظار

ها و مرزبندي ان با حقوق درياها و انواع آب -1
  آشنا باشد.

  وظايف صاحبان شناور صيادي را بداند. -2
فعاليت  داليل تعليق پروانة صيد و اجازة -3

هاي همكاري صيادي را شناخته و زمينه
نماينده هاي صيادي و خدمة شناور با گروه

  شيالت را بداند.
هاي دريايي و محيط با مقررات و مالحظات راه -4

  زيست دريايي آشنا باشد.

2  

ر تپايين
سطح از 

  انتظار

ها و مقررات و با حقوق درياها، انواع آب -1
زيست دريايي دريايي و محيطهاي مالحظات راه

  آشنا باشد.
  وظايف صاحبان شناور صيادي را بداند. -2
داليل تعليق پروانة صيد و اجازه فعاليت  -3

هاي همكاري صيادي را شناخته و زمينه
هاي صيادي و خدمه شناور با نماينده گروه

 شيالت را بداند.

1  
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 شايستگي قوانين ماهيگيري و محيط زيست دريايي ارزشيابي
قوانين گذشته و سير تكاملي آنكاربري قوانين ماهيگيري و محيط زيست دريايي، شناخت و آگاهي از : شرح كار

ها، آشنايي با جرايم و ضوابط ماهيگيري، آشنايي با وظايف و ضوابطشناخت از حقوق درياها و مرزبندي آب
  المللي ماهيگيري، وظايف ناخدا و موارد تخلف و رعايت مقررات محيط زيست درياييهاي ملي و بينسازمان

يادگيري و كسب شايستگي، هنرجو پس از دريافت درك صحيحي از قانون،پس از اتمام واحد استاندارد عملكرد:
اهميت آن و فرايند تكاملي قوانين ماهيگيري در ايران، بايد بتواند تفاوت موجود ميان قانون و آيين نامه و وظايف

- ايف سازمانهاي حاكميتي در حوزه شيالت را تشخيص دهد. انواع مرزبندي آب ها را بشناسد و بتواند وظدستگاه
هاي ملي مرتبط با شيالت را از يكديگر تشخيص دهد. هنرجو بايد نسبت به ضوابط و مقررات ماهيگيري و محيط

هاي قانوني حوزة عمل ماهيگيري و جرايم آن آشنا باشد تا با همكاري بازيست دريايي و حدود آزادي و محدوديت
هاي زماني، مكاني،ده و با كسب مجوز و رعايت محدوديتواحدهاي حاكميتي ناظر بر عمليات صيادي همكاري نمو

اي و ابزاري صيد عمليات ماهيگيري را به شكل صحيح و قانوني انجام دهد. بدين سبب هنرجو بايد بهروشي، گونه
هاي آتي توجه نمايد و به آرامش فعاليت جامعة صياديمنافع اقتصادي خود در كنار حفظ محيط زيست براي نسل

  ايد.كمك نم
 شرايط انجام كار و تجهيزات :

(فيلم، رايانه،  دماي استاندارد و تهويه مناسب در محيط كار و آموزش؛ دسترسي به امكانات كمك آموزشي: شرايط
  اينترنت و كتب شيالتي).

 متن قانون تجهيزات:
 معيار شايستگي:

  نمره هنرجو  3حداقل نمره قبولي از مرحله كار  رديف

گيري از سير تحوالت قوانين ماهيگيري قانون و بهرهكارگيري به  1
    1 در ايران

   1 كارگيري شناخت حاصل از ساختار و وظايف سازمان هابه  2

اي هنامهكارگيري مفاهيم قوانين حقوق درياها، مقررات و آيينبه  3
    1 ماهيگيري و محيط زيست دريايي

 گرش:و ني، بهداشت و توجه به محيط زيست فني، ايمنهاي غيرشايستگي
رعايت قواعد و اصول در محيط كارگاه و كالس، استفاده صحيح و ايمن 
از ابزار و مواد مورد استفاده، تميز كردن محيط كارگاه پس از پايانكار، 

  رعايت نظم و مقررات در محيط كار
2  

  

      نمراتميانگين 
  است. 2 نمرات هنرجو براي قبوليحداقل ميانگين 
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  منابع
 ريزي آموزشي،برنامه سازمان پژوهش و ).1393. (ناوبريبرنامه درسي رشته  -1

 .كاردانشو  ايحرفه فني ودرسي هاي ليف كتابأدفتر ت
   سازمان پژوهش و ).1392. (ناوبرياستاندارد شايستگي حرفه رشته  -2

  .كاردانشو  ايحرفه فني ودرسي هاي ليف كتابأدفتر ت ريزي آموزشي،برنامه
   سازمان پژوهش و). 1392. (ريناوبراستاندارد ارزشيابي حرفه رشته  -3

  .كاردانشو  ايحرفه فني ودرسي هاي ليف كتابأدفتر ت ريزي آموزشي،برنامه
 كتاب درسي ماهيگيري  -4
فني  هايهاي فني و غير فني شاخهشيوه نامه نحوه ارزشيابي دروس شايستگي -5

  95/11/30مورخ  211482/400اي و كاردانش شماره  و حرفه
علم  .. كاربري سردخانه و انبار در نگهداري مواد غذايي)139(1ع. آبرومند،  -6

 كشاورزي ايران. 
هاي دريايي، اصول نگهداري و . تكنولوژي فرآورده)1373( ح. رضوي شيرازي،-7

  آوري. نشر شركت شيالنه.عمل
. نظامنامه جهاني جابجايي ماهي تازه در )1374. (شركت سهامي شيالت ايران-8

  . مترجم: غالمرضا شويك لو. معاونت صنايع شيالتي. دفتر دريا و سواحل
ناشر سازمان خوار و بار كشاورزي/  26ريزي و مطالعات. مجموعه ترجمه برنامه

  سازمان بهداشت جهاني. 
. مجموعه قوانين و مقررات شيالت ايران. )1396(ر.  عباسپور نادري،و عادلي، ا. -9

  گرگان. دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 
. كاربرد يخ در صنايع شيالتي.فصلنامه آموزشي ترويجي )1378(م.  مرادي،-10

  نت تكثير و پرورش آبزيان ايران.. معاو28و  27آبزي پرور. سال هفتم. شماره 
المللي هاي بين. سازمان)1388(نرگس.  جوادزاده، ع و مطلبي، ؛ت ولي نسب،-11

  و شيالت. موسسه تحقيقات شيالت ايران. 
. پويايي جمعيت آبزيان. موسسه )1395( وهاب نژاد، آ. و كي مرام، ف-12

  تحقيقات علوم شيالتي كشور.
13- King, M. G. (1995). Fisheries Biology, Assessment and 
Management. Fishing News Books, Oxford. 
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