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  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

   



 هاي ماهيگيريروش

 11

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  

     



 هاي ماهيگيريروش

 17

  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. 

    



 هاي ماهيگيريروش

 21

  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



 هاي ماهيگيريروش

 29

  
  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
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  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 

 


