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 سخنی با هنرآموزان گرامی

کتاب درسی وکتاب همراه هنرجو به همراه کتاب راهنماي هنرآموز ازجمله اجزاي بسته آموزشی تلقی 
.. کامل می کند. کتاب راهنماي هنرآموز جهت .ن بسته را سایر اجزا مانند فیلم و نرم افزار ومی شوند که ای

ایفاي نقش تسهیل گري، انتقال دهنده و مرجعیت هنر آموز در نظام آموزشی طراحی و تدوین شده است. 
یم شده ي تنظحرفه اي ناوبر –رشته تحصیلی  درسی ماهیگیري پایه یازدهم این کتاب که براساس کتاب

 ،داراي پودمان هاي:
روش هاي مدیریت ماهی -3کاربا موادوابزارهاي مورد استفاده در ماهی گیري -2روش هاي ماهی گیري -1

قوانین ماهی گیري -5جابه جایی،نگه داري وفراوري آبزیان بعدازصید -4گیري وارزیابی ذخایر آبزیان 
 ومحیط زیست دریایی می باشد.

 ر هنگام مطالعه این کتاب به موارد ذیل توجه فرمایند:هنراموزان گرامی د
در کتاب راهنماي هنرآموز مواردي از قبیل نمونه طرح درس، راهنما و پاسخ فعالیت هاي یادگیري و  -1

تمرین ها، ایمنی و بهداشت فردي و محیطی، نکات آموزشی شایستگی هاي غیر فنی، اشتباهات و مشکالت 
ن، منابع یادگیري، نکات مهم هنرآموزان در اجراء، فرآیند اجراء و آموزش در رایج در یادگیري هنرجویا

و دیگر مواردآورده  محیط یادگیري، بودجه بندي زمانی و صالحیت هاي حرفه اي و تخصصی هنرآموزان
 شده است.

ن پودما 5بر اساس ارزشیابی مبتنی بر شایستگی است، این درس شامل ماهیگیري ارزشیابی در درس  -2
یک نمره مستقل براي هر  است و براي هر پودمان، ارزشیابی مستقل از هنرجو صورت می گیرد.همچنین

 نمره شایستگی است. پودمان ثبت خواهدشد. این نمره شامل یک نمره مستمر ویک
ارزشیابی از پودمان ها ي این درس مطابق با جداول استانداردهاي ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تهیه  -3

توسط دفتر تألیف کتاب هاي درسی فنی وحرفه اي و کاردانش سازمان پژوهش وبرنامه ریزي آموزشی  شده
 صورت می گیرد.

را  12زمانی هنرجو در این درس، قبول اعالم می گردد که در هر پنج پودمان درس، حداقل نمره  -4
ی یانی درس در کارنامۀ تحصیلکسب نماید. در این صورت میانگین نمره هاي پنج پودمان به عنوان نمره پا

 هنرجو منظور خواهد شد.
ارزشیابی مجدد در پودمان یا پودمان هایی که حداقل نمره مورد نظر در آن کسب نشده است با برنامه  -5

ریزي هر هنرستان، انجام می شود و چنانچه هنرجو به هر دلیلی تا پایان خرداد ماه شایستگی الزم را در 
سب ننماید، می تواند تا پایان سال تحصیلی براي ارزشیابی مجدد درارزشیابی مبتنی یک یا چند پودمان ک

 بر شایستگی شرکت نماید.
 اي و کاردانشهاي درسی فنی و حرفهلیف کتابأدفتر ت
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 1 پودمان
 هاي ماهیگیريروش

شود. جمهوري اسالمی ایران نیز با ساالنه نزدیک به صد میلیون تن از انواع آبزیان در جهان صید می
هاي آزاد در جنوب کشور و مجاورت با دریاي خزر در شمال کشور، همه خورداري از امکان دسترسی به آببر

نماید.برداشت ازاین ذخایر آزاد میزان قابل توجهی صیدمی دریاهايهاي شمال،جنوب و ساله از ذخایر آب
ي ماهیگیري سنتی و مدرن است. ها و ابزارهاگیري از انواع روشدریایی توسط ماهیگیران ایرانی، حاصل بهره

بخش قابل توجهی از صید ماهیگیران در داخل کشور و به منظور رفع نیازهاي پروتئینی جامعه مصرف 
شود. بخشی از آن نیز که مصرف داخلی ندارد براي کسب ارز به سایرکشورهاي خارجی صادرمی شود.می

یگیري صنعتی ایرانی است که در دریاي عمان هاي ماهاي از یک صید موفق توسط کشتیعکس باال نمونه
 است.برداشت شده
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 سئواالت پیشنهادي
 

 هاي ساحلی و یا نزدیک به ساحل استفادهچرا بعضی از ابزارهاي صید در آب 
 ؟شوندمی

 هاي صید چه مزایایی دارد؟رشته قالب در مقایسه با سایر روشصید با انواع  
اي ماهیگیري از نظر محل استفاده براي ماهیگیري نسبت به هکاربرد تله 

 سایر ادوات صید چه مزایایی دارد؟
 را بر محیط رات مخربییثتأدر زیر آب مفقود شوند چه  قفس هاي صید اگر 

 آورند؟ زیست دریایی وارد می
 ؟دارندهاي صید چه مزایاییتورهاي گوشگیر نسبت به سایر روش انواع 
 ؟داردلب و صید بعضی از آبزیان در ج چه نقشی نور 
 نسبت به سایر ادوات صید باالتر است؟ا راندمان صید با تورهاي ترال چر 
د فریک روش منحصربه زيهاي میانآبی در صید گونهچرا تورهاي ترال میان 

 شود؟شناخته می
هاي ماهیگیري اي چه مزایایی نسبت به سایر روشتورهاي گردان پیاله 

 دارند؟ 
 

 دارد عملکرداستان
 

هنرجویان عزیز با انواع فنون و ابزارهاي مهم و ، در این بخش از کتاب ماهیگیري
آنها همچنین پیرامون  .در ایران و جهان آشنایی پیدا خواهند کرد ماهیگیريرایج 

ي ارزش تجاراین ابزارها وفنون در صید انواع آبزیان باکارگیري نحوة به ساختار و
ر ب شدهمحیطی ادوات معرفیت زیسترایثتأمهم مربوط به بعضی از نکات  یا و

  .آگاهی الزم را خواهند یافت ،آبزیان
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 هاي ماهیگیريها و قفسو انواع تله ابزارهاي صید ساحلی
 

  
 ساختار کلی یک مشتا از نماي باال در موقع مد دریا  -1شکل 

 

 ؟کنندهادي نصب می توري ا دور از ساحل و در انتهاي دیوارةمشتا ر چرا محوطۀ  کار در کالس
خط جزر قرار  محوطۀ مشتا در انتهاياي است که مشتا به گونه ۀموقعیت محوط

هاي مهاجر ایت ماهیهادي در هد ةهمین دلیل با توجه به نقش دیوار گیرد. بهمی
آبزیانی که در ، شودکه جریان جزر شروع میحتی در زمانی  اي در زمان مد وکرانه

 و رنداراهی جز شنا کردن به پایین ندکنند، سیر خود به این دیواره برخورد میم
ند. تا پایان مد دریا امکان ورود شود میارمشتا و در نهایت هم به داخل محوطۀ

 آن وجود دارد. آبزیان به داخل 
 

 دارکیسه ساحلی کششی تورهاي با ماهیگیري
 دام پره افزایی:دانش 

هاي شاخص از تورهاي کششی ساحلی است که در سواحل دام پره یکی از نمونه
 .شودمیشمالی کشور براي ماهیگیري استفاده 

 

 
 چند نمونه از تورهاي کششی ساحلی -3 شکل
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هاي ساحلی که داراي اي از آبدر هر محدوده ونیست ثابت  ،مشتااین دام برخالف 
ره صید براي پ دارد. محدودة را بستر مناسب و بدون عارضه باشد قابلیت استفاده

و فاقد شیب ماهی و همچنین عمق کم و ساحل کم داراي تراکم مناسب باید
 هاي نسبتاً بهاي آبزي در آبراي صید انواع گونههاي شدید باشد. پره گیبرید
شود. قایق به آب ریخته می دام پره از ساحل یا از عرشظ مناسب است. عمقکم

ید در منابع آبی داخلی و هاي صترین روشهاي پره جزء مهمصید با انواع دام
یل توري است که گاهی طو ساختار آن متشکل از یک دیوارةها است. رودخانه

ه به است کمتصل پایین آن به طنابی  حاشیۀ. رسدچند صد متر می امتداد آن به
پایین تور را به  است تا حاشیۀهاي سربی به آن اضافه شده وزنه ،فواصل معین

 حاشیۀ، پایینی تور در مقابل حاشیۀ .سرعت پایین کشانده و به بستر دریا برساند
 ي(کرف) سبکهار فواصل معین بویهآن هم به طنابی که دفوقانی قرار دارد که 

این طناب برخالف طناب پایین که به طناب  .، وصل استبه آن اتصال یافته است
و  کشدالمیفوقانی تور را به با حاشیۀ، سبک بودندلیل  به، وزنه معروف است

 ،وره از طرف دو طناب مذکشدشود. دونیروي متضاد واردباعث شناور شدن آن می
اه صیدگ دیوارة قائم در بدنظ آبی محدودظگردد تا تور به صورت یک سبب میر

 و از سطح تا کف دریا را به صورت سدي مشبک پوشش دهد.  بگیرد قرار
کمتر از بخش  ،گیردهاي ابتدایی که در ساحل قرار میارتفاع دام پره در بخش

 . انتهایی آن است
 

ه.ن پاسخ: الزاماً ؟لزامی استاي اهاي آبزي کرانهنهآیا در صید با دام پره ردیابی گو  کار در کالس

 
 

اي و براي تورهاي هاي رودخانهباد و یا طغیانهاي وزش براي مقابله با جریان
ارتفاع تور را  ،هنگام طراحی، ومدکردن اثرات امواج و یا جزردریایی جهت خنثی 

 گیرند.درصد بیشتر از حداکثر عمق منطقۀ صید در نظر می 20 -35
 

 ؟کرد استفاده صید براي پره دام از تواننمی ياصخره سواحل در چرا:سوال  یق کنیدتحق
 کردنپره سبب گیر پاسخ سوال: وجود هرگونه عارض یا صخره در بستر صیدگاه

 .کندو عملیات صید را مختل می شودمیطناب پایین به آن 
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 در دریاي خزردام پره استفاده از عملیات صید با -5شکل 

 
بیشترین صید  ؟مناسب استدریاي خزر  صید کدام گروه از آبزیان دام پره براي  کار در کالس

 ؟دهندهایی تشکیل میچه ماهیدر این منطقه  پره را
هاي صیدشده ماهی شود.اي استفاده میهاي مهاجرکرانهبراي صید ماهی پاسخ: 

 هاي استخوانی مثل ماهی سفید،کفال، کپور دریایی ونیز بیشتر شامل انواع گونه
 شوند.میزان کمتر با آن صید می هاي دریاي خزر نیز بهسایر گونه وف است.س

 

 

 شده پر کنیدهاي خالی را با کلمات مناسب دادهجا

دریاي ايهکرانموفق
دریاي  پارو خزر

بندر  شمالی عمان
 جاسک

خلیج 
 فارس

 .نام برددریاي خزرهاي ساحلی.هاي صید در آبترین روشیکی ازمهم تواندام پره را می
تر و نمونۀ ساده دریاي عمان و خلیج فارس هايیعنی در آب، حل جنوبی کشوردر سوا
شود که اصطالحا ً فاده میاستاي کرانهجر هاي مهااز این دام براي صید ماهی تريکوچک

با کمک جهاد سازندگی  60هاي دهه اما در سال .موسوم است پاروو یا کردن به روش کرف
 طقۀدر من شمالیاستان هرمزگان دو دستگاه دام پره به صورت آزمایشی و با کمک صیادان 

کنون در همان زمان تاها موفق بود و از آن شد. بازدهی این دام استفاده جاسکشرق 
 . شوندمی برداريبهره منطقه

 

 
 ؟شودوب کشور از جل ساردین استفاده میحلی جندر کدام یک از مناطق سا  یق کنیدتحق

قشم و  سک، روستاهاي ساحلی در جنوب جزیرةجابنادر  ،استان هرمزگان پاسخ:
ان و رکنگبند نیز در منطقۀروستاهاي ساحلی در غرب بندر لنگه. در استان بوشهر 

هاي پالژیک روستاهاي ماهیگیري غرب بندر کنگان از این روش براي صید ماهی
 کنند.ریز مثل ساردین و موتو استفاده می
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 هاي جلچشمه اندازةزي نیازي به تغییر هاي درشت سطحآیا براي گونهبنظر شما،   کار در کالس
  ؟ساردین وجود دارد

  .پاسخ: الزاماً نه
 

هاي مختلف در بخش استاندارد رعایت اندازة چشمه، چرا براي ساخت دام هاي پره  یق کنیدتحق
 ؟هاي صیادي ابالغ می شودو به تعاونی شیالت ایران تعیین آن از طرف سازمان

جوان که هنوز به سن بلوغ  یهاي کوچک و خیلپاسخ: براي جلوگیري از صید ماهی
 اند.نرسیده

 

 

 Trappingهاي صید ها وتلهب: ماهیگیري با قفس
 ،ینیاز کم به نیروي انسان، ارزان بودن ،گی در استفادههاي صید به دلیل سادقفس

همچنین امکان استفاده در مناطقی که کمتر از سایر  گیري آبزیان وامکان زنده
 ت خاص خود را دارند.مزی ،ا به ماهیگیري پرداختتوان در آنجابزارهاي صید می

ید انواع آبزي اعم از ماهی ها در اشکال بسیار متنوع در جهان براي صامروزه قفس
 ايهترین انواع قفسشوند. رایجمیگو) استفاده میپوستان (خرچنگ و شاهو سخت

ي هاهاي سیمی گرد و قفسمورد استفاده براي صید در ایران، شامل قفس
ب هاي جنوآبنام برده شده در  دو نمونۀ میگو است. هرپالستیکی ویژه صید شاه

 شوند.کشور استفاده می
 

 
 گرگور  با استفاده از ماهیگیري -6 شکل
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  ه اصلی و دریچه مخروطی ورودي استگرگور داراي بدن -10 شکل

 

 یا و هاکشتی سایر توسط هابویۀ قفس هايطناب هب کهخسارات زیادي با توجه به   کتهن
 گیر شناور استفادهماهیگیري مثل تورها ي گوش دیگر هايروش از که صیادانی

 را خود هايقفس عالمتی گونههیچ بدون ماهیگیران، اخیراً شودمی وارد کنندمی
 و ندنکمییکدیگر وصل طناب و به فواصل معین بههاي متوالی با رشته صورت به

با استفاده از  . بعضی از این ماهیگیرانکننددر صید گاه مورد نظر به دریا رها می
ثل مم ها را با استفاده از بعضی عالئرب شخصی خود، حدود موقعیت نصب قفستجا

 ها نسبت به یک موقعیت یا عارضۀسمت حقیقی و یا نسبی محل رهاسازي قفس
آنها با استفاده از رند. بعضی دیگر از سپیعی در ساحل سنجیده و به خاطر میطب

محل  ،GPS یابهاي موقعیتهاي جدید مثل استفاده از دستگاهتکنولوژي
  کنند.شده خود را ثبت میهاي نصبقفس

 

 

 )Hooped nets(هاي حلقوي تله
اختار اند. در سدر ماهیگیري بیشتر توسعه یافتهها هاي حلقوي نسبت سایر تلهتله

ویا پالستیکی به اشکال دایره و یا بیضی استفاده  ،فلزي ،هاي چوبیآنها از حلقه
-متر نیز می 4-5به  متر و حتی گاهی 1-2به  معموالًها قطر حلقه می شود.

رسد. بزرگترین عدد نیز می 3-4ا نیز به کار رفته در آنههاي بهرسد.تعداد حلقه
به ، گیري ساختمان تلههاي بعدي براي شکلحلقه ورودي است و ، حلقۀحلقه

توري  بدنۀ ها توسط یکشوند. ساختمان حلقهتر میترتیب به سمت کیسۀ کوچک
ها دهند و حلقهیک مخروط توري را تشکیل میکه در نهایت است پوشیده شده 

-ها نیز مخروطشوند. درون حلقهگیري به این پوشش توري وصل میاهینیز با نخ م
کوچکشان به حلقه  تر و قاعدةها به سمت حلقه بزرگهاي ناقصی که قاعدة آن
است توري  ها از جنس بافتۀاست، قرار دارد. این مخروطکوچک بعدي وصل شده 

ان شة کوچکشود، ولی قاعدمیگتر استفاده بزرگشان از حلقۀ بزر که براي قاعدة
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(شکل  گیرد، وصل استیبعدي جاي م به یک حلقۀ کوچک که در مرکز حلقۀ
14(. 

 
 هاي جانبی ه تونلی ثابت با بالتل -15 شکل

 هاي فلزيحلقه-4، دیواره اصلی تله-3بالهاي تله،-2پایه چوبی،-1(

 کیسه-6هاي ورودي(مخروط ناقص)،دریچه -5 
 

 شود. هرچه اندازةتر میها به سمت کیسۀ کوچکبه حلقۀ اول است و اندازة ورودي
 زبرای جلوگیری ا الًمعموموفقیت صید هم بیشتر است.  ،ها بزرگتر باشدورودي

سازند تا مانع از خروج آخرین دریچۀ ورودي را به شکل سوپاپ می، هافرار ماهی
را با یک ریسمان به  ،که همان ته کیسه استرا ها شود. بخش انتهایی تله ماهی

هاي با عمق کم) گره  لنگر یا ستونک چوبی که در بستر فرو شده است (در آب
جایی تله و به هم خوردن ساختمان ههاي تند مانع از جابزنند تا در اثر جریانمی
اد کند. هر چه تعدشده را نیز بتواند تحمل ضمن آنکه فشار ماهیان صید شوند؛آن 
امکان ، هاي ناقص داخل آنها بیشتر باشدها و به طبع آن تعداد مخروطحلقه

ت انتهایی تر خواهد بود. قسمهاي وارد شده به تله مشکلبازگشت و فرار ماهی
بوه، صید ان کافی طویل باشد تا در صورت باید به اندازة ، یعنی همان کیسه،تله

اکم ترضمن آنکه در اثر  ها براي بازگشت و خروج نشود؛سبب افزایش تالش ماهی
 .)15 شکل(ها در کیسه شود احتمالی صید مانع مرگ ماهی
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 هابا انواع رشته قالب ماهیگیري
رهایی هستند که هم در بخش ماهیگیري سنتی و هم ابزا ها از زمرةرشته قالب

نها بر مبناي عادات ورفتار ند. اصل کلی ماهیگیري با آرومیمدرن و صنعتی به کار 
 مبادرت ماهی که صورتی در تنها است.هاي هدف براي صید اي و شکار گونهتغذیه

 ،صورت این غیر در ؛دارد وجود قالب با آن گرفتن امکان کند، طعمه بلعیدن به
 . بود نخواهد موفق ماهیگیري عملیات

 

  
 قاعده صید با قالب بر مبناي عادات تغذیه اي ماهی ها می باشد -16شکل

 

 ،گیراي و گوشتورهاي پیاله، هااز قبیل ترال، برخالف ابزارهاي ماهیگیري دیگر
ورت ین کار به صدرصید با قالب ا، کنندها را صید میکه به صورت انبوه ماهی

گرچه کمیت صید با قالب نسبت به سایر ابزارهاي نام برده  شود.انفرادي انجام می
اما در عوض کیفیت آن و بالطبع ارزش تجاري آن به مراتب ، تر استبسیار پایین
 باالتر است. 

ها بر محیط زیست دریایی نسبت به سایر ابزارهاي  از سوي دیگر،اثر رشته قال
-گیر مفقودشده در دریا میتورهاي گوش، هااست. قفس ناچیز نسبتاًماهیگیري 

ن ؛ اما قالب ایشوندهدف شدن بسیاري از آبزیان به صورت بیتوانند سبب گرفتار
هاي آب و ناهمواريهاي قوي جریان، شرایط محیطی مثل عمق مشکل را ندارد.

 ثیر چندانی ندارد. ، نیز بر عملکرد و استفادة آنها تأبستر دریا
شده از فوالد ها اساساً متشکل از یک رشتۀ نخ و قالب فلزي ساختهالبرشته ق

 شده از استینلس استیلش شده با آلومینیوم و یا روي است. انواع قالب ساختهروک
ا هشوند. اصوالً تنوع ساختاري در قالبمی در بعضی از کشورها استفاده و برنز نیز

ا سه شاخه تر دو و یهاي پیچیدهمونهتا ن» J«انواع ساده به شکل قابل توجه است.
 ها است.و سوزنی از این نمونه
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که محل (سر :که عبارتند از ش داردمختلفی در ساختمان اجزايیک قالب ساده 

ن هاي بدوقالبنوك و خارقالب. ، قوس، ساقه یا میله قالب )،اتصال نخ به آن است
براي رها شدن سریع  در ماهیگیري به روش قالب و دستهخار نیز وجود دارند که 

که از محل قوس ، (Kirbed)شده هاي کجشوند. قالباستفاده می از دهان ماهی
ن در دهان و بهتر گیر کردتر براي طعمه زنی آسان انحراف دارد به یک سمت

 و هاي دوها هستند. همچنینر ساختار قالبهاي مشهود دماهی نیز از دیگر تنوع
شوند نیز از هاي کششی استفاده میگیري با قالبسه شاخه که در روش ماهی

ر ماهی ناشی از پاره ها از فرااین نوع از قالب شوند.ها محسوب میدیگر انواع قالب
 جلوگیري  ،شودهاي ساده به کرات مشاهده میشدن دهان آنها که در قالب

 . ندکمی

 هابا رشته قالب ماهیگیريهاي تقسیم بندي انواع روش
ندي بوان در پنج گروه به شرح زیر طبقهتها را میگیري با انواع رشته قالبماهی
 :کرد

 
 طبقه بندي انواع روش هاي ماهیگیري با قالب  -1 نمودار شماره

گیري با هاي مختلف ماهیروش
هارشته قالب

هاي قالب
سوزنی

هاي رشته قالب
طویل

هاي رشته قالب
شناور

هاي رشته قالب
عمقی

هاي رشته قالب
عمودي

هاي رشته قالب
عمقی عمودي

هاي کششیقالب قالب و دسته 
هاي قالب

دستی
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  هاي دستیصید بارشته قالب
که در مقیاس  هستندها ا رشته قالبترین روش صید بهاي دستی سادهقالب

آنها از یک شوند. ساختار استفاده می گیري خرد(سنتی)وسیعی در بخش ماهی
از  معموالًهاي فرعی و یک وزنه است. رشته نخ اصلی نخ، قالب، نخ اصلی رشتۀ
متر میلی 1الی  8/0آمید به قطر از جنس پلی رشته (مونوفیالمنت )وهاي تکنخ

د. شومتر انتخاب میمیلی 8/0الی  4/0مین جنس به قطر عی از ههاي فرو نخ
رقره براي جمع ها از ادواتی مثل ق، ممکن است در ساختمان آنعالوه برنخ و قالب
اي ه؛ و سیمبراي جلوگیري از تاب افتادن در نخ اصلی ؛ هرزگردکردن نخ به دور آن

 ها بر نخز بعضی از ماهیهاي تیفلزي براي جلوگیري از اثر برندگی دندان کوتاه
ل شک.(نیز استفاده شود، شوداصلی وصل میفاصل اتصال قالب به نخ  حد که در

17( 

 
 یک نمونه قالب دستی و اجزاي آن -17 شکل

 

شود. اما در رشته نها از یک قالب استفاده میهاي دستی ساده تدر رشته قالب
هاي فرعی کوتاه نخ واسطۀ هاي متعدد که بهقالبی از قالبهاي دستی چندقالب
 )18.(شکل شودشوند استفاده میاصلی وصل می به نخ

 
 رشته قالب هاي دستی با قالب هاي متعدد -18 شکل
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  هاي طبیعی و مصنوعی براي جلب ماهی به سمت قالباستفاده از طعمه -19 شکل

 

 ،اهیهاي طبیعی مثل قطعات گوشت ماي جلب ماهی به سمت قالب از طعمهبر
شده با پروالیاف تزیین هايهاي مصنوعی مثل قالبها و یا طعمهکرم، تناننرم

 شود.نازك و رنگی پالستیکی استفاده می
 

دهند و به سمت آن ب و طعمه تمایلی نشان نمینسبت به قال هاچرا بعضی از ماهی  فکر کنید
 ؟شوندجلب نمی

 به ،در نتیجه خوار باشند؛گیاه هاي ماهی ممکن استپاسخ سوال: بعضی از گونه
 ؛خوار هستندها پالنکتوندارند. بعضی دیگر از ماهیهاي گوشتی تمایلی نطعمه

انوري و یا گیاهی موجود در آن هاي ج، از پالنکتونآب کردنیعنی از طریق فیلتر
 دهند.ها نیز تمایلی به طعمۀ قالب از خود نشان نمیکنند. اینتغذیه می

 

 

 
 (Pole & Line) قالب و دسته

ان، هندوست ،سریالنکا، یی در بعضی از کشورها مثل ژاپناین روش در مقیاس باال
-هاي کوچک استفاده میویژه گونه هوور مسقطی و تونهبراي صید ماهی تون ب

دستی بلند و قابل انعطاف از تار قالب و دسته متشکل از یک چوبشود. ساخ
متر و یک ریسمان منتهی به قالب  4-6به طول ، جنس خیزران و یا فایبرگالس

و جنس آن از الیاف  استتر از طول دستۀ کوتاه معموالً دون خار است. ریسمان ب
امت رشته با ضخمتر و یا چندوفیالمنت به ضخامت حداقل یک میلیتک رشته مون

 میلی متر) است.4بیشتر (تا 
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ورزشی با استفاده  –صید تفریحی  -20 شکل
 از قالب و دسته

صید تجاري تون ماهیان با استفاده از  -21کل ش
 قالب و دسته

 

 هاي زیرکنید و به سئوالفیلم صید تون ماهیان با روش قالب و دسته را مشاهده   نمایش فیلم
 پاسخ دهید:

 زنند؟چرا در این روش به قالب طعمه نمی
-ه میفواره افقی به دریا آب پاشیدهاي کشتی ماهیگیري به صورت چرا از کناره

 شود؟
خاموش می ماهی موتورهاي کشتی را ام نزدیک شدن کشتی به گلۀچرا در هنگ

 کنند؟
 ال اول را در جدول بیشتر بدانید در قسمت پایین بخوانید. پاسخ سؤ

دچار ترس و اهاي موتور کشتی ممکن است دماهی در اثر ص پاسخ سؤال دوم گلۀ
و در نتیجه عملیات صید عقیم بماند. گردندکشتی دوري  واهمه شوند و از محدودة

 

 رشته قالب هاي طویل  ساختار
اي هاست که تعدادي ریسمان طویل ها متشکل از یک طناب اصلین رشته قالبیا

هاي فرعی که در شود. این ریسمانفواصل معین به آن اتصال داده می به را فرعی
نامند. عالوه بر این می Gangionیا  Snood ،است انتهایشان قالب وصل شده

، وزنه هاي اتصال بویهابطن کرف، ،ادوات دیگري مثل هرزگرد، بویه ،اجزاي اصلی
پرچم و چوب پرچم و انعکاس ، هاي رادیوییبویه، ها(گیره)و لنگر، اتصال دهنده

ین ادوات البته بعضی از ارود. میکار هاي رادیویی نیز در ساختمان آنها بهدهنده
هاي ماهیگیري صنعتی که در مقیاس کالن با این و تجهیزات فقط در سیستم

ا ه، این رشته قالبدر عملیات صید سنتی شود.ند، استفاده میکنمیروش صید 
 شوند.تقسیم می (Basket)براي سهولت در کار در واحدهاي کوچکی به نام سبد 

راه با قالب و سایر هاي فرعی همل طول معینی از طناب اصلی و رشتههر سبد شام
 .شوندري میشده نگهداآنها به صورت حلقهکه در متعلقات است 
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د. نشومی زي نیز استفادههاي کفها براي صید گونههایی از این نوع قالبنمونه
ت مهاجر و یا مسیر شته باشدبسته به این که صید هدف در چه عمقی انتشار دا

توان با تغییر در میزان سنگینی می ،هاي آبی دریا استآن در کدام قسمت از الیه
را در عمق مورد  آن، وابستهو دیگر ملحقات  هاشته طناب حامل قالبیا شناوري ر

ت ها زیاد نیسشناورهاي سنتی که طول رشته قالب در کرد.نظر تنظیم و مستقر 
شامل طعمه زدن کلیه عملیات صید ، کندو از چند صدمتر بیشتر تجاوز نمی

شته قالب به دریا و در رهاسازي ر، ها به طناب اصلیاتصال طناب قالب ،هاقالب
-، بیشتر به صورت دستی انجام میعملیات صید آوري آنها در خاتمۀجمعنهایت 
زیاد است و به  اما در شناورهاي مدرن صنعتی که طول رشته قالب بسیارشود. 

شکل ( رد،گیصورت میبیشتر عملیات به صورت مکانیزه ، رسدچندین کیلومتر می
و دستگاه ، ب اصلیرهاسازي طنا آوري واي جمعهاي مناسب بروجود وینچ. )23

ه بسته به اینک .از جمله این امکانات است ،ها به طعمهزنی براي تجهیز قالبطعمه
 بین وزن توان با تنظیم رابطۀمی، زي باشدزي و یا سطحهدف صید ماهیان کف
ه در ک ها و شناورهاییت متصل به آن نسبت به تعداد بویهرشته قالب و تجهیزا
موقعیت  ،ري و یا استقرار رشته طناب اصلی بسته می شوندگذاطول آن براي نشانه

  .کردآن را در عمق مورد نظر تعیین 
 

  
 هايقالب با ماهیگیريروش  در استفاده براي مصنوعی طعمه با قالب نمونه چند -28 شکل

 کششی(ترولینگ)
 

 ؟بندندرشته نخ را مستقیماً به قالب نمیچرا ، کششی هايقالب با صید روش در  تحقیق کنید
. دار هستندهاي تیز و برنده برخورهاي شکارچی اکثراً از دندانپاسخ سؤال: ماهی

ل هایشان با نخ متصلذا در موقع بلعیدن قالب و طعمۀ مصنوعی احتمال اینکه دندان
احتمال پاره شدن و یا  کند زیاد است. چنانچه این اتفاق بیفتد،به قالب برخورد 

الب ق عالوه بر از دست رفتن صید، ،خراشیدن نخ بسیار زیاد است. اگر نخ پاره شود
همین منظور بین نخ و قالب یک براي  رود.مانده و از دست میمیباقی نیز در دهان

 ،دکنآن برخورد  هاي ماهی بابندند تا چنانچه دندانرشتۀ سیمی محکم و نازك می
 اره نشده و به نخ هم آسیبی نرسد.پ
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ست، نام برده شده ا هالق به دریاي خزر را که در زیر از آنهاي متعکدام یک از گونه  بحث کالسی
؟ در صورت مثبت یا منفی بودن پاسخ کردصید  توانمیهاي کششی با رشته قالب

 -نبروازون –کپور دریایی –دالیل آن را بنویسید و به بحث بگذارید: کفال  ،خود
 ماهی کولی -ماهی تاس –ماهی سفید  –کیلکا 

 ال: هیچ کدامپاسخ سؤ
 

 

 گیرنواع تورهاي گوشماهیگیري با ا
ز طریق گیر کردن سر ماهی اصید هایی هستند که از زمره دامگیر تورهاي گوش

هاي الي نخهدر الب(Entangling)و یا پیچیدن ماهی (Gilling)هاي توردر چشمه
و قابلیت  گیرد.ها صورت میشود. نصب آنها در مسیر مهاجرت ماهیآن انجام می

. دارد بستگی تور دارند که این کار به اندازة چشمۀرا  پذیري براي صیدانتخاب
ها ه دام انداختن ماهیرنگ نخ مورد استفاده در بافت تور نقش مهمی در میزان ب

احتمال به دام افتادن ماهی  ،پذیري نخ بیشتر باشدتبدیهی است هرچه رؤیدارد. 
 .)33و  23هاي (شکل در تور کمتر است

 

 
 کردن سرپوش آبششی در چشمه تور ریق گیرگیر از طتور گوشماهیگیري با  -32 شکل

 

 
 گیر از طریق پیچیده شدن در تورماهیگیري با تور گوش-33 شکل
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 ؟کنندطعمۀ خود را شکار می، هاي تور مانندبکهبا ایجاد شوران را کدام گروه از جان  فکر کنید
هاي ساخته شده توسط این جانوران به دام افتادن طعمه در شبکه دلیل نظر شماهب

 چیست؟
 ال:جواب سؤ
اي ههستند که با تنیدن تار و ایجاد شبکه ترین جانورانیها یکی از مهمعنکبوت

 خود هستند. گسترده قادر به صید طعمۀ

 

 

 گیر ساختار تورهاي گوش 
ها هاند. این دیواراز تعدادي دیوارة مستطیل شکل تشکیل شدهگیر تورهاي گوش

ه نیاز ته بتري را بسهاي طویلشوند و دیوارهمیه دنبال یکدیگر متصل از عرض ب
 هاییتوري از طول به طناب هايدهند. هر یک از این دیوارهماهیگیران تشکیل می

طناب پایین، طناب وزنه نام  طناب شناور و اند. طناب باالیی اصطالحاًوصل شده
ناب ط ه آن این نام را گرفته است.طناب شناور به دلیل اتصال تعدادي کرف ب دارد.
هاي لبیا قا کننده مثل سرب واتصال تعدادي وزنه از مواد سنگینبه خاطر نیز وزنه 

شناور در دو طرف  هاي وزنه واینگونه نامیده شده است. طنابکوچک سیمانی 
دیگر، رشته تورهاي متوالی هایی هستند که از اتصال آنها به یکخود داراي گوشه

اي انتخاب و یا ساخته د به گونههاي مورد استفاده بایشود. کرف ها و وزنهد میایجا
ا هو به بدنۀ تور گیر نکنند. وزنه دونها نششوند که در هنگام کار با تور وارد چشمه

-متر از یکدیگر بر روي طنابسانتی 30-40با فواصل تقریبی  معموالًو شناورها 
یک روبروي دیگري قرار  ست که هرا هتر آنشوند. بهاي خود اتصال داده می

تورهایی که براي در آب از شکل همگونی برخوردار شود. داشته باشند تا تور در 
کنند یمها بیشتر انتخاب ها را نسبت به وزنهتعداد بویه، شوندسطح آب ساخته می

-شکل(دو تور را به باال بکش بدگی غلبه یابودن بر نیروي غرق شوند تا نیروي شناور
ا ه؛ یعنی تعداد وزنه. برعکس این موضوع نیز صادق است)ب-34الف و  -34 هاي

یره گی بر شناوري چشود تا نیروي غرق شوندها بیشتر انتخاب مینسبت به کرف
 گردد و تور را به عمق فروبرد.

 خواهیم تور نسبتب ،به صورت شناور هم هستند معموالًاگر در تورهاي سطحی که 
 نیروي شناوري طنابباید ، تر و در عمق معینی مستقر باشدپایینبه سطح آب 

ر ؛ مشابه آنچه دنسبت به نیروي غرق شوندگی درطناب پایین کمتر باشد باال
گیر عمقی حاکم است. اما چون هدف غرق شدن کامل تور نیست و تورهاي گوش

باید رشته ، دمتري) نسبت به سطح آب قرار گیر3 باید تور با فاصله مورد نظر(مثالً
 رد.کبه طناب باالیی وصل ، هایی متناسب با عمق دلخواه در فواصل معینطناب

تا با مجموع نیروي  کنندهایی متصل میها را به بویهسر آزاد این رشته طناب
ردد گبر نیروي غرق شوندگی چیره ، شناوري خود و نیروي شناوري طناب باالیی

 .)ب -34 شکل( تور به زیر آب شود و مانع از فرورفتن بیشتر مجموعۀ
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 ساختار تور گوش گیر سطحی (الف) و نیمه سطحی (ب) -34 شکل

 
 عملیات ماهیگیري با تور گوش گیر شناور با استفاده از قایق -35 شکل

 

 الف ب
  سطحی (ب) ،(الف) حینیمه سط ر؛وشناگیرنمونه تور گوش طرح دو -36 شکل
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 ساختار یک نمونه تور گوش گیر عمقی ثابت -38 شکل

 

هاي مفقود شده در دریا، اگر ناخواسته یا عمدي همانند قفس گیر نیزتورهاي گوش  بیشتر بدانید
ها تمام یا ها به آنشده توسط سایر کشتی به آب رها شوند و یا در اثر صدمات وارد

تواند باعث گرفتار نمودن بسیاري از از تور مفقود و سرگردان شود، می قسمتی
اي همشابه صید با قفسي ناخواسته نیز هاد. این صیدتلف شدن آن ها گردو آبزیان 

، دو نمونه از اسارت 42هاي نامند. شکلمی (Ghost fishing)صید اشباح  ،سرگردان
 دهد.ان در تورهاي سرگردان را نشان میآبزی

 

 

 

 ها و پستانداران دریاییتورهاي گوش گیر بر صید ال ك پشت اثرات نامطلوب -42 شکل
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 وابسته به نور ماهیگیريابزارهاي 
 

ر کننده اثدر زیر بر عامل نور به عنوان جلبنظر شما کدام یک از عوامل نام برده هب  کار در کالس
 علت آن را توضیح دهید: ؟مثبت و یا منفی دارد

شرایط دریا از نظر آرامش، وجود منابع نوري  ،ها)کدورت آب، نوع آبزي (تنوع گونه
 . متفرقه

  ال:اسخ سؤپ
 توان گفت: بر صید با نور میثیر عوامل نام برده مورد تأدر 

 هثیر منفی دارد. زیرا مانع از نفوذ امواج نور به اعماق جهت جلب هرچکدورت آب تأ
 شود.بیشتر ماهی به سمت منبع نور می

و به  دهستنهاي آبزي نوردوست یرات متفاوتی دارد. بعضی از گونهثتأاي تنوع گونه
در حالی که بعضی گرایش  ؛دهندایش مثبت از خود نشان میع نور گرسمت منب

دریا راگگیرند. منبع نور در فاصله دورتر قرار میو نسبت به  ردکمتر و یا منفی دا
و مانع از  شودمی زیرا سبب شکست امواج نور در آب ، اثر منفی دارد،مواج باشد

 د. گردبزیان میتشخیص درست موقعیت منبع نور از طرف آ
امل و هایی که ماه کبر صید با نور اثر منفی دارند. مثالً در شبمتفرقه نیز  نابع نورم

 .هاي کامالً تاریک است، میزان صید به مراتب کمتر از شبدرخشنده است
 
 

 
 مجهز به تور قیفی ویژه صید ماهی کیلکا در دریاي خزر ماهیگیريشناورهاي  -45 شکل
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هاي باالي آن را آب المپدربراي جلب ماهی به سمت تور، با فرورفتن تور قیفی  -47 شکل

 کنند روشن می

 
محتویات تور در مخازن نگهداري ماهی برروي عرشه تخلیه  ،در هرنوبت صید -48 شکل

 شودمی

 لیفتصید با ایر
 یوهش. در این روش سومی نیز براي صید ماهی کیلکا با استفاده از نور وجود دارد

اما به جاي پمپ  ،ش دوم داردشباهت زیادي به رو ،که مکش به کمک هوا نام دارد
، ودشقوي مستقر بر روي کشتی تأمین میاز هواي فشرده که توسط یک کمپرسور 

کش خرطومی م کنند. هواي فشرده توسط یک لولۀ الستیکی به لولۀاستفاده می
-هاي ریز درمیکننده به صورت حبابشود و توسط یک دستگاه مخلوطمیوصل 

 و به دلیل سبک شودمیهاي ریز سبب انبساط حبابآید. ورود هوا به لولۀ مکش 
کنند. این حرکت که ناشی از تودة ولۀ خرطومی حرکت میبودن به سمت باالي ل

 در پیرامون خود ها است سبب نوعی خألعظیمی از هواي ایجادشده توسط حباب
نبع نور را نیز به باال شده به سمت مهاي جلبشود و تودة آب همراه با ماهیمی

-فکیکمحتویات روي دستگاه ت، ها همراه با آبکند. با رسیدن ماهیهدایت می
ها شود و ماهیمیهاي آن به بیرون و دریا هدایت کننده ریخته شده و آب از الک

   شوند.می کننده ریختهنیز به سبدهاي جمع
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 با انواع تورهاي ترال  ماهیگیري
(Fishing with trawl nets)  

 در اعماق مختلف، ترال ابزارهاي کیسه مانندي هستند که در عقب کشتی تورهاي
که در در این حالت هر آنچه از آبزیانی شوند. آب و یا روي بستر دریا کشیده می

شوند. با این تور حتی ، صید میآن قرار بگیرند هانۀمسیر آن باشند و جلوي د
که به امکانات و ادوات مناسب ، از دو هزار متر نیز صید کردتوان تا اعماق بیش می

 ،هاي آبزي اعم از ماهیتمان آن بستگی دارد. بسیاري از گونهه در ساخرفتبه کار 
رال د. تورهاي تکرصید توان با این نوع تور نرمتنان(سرپایان) را می، وستانپسخت

امروز در مقیاس وسیعی از جهان توسط کشورهایی که به دریاهاي آزاد راه دارند 
وسط انواع تورهاي ترال به د. قریب به دو سوم صید جهانی تشونمیاستفاده قرار 

تور در سطوح مختلف آب که البته نوع پذیري استفاده از این آید. امکاندست می
 ،شودآن که ابزار تعقیبی محسوب می؛ فعال بودن دارد بستگی به طراحی آن
بالطبع اقتصادي  هاي صید وباالي آن در مقایسه با بیشتر روشبازدهی بسیار 

آن در بیشتر جوامع ماهیگیري جهان شده  ، سبب ترویج سریع و توسعۀبودن آن
 است.

 

 
 صید ماهی با تور ترال  -52 شکل
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ي ادهانۀ یک کیسۀ پالستیکی یا پارچه، کمک گرفتن از دست اگر بخواهیم بدون  فکر کنید
چه ترفندي را باید اعمال نماییم؟ ،ایم باز بماندکه به صورت افقی در آب قرار دادهرا 

 توان یک قاب متناسب با اندازة دهانۀکیسه، می پاسخ سؤال: براي بازماندن دهانۀ
استفاده  ،غییر شکل نشوندکیسه از جنس چوب یا سایر موادي که در آب دچار ت

  هاي قاب متصل یا چسب نمود.هاي کیسه را به کنارهکرد و لبه
 

 

 
قسمت  هک هستندمخروطی یا قیفی شکل  شکل یک کیسۀ بیشتر بهتورهاي ترال 
 براي استحکام .هاي توري ساخته شده استبافته صفحاتاز  اصلی آن اعظم بدنۀ

هایی که بسته به اندازه و بزرگی آن داراي طنابو شکل دادن به آن نیز از رشته 
ا ممکن است در امتداد طولی هاین طناباستفاده می شود.  ،قطرهاي متفاوت است

 واصل مشخصی ازتور به آن دوخته شده باشند و یا به صورت کمربند در ف دیوارة
ها بانصورت این ط در هر دو قیفی شکل تور اتصال داده شوند. یکدیگر به دور بدنۀ

ویژه زمانی که به ،هاي آنه از ناحیۀ داخل تور به دیوارهشد سبب توزیع فشار وارد
 شود. هاي تور میگردد و مانع از پاره شدن دیواره، میشودتور از ماهی پر می

 بندي انواع تورهاي ترال تقسیم:الف
اي ریا ب، شوندیا قایق کشیده می با یک یا دو کشتی و معموالًتورهاي ترال که 

مجاور و نزدیک به آن استفاده  ها و سایر آبزیان روي بستر دریا یاصید ماهی
شود گفته می (Bottom trawl)روب ترال کف آنهاشوند که در این حالت به می

ی هاي میانهایی که در الیهاي باشد که براي صید ماهیبه گونه آنهااما اگر طراحی 
ان آبی ترال می آنهابه ، کنند استفاده شودنا میا نزدیک به سطح آب زندگی و شوی

(Midwater trawl) ترال سطحی  و(Pelagic trawl) شود.گفته می  
 ات مرتبط با باز نمودن افقی دهانۀنحوه و تجهیز ها بر پایۀهاي عمدة ترالگروه
 شوند. بندي میهدف و یا اهداف ویژه طراحی طبقه هايگونه، ساخت ، شیوةتور
 :ها نشان داده شده استبنديبعضی از این طبقه 1 نموداردر 

 
 طبقه بندي کلی انواع تورهاي ترال  -2نمودار 

اع بندي انوطبقه
تورهاي ترال

بندي بر اساس طبقه
وسایل مورد استفاده 
در باز نگه داشتن افقی

دهان تور 

بندي طبقه
براساس ساختار 

تور

بندي بر طبقه
اساس صید هدف

بندي بر طبقه
اساس اهداف 
خاص طراحی

بندي بر طبقه
اساس موقعیت 
محل صید
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تر قابل تقسیم هستند که نیز به طبقات جزئی 1هاي نمودار بنديهریک از طبقه
 شود:اشاره می آنهادر پایین به 

 تور  دة دهانۀکننها بر اساس وسایل بازبندي ترالتقسیم:1الف 
 استفاده براي باز نگه داشتن دهانۀها بر اساس وسایل مورد بندي ترالدر طبقه

مشاهده  2ارائه شده است. همان گونه که در نمودار شمارة  2 ةتور، در نمودار شمار
 ،روش اولتوان باز نگه داشت. دهانۀ تورهاي ترال را به سه شکل می، شودمی

 متر 10ها حداکثر ی یا فلزي (شاهین) است. این دیركهاي چوبركاستفاده از دی
ش ها تا پیکوتاه است. این نوع ترال نسبتاًدر این نوع تور  طول دارند. ارتفاع دهانۀ

د میگو و کفشک ماهیان را دار بیشترین استفاده را براي صیهاي درباز ابداع ترال
 شوند.اده میي از نقاط دنیا استفاما امروزه تنها در معدود داشتند.

معروف هستند، وظیفۀ باز  ( Otter board)هاي ترال که به ، تختهدر گروه دوم
هاي کششی به طناب جلو با ها ازنگه داشتن دهانۀ تور را بر عهده دارند. این تخته

ور هاي تها نیز دو طناب یا کابل به بالشتی وصل هستند. در قسمت عقب تختهک
 يهاها از طرفین باعث باز شدن بالفرار تخته، کشیشود. در هنگام تورمی وصل

دهد. در نتیجه میزان ه سطح زیر پوشش تور را افزایش میتور شده و در نتیج
ها شود. این گروه از ترالشده به طرف دهانۀ تور نیز بیشتر میماهی هدایت

 ند. شومیبیشترین نوع تورهاي ترال هستند که امروزه در جهان استفاده 
 

 
تقسیم بندي انواع ترال بر اساس وسایل مورد استفاده در باز نگه داشتن  -3نمودار شماره 

 افقی دهانه تور
 

 Bottom pair trawl) روبهاي زوجی کفترال بندي، از این طبقهگروه سوم
(Bull tawl مشابه به صورت هم  وسیله دو شناورهها بهستند. این دسته از ترال

ی متضمن باز نگه داشتن دو شناور به هنگام تورکش ود. فاصلۀشزمان کشیده می
  تور است. افقی دهانۀ

بندي بر اساس وسایل مورد استفاده در طبقه
داشتن افقی دهانه تور باز نگه

دارهاي شاهینترال
(Beam Trawl)

دارهاي دربترال
(Otter trawl)

هاي زوجی ترال
(Pair trawl)
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 باز شدن افقی دهانه ترال توسط دیرك فلزي (ترال شاهین دار ) -53 شکل

 
 درب دار) ترال باز شدن افقی دهانه ترال توسط تخته ترال ( -54 شکل

 
 ر (ترال زوجی)باز شدن افقی دهانه ترال توسط دو شناو -55 شکل
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 تقسیم بندي انواع ترال بر اساس موقعیت تور در عملیات تور کشی  -4نمودار 

 
 ماهیگیريها بر اساس موقعیت تور در هنگام بندي ترالطبقه :2الف 

  :نیز سه دسته ترال قابل ذکر هستنددر این گروه 
ي زي صید آبزیان کفکه بر روي بستر دریا برا روبهاي کف یا کفدستۀ اول ترال

زي مثل انواع کفشک هاي کفپوستان و میگو و همچنین ماهیمثل انواع سخت
کنند هایی که نزدیک به کف زندگی میزمین کن ماهیان و حتی ماهی، ماهیان

 شوند.طراحی شده و استفاده میر
 Pelagic (و سطحی )Midwater trawl(آبی هاي میان، شامل ترالدو دسته دیگر

trawl( شوند.اي محسوب میهاي چهارقوارههستند که، از نظر ساختاري جزء ترال 
تري در شنا دارند استفاده هایی که سرعت بیشاین دو دسته بیشتر براي ماهی

اي نیز قابل استفاده هاي کندرو اما گلهشوند. اما در عین حال براي صید گونهمی
هاي صنعتی ریاي عمان توسط کشتیهاي دآبی آن در آبنهاي میاهنمونهستند. 
 شود. ها استفاده میماهیفانوس برداري از ذخایربراي بهره

 

 
 ماهیگیري با تورترال میان آبی زوجی (دو شناور) -56 شکل

بندي بر اساس موقعیتطبقه
)محل صید (تور 

هاي سطحی ترال
)پالژیک( آبیهاي میانترال

هاي کفی ترال
)روب کف(
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 اهداف خاص طراحی ها بر اساسبندي ترالطبقه :3الف 
رفت. کار گبه مقاصد خاصتوان با اندك تغییراتی در ساختارشان براي ها را میترال
هاي فلزي هاي موازي از میلهصب صفحات فلزي گرد که داراي شبکهبا ن مثالً

هاي در معرض خطر مثل الك پشت هستند در مدخل کیسۀ تور از ورود گونه
ین پای اي که در بدنۀکرد و از طریق حفرههاي دریایی به داخل کیسه جلوگیري 

به خارج از تور هدایت  را آنها ،است فلزي ایجاد شده محل نصب صفحۀتور و جلوي 
که به  (Turtle excluder device)پشت کننده الك. این وسیله را تفکیکنمود

هاي وفق توان به ترالگویند. از این گروه میمی شود،نامیده می (TED)اختصار 
 Separator)کننده هاي تفکیکو ترال، (Eco-Friendly trawl)زیست محیط
trawl) شوند که بندي میطبقه ها در این گروهه کرد. انواع دیگري ازترالاشار

تماس با بستر هاي کمو ترال ( High opening trawl)گشاد هاي دهانهشامل ترال
ي اند که بتوانند ارتفاع بیشتراي طراحی شدهگونه گشاد بههستند. ترالرهاي دهانه

ها که باالتر از حد یی از ماهیهادهند و در نتیجه گلهاز ستون آب را پوشش 
 کنندد کنند را بتوانند صیبیشتري نسبت به بستر دریا شنا میمعمول و در ارتفاع 

 .)4نمودار (
 

 
 تقسیم بندي تورهاي ترال براساس اهداف خاص طراحی -5نمودار 

 

بندي بر اساس طبقه
اهداف خاص طراحی 

-هاي تفکیکترال
کننده 

Separator
Trawl

بندي وفقطبقه
زیستمحیط

(Eco-
friendly 
trawl)

هاي دهانه ترال
گشاد 
High 

opening 
trawl

هاي ترال
تماس با کم

بستر 
Low drag 

trawl



 هاي ماهیگیريروش

 27

 
 دهانه تور با صفحه اي از شبکه طناب هاي تفکیک کننده در ورودي تورترال -57 شکل

 

 
 موقعیت نصب سیستم دریچه خروج الك پشت در کیسه تور ترال -58 شکل

 افزایی:دانش
 زیستحفظ محیطهاي مدافع ج ماهیگیري مسئوالنه توسط سازمانتروی با توجه

هایی که به صورت توجه به کاهش صید ناخواستۀ گونه هاي اخیر،دریاها، در دهه
ویژه در تورهاي ترال به دام افتاده و تلف هي بصید ضمنی در ابزارهاي ماهیگیر

اند کردهدر همین رابطه کارشناسان شیالتی تالش افزایش یافته است. شوند، می
 نند.کتا با طراحی و یا اصالح ابزارهاي ماهیگیري از این تلفات ناخواسته جلوگیري 

ته شده کار گرفترال بهوسایلی که امروزه براي کاهش صید ضمنی در تورهاي 
 By catch reduction(نامند که از کلماتمی (BRDs)را به اختصار  ،است

device( صید ضمنی ابزارهاي کاهندة«ن دیگر اینها را به بیارفته شده است. گ« 
صید در کیسۀ تور ترال مشاهده  ونه ابزار کاهندهمنیز می نامند. در شکل زیر دو ن

 شود.می
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 :بر اساس گونه هدف براي صیدها بندي ترالتقسیم :4الف 
اي هیري تورهاي ترال طراحی شده تفاوتهدف براي مقاصد ماهیگ با توجه به گونۀ
، توري جنس بافتۀ، چشمه ها در اندازةاي با هم دارند. این تفاوتقابل مالحظه
در این رابطه حداقل چهار خورد. و حتی ساختار تور نیز به چشم می ضخامت نخ

ید ص ویژةترال ماهی، ترال ، ترال میگو :ر مشخص معرفی شده استنوع ترال به طو
 . )Krill(پوست کریلو ترال ویژة صید سخت )Cephalopods(سر پایان 

 

 
 طبقه بندي ترال ها براساس گونه هدف صید  -6نمودار شماره 

 

ها بر بندي ترالتقسیم
اساس گونه هدف صید

ترال میگو
Shrimp trawl

ترال ماهی
Fish trawl

ترال سرپایان
Cephalopod trawl

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

در  قواره.شش و هشت قواره،چهار، ايقوارهشوند. مثالً تورهاي دویبندي متقسیم
 بخش ساختار تور به این مورد بیشتر پرداخته خواهد شد. 

 

 
 هدف صید  بندي تورهاي ترال براساس گونۀتقسیم -7نمودار شماره 

 

 ساختار تورهاي ترال 
اساساً قیفی ، ترال کف یا میان آبی ،اعم از کوچک یا بزرگ، امی تورهاي ترالتم

هند دتشکیل میها را بالهاي آنها به سمت جلو امتداد یافته و شکل هستند وکناره
را به داخل  آنهاشوند می ،کنندهایی که در جلوي تور شنا میکه مانع فرار ماهی

توري در  ل جدید عموماً از دوقواره بافتۀکنند. تورهاي تراهدایت می تورکیسۀ 
 ۀاند که عالوه بر بدنتشکیل شدهقواره باالیی و پایینی کیسه و یا چهار هايبخش

ر تهایی که از طراحی پیچیدهگیرند. در ترالها را نیز دربرمیبال، باالیی و پایین
نسبت به  تريهاي بیشاي که قوارههاي شش و هشت قوارهمثل ترال، برخوردارند
ۀ شود که بدنارند. چنین انگاشته میهاي باال و پایین دتر در بین قوارهانواع ساده

ترکردن و صید برخوردار فیل تري بر حسب کارآیی در زمینۀتور از شکل مطلوب
 قواره تشکیل شده است. عموماً از چهار ،آبی و سطحیهاي میاناست. ساختار ترال

 د: کربه اجزاي زیر تقسیم تور ترال را می توان  بدنۀ
  )Codend(کیسه الف) 

 )Extension piece(کیسه ب) پیش
  )Belly(شکم ج) 

 )Baiting(پشتی (بخش مقابل شکم )  د) الیۀ
 )Square(مربعی  ه) قطعۀ
  )Lower wings(هاي پایینی و) بال
  )Top wings( هاي فوقانیز) بال

بندي براساس گونهتقسیم
هدف صید

قواره ترال هشت
Eight seam trawl

ترال شش قواره
Six seam trawl

ترال چهار قوار
Four seam trawl

هاي دوقوارهترال
two seam trawl
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توان مشاهده در ساختار یک تور ترال میاال را یادشده در ب ، اجزاي1-59در شکل
 د. کر

 
 اجزاي تشکیل دهنده تور ترال -59 شکل

 
-یک لبۀ پیش آمده نسبت به قوارة پایین دیده می معموالًروب هاي کفدر ترال

 از امتداد قوارة، این لبه که به طناب باالیی (طناب شناور(کرف) وصل است شود.
ت. وجود این لبه بیشتر به خاطر ممانعت بخش پشتی به سمت جلو درست شده اس

د، گیرندر مقابل دهانۀ کیسۀ تور قرار می ایی است که وقتیهعمودي ماهی از فرار
جود و نیز به طناب وزنه متصل شده است. پایینی تور شوند. قوارةو دچار ترس می

رد تور سبب وا هاي پایین و باالي دهانۀ کیسۀهاي وزنه و شناور در لبهطناب
ه پایینی دهان طناب وزنه لبۀشود. آوردن دو نیروي مخالف به دهانۀ کیسۀ تور می

ور ت کشد. براي بازشدن افقی دهانۀ کیسۀایین و طناب شناور را به باال میرا به پ
ها در اثر کشیده شدن شود. تختهاستفاده می (Otter board)نیز از دو تخته ترال 

ي که نسبت به راستاي نیروي کشش به جلو دارند ادر اثر زاویه، به دنبال شناور
ل به گریز از و تمای شوندمواجه می آنهامواجه با فشار آب بر روي ، (زاویه حمله)

  کنند.راستاي کشش پیدا می
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 دو نمونه تخته ترال فلزي براي استفاده در ترال میان آبی تک شناوره  -60 شکل

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

 
  وضعیت یک تور ترال در هنگام تور کشی -61 شکل

 
یک توسط دو طناب  که هر هاي تور نیزبال، در نتیجه این فرار (به طرفین)

شوند و میبه طرفین باز ، ترال وصل هستند هاي افسار) به پشت تختۀ(طناب
 کنند. دهانۀ کیسۀ تور را به صورت افقی باز می

 
هاي ل نیروهاي وارده به آن توسط طنابوضعیت دهانه کیسه تور ترال در اثر اعما -62 شکل

 هاپایین و تخته، باال

 باز شدن افقی تور (نیروي فرارتخته ترال)
 نیروي باال برنده طناب باالیی

 نیروي پایین رونده طناب وزنه

 باز شدن افقی تور

 ( نیروي فرار تخته ترال) 
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به فواصل هایی که الیی نیروي شناوري خود را از کرفطناب شناور یا طناب با
 يها ممکن است از موادکند. جنس کرفاند تأمین میمعین به آن اتصال یافته

هاي (پلی وینیل کلراید) باشد. براي ترال PVCو یا EVA یلن وینیل الکلمثل ات
هاي پالستیکی سفت در آب هاي عمیق معموالً از شناورها و یا بویهمورد استفاده 

ش ها براي افزایشود. گاه در بعضی از تراله به صورت کروي هستند استفاده میک
 هاي وسطهاي کوتاه به لبهنی که با ریسمانیروي شناوري از یک قطعه برزنت

-نابطعۀ برزنتی که طکنند. این قو باالي تور وصل شده استفاده می وییبخش جل
در اثر فشار آب در هنگام ، هاي اتصال جلوي آن به تور ترال کمی بلندتر است

ا نیز با ر تور در نتیجه لبۀ باالیی دهانۀ و یابد.به سمت باال تمایل می، کشیتور
 شود. به این قطعۀ برزنتیدهانه می شدن بیشتر و باعث باز کشدمی خود به باال
ممکن است به جاي برزنت ها گویند. کایت) می Kiteبادبادك یا کایت ( اصطالحاً

  پالستیکی و یا حتی چوب نیز انتخاب و ساخته شوند. از یک صفحۀ
ري کابل و یا یک ساشاره شد،  آنهاهاي مختلف تور که در باال به عالوه بر بخش

را  آنهاتوان رود که به شرح زیر میکار میاب نیز در ساختار تورهاي ترال بهطن
 :دکرمعرفی 

 )(Warpکش تور طناب یدك
 

 
 دهانه تور ترال موقعیت استقرار بادبادك(کایت) بر روي قسمت باالي -63 شکل

 
یمی (در شامل دو رشته طناب سهاي کششی) کش تور (طنابهاي یدكطناب
 هاي سنتی) است.ها و لنجنعتی) و یا طناب معمولی (در قایقهاي ترالر صکشتی

 یعنی، عالوه بر وزن تور و متعلقات آن که درحدي قوي باشندباید ها این طناب
دست آمده در آبی) و مجموع صید بههاي میانها (در ترالوزنه، هاي ترالتخته
ها و اومت آب بر روي مجموع تور و تختهز مقتور و باالخره فشار ناشی ا کیسۀ
تور با عوارض احتمالی بستر دریا را  عۀهاي احتمالی ناشی از برخورد مجموشوك

 تیهاي ترالر صنعکش در کشتیهاي یدكکنند و دچار پارگی نشوند. طنابتحمل 
کش است. طول طناب یدكمتر میلی 17-28 سیمی ضدزنگ با قطر انواعاز 
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 2-7 را آنهاطول  ،به طور متوسط عمق صیدگاه و محل تورکشی دارد. هبستگی ب
اي هتوجه داشت که این نسبت براي صیدگاه بایدگیرند. برابر این عمق در نظر می

یابد. مثالً در ن نسبت افزایش میای عمقکند ولی در مناطق کمعمیق صدق می
نباید طناب کششی  رسد، طولمتر می 50به حدود  آنهاهایی که عمق صیدگاه

هاي نعتی مجهز که داراي وینچهاي صمتر باشد. در کشتی 250-300کمتر از 
-کش بر روي توپی وینچ پیچیده شدههاي یدكطناب، قوي بر روي عرشه هستند

 و بهشوند میاند وهنگام تورریزي به میزان مورد نظر از روي آن به تدریج باز 
اندازه در قسمت پشتی دو وینچ هم معموالً د.یابنهاي ترال امتداد میسمت تخته

کش تعبیه شده است. براي هاي یدكن و رهاسازي کابلکردها براي جمعکابین
در متراژهاي  آنهاکش الزم است که طول زمان دو کابل یدكدقت در رهاسازي هم

ئول وینچ با در این حالت مس گذاري شود.متر) عالمت 50هر معموالًمختلف (
ساوي یابد تا به طور مه بر روي وایرها این امکان را میشده عالئم نصبتوجه ب
 ندارند، تمامیاما در شناورهاي سنتی که وینچ مجهز  .رها کندها به دنبال تور کابل

ها در این نوع شود. طنابکردن طناب با دست انجام میعملیات رهاسازي و جمع
  است. شناورها از جنس سینتتیک و یا الیاف گیاهی

 شود. هاي تخته ترال وصل میاتصال براکتکششی به نقطه  هايانتهاي طناب
 

 
 موقعیت براکت ها در تخته ترال  -64 شکل

 

 هاي واسط (طناب رویش)طنا ب
هاي انتهاي هر تخته ترال به سمت بال ها به تعداد یک زوج متصل بهاین طناب

 ها را به تور دارند ووظیفه اتصال تخته ها به نوعیاند. این طنابتور کشیده شده
کنند را ها شنا میهایی را که در محوطۀ مابین تختهتوانند ماهیاز سوي دیگر می

   تور هدایت کنند. ها و نهایتاً به دهانۀبه سمت بال
 

 براکت ها
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 موقعیت طناب هاي اصلی متصل به تور ترال  -65 شکل

 Bridlesهاي زوجی (افسار) طناب
ابط ر، هاي تور از باال و پایین وصل هستندهاي جلویی بالها که به لبهاین طناب
طوج طناب پس از هاي تور و طناب واسط (طناب رویش) هستند. این بین بال

گردند. طناب و متصل میشوند به هم نزدیک شده ها دور میمسافتی که از بال
 ود. شوصل می آنهاهاي زوجی به واسط نیز در محل اتصال طناب

که به روش استفاده از تورهاي کشتی یا قایق ترالر را با شناورهاي مشابه یک   بحث کالسی
 به نظر شما موتور .یدکنرا مقایسه  ،کنندگیر و یا قفس مبادرت به صید میگوش

دالیل  ؟از نظر مصرف سوخت چطور ؟کدامیک از آنها نیاز به قدرت بیشتري دارد
 .کنید بنديدر نهایت جمعبگذارید و خود را به بحث 

تورهاي ترال به دلیل ضرورت کشیده شدن به دنبال کشتی و مقاومت : الپاسخ سؤ
ي انرژ موتور کشتی گردد تابا بدنه تور و متعلقات آن سبب میتماس آب در اثر 

بر  روب کهنیروي مقاومت در تورهاي ترال کف اینبراي این کار صرف کند. بیشتري 
تور و  زو اصطکاك ناشی ا هستندشوند به مراتب بیشتر می یدهروي بستر دریا کش

نیرو  ه بر اینانرژي بیشتري را از موتور کشتی براي غلب متعلقات آن با بستر دریا
و و تور را به دنبال کشتی به جلکند را خنثی  آنهاکند تا بتواند هاي مقاومت طلب می

از  تور تدریجی کیسۀدن ش مدت صید با پر فرآیند. بدیهی است در حرکت دهد
و باز هم نیازمند قدرت بیشتر موتور و طبعاً  یابدمیها این مقاومت نیز افزایش ماهی

 هاي انرژيات صید است. با افزایش بهاي حاملمصرف بیشتر انرژي براي ادامه عملی
ا ههاي ترالر نسبت به سایر کشتیهاي فسیلی، هزینۀ کشتیویژه سوختهب ،دنیادر 

و با مصرف سوخت کمتر  تراي صید غیرفعال که از موتورهاي کم قدرتهروش که از
تر صید آنها نیز بیش کند و طبعاً قیمت تمام شدةمیکنند افزایش پیدا استفاده می
 خواهد شد.
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 در قسمت انتهاي ساك تور  زدنگرهمراحل مختلف براي -66 شکل

 
 با ترال میان آبی ترالر درحین عملیات تورکشی ماهیگیريیک زوج کشتی -68 شکل

 مکانیسم صید با تورهاي ترال 
ن چهار نیرو به چهار واردکردنیازمند شان کیسه براي باز شدن دهانۀ تورهاي ترال

 متصل به یک طناب سوي دهانۀ کیسه هستند. براي این کار حاشیۀ پایینی دهانۀ
 کند. حاشیۀ فوقانی دهانۀوي رو به پایین را به آن وارد میحاوي وزنه است که نیر

روبه باال را به دهانه وارد  کیسه نیز به یک طناب داراي بویه وصل است که نیروي
 otter)کیسه از جوانب نیز دو تخته فلزي یا چوبی  از ماندن دهانۀبراي ب کند.می

board)، ز سمت دیگر توسط دو کابل هاي کیسه و ابا واسطۀ دو طناب بلند به بال
گام کشیدن این هن آیند، متصل است.هایی که از وینچ به سمت تور میسیمبه 

خارج از مسیر حرکت فین و ها به طررانده شدن تخته نیروي آب باعث ،هاتخته
حرکت کشتی سبب باز ماندن  شود. این نیروي گریز از محور مسیرکشتی می

 نسبت به مسیر حرکت کشتی اي که تخته ترال. زاویهگردددهانۀ تور از جوانب می



 

 36

 شود.گفته می(Angle of attack) حمله کند اصطالحاً زاویۀایجاد می
 

 
 ار آب وارده به تخته ترال و فرار آن از مسیر تور کشیزاویه حمله ناشی از فش -75 شکل

 

ا همحل اتصال طناب ،و با رسم شکل آن کنیدیک تخته ترال را از نزدیک بررسی   یق کنیدتحق
دلیل جانمایی زنجیرهاي اتصال  و نماییدهاي مختلف را بر روي آن مشخص و کابل

 . مرکز تخته توضیح دهید را در خارج از محدودة
در اشکال مختلف و از جنس ، (Otter board)ال: تخته ترال یا درب ترال سخ سؤپا

یلی هاي مستطترین آن تختهشود. معمولا ترکیبی از تخته و آهن ساخته میفلزي ی
هاي اصلی آنها از الوار شوند. بدنۀاست که در ترالرهاي میگوگیر بیشتر استفاده می

اند تشکیل شده است. اما قسمت جلو و زیر اي که به موازات هم قرار گرفتهتخته
شود تا در هاي ضخیم آهنی ساخته میآن که با بستر دریا در تماس است از تسمه

مقابل سایش و ضربات وارده از طرف عناصر سخت سنگی یا مرجانی مقاوم باشد. 
اي و سوبرکراب است. در تصویر هاي گرد، بیضوي، پروانهسایر اشکال شامل درب

 د.کرتوان مشاهده ها ي ترال را میضی از اشکال تختهزیر بع

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

 (آهنی)

 

 

 مسیر تورکشی
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شناسید؟ کردن آنها میهاي دیگري را براي صید ماهی از طریق محاصره چه روش  فکر کنید
 نام ببرید. 

جل ساردین وتورهاي  دام پره،توان به اي میسؤال: از زمره تورهاي محاصره پاسخ
 .دکراي اشاره گیر محاصرهگوش

 

 :ايپیاله بندي تورهاي گردانطبقه
 ،یا تعداد شناور مورد استفاده ،هدف صید را بر اساس گونۀاي تورهاي گردان پیاله

 د:کرتوان تقسیم موقعیت تور در آب به چهار گروه زیر می مقیاس صید و

 
 اي بر اساس امکانات و کاربردبندي تورهاي گردان پیالهاتواع طبقه -8نمودار شماره 

 

بندي طبقه
تورهاي گردان 

ايپیاله

براساس 
مقیاس صید

صید (مقیاس خرد
)سنتی

مقیاس متوسط 
)صید نیمه صنعتی(

صید (مقیاس کالن 
)صنعتی

بر اساس تعداد 
کشتی در 
عملیات 

صید با یک 
)قابق(کشتی

صید با دو 
)قایق(کشتی

براساس روش 
عملیات

پورسین سطحی

پورسین مغروق

بر اساس گونه 
)هدف صید (

پورسین آنشوي

پورسین ساردین

پورسین ماکرل و 
ماکرل اسبی

پورسین تون 
ماهیان

هاي پورسین
هرینگ،کاپلین و

ماهی کاد
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 ي(پورسین)ان پیاله تورهاي گردساختارهاي 
 .وندشاي به دو نوع کیسه کناري و کیسه میانی تقسیم میتورهاي گردان پیاله

ر ها دبدنۀ اصلی تور ماهی آوريجمع تور است که بعد از کیسه آن بخش از دیوارة
ي اگردان پیالهتورهاي  شوند. درده و بعد به کشتی انتقال داده میآن تجمیع ش

در  گیرد. ولیسه در یکی از اضالع کناري دیوارة تور قرار مییک، با کیسه کناري
 تور  تور در بخش میانی دیوارة، تورهاي کیسه میانی

به قسمت میانی دام هدایت شده و  هاماهی، لذا در این نوع تور ؛واقع شده است
 شوند. گردد و به کشتی انتقال داده میمی پس از متمرکز شدن تخلیه

 

 
تور گردان  :ورهاي گردان پیاله اي: الف و ب (تور گردان با کیسه مرکزي ؛ جانواع ت-76 شکل

 با کیسه کناري)
 

 شونده هستند.اي نیز وجود دارد که مغروق یا خودغرقتورهاي گردان پیالهنوعی از 
ر ناب فوقانی نیز به زیریزي حتی طاند که پس از توراي طراحی شدهها به گونهاین

 بر اثر کشش طناب، اي شدن آناز بسته شدن ته تور و پیالهرود. پس آب فرو می
ن عمق غرق شدگیرد. شود و روي آب قرار میمیطناب فوقانی شناور ، کنندهکیسه

انتظار پس از در عمق مورد نظر براساس مدت زمان  ايگردان پیالهو استقرار تور 
 شود.تنظیم می کننده ته تورشده براي کشیدن طناب کیسهتورریزي و زمان صرف

تور با یک کشتی و قایق  اساس محل قرار گرفتن کیسه در بدنۀبر را این تورها 
ي را اگردان پیالهد. تورهاي کر استفادهتوان میکمکی و یا با دو کشتی (قایق) 

نوع کشتی در هر اما  کرد،کشتی به آب رها  هم از بغل و هم از پاشنۀتوان می
ین از هم، کنندکه تور را از پاشنه به آب رها میایی هدر کشتیروش متفاوت است. 
ته تور ، ماهی سازي تور و محاصره شدن گلۀاشود. بعد از رهقسمت نیز جمع می

توان از یک سو و یا از دو سو آن را به طور کننده که میوسیله طناب پیالههرا ب
براي جمع د می بندند. همچنین کروسیله وینچ کشیده و جمع آوري ههمزمان ب
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 ،تور یسه و باالخره کوچکتر نمودن پیالۀکردن تور و هدایت ماهی ها به سمت ک
د. در انباشته کرآوري و بر روي پاشنه توان دیوارة آن را از یک سمت جمعمی

 تورهاي با کیسه کناري این کار از جناح مخالف کیسه و در تورهاي با کیسه میانی
که تور را هایی گیرد. در کشتیتور صورت می به طور همزمان از دو جناح دیوارة

ن است که تور کمتر دچار بادگرفتگی کنند مزیت آن در ایاز پاشنه به آب رها می
تور  همچنین مانع از حرکت مجموعۀ شود.دادن آن ) می(تأثیر باد بر تور و حرکت

 شود.در اثر فشار باد و امواج بلند میبه سمت کشتی 
و شود اما از پهلتور از پاشنه به آب ریخته می، ر مدل اروپاییهاي پورسینکشتیدر 

 گردد. آوري میجمع

 
 عملیات ماهیگیري با تور گردان پیاله اي -77 شکل

 

و استنباط خود را از عملکرد کشتی ماهیگیري و تور  کنید، را بررسی 77شکل   کار در کالس
و در نهایت با دیدگاه  یدده مورد استفاده به طور خالصه حداکثر در یک صفحه شرح

 ید.کنگیري نرجویان کالس خود مقایسه و نتیجهسایر ه
ا هر خود را به دور آن ریخته و ماهیماهی تو پاسخ: کشتی پورسینر با مشاهدة گلۀ

کردن تور حلقۀ سپس با پیاله آورد. را در یک دیوارة توري به محاصره درمی
فراري را به طور کامل و راه هر گونه  کندمیامل ک هامحاصره را از زیر نیز براي ماهی

تر و کوچکآوري تدریجی تور این حلقه کوچک نهایت نیز با جمعدر بندد. بر آنها می
 یابد.از تور صید خاتمه می هاشود و در نهایت با تخلیۀ ماهیمی

 

 (پورسین)اي ساختمان تورهاي گردان پیاله
و به روش  استاي بسیار متغییر ي گردان پیالهشکل و تجهیزات تورها، طراحی
تی هدف و مشخصات کش گونۀ، عمق صیدگاه، کارگیري تورهب نحوة، عملیات

دار و هم بدون گره اي هم از تورهاي گرهبستگی دارد. براي ساخت تورهاي پیاله
هاي اخیر استفاده از مواد اولیه با وزن مخصوص باال را شود. در سالاستفاده می

 ز چنین مصالحی باعث غرق شدن دهند. استفاده اترجیح می آنهار ساخت د
شود و مق مورد نظر میتر تور در آب و قرار گرفتن طناب پایینی در عسریع
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 شکل تور در شرایط تور ریزيگیري بهتر و جلوگیري از تغییر همچنین به شکل
ساختمان  . براي شناخت بهترکندکمک میدار و متالطم هاي جریاندر آب

 شود. مختلف آن در زیر توضیح داده میهاي قسمت، ايتورهاي گردان پیاله
 :(Bunt)کیسه 

ه شده با روش استفادهاي صیدمحلی است که پیش از انتقال ماهی این بخش از تور
بر روي کشتی در آن تجمیع داده  ) Brailingهاي بزرگ (بریلینگ از ساچوك

است که به باال و روي عرشه  ايگردان پیالهتور شوند. کیسه آخرین بخش از می
تر قوي باید، شودري که براي ساخت کیسه استفاده میشود. توی کشیده میکشت

ی تبرابر با طول کش تر بافته شده باشد. طول این بخش تقریباًهاي ضخیمو از نخ
 15-20برابر معموالًکند. ارتفاع کیسه هم متر تجاوز نمی 30-40است و اغلب از 

ر کیسه بستگی ندارد. اگو به ارتفاع عمومی تور و یا ارتفاع جناح مخالف  استمتر 
زیر  ایینی کیسه بخشدر این حالت در بخش پ ،اي داراي دیوار بلند باشدتور پیاله

ش کیسه تنها از نظر ضخامت نخ بدنۀ تور این بخش با بخگیرد. کیسه قرار می
 ود.شتوري دیگر محافظت می توسط یک جدارة تفاوت دارد. گاهی اوقات کیسۀ تور

تر شیتر و قطر نخ بشبیه بخش کیسه ولی با اندازه چشمه بزرگ داره کامالًاین ج
نند کو پیش کیسه را به نحوي انتخاب میهاي کیسه است. اندازة چشمه در بخش

 ،گیر شدناي وارد شده به این قسمت بدون هرگونه حالت گوشهکه تمامی ماهی
تر از درصد کوچک 30-40را آن  نگهداري باشند. از این رو اندازة چشمۀ بلقا

 گیرند. ها در نظر میگیرشدن همان گونه از ماهیاندازة الزم براي گوش
شوند میاي که با یک کشتی استفاده تصال کیسه در تورهاي گردان پیالهمحل ا

 اي که با دوتورهاي پیالهشود. ولی در بطور معمول در انتهاي بدنۀ تور دوخته می
 شوند کیسه در بخش میانی دوخته شده است.استفاده می قایق
  (Main body)تور  بدنۀ
 انتهاي جناح مخالف آن است که از کیسه تااي گردان پیالهترین بخش تور بزرگ

 ن گله را در حین عملیات صیدکردمحاصره  یابد. این بخش وظیفۀامتداد می
چشمه  که اندازةهاي توري از به هم دوختن صفحات بزرگ طاقه نهبد دارد. برعهده

ر د رفتهکارهاي بهشود. نخشود، درست میمتناسب با صید هدف انتخاب می آنها
ی یکدینامهستند و لذا باعث کاهش مقاومت هیدروتر نازك نسبتاًبافت تور بدنه 

افزایش می  ،یزيرآب دریا بر تور شده و سرعت فروروي آن را حین عملیات تور
صد از طول تورهاي در 90، این بخش از تور که به بال نیز معروف است د.نده

اري هاي رفتبخش بدنه (بال) به قابلیت چشمه در گیرد. اندازةرا دربرمی ايپیاله
هاي غیر از کیسه بستگی دارد. بطور معمول اندازه چشمه در بخشهاي هدف گونه

د. در ساخت گیرنهاي کیسه در نظر میزة چشمهدرصد بیش از اندا 20 -50را 
هاي لوزي ممکن است وه بر استفاده از بافته با چشمهاي عالتورهاي گردان پیاله

 .)78شکل( به شکل شش ضلعی هم استفاده کنند یهایاز بافته
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  (Selvedges)ها حاشیه
هاي تور است این بخش مربوط به حواشی و کناره آیدهمان طور که از نام آن برمی

تر تشکیل هاي ضخیمشده از نخهاي بزرگ بافتهچند ردیف چشمه که متشکل از
تور قرار دارد.حاشیھ  ھای بدنھو کناره پایین ،هاي باالیافته است در امتداد بخش

-عرض بخشرت به آن حین اجراي عملیات است. محافظت تور از بروز خسابرای 
تورهاي  متر در 2-3اي کوچک و هاي پیالهچشمه در تور 3-5اي از هاي حاشیه

ها در قسمت پایین تور و ترین حاشیهعریض است.اي خیلی بزرگ و عریض پیاله
 چسبیده به طناب وزنه قرار دارد.

 (Float line,Lead line, Side ropes)تور هاي شناور،وزنه و کنارةطناب
 Foot)به طناب وزنه  حاشیه پایین و (Head rope)به طناب شناور  حاشیه باال

rope) متغییر  9/0تا 5/0یختگی از یابند. بسته به طراحی تور ضریب آوال میاتص
نه زطناب و تر از طناب باالیی (شناور ) است.بزرگ است. این ضریب در طناب وزنۀ

-است. حاشیه تر از آندرصد بزرگ 10یا به طور معمول برابر از طول طناب شناور
از  یکی شوند.صل میو (Gavel lines)هاي جانبی به طناب هاي جانبی تور نیز

اي (پاور ین با باال آن است که وینچ قرقرهاین اختالف در طول طناب پای دالیل
لذا این ؛ کشدتر از طناب شناور(طناب باال) میطناب وزنه را سریع معموالًبلوك) 

کالتی از قبیل کاهش تواند سبب بروز مشمی آنهاامر در صورت برابر بودن طول 
طناب ، تر طناب وزنهزیرا با باال آمدن سریعها شود. ر ماهیدر صید ناشی از فرا

گردد و راه می و شکاف بین دو جناح تور در زیر آب بیشتر شودمیشناور شل 
 .)78(شکل  شودها هم باز میبراي فرار ماهی

  (Bridles & Tow line)ها و طناب کششی تور برایدل
شود که به صورت عدد هفت هایی گفته مییدل یا طناب زوجی به طناببرا
 مناسبی برايطناب کششی که از طول به طناب پایین وصل شده است.  رسی)(فا

ن برخوردار است از طرفین به طناب کردن آتسهیل در عملیات تورریزي و جمع
 .)78(شکل  باال وصل است

  (pursing arrangement)اي تور هاي پیاله کنندهکیسه تجهیزات
بستن ته تور بعد از به محاصره اي براي هاي گردان پیالهکننده در تورطناب کیسه

-هایی که به برایدلاین طناب از درون حلقه شود.درآوردن گلۀ ماهی استفاده می
-کند باید از نیروي از هماند عبور میاي متصل به طناب وزنه آویخته شدهه

قاومت خوبی در قبال سایش برخوردار باشد. طول این طناب م گسیختگی باال و
ا نیز از جنس هشود. حلقهرابر طول کل تور در نظر گرفته میب 5/1به طور معمول 

مقاوم به خورندگی در آب شور (برنز یا استینلس استیل)  زنگ وفلزات با قابلیت ضد
  شوند.میانتخاب 
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 (Floats & Sinkers) هاها و وزنهکرف
 به یابیبراي دست، که به طناب پایینی (طناب وزنه) وصل شده استهایی وزنه 

Kgr.m-1 3-1 8 وکوچک اي گردان پیاله درتورهايKgr.m-1  گردان در تورهاي
یز ها نباشد. مجموع نیروي شناوري کرفاي بزرگ ویژه صید تون ماهیان میپیاله

در ناحیه کیسه  آن در زیر آب است. تور و متعلقاتبرابر مجموع وزن  5/3الی  5/1
کنندگی) ناشی از رفتن در آب (نیروي غرقنیروهاي فرو  کردنتور، براي خنثی 

ها که در کیسه ین ناحیه و همچنین فشار وزن ماهیتر بودن تور در اسنگین
وان تکنند. براي این کار می، نیروي شناوري را بیشتر تأمین میشوندتجمیع می
ان د. این بدکرکیسه کمتر  متصل به طناب باالیی را در ناحیۀ يهافاصله کرف

معنا است که تعداد کرف در ناحیه کیسه به ازاي طول طناب باالیی نسبت به سایر 
باید توجه داشت که سرعت فروروي طناب قاط تور در این طناب بیشتر است. ن

گري نیز دی واملعبلکه ، ها نیستدر آب تنها منحصر به سنگینی وزنهپایینی تور 
، به متر بر ثانیه 2/0-3/0در جریان آب با سرعت  مثالً ستند.در این امر دخیل ه

 یابد.برابر کاهش می 5/1-2سرعت فروروي ، تور دلیل انحناي ایجادشده در دیوارة
 5/1طور متوسط هریزي کند بعت فروروي این طناب در جریان تورهمچنین سر

ه به هایی کوزنه از نظر عملی میزان بیشتر است. برابر نسبت به تورریزي سریع
 هاي میانی تور بیشتر است. افزایند نسبت به بخشرها میابتداي بال

ي هاحلقه آنهاهاي برایدل(زوجی) وصل است که در پایین طناب، به طناب پایین
یت بلدار (با قایرهها ممکن است ساده و یا از انواع گفلزي بسته شده است. این حلقه

 20متر و قطر حلقه میلی 10-15ساده داراي قطر میله  ) باشند. انواعگیباز شوند
 شدن وایر (طناب سیمی)هستند. به دلیل سایش ناشی از رد مترسانتی 15-

ین باال است. قطر ا نسبتاًاستهالك این حلقه ها  آنهاکننده ته تور از میان کیسه
 گرفته تر در نظر م 5-10ها حلقهمتر است. فاصلۀ میلی 10-25ها نیز طناب
اي و اجزاي آن را نشان اختمان عمومی یک تور گردان پیالهس .)78(شکل شودمی
 دهد. می
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 ردیابی گله هاي ماهی توسط دستگاه اکوساندر و سونار صورت می گیرد -81 شکل

 

 
به روش نگهداري سر تور توسط قایق کمکی (اسکیف) در عملیات تور ریزي  -82 شکل

 پورسین 
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 هاي ماهیگیري روش شایستکیارزشیابی 
 هاي ماهیگیري روش :شرح کار
 ها تله و ساحلی صید ابزارهاي

 کار با انواع رشته قالب ها
 گیر کار با انواع تورهاي گوش

 گیري وابسته به نورکار با ابزارهاي ماهی
 گیري با انواع تورهاي ترالماهی
 ايیري با انواع تورهاي گردان پیالهماهیگ

 :استاندارد عملکرد
در ایران و جهان  ماهیگیريهنرجویان عزیز با انواع فنون و ابزارهاي مهم و رایج ، در این بخش از کتاب ماهیگیري

در صید انواع آبزیان با ارزش تجاري  ابزارهاکارگیري نحوة بهآنها همچنین پیرامون ساختار . آشنایی پیدا خواهند کرد
 .بر آبزیان نیز آگاهی الزم را خواهند یافت محیطی ادوات معرفی شدهیرات زیستثتأو بعضی از نکات مهم مربوط به 
 :شرایط انجام کار و تجهیزات

، ایانهر، دسترسی به امکانات کمک آموزشی(فیلم ،حیط کار و آموزشمناسب در م تهویۀ دماي استاندارد و :شرایط
 .)اینترنت و کتب شیالتی
 هاي سیمیی و مصنوعی، قطعات نمونه از طنابهاي با الیاف طبیعهایی از نخ و طنابنمونه، تجهیزات: ترازوي دقیق

 هاي ایرانآب هاي دریایی در حوزةنقشه وهایی از کرف و بویه و نمونه

 معیار شایستگی:
 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولی از  کار مرحلۀ ردیف

  2  ماهیگیري هايقفس و هاتله انواع و ساحلی صید ابزارهاي 1

  1 هاماهیگیري با انواع رشته قالب 2

  1 گیرماهیگیري با انواع تورهاي گوش 3
محیطی و ی، توجهات زیستفنی، ایمنی، بهداشتهاي غیرشایستگی

 نگرش:
  رعایت قواعد و اصول در محیط کارگاه و کالس-
 صحیح و ایمن از ابزار و مواد مورد استفاده استفادة-
 کار  میز کردن محیط کارگاه پس از خاتمۀت-
 رعایت نظم و مقررات در محیط کار -

2 

 

   میانگین نمرات
 

 است. 2حداقل میانگین نمرات هنرجو براي قبولی 
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 2 پودمان  

 کار با مواد و ابزارهاي مورد استفاده در ماهیگیري

هاي ابتداي فصل مربوط به یک کارگاه ساخت و تجهیز ابزارهاي ماهیگیري و نحوه بافت تور به عکس
هاي مجهز و داراي امکانات اخت ابزارهاي ماهیگیري در کارگاهاهمیت س .صورت دستی است

تواند عالوه بر ارتقاِدقت درساخت مانع از اتالف وقت و کاهش ضایعات مواد خام نیز ب. میاسمن
آشنایی با اصول بافت تور یکی مهارت توربافی با دست است.  گردد. عکس سمت چپ نیز مرتبط با

از الزامات مهارتی براي ماهیگیران است تا بتوانند در مقاطع مورد نیاز نسبت به تعمیر خسارات 
به همین علت این  حتمالی وارده به انواع تورهاي ماهیگیري مورد استفاده خود اقدام نمایند.ا

 ها انتخاب شده است.عکس
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 عملی -نظري نوع درس:
 ساعت؛  60 کل ساعت:

 ساعت؛  24 ساعت نظري:
 ساعت 36 ساعت عملی:

هنرجو باید: پس از پایان این فصل قادر باشد اجزاي مختلف  هدف کلی فصل:
مرسوم در مناطق مختلف کشور به ویژه در سواحل شمال  ماهیگیريابزارهاي 

کار با آنها و مکانیسم عملکرد ادوات و جنوب کشور راشناسایی نموده و نحوه 
شده را بداند. در عین حال بتواند در کنار صیادان خبره و مجرب با استفاده معرفی 

هاي خود به عنوان یک ماهیگیر جوان و با پشتوانه علمی در صنعت از آموخته
 ماهیگیري کشور خدمت نماید.

 تشخیصی ارزشیابی
از بیان اهمیت و ضرورت بهتر است به  در این بخش یعنی در ابتداي جلسه قبل

کار با ابزارهاي مورد استفاده عنوانِ پرسش آغازین در خصوص اهمیت و ضرورت 
توجه به سطح معلومات هنرجویان مطالب  از هنرجو سؤال شود تا با ماهیگیريدر 

 جدید در این بخش ارائه شود.

 سؤاالت پیشنهادي
 می شوند؟ از چه موادي ساخته ماهیگیريابزارهاي  
ساختار نخ هاي مورد استفاده در ساخت تورهاي ماهیگیري چگونه است و از چه  

 موادي تهیه میشوند؟
 خصوصیات الیاف مصنوعی چه برتري نسبت به الیاف طبیعی دارند؟ 
 چه عواملی باعث تخریب الیاف طبیعی می شوند؟ 
و تبدیل این براي اندازه گیري ظرافت نخ از چه سیستم هایی استفاده می کنند  

 سیستم ها به چه صورت است؟
 جهت تاب وپیچش نخ و طناب را با چه عالیمی نشان می دهند؟ 
و منظور از قالب از چه قسمت هایی تشکیل شده است  ساختار یک قالب ماهیگیري 

 هاي خاص چه نوع قالب هایی است؟
 گوش گیر از چه موادي استفاده می شود.؟ در ساخت یک تور 
چگونه آن را محاسبه  و، به چه مفهومی است ماهیگیريدر تورهاي  ضریب آویختگی 
 کنند؟می
 شود؟هایی استفاده میاز چه شاخص ماهیگیريبراي توصیف اندازه چشمه یک تور  
 فرق کرف و بویه از نظر کاربرد در چیست؟ 
در این قسمت حتما ضرورت ندارد که پس از پرسیدن سواالت به همه سواالت به  

 پاسخ دهید بلکه در این مرحله به صورت کلی و کوتاه پاسخ داده شود. صورت کامل 
 ادهاستف مورد هاي ابزار و مواد با این فصل یعنی کار ضرورتسپس به بیان اهمیت و  
  .پرداخته شود ماهیگیري در
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 مواد خام مورد استفاده در تولید نخ هاي ماهیگیري
 الیاف طبیعی

در بافت تورهاي ماهیگیري از دو گروه الیاف براي تولید نخ هاي مورد استفاده 
در دسته اول بیشتر الیاف منشاء گیاهی و طبیعی و یا مصنوعی استفاده می شود. 

، یا منشاءجانوري دارند. از مهم ترین الیاف گیاهی می توان به الیاف پنبه
 .1؛ شکل مانیال، کتان و کنف اشاره نمود ،سیزال

 

)1( )2( 

ي مختلف آن براي تهیه لیف هااز الیاف قسمت کنف یک نمونه از گیاهانی است که -1شکل 
 ) انواع طناب کنفی2)، (مزرعه کشت گیاه کنف 1(شود. طناب استفاده میدر بافت 

 

 ،پیش از ساخت و رواج الیاف مصنوعیتر بوده و تا تر و نرمپنبه از همه ظریف الیاف
 .گرفتمی قرار استفاده ضخیم مورد نازك تا نسبتاً و ظریف هاينخ ساخت در
دند. شگیر سبک بکار برده میتورهاي گوشاي بیشتر براي بافت هاي ظریف پنبهنخ

مثل تورهاي دستی  ماهیگیري تورهاي انواع ازسایر بسیاري ساخت معذالک براي
تورهاي احاطه اي  تورهاي ترال کوچک، تورهاي تله اي وحتی ،پرتابی (سالیک)

نیز از نخ هاي پنبه اي استفاده می شد. الیاف پنبه از تارهاي متصل به پنبه دانه 
 به دست می آیند. 

شوند هاي سلولزي میه سبب تسریع فساد و اضمحالل فیبرعامل اصلی ک 4
 عبارتنداز:

 گی آب، طول مدت جاد پوسیدای خریب وقدرت ت نوع فیبر، دماي آب، 
 آب. وري درغوطه
مقاومت الیاف مختلف از انواع گیاهان در قبال فساد با هم فرق داشته و سبب  

در بین الیاف گیاهی .می شود که بعضی از آنها نسبت به دیگري مقاوم تر باشد
مت به ترتیب مقاو ماهیگیرير ابزارهاي دشناخته شده و مرسوم براي استفاده 

 .کنف و نارگیل اشاره نمود،پنبه،سیزال،،شاهدانه،رامی کتان،توان به،می
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 هاي گرمفساد الیاف گیاهی در آب هاي سرد به مراتب کندتر از آین پروسه در آب
انجام می شود. این امر ناشی از فعالیت میکروب هاي تجزیه کننده است که در 

 به آب هاي سرد تندتر است.نسبت  آنهاهاي گرم قدرت تکثیر و فعالیت آب
 .قدرت تخریبی آب هاي جاري در ایجاد فساد نسبت به آب هاي راکد بیشتر است

الیاف سلولزي به کار رفته باعث  آنهاماند گاري طوالنی ابزارهاي ماهیگیري که در 
تخریب و فساد الیاف آن شده و در نتیجه طول عمر مفید آن را نسبت به ابزارهاي 

 تر کاهش می دهد.سریع ورت موردي استفاده می شوندمشابه که به ص
الیاف  ،به دنیاي صنعتالیاف مصنوعی  رفیعمبعد از  بنا به دالیل یاد شده بود که 

به سرعت جایگاه خود را در ماهیگیري از دست دادند و امروزه به نسبت گیاهی 
 خیلی کمی استفاده می شوند. 

 
اي به کار رفته درتورهاي پنبه اي زودتر تجزیه می شوند؟هاي گرم نخ هآبچرا در   کار در کالس

ها در مناطق گرم و مرطوب بسیار باال توضیح سوال: اصوالً فعالیت میکرو ارگانیسم
یی زودتر دچار هاناو شدید است. به همین دلیل مواد آلی طبیعی در چنین مک

تورهایی که از  به همین خاطر گی شده و عمرشان کوتاه خواهد بود.تجزیه و پوسید
بایست پس از استفاده در مجاورت هواي آزاد میاي بافته شده اند، نخ هاي پنبه

 آویخته و خشک شوند.
اي با منشاء گیاهی وکوتاه شدن عمر ادوات ماهیگیري که از توره کاهش دوام

 هاي آلوده ناشی از چیست؟در آب ساخته شده اند
هاي مختلف تجزیه پذیر میکروارگانیسم ه شد که مواد آلی در مقابلدر باال اشار

کنند. یکی دیگر وبت و دما نیز به این امر کمک میبوده و شرایط محیطی مثل رط
ی بدیه از عوامل موثر بر تجزیه مواد آلی میزان بار میکروبی موجود در محیط است.

ن ای وبار بیشتر میکروبی در محیط است  تر باشد به معناياست هرچه آب آلوده
ساخته شده از الیاف طبیعی در  هايناي سرعت بیشتر پوسیدگی تور و یا نخمع
 هاي آلوده است.آب

 

 

 
تحقیق پیرامون محافظت موادنساجی شده مثل نخ در مقابل پوسیده گی به قدمت   بیشتربدانیم

استفاده از الیاف گیاهی در ماهیگیري باز می گردد. در همین رابطه روش هاي 
ت. از شده اسمتعددي براي محافطت الیاف گیاهی از پوسیده گی نیز به کار بسته 

زمره روش هاي عملی که ماهی گیران براي این منظور به کار می گیرند استفاده از 
قطران چوب(کاربو لینئوم) بهتنهایی یا ،قیرهاي استخراج شده از زغال سنگ

اي همخلوط با مواد نفتی، بنزن و غیره است. آغشته نمودن با ترکیبات تانن و روغن
رختان خاص و همچنین ترکیبات فلزي مثلاستخراج شده از پوست بعضی د

نفتنات مس،سولفات مس و اکسید مس(تستالین)،از جمله ،کرومات پتاسیمبی
روش هایی است که توسط مراکز تحقیقات صنعتی ویا صنایع شیمیایی معرفی 

 شده اند.
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میالدي و بواسطه تالش هاي دانشمند  1920توسعه الیاف سینتتیک از حدود دهه   بیشتربدانیم
در ، میالدي 1953(برنده جایزه نوبل سال  H.Staudingerآقاي  معروف شیمیست

علم شیمی ) شروع شد. نامبده دریافت که تمام مواد فیبري از مو لکول هاي 
زنجیره اي طویلی که از اتصال تعداد زیادي واحدهاي مساوي و ساده به هم تشکیل 

اد که الیاف همان خصوصیاتی را نشان می د ویژگیشده اند درست شده است. این 
طبیعی در صنایع نساجی از خود نشان می دهند. بر پایه همین یافته بود که 

در طول پنجاه سال بعد تحقیقات وسیعی صورت گرفت که منجر به  "متعاقبا
توسعه این کشف در جهان شد. در ابتدا نیز این تحقیقات از آمریکا و بعد در آلمان 

ر به خلق اشکال فیبري که تحت عنوان حاصل این پژوهش ها منج استمرار یافت
نامیده شدند گردید. امروزه کشورهاي دیگري مثل "ماکرو مولکول ها "

ژاپن،ایتالیا، انگلیس، فرانسه و روسیه نیز در تولید این نوع محصوالت پیشرو 
 .هستند

  

براي پی بردن هرچه بیشتر به تنوع نام هاي تجاري براي گروه هاي مختلف الیاف 
لیرغم معذالک ع،اشاره شده است آنهابه تعدد اسامی تجاري  3در جدول  ،سینتتیک

این همه اسامی متنوع و زیاد، هنوز نمی توان ادعا نمود که این لیست کامل 
هاي جدید تولید کننده در زیرا، به روز کردن آن با توجه به احداث شرکت،است

 . 4در هرسال کماکان وجود دارد، جدول آنهاکشورهاي مختلف امکان اضافه شدن 
 

 هاي مختلف الیاف سینتتیک در پاره اي ازکشورها بعضی اسامی تجاري گروه  -3جدول 

گروه الیاف 
 اسامی تجاري دربعضی کشورهاي جهان سینتتیک

 انکالون(هلند و انگلستان)، آنزالون(هلند)، (هلند)،آمیالن (PA)پلی آمید 
 ا)نایلون(آمریک استیلون(لهستان)، کاپرون(روسیه)، پرلون(آلمان)،

تریتال(ایتالیا)،  ترگال(فرانسه)، دیولن(آلمان)، ،داکرون(آمریکا) (PES)پلی استر
 ترویرا(آلمان) تترون(ژاپن)، تریلن(انگلیس)،

 درایلن(انگلیس)، کورلن(انگلیس)، کورفی پالست(پرتقال)، (PE)پلی اتیلن 
 ایمپلکس(هلند)، کانه الیت(ژاپن)، اتیلون(ژاپن)، هایزکس(ژاپن)،

مراکلون(ایتالیا)،  (آلمان)، PPستالنهو دانافلکس(دانمارك)، (PP)پلی پروپیلن
 اولسترون(انگلیس) زکس(ژاپن)،-پرو نوفیل(انگلیس)،

پلی وینیل 
 وینیون(آمریکا) تویرون(ژاپن)، ویلون(ژاپن)، (PVC)کلراید

پلی وینیلیدن 
(PVD) ،(ژاپن)ساران (ژاپن و آمریکا) کوره هالون 

پلی وینیل الکل 
(PVAA) ،(ژاپن)وینیلون(ژاپن) مولون (ژاپن)،ِ ژاپن)،کوره مونا( کورالون 
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 تنوع و تعدد اسامی تجاري در گروه هاي مختلف الیاف مصنوعی (سینتتیک)-4جدول 

تعداد اسامی تجاري عالمت اختصاريگروه الیاف مصنوعی (سینتتیک)ردیف

 PA6 88 6پلی آمید 1

 PA6.6 186 6/6پلی آمید 2

 PES 100 پلی استر(تترون) 3

 PE 78 یلنپلی ات 4

 PP 136 پلی پروپیلن 5

 PVC 46 پلی وینیل کلراید 6

 PVD 19 پلی وینیلیدن کلراید 7

 PVA /PVAA 24 پلی وینیل الکل 8

 
 شناسایی الیاف مصنوعی (سینتتیک) 

الیاف مصنوعی را در آزمایشگاه هاي صنعتی با استفاده از خصوصیات فیزیکی و 
می توانند از یکدیگر تمیز داده وشناسایی طی فرآیندهاي مختلف  آنهاشیمیایی 

نمود. اما این کار براي کسانی که در روي کشتی هاي ماهیگیري فعالیت می کنند 
تنها ممکن است بر اساس تجربه امکان پذیر باشد. ولی یک راه ساده و عملی وجود 

را  هاآندارد که با کمترین امکانات و بدون نیاز به تجهیزات آزمایشگاهی می توان 
براي این کار وجود  .این روش، استفاده از شعله براي سوزاندن نمونه است.شناخت

ی کاف،یک فندك یا چراغ الکلی (گازي) همراه با نمونه مورد نظر براي شناسایی
هنرآموزان با رعایت احتیاط کامل و بدور از مواد اشتعال زا در محیط، می  .است

 در قالب فعالیت هاي،ا نظارت بر کار هنرجویانتوانند این روش را به کار گرفته و ب
 5یش خودرا با مندرجات جدول شماره را ترغیب نمایندتا نتایج آزما آنهاکارگاهی،

 .تطبیق و نتیجه گیري نمایند
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 شناسایی الیاف سینتتیک با استفاده از روش سوزاندن -5جدول 
 جنس ا لیاف

مرحله 
 سوزاندن

و پلی آمید  6پلی آمید
6/6 

PA6.6 and PA6 

 پلی استر
PES 

 پلی اتیلن
PE 

 پلی پروپیلن
PP 

 پلی وینیل کلراید
PVC 

PVD 

(Saran) 

پلی وینیل 
 الکل

PVA(A) 

درون شعله

شود و ابتدا ذوب می
-سپس با شعله می

سوزد. دود حاصل 
هاي سفید است. قطره

حاصل از ذوب به رنگ 
 چکد.زرد می

شود و با ذوب می
-ي روشن میشعله

د. دود آن سیاه و سوز
-اي است. قطرهدوده

هاي حاصل از ذوب به 
 چکد.پایین می

چروکیده و ذوب 
-شود و با شعلهمی

سوزد. ي منور می
هاي حاصل از قطره

-ذوب به پایین می
 چکد.

چروکیده و 
ذوب میشود و 
همراه با شعله 
نورانی میسوزد. 
قطره هاي 
حاصل از ذوب 
به پایین 

 میچکد.

به سرعت 
و ذوب  چروکیده

-میشود، اما نمی
سوزد. دوده اش 
ذوب و به مواد ریز 
و سیاه تبدیل 

 میشود.

ذوب میشود و با 
شعله ي روشن 

 میسوزد. 

به سرعت 
چروکیده 

میشود و فر 
میخورد و با 
شعله نورانی 

 میسوزد.

پس از 
برداشتن از 
 روي شعله

با چکیدن قطره هاي 
ذوب شده سوختن 
خاتمه میابد. دانه هاي 

ر انتهاي کوچک د
نمونه ظاهر میشود. 
دانه هاي گرم حاصل 
از ذوب در اثر کشیدن 
به صورت نخ هاي 

 نازك در می آید.

با چکیدن قطره هاي 
حاصل از ذوب، 
سوختن متوقف 
میشود. دانه هاي 
کوچک و سیاه در 
انتهاي نمونه دیده 
میشود. قطره هاي 
ذوب شده و داغ در اثر 
کشیده شدن به 
صورت نخ نازك درمی 

 آیند.

سوختن با سرعت 
استمرار میابد. 
مواد حاصل از 
سوختن قابلیت 
 کش آمدن ندارند.

سوختن به 
آهستگی ادامه 
میابد. مواد داغ 
حاصل از ذوب 
در اثر کشیده 
شدن به صورت 
نخ هاي ظریف 

 در می آیند.

مواد داغ و مذاب 
حاصل قابلیت 
کشیده شدن 

 ندارند. 

بالفاصله 
سوختن متوقف 
 میگردد. مواد
مذاب حاصل از 
سوختن قابلیت 
این را دارند که 
در اثر کشیده 
شدن بصورت نخ 

 ظریف درآیند.

به سرعت به 
سوختن ادامه 
میدهد. مواد 
حاصل از ذوب 
قابلیت کشیده 

 شدن ندارند.

خاکستر 
 باقی مانده

دانه هاي حاصل از 
سخت و ،سوختن، گرد

زرد رنگ وقابل خورد 
 شدن نیستند.

و  دانه هاي سیاه سخت
غیر قابل خورد شدن 

 است.

فاقد دانه هاي 
حاصل از ذوب 
است. همانند 
پارافین شکننده 

 است.

سخت و گرد و 
به رنگ قهوه 
اي تا سیاه 
هستند و قابل 
خورد شدن 

 نیستند.

بدون ذرات ریز 
دانه ( مثل مهره ي 
تسبیح) و بی 
شکل، سخت و 
متمایل به سیاه 

 هستند.

متخلخل، 
متمایل به سیاه 

اشکال  و داراي
نامنظم هستند. 
قابلیت خورد 
شدن دارند، 
ذرات دانه اي 

 شکل ندارند.

سخت و به رنگ 
قهوه اي و سیاه 
است و در 
اشکال نامنظم و 
قابلیت خورد 

 شدن دارد.

شبیه کرفس با بوي  بوي دود
 ماهی

بصورت دوده ي چرب، 
همراه با کمی بوي 
شیرین، شبیه الك و 

 معطر.

شبیه پارافین در 
تن حال سوخ

 است.

بویی شبیه 
آسفالت در 
حال سوختن 
دارد، مثل موم 

 و پارافین.

بوي خوش و نافذ 
شیرین تا ترش 

 دارد.

بوي تند و زننده 
 و نافذ دارد.

نافذ، بویی تند 
شبیه به کلر 

 دارد.
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 افزاییدانش 
هاي تابیده الزم است به اهمیت تاب و تعریف آن به شناخت مفهوم نخ به منظور

  .طور مختصر اشاره شود
  Twistتاب (پیچش)

؛نخ تابیده ویا نخ توربافی اطالق وضعیت مارپیچی اجزاي یک نخ خام  بهتاب واژه 
می شود.از نظر ارزش عددي این واژه بیانگر تعداد تابی است که به ازاي هر واحد 

تعداد تاب در هر متر،و یا در یک اینچ. تاب  "ی افتد، مثالطول در رشته ها اتفاق م
نشان می دهند. میزان تاب در نخ و حتی طناب ها  t/mرابه طور معمول با حروف 

به طور .اردد آنهاتاثیر بسیار زیادي بر نیروي از هم گسیختگی وقابلیت کش سانی 
 .متوسط و سخت،نرم: معمول سه سه درجه از تاب یا پیچش تمایز داده شده است

گاهی ترجیح داده می شود که یک درجه چهارمی نیز به این سه درجه اضافه شود 
 که با نام خیلی سخت از آن یادمی شود.

سطح مطلوب تاب براي یک نخ توربافی به طور طبیعی بستگی به نیازمندي هاي 
 از"که استفاده می شونددارد. تورهاي گوش گیر معموال ماهیگیرينوع ابزار هاي 

نخ هاي داراي تاب نرم برخوردار هستند. اماتورهاي ترال کف و تورهاي پیاله اي 
وبسیاري از ابزارهاي ماهیگیري کوچک نیازمند تاب متوسط در نخ هاي استفاده 
شده در بافت تورخود هستند. تورهاي ترال میان آبی و رشته قالب ها نیز از نخ 

 هاي واجدتاب سخت برخوردار هستند.
نیز به صورت مختصرتوضیحاتی به  Braided nettin yarnورد نخ هاي بافته در م

 شرح زیر اضافه می شود:
نخ هاي بافته از طریق در هم تنیدن تعدادي رشته که به صورت مورب و متقاطع 

ساخته می شود.این نخ ها از شکلی لوله مانند برخوردار هستند. .در هم بافته شده اند
 تعداد،مغزه: مورد توجه است آنهاسه فاکتور ضروري در ساختار در این نوع از نخ ها 

 و نوع رشته و ساختار بافت (نحوه تنیدن).
 افزاییانش د

هاي تمسیس ؛هاگیري نخبراي اندازه ر کتابدز دو سیستم رایج نام برده شده به غیر ا
دیگري نیز وجود دارند که البته خیلی مرسوم نبوده و تنها در معدود کشورهاي 

،معادل بعضی از اندازه هاي الیاف مختلف 7استفاده می شود.جدول  آنهااروپایی از 
 ن می دهد.سینتتیک را در دو سیستم تکس و دینییر نشا

  Metric number عدد متریک
دراین  .نشان می دهند Nmرا با حروف غیر مستقیم است وآنسیستم یک این 

سیستم طول یک کیلو گرم تار را به متربیان می کنند. روش تبدیل آن به سیستم 
  تکس از رابطه زیر محاسبه می شود:
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می باشد ؛ معادل آن در سیستم  20رابر با یک نخ در سیستم عدد متریک ب: ثالم
با استفاده از فرمول باال اگر رقم عدد متریک را درجاي خود قرار  تکس چقدر است؟

 دهیم معادل تکس آن برابر است با:
 Nm 20تکس =  50 

  English number for cottonعدد انگلیسی براي پنبه 
یک سیستم ،داده می شود نشان Neсواحد شمارش انگلیسی پنبه که با حروف  

) و Hankیارد ( یک هانک  840واحد طول در آن مضربی از  .غیر مستقیم است
 20عنوان مثال( به  .است کیلوگرم) 450/0یک پوندانگلیس برابر با(،واحد وزن

Neсیارد  16800است که یک پوند وزنی از یک نخ خام طولی برابر با  ) بیانگر آن
 رح زیر است:روش محاسبه به ش .دارد

16800=840X20=20 Neс 
 تبدیل سیستم ها به یکدیگر :

 داشته باشیم و،چنانچه شماره یک نخ را در یکی از سیستم هاي دینیر و یا تکس
می توان از فرمول زیرنیز استفاده ومحاسبه ، بخواهیم آن را به دیگري تبدیل نماییم

 : را انجام داد
  Tex= 0.111 xTd 

در سیستم تکس از چه نمره ،دینیر 250از جنس پلی استر با الیاف نخ خام : مثال  
 اي برخوردار است ؟

 Tex= 0.111 xTd    = تکس 0,111*   250      27,75  28#
 

 
 هستند. انواع چهار رشته Hawserمعمولترین طناب ها ازانواع سه گرده(رشته اي)   بیشتر بدانید

Shroud و فقط در مهار کشتی به کار ،اي ماهیگیري کاربرد دارندبه ندرت در ابزاره
برده می شود.در طناب هاي سه رشته به سختی می توان فضاي خالی در مرکزبین 

زیرا به هنگام ساخت و تابیدن به شدت تحت فشار قرار می .رشته ها پیدا کرد
 فضاي خالی زیادي در مرکز خود،گیرند. اما طناب هاي چهار رشته و بیشتر

رشته ها مورد ،دارند.این بدان خاطر است که وقتی طناب تحت فشار قرار می گیرد
 12حمایت قرار گیرند و مانع از تغییر شکل آنها شود.در طناب هاي با قطر بیش از 

میلی متر این فضاي خالی با مغزه پر می شود..در طناب هاي چهار رشته مغزه می 
ف به کار برده شده در بافت یک رشته و از از میزان الیا%25معادل "بایست تقریبا

همان جنس باشد. این مغزه بیشتر به صورت یک گرده نازك تر استفاده می شود، 
اما میتواند به صورت یک رشته ثانویه و یا طناب خاص هم باشد. گاهی این مغزه 

 .تواند در قالب استفاده ازالیاف هاي شل ویا نخ هم باشندمی
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 مغزه ازجنس سیم فوالدي  :1مقطع عرضی یک نمونه طناب ترکیبی ؛ -13 شکل

  :الیاف غیر فلزي (سینتتیک)3: مغزه مرکزي، 2 
 

 ،نیز موثر است آنهای که در شناسایی هاي طناب هاي سیم ویژگیکی دیگر از ی  بیشتر بدانید
نوع ساختار در این طناب ها قابل توضیح  4ساختار گرده هاي آن است. به طور کلی 

 و وارینگتون Fillerپرکننده  ،Seale سیل،Standardاستاندارد است که عبارتند از:
Warington.  

که مغزه  هرچند،ها از ضخامت یکسان برخوردارنددر نوع استاندارد تمام سیم
ز بج .اندسیم ها نیز با هم در یک راستا تابیده شده ممکن است ضخیم تر باشد.

 یکسان برخورداربقیه از ضخامت ،ممکن است ضخیم تر باشد سیم میانی که
 شود نیرو به طور یکسان. به همین خاطر وقتی بار مستقیم به طناب وارد میندسته

مرکزي بقیه در تمام الیه ها در یک بجز سیم بر روي همه سیم ها توزیع می گردد.
جهت بدور هم تابیده شده اند. در صورتی که طناب سیمی از چند الیه سیم تشکیل 

رشته  6،هرالیه خارجی نسبت به الیه داخلی خود از نظر تعداد سیم ،شده باشد
گاهی ممکن است سیم مرکزي با چند سیم و یا با مغزه از جنس الیاف بیشتر دارد. 

 .ن شودجایگزی
از  .دو الیه سیم به طور هم زمان بر روي هم پیچیده شده است در نوع سیل؛

غزه م .هاي این نوع طناب تعداد برابر سیم ها در الیه اول والیه دوم برابر استویژگی
نیز در این طناب ها وجود دارد که ممکن است از سیم هاي نازکتر تشکیل شده 

 باشد.
 }9-6/9-1{}، پ:9-9-1}، ب:{7-7-1الف :{

نوع پرکننده ( فیلر) ؛ گرده ها از دو الیه سیم که در یک مرحله به هم تابیده شدهاند 
البته باید اشاره .تعداد سیم ها در الیه دوم دو برابر الیه اول است درست شده است

نمود که چنین حالتی در صورتی امکانپذیر است که البالي سیم هاي هر الیه با یک 
وجود این سیم هاي پر کننده مانع از شش  .زك تر پرشده باشدسري سیم هاي نا

ضلعی شدن گرده ها می شود. مغزه نیز ممکن است از جنس الیاف و یا سیم هاي 
  .فوالدي باشد
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اند  دو الیه سیم به طور هم زمان به هم تابیده شده،در گرده هاي نوع وارینگتون  بیشتر بدانید
ش ولی سیم های.برابر الیه اول است که الیه دوم (الیه بیرونی)تعداد سیم هایش دو؛

از دو ضخامت مختلف برخوردار است. چنین ساختاري بسیار فشرده و قابل انعطاف 
 .است
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هزاران نوع مختلف از انواع قالب در جهان ساخته می شود. ولی رایج ترین آن قالب 
 شکل به تدریج جاي خود را به (J )هستند. قالب هاي  (EZ)شکل و نوع (J ) هاي
 یريماهیگمی دهند. یکی از علل استقبال بیشتر از قالب هاي نوع دوم در  (EZ)نوع 

این سبب می .خمیدگی نوك قالب به سمت داخل و رو به ساق قالب است،تجاري
 نوك آن زاویه و تمایل، گردد تا چنانچه قالب توسط نخ متصل به آن کشیده شود

در دهان ماهی نفوذ نموده و گیرایی لذا بهتر .بیشتري به سمت دهان ماهی پیدا کند
  بهتري پیدا می کند و مانع از فرار احتمالی آن نیز میشود.

 
 دو نمونه از قالب هاي مرسوم در صید ماهی  -23 شکل

 
کارخانه هاي مختلف سازنده قالب  .براي اندازه قالب استاندارد خاصی وجود ندارد  بیشتر بدانید

دارند.لذا اندازه قالب ها بر اساس سیستم شماره  استاندارد خاص خود را"معموال
گذاري که از طرف کارخانه هاي سازنده آن ارایه میشود تعیین می گردد. در حال 

 يماهیگیرسیستم اول که بیشتر در .حاضر دو سیستم براي این کار مرسوم است
ده اندازه قالب با عددي که به عنوان شماره آن تعیین ش از آن استفاده می شود؛

است نسبت عکس دارد. یعنی هرچه قالب بزرگتر باشد شماره آن کوچک تر است 
و برعکس هرچه شماره قالب بزرگتر باشد به معناي آن است که اندازه آن قالب 

، نشان داده می شوند،به 1،2،3در این سیستم شماره ها با اعداد.... .کوچک تر است
 شکل زیرتوجه فرمایید :

 
رعکس سیستم اول است،با افزایش ارزش اعداد، قالب ها نیز در سیستم دوم که ب

در این سیستم شماره قالب ها را به  .از اندازه بزرگتري برخوردار می شوند
هیچ یک از این دوسیستم "ولی اصوال .،نشان می دهند0/1، 0/2، 0/3...،.صورت

د مشخصات بیشتري را در مور 9جزییات ساختار قالب را بیان نمی کند. جدول
 شکل مرسوم در منطقه خلیج فارس را بیان می کند. Jقالب هاي 
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 شکل Jرابطه بین شماره قالب و اندازه هاي آن در نمونه هایی ازقالب هاي -9جدول شماره 

شماره 
  قطر ساقهطول (میلی متر) قالب

 (میلی متر)
 عرض دهانه
 (میلی متر)

ساختار انتهاي 
 ساقه

 چشمی 5/32 4 6/91 1
 چشمی 27 5/3 81 2
 چشمی 25 3 6/74 3
 چشمی 4/22 3 66 4
 چشمی 17 3 57 5
 چشمی 3/15 2/2 53 6
 چشمی 16 2 7/47 7
 چشمی 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
 چشمی 8/9 2/1 29 12
 سرپهن 6/7 2/1 25 13
 چشمی 8 0/1 4/24 14
 سرپهن 5/6 0/1 7/21 15
 چشمی 4/6 9/0 5/21 16
 سرپهن 5/5 9/0 7/16 17
 سرپهن 8/4 9/0 16 18
 چشمی 5/4 7/0 4/14 20

 
نخ هاي ساخته  .جنس و مواد نخ متصل به قالب بسته به روش صید متفاوت است

شده از الیاف پلی آمید،پلی وینیل الکل،پلی استر و یا نخ هاي ترکیبی حاصل از 
براي استفاده از قالب  هاي فوالدي را براي این منظور استفاده می کنند.و سیم  آنها

ضرورت دارد انتهاي میله آن را در قسمت حلقه شده به یک نخ که ، در صید ماهی
طول نخ و ضخامت آن  .بهتر است از انواع تک رشته اي و بی رنگ باشد گره زد

براي گونه هاي  "طبعا .دمحل صید دار و بسته به روش ماهیگیري با قالب و هدف
کوچکتر قالب هاي کوچک با نخ نازك و براي انواع بزرگتر قالب بزرگ و قوي با 

  .نخ ضخیم تر استفاده می شود
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  ساختمان قالب
رجوع  24 شکلبراي شناخت بهتر از اجزا و قسمت هاي مختلف یک قالب به 

قسمت هاي متفاوتی را می توان مشاهده نمود ، در این شکل از نظر ظاهري .نمایید
  :که به شرح زیر نام گذاري می شوند

 

 

 
با اسامی فارسی ومعادل  یک قالب ماهیگیريساختمان قسمت هاي مختلف - 24 شکل

 انگلیسی آن

 رهنمود هاي فنی
ه ب براي هدایت هنرجویان جهت دست یابی.گره هاي قالب بسیار متنوع هستند

را به استفاده از اینترنت با کلید واژه  آنهاسایر انواع گره ها ي قالب می توان 
Hook+ knots + images هاي گرهبخواهید که نمونه آنهاسپس از  .ترغیب نمود-

هاي مشاهده شده در اینترنت را در فعالیت هاي کارگاهی با استفاده از قالب و نخ 
  .تمرین نمایند Monofilamentهاي نایلونی تک رشته 

 
 نمایش انحراف قوس درقالب دو خم (کج قوس) از نماي روبرو -28 شکل
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 قالب هاي خاص
در روش هاي مرسوم  آنهانواع دیگري از ، EZشکل و  Jهاي معمولی قالب غیر از 

صید با قالب استفاده می شوند که از نظر شکل و ساختار تفاوت قابل مالحظه اي 
قالب ، می توان به قالب هاي چند شاخه آنهادارند. از نمونه هاي معروف  آنهابا 

  مصنوعی و قالب هاي سوزنی اشاره نمود.هاي داراي طعمه 
این نمونه از قالب ها به صورت دو و یا سه شاخه ساخته : قالب هاي چند شاخه

بیشتر در روش صید ترولینگ (قالب هاي کششی)  آنهاکاریرد  .می شوند
درجه و یا کمترنسبت به  90با یک زاویه "درانواع دو شاخه قالب ها معموال.است

 . 31و از ساق قالب به هم چسبیده اند،شکل هم قرار گرفته 

 
 ساختار یک قالب دوشاخه-31 شکل

اما در انواع سه شاخه که آنهم در روش صید با قالب هاي کششی استفاده می 
درجه نسبت به هم قرار دارند و از ساق قالب به هم  120قالب ها با زاویه ،شود

شکل  Jاخه بیشتر از نوع هرچند شکل قالب هاي چند ش. 32 چسبیده اند،شکل
با "هستند،اما انواع کج قوس نیز وجود دارند. قالب ها ي چند شاخه را معموال

ل (شک،طعمه مصنوعی تجهیز می کنند تا ماهی نسبت به آن تمایل و توجه نماید
33 .( 

 
 ساختار قالب هاي سه شاخه و موقعیت شاخه ها نسبت به یک دیگر. -32 شکل

 
 سه شاخه همراه با طعمه مصنوعی قالب هاي -33 شکل
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 Luresقالب با طعمه مصنوعی
با قالب هاي کششی به استفاده از قالب هایی که یه  ماهیگیريپیشتر در روش 

صورت طعمه مصنوعی تزیین شده اند اشاره شد. در اینجا به این موضوع بیشتر 
 پرداخته می شود. 

ن طعمه هاي طبیعی آن را به اگر رژیم غذایی ماهی و عادات رفتاري آن و همچنی
می توان با ساخت نمونه هاي مصنوعی از طعمه و مخفی ،درستی شناسایی نماییم

ساخت  .آن را شکار کرد،نسبت به فریفتن ماهی هدف صید،نمودن قالب در آن
قالب هاي تزیین شده با پر و الیاف رنگین به صورت حشرات مصنوعی براي صید 

تزیین قالب با الیاف پالستیکی رشته مانند به صورت ، ها ماهی قزل آال در رودخانه
شیر ،براي صید ماهی هاي شکارچی دریایی مثل کوتر،گالیت، اسکویید و یا ساردین
 (شکل ،ز این نوع طعمه هاي مصنوعی هستندنمونه هاي بارزي ا،و انواع تون ماهیان

34.(  
 

  
 مه مصنوعیانواع قالب هاي تزیین شده به صورت طع-34شکل 

 Jigsقالب هاي سوزنی
قالب هاي سوزنی که به عنوان تنها ابزار صید تخصصی اسکویید ها شناخته می 

متمایز از قالب هاي معمولی که انواع آن در باال توضیح داده "شوند، ساختاري کامال
شد دارند. این ها به صورت دوکی شکل بوده و در یک انتهاي خود از یک الی سه 

)گرد خورشیدي که پیرامون آن را سوزن هاي تیز فرا گرفته برخوردار  صفحه (مقره
دو سر بدنه دوکی شکل نیزبه حلقه هایی وصل است که نخ قالب را به آن  .هستند

گره می زنند. این قالب ها را می توان به صورت منفرد و یا با فاصله و به تعداد 
از هم وصل نموده ،یک متري)"بر روي یک رشته نخ با فواصل معین (معموال، انبوه

 اآنه شکار و در هنگام شب با استفاده از چراغ هاي پرنور براي جلب اسکوییدها و
در این نوع از قالب نیز هیچ نوع طعمه اي مورد استفاده قرار  .مورد استفاده قرارداد

 زیرا خود به نوعی جزو طعمه هاي مصنوعی نیز به حساب می آیند،،نمی گیرد
 ). 35(شکل 
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 نمونه اي ازقالب هاي سوزنی ویژه صید سرپایان(اسکویید) -35 شکل

 
با جیگ بدین شکل است که بدن سرپایانی مثل اسکویید به حدي  ماهیت صید

نرم است که وقتی به سمت جیگ حمله ور می شود و سعی بر شکار این طعمه 
بر  همصنوعی میکند ؛بدنش و یا بازوهایش به راحتی توسط سوزن هاي تعبیه شد

روي جیگ خراشیده و سوراخ گردیده و تعدادي از این سوزن ها در اندام هاي آن 
فرو رفته و به دام می افتد. قالب هاي سوزنی را هم می توان به صورت انفرادي و 

 .36شکل ،دستی و هم به صورت انبوه (رشته اي) به صورت مکانیزه به کار گرفت

 
 کشیدن قالب هاي سوزنی (جیگ)،الف:دستی؛ب:مکانیزهدو نمونه وینچ مخصوص باال  -36 شکل

دکمه -6توپی نخ جمع کن،-5قرقره لوله اي،-4صفحه توري،-3نخ اصلی،-2قرقره هادي،-1
دیواره -8سرسره هدایت صید به محل جمع آوري،-7هاي تنظیم سرعت موتورالکتریکی، 

 قایق.
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 با قالب  ماهیگیريطعمه و نقش آن در 
بویژه  ،ماهیگیري با استفاده از قالبموفقیت درکی براي نوع و کیفیت طعمه خورا

در روش هاي قالب دستی و النگ الین جزو فاکتورهاي موثر و کلیدي محسوب 
می شود.طعمه می بایست مناسب با صید هدف انتخاب گردد. همچنین باید تازه 
و داراي بوي مناسب براي جلب ماهی به سمت آن باشد.طعمه می بایست از سفتی 

ناسبی براي باقی ماندن بر روي قالب در طول مدت زمانی که در آب باقی می م
کوچک مثل خامه ماهی و یا "گونه هایی از ماهی هاي نسبتا .ماند برخوردار باشد

جک ماکرل در ماهیگیري با استفاده از روش صید با رشته قالب هاي طویل براي 
ند. گونه هایی مثل صید گونه هایی مثل مارلین و تون بسیار مناسب هست

گوشت صدف هایی مثل ماسل که منجمد شده باشند ،میگو، ماکرل، گواف،اسکویید
نیز براي صید به روش یاد شده و حتی سایر روشهاي صید با قالب مطلوب بنظر 

مطالعاتی نیز بر روي استفاده از طعمه هاي مصنوعی بودار در  "می آیند. اخیرا
آن موفقیت آمیز باشد،مشکالت مربوط به خرید یا چنانچه نتایج .دست تجربه است

جمع آوري و نگهداري طعمه هاي طبیعی تا حد زیادي در ماهیگیري با رشته قالب 
دراستفاده از ماهی هاي خوراکی که می توانند ها حل خواهد شد. از سوي دیگر

  به عنوان طعمه صرفه جویی خواهد شد.،مورد مصرف انسانی قرار گیرند
 

ی براي جلوگیري از حرکت رشته نخ هاي فرعی(طناب فرعی) در طول طناب اصل  بیشتر بدانید
النگ الین می بایست دو مانع در طرفین آن بر روي طناب اصلی ایجاد 

این کار را در گذشته با ایجاد دو گره در طرفین محل اتصال طناب "معموال.نمود
اما در حال حاضر می توان با استفاده از نوعی  .فرعی بر روي اصلی انجام می دادند

 .ود این مانع را ایجاد نمودبوشن کوچک تو خالی که طناب از درون آن رد می ش
در شکل زیر یک نمونه .می گویند (Stopper)سدکننده  "این بوشن ها را اصطالحا

 .از این سد کننده که بر روي نخ اصلی تثبیت شده است مشاهده می نمایید
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 ساختار کلی یک رشته قالب طویل و اجزاي آن  -40 شکل

 محاسبه وزن مواد و ابزارهاي ماهیگیري در آب
در هوا وزن معینی  آنها.ی برخوردار هستنداز چگالی هاي متفاوتواد مختلف م

دچار تغییراتی می شودکه بر خصوصیات آنهادارند،اما با فرو رفتن در آب وزن 
تاثیرگذار بوده و باید مورد توجه قرار گیرد. در فعالیت هاي ماهیگیري  آنهاکاربري 
ري ماهیگیبسیار قابل اهمیت بوده و در طراحی و استفاده از ابزارهاي  ویژگینیز این 

به آن توجه می شود. در این رابطه باید چگالی مواد شناخته شده باشد و ضرایب 
اعم از آب شیرین(رودخانه ها و دریاچه ،اصالحی تغییر چگالی در مایعاتی مثل آب

ها) ویا آب هاي شور(دریا و منابع آبی شور) در دسترس باشد. خوشبختانه تمام 
زیک مواد قابل دسترسی است. در این کتاب نیز این ارقام در منابع مرتبط با فی

بسیاري از این خصوصیات براي موادي که به طور معمول در ماهیگیري کاربرد 
 در جداول مجزا ارائه شده است.،دارند

براي محاسبه وزن یک ماده وتغییرات وزنی آن در آب از رابطه زیر می توان استفاده 
 نمود:

P=A X {1-Dw /DM} 
 اال :در رابطه ب

P (کیلوگرم) وزن در آب =kg 
A(کیلوگرم) وزن در هوا = kg 

DW گرم بر سانتی مترمکعب (= چگالی آبg/cc(، چگالی آب شیرین
  1,026چگالی آب دریا=،1,00=

DM) چگالی ماده =g/cc( 
* ضرایب اصالحی که در باال به آن اشاره شد ودر جداول مربوطه ارائه شده است 

همراه است. اگر ضریب مثبت باشد نشان دهنده نیروي فرورونده ) -با عالیم (+) و(
(غرق شونده) وضریب منفی مبین نیروي شناوري آن ماده است. براي به دست 
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آوردن وزن کمیت معینی ازیک ماده در آب، کافی است که وزن آن ماده در هوا را 
 درضریب آب(شور یا شیرین) ضرب نماییم تا وزنش در آب به دست آید.

کیلوگرم چوب پنبه(وزن درهوا) ؛در آب شیرین و شور از چه وزن  5/1: 1ثالم
 (نیرویی)برخوردار است؟

ضرایب اصالحی چوب پنبه به ترتیب براي آب شیرین ،جدول شماره.....پاسخ: در  کیلوگرم نیروي منفی شناوري* برخوردار  4,5در آب شیرین از ←͠و  3,00 -
 (-)x3.00(-)=4.5 1.5  است
 4,5کیلو گرم چوب پنبه قادر به شناور نگه داشتن  1,5ن بدان معنی است که *ای

 کیلو وزنه درآب شیرین است.
-(=  4,65 (-) کیلوگرم نیروي منفی شناوري* برخورد است. 4,65در آب شور از 

( 1.5x3.10 
کیلو گرم چوب پنبه قادر به شناور نگه داشتن  1,5*این بدان معنی است که 

 نه درآب دریااست.کیلو وز4.65
اگر ، وزن دارد کیلوگرم 6/24(نایلون) که در هوا پلی آمید توده اي از نخ: 2مثال 

 در آب شیرین و آب دریا قرار گیرد از چه وزنی برخوردار خواهد بود؟
بنابراین  ← x 6/24+  12/0= ← +12/0ضریب اصالحی پلی آمید در آب شیرین = 

+ کیلوگرم 95/2نیروي فروروي مثبت به وزن  توده نخ در آب شیرین داراي این
 خواهد بود 

ابراین بن ← x 6/24 10/0=  ← + 10/0ضریب اصالحی پلی آمید در آب دریا =
 + کیلوگرم است. 46/2داراي نیروي فروروي مثبت به وزن  توده نخ در آب دریا این

 محاسبه وزن یک تور گوش گیر عمقی در آب :3مثال 
 

 در هوا وزن نده توراجزاي تشکیل ده
(Kg) 

 وزن در آب دریا
(Kg) 

 -430/0 060/3 رشته)2میلی متر(6با قطر  PPطناب از جنس
چشمه با اندازه  11x900تور از جنس پلی آمیدداراي 

 +Rtex= 360/1 136/0 450میلی متر(در حالت کشیده)،  140

 گرم(در هوا)، یا21عدد باوزن هریک 46تعداد کرف -1
 -000/3 970/0 گرم) 60ریک به وزن عدد ه 50( -2

یا؛عدد 180گرمی از جنس سرب به تعداد80وزنه ها -1
 گرم) 200قطعه سنگ با وزن متوسط هریک 111(-2

400/14 
200/22 100/13+ 

 790/19: جمع کل
590/27 806/9+ 

از طریق جمع نمودن وزن تمامی ،گوش گیربا مشخصات ذکر شده در باالوزن تور
لحاظ نمودن عالیم فاکتورها محاسبه شده است. عالمت + جمع کل حاصله با ،اجزاء

ک میتواند ی،بیانگر نوع توري است که ساخته شده؛لذا چنین توري با عالمت (+)
 .کیلوگرم در آب باشد 806/9تورگوش گیرعمقی با نیروي فروروي 
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 هاي شیرین وشورول چگالی مواد وتغییرات آن در آبجدا
 تفلزا

  اصالحی ضرایب با آب همراه آن در و تغییرات فلزات چگالی -12 جدول

 چگالی ضرایب اصالحی
(g/cc) آب شیرین آب دریا نوع فلز 

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

+86/0 
+89/0 

 الی 4/7
 مفرغ(برنز) 9/8

+86/0 
+87/0 

+86/0 
+87/0 

 الی 2/7
 چدن 8/7

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

 

 منسوجات
 چگالی الیاف و مواد مورد استفاده در نساجی همراه با ضرایب اصالحی تغییرات در آب  -13جدول 

 چگالی ضرایب اصالحی
(g/cc) آب شیرین آب دریا مواد 

 Kevlarآرامید(کوالر) 20/1 17/0+ 15/0+
 پنبه 54/1 35/0+ 33/0+
 Hempکنف 48/1 32/0+ 31/0+
 Linenلینن 50/1 33/0+ 32/0+
 Manilaمانیال 48/1 32/0+ 32/0+
 PAپلی آمید 14/1 12/0+ 10/0+
 PESپلی استر 38/1 28/0+ 26/0+
 PVAپلی وینیل الکل 30/1 23/0+ 21/0+
 PVC پلی وینیل کلراید 37/1 27/0+ 25/0+
 PVDپلی وینیلیدن 70/1 41/0+ 40/0+
 Ramieرامی  51/1 34/0+ 32/0+
 Sisalسیزال 49/1 33/0+ 31/0+
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 منسوجات
 هاي شیرین و شوربا ضرایب اصالحی در آبآن تغییرات و بعضی مواد سینتتیک چگالی -14جدول  

 چگالی ضرایب اصالحی
(g/cc) رینآب شی آب دریا مواد 

 (PE)پلی اتیلن 95/0 05/0- 08/0-
 (PP)پلی پروپیلن 90/0 11/0- 14/0-

پلی استایرن منبسط  10/0 00/9- 26/9-
 (PES)شده

 

 مواد نفتی
 هاي شیرین وشوربا ضرایب اصالحیآب آن درتغییرات و بعضی مواد سوختی چگالی -15جدول 

 چگالی ضرایب اصالحی
(g/cc) شیرینآب  آب دریا مواد نفتی 

 بنزین معمولی یا سوپر 72/0 39/0- 43/0-
 نفت چراغ 79/0 27/0- 30/0-
 گازوییل 84/0 19/0- 22/0-
 نفت خام سنگین 86/0 16/0- 19/0-
 نفت خام سبک 79/0 27/0- 30/0-
 نفت سوخت سنگین 99/0 01/0- 04/0-

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

 

 حسایر انواع مصال
 هاي شیرین وشور با ضرایب اصالحیدر آب  سایر موادتغییرات چگالی  -16جدول 

 چگالی ضرایب اصالحی
(g/cc) آب شیرین آب دریا مواد 

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

 بتون 1/3الی 8/1 68/0تا 44/0+ 67/0تا+43/0+
 سفال 2/2 55/0+ 53/0+
 شیشه 5/2 60/0+ 59/0+

 الستیک 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 شیرین و شور با ضرایب اصالحی در آبآن تغییرات و بعضی ازانواع چوب چگالی -17جدول 

 چگالی ضرایب اصالحی
 (g/cc) 

 انواع چوب
 شیرین آب آب دریا

 خیزران 5/0 00/1- 05/1-
 سرو قرمز 38/0 63/1- 70/1-

 Red cedar 
 Cedar whiteسرو سفید  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 خشک  65/0 54/0- 58/0-
 بلوط تر(سبز) 95/0 05/0- 08/0-
 Pineکاج 65/0 54/0- 58/0-
 Pine,oregonکاج اورگون  51/0 96/0- 01/1-
 کاج نقره اي 41/0 44/1- 50/1-

Pine poplar 
 Oplarسپیدار 48/0 08/1- 14/1-
 Spruceکاج نوئل 40/0 50/1- 57/1-
 Teakچوب ساج  82/0 22/0- 25/0-
 گردو 61/0 64/0- 68/0-

 
 سایر مواد

  با ضرایب اصالحیدر آب  آن تغییراتو روغنیخ وچگالی  -18جدول 

 چگالی ضرایب اصالحی
 (g/cc) 

 مواد
 آب شیرین آب دریا

 یخ 95/0 11/0- 14/0-
 روغن 95/0-90/0 11/0- 14/0-
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 مثال هایی در مورد تغییر میزان شناوري بر اساس مدت غوطه وري درآب

 
  غوطه وري ي مختلفآنهازمب در در آآن تغییرات وچگالی چوب و چوب پنبه  -19جدول 

مدت غوطه وري در 
 آب
 چوب

 روز پانزدهم روز دهم روز صفر

 Kgf5/4 0/4 0 چوب پنبه
 Kgf2 0/1 0 چوب

 
 

 نشانه هاي اختصاري (نمادها)
مواد و اجزاي مورد استفاده در ساخت ابزارهاي  بعضی اختصاري مرتبط با حروف -20جدول 

 ماهیگیري

 انگلیسی یفارس عالمت اختصاري
AL آلمینیوم Aluminum 
BR برنز Brass 

CEM سیمان Cement 
COC (الیاف نارگیل)نارگیل Coire (coco) 
COP الیاف کوپولیمر Copolymer-Fiber 

COMB طناب ترکیبی Combination rope 
D ارتفاع Depth 

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

GALV گالوانیزه Galvanized 
L طول به میلی متر Length(mm) 

MAN مانیال Manila 
MAT مواد Material 

MONO (مونوفیالمنت) تک رشته Monofilament 
PA پلی آمید Polyamide 
PB سرب Lead 
PE پلی اتیلن Polyethylene 

PES پلی استر Polyester 
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 انگلیسی یفارس عالمت اختصاري
PL پالستیک Plastic 
PP پلی پروپیلن Polypropylene 

PVA پلی وینیل الکل Polyvinyl alcohol 
PVC پلی وینیل کلراید Polyvinyl chloride 
PVD پلی وینیلیدن کلراید Polyvinylidene chloride 
RUB الستیک Rubber 
SELV (در تور )حاشیه دوزي Selvedge 
SIA ر)کرف (شناو Siamese (Float) 
SIS سیزال Sisal 
SST استینلس استیل Stainless steel 
ST فوالد Steel 
SW هرزگرد Swivel 
SYN (کلی)الیاف سینتتیک Synthetic fiber (General) 
WD چوب Wood 

WIRE طناب سیمی فوالدي Steel wire rope 
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 تکمیل شود:} جدول بایدتوسط رسام توجه:ستون نماد{
 ماهیگیرينمادها و نشانه هاي اختصاري مورد استفاده در نقشه ابزارهاي  -21جدول 

 نام انگلیسی نام فارسی  نماد
ᴓ قطر Diameter 

طاقه باالیی(سطح باالي درتور  
 ترال)

Upper panel 

طاقه زیرین(سطح زیرین درتور  
 ترال)

Lower panel 

 Side panel (درتور ترال) سطوح جانبی 
 Purse ring لقه زیرین در تور پرسینح 
 N-direction in netting (در تور) Nجهت  

 Thickness ضخامت ←‖→
 Approximately تقریبی  Optional دلخواه ....../.......

 Circumference محیط 
 Double braided بافت مضاعف 
 Mesh چشمه تور 
 Knotless(Raschel تور بدون گره (راشل) 

type) 
 Moji( Knotless (Moji type)تور بدون گره (نوع موجی  
Knotless (twisted type) تور بدون گره (بافت لوله اي) 
 Braided نخ گیس باف (بافته شده) 
 Twisted نخ تابیده 
 Current جریان آب 
 Wind باد 
 Fish ماهی 
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 ارهاي مورد استفاده در ماهیگیري شایستگی کار با مواد و ابزارزشیابی 
 ماهیگیريکار با مواد و ابزار هاي : شرح کار

 ارک ،هاقالب انواع با کار ،هاطناب انواع با کار ،گیريماهی هاينخ با کار، گیريماهی هايابزار و مواد با کار
 وزنه و بویه با کار گیريماهی هايتور با

 استاندارد عملکرد :
 دتواننمی هنرجویان ،گیريماهی ابزارهاي و مواد با کار تگیشایس کسب و یادگیري واحد اتمام از پس
 خن ظرافت میزان محاسبه در گیرياندازه هايسیستم از و بداند را آنها با کار و گیريماهی هاينخ انواع

 يبرا را آنها از استفاده و شناخته را ماهیگیري هايقالب انواع توانست خواهند همچنین .نماید استفاده
 ناسبمت تور انتخاب نحوه و هاگره انواع ،ماهیگیري تورهاي مشخصات قادرند هنرجویان نماید. تجربه صید
 اییآشن ماهیگیري هايبویه و کرف انواع با توانندمی همچنین گیرند. کار به و محاسبه را ماهی اندازه با

 نمایند. محاسبه گیريماهی در کار براي را هاکرف شناوري میزان و فیزیکی شخصاتم و کنند پیدا
 شرایط انجام کار و تجهیزات :

 کمک کاناتام به دسترسی آموزش؛ و کار محیط در مناسب تهویه و استاندارد دماي :شرایط
 .)شیالتی کتب و اینترنت ،رایانه آموزشی(فیلم،

 اییهنمونه ،بزرگ طشت یا پالستیکی حوضچه ،آزمایشگاهی ظروف ،دقیق ترازوي کش،خط تجهیزات:
 و کرف از هایینمونه و سیمی هايطناب از نمونه قطعات مصنوعی، و یطبیع الیاف با هايطناب و نخ از

 وزنه و بویه
 معیار شایستگی:

 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولی از  مرحله کار ردیف

  1 بافیتور هايکار با نخ 1

  1 طناب انواع با کار 2

  1 گیريهاي ماهیکار با انواع قالب 3

  2 ماهیگیري تورهاي با کار 4

  1 ها، کرف و وزنهبویه انواع با کار 5

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

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

2 

 

   میانگین نمرات

 می باشد 2حداقل میانگین نمرات هنرجو براي قبولی 
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 3 پودمان
 ذخایرآبزیان ارزیابی هاي مدیریت ماهیگیري وروش

چه بوشهر است که فضاي حوض استان صیادي دیر در توضیح عکس: عکس ابتداي فصل مربوط به بندر
 شناوريهاي مختلف دهی ناوگان صیادي در کالسدهد. نظم و سامانو اسکله و موج شکن را نشان می

هیگیري ار محوطه بندر ماصید و پشتیبانی آنها در کن ۀعملیات تخلی شود کهقایق و موتورلنج دیده می
سیساتی مثل سایبان براي تخلیه صید و توزین ماهی، ساختمان مدیریت أامکانات و ت شود.انجام می

از آنجا که بندر ماهیگیري  شود.و غیره در تصویر مشاهده می وز صیددفتر صدور مج، بندر ماهیگیري
لذا واجد اهمیت  ،شودهاي ماهیگیري محسوب میصال خشکی و دریا در فعالیتبه عنوان نقطه ات

 زیادي در مبحث مدیریت ماهیگیري است.
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 ساعت؛  60کل ساعت:
 ساعت؛  36ساعت نظري:
 ساعت 24ساعت عملی:

 جه به اهمیتهنرجو پس از پایان این فصل قادر خواهد بود با تو هدف کلی فصل:
، هاي آبزي خلیج فارسبندي اکولوژیک انواع آبزیان و گروهمنابع آبزي با تقسیم

 ،از کاربردهاي ارزیابی ذخایرو ضمن آگاهی  گردددریاي عمان و دریاي خزر آشنا 
هاي برداري پایدار ذخایر آبزي بپردازد و از روشهاي مناسبی از  بهرهبه شیوه

 .ندکوالنه استفاده ئاي دستیابی به اهداف ماهیگیري مسمدیریت ماهیگیري بر
 کتاب  هاي پیشین:دانسته

 کاربرد -3 ،ذخایرآبزیان ارزیابی -2 ،آبزیان اکولوژیک بررسی -1مراحل کاري:
 ماهیگیري مدیریت هايروش -4 ،ماهیگیري مدیریت

 

 ارزشیابی تشخیصی
قبل از بیان اهمیت و ضرورت بهتر است به  ،در این بخش یعنی در ابتداي جلسه

رت منابع آبزي و مدیریت عنوانِ پرسش آغازین در خصوص اهمیت و ضرو
د مطالب جدی آنان،ات ا با  توجه به سطح معلومسؤال شود ت جویانماهیگیري از هنر

 در این بخش ارائه شود.
 سؤاالت پیشنهادي:

 است؟ چگونه دریایی هايدراکوسیستم آبزیان اکولوژیک بنديتقسیم 
 شود؟می انجام چگونه آبی هايمحیط در آبزیان ذخایر میزان برآورد 
 است؟ برخوردار ايویژه اهمیت از آبزي منابع از پایدار برداريبهره چرا 
 دارد؟ اهمیتی چه والنهئمس يماهیگیر 
 دارد؟ وجود والنهئمس ماهیگیري مدیریت براي هاییروش چه 

 
به  آنهااالت به همه ؤضرورت ندارد که پس از پرسیدن س در این قسمت حتماً

بلکه در این مرحله به صورت کلی و کوتاه پاسخ داده  ،صورت کامل پاسخ دهید
 هايیعنی اهمیت و ضرورت روش ،شود. سپس به بیان اهمیت و ضرورت این فصل

 آبزیان پرداخته شود. خایرذ و ماهیگیري مدیریت
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 افزایی:دانش
، تنانکه برخی نرمحالیدر، ندانواع ماهیان از نظر ظاهري شناخته شده هست

راحتی نتوانیم تشخیص دهیم. الزم است تا پوستان را شاید بهخارتنان و سخت
 .حدودي با این آبزیان آشنا شویم

 تنان:نرم -1
دومین شاخه از نظر فراوانی ، پایانگونه بعد از بند 50000با بیش از تنان شاخه نرم

اي عظیم الجثه هصدف، پایانشاخه داراي تنوع باالیی، از جمله شکمند. این هست
مدي وجود دارند که هاي جزروهاي متنوع بسیاري در آبگونه است.،و اختاپوس

برداري را نام برد که در بسیاري از کشورهاي جهان بهرهها نها و حلزوتوان صدفمی
هاي ولی در آببرداري اقتصادي ندارد، ور ما مورد بهرهکه در کشحالیشوند درمی

و  یداسکوی، تنان از قبیل ماهی مرکبخلیج فارس و دریاي عمان برخی از نرم
 شوند.هاي مروارید ساز یافت میصدف

 خارتنان: -2
که در ایران مورد حالی، درشوندر بسیاري از کشورهاي جهان صید میخارتنان د

توان گونه است که می 5300ن شاخه داراي حدود گیرند. ایبرداري قرار نمیبهره
این شاخه  يدریایی و عروس دریایی را نام برد. اعضاخیار، توتیا، ستاره دریایی

ه ک هستندنات کلسیم دریایی و داراي یک اسکلت داخلی از جنس کرب منحصراً
 ند.، ابعاد مختلفی داربسته به گونه

 سخت پوستان: -3
-، جزء سختمیگو و خرچنگشاه، جانور دریایی از قبیل میگو 35000در حدود 
ز شوند. برخی اا حشرات در خشکی مقایسه میاز نظر فراوانی ب هستند کهپوستان 
بسیار کوچک ز نظر اندازه در تمام طول حیات ا ،پایانپوستان، از جمله پاروسخت

 مانند.و پالنکتونیک باقی می

 دانش افزایی:
 ها و بونیتو ماهیان هستند.تون، هااین خانواده شامل ماکرل

 هاي زیر وجود دارند:فارس و دریاي عمان گونههاي خلیجدر آب
 تون ماهیان گرمسیري: -1

که بر حالیند درهستگونه گیدر و گونه هوور مسقطی از تون ماهیان گرمسیري 
هاي گونه، هاي ساحلیت و برخی خصوصیات، از قبیل مهاجرتاساس مکان زیس
اد از تون ماهیان ساحلی محسوب شیر و قب، تون منقوش، زرده، دراز)هوور (تون دم

 ند.الزمنیز از خانواده تون ماهیان هستها از قبیل گونه طالل برخی گونه ند.شومی
ي جنوب هااهیان حجم قابل توجهی از ترکیب صید آببه ذکر است که صید تون م

 دهد.کشور را به خود اختصاص می
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 (Small Pelagic) زي ریزماهیان سطح -2
 افزایی:دانش

، ياکنند؛ مانند مهاجرت تغذیهطی مهاجرت میمحیماهیان به دالیل مختلف زیست
هاي اي مهاجرتها. به طور کلی ماهیان دارمهاجرت براي دفع انگل، تولید مثلی
 :زیر هستند

قسمت اعظم عمر خود را در دریا این ماهیان  ):ماهیان آنادراموس(باالرو -1
، د ماهیان آزادمانن ؛کنندمثل به آب شیرین مهاجرت می گذرانند و براي تولیدمی

 گویند.نیز می» رودکوچ«،ماهیان آزاد به .گردانماهی سفید و دهان
ماهیانی که محل اصلی زیست آنها آب شیرین است  رو):کاتادراموس(پایین -2

 ؛هستند دریا کوچ کنند و(دریا) مهاجرت میمثل به آب شور ولی براي تولید
 .مارماهی مانند

این ماهیان از آب شیرین رودخانه به  هاي آمفی دراموس(هردو رو):ماهی -3
-یا تخمها تولید مثل این مهاجرت ةانگیز  .کنندمی دریا و بالعکس مهاجرت

 ؛ردگیغذا صورت می از جملهبلکه براي برآوردن سایر نیازهاي خود  ریزي نیست،
  ها.گوبی مانند

آب شیرین زندگی و در  ماهیان همیشه در نای ماهیان پوتامودراموس: -4
هاي پایین آالي خال قرمز که از قسمتکنند. مانند قزلمی همانجا مهاجرت
 کند.اجرت میهاي باالتر مهرودخانه به قسمت

 ماهیانی که تمام عمر خود را در دریا و اقیانوس  :روماهیان اقیانوس -5
 کنند، مانند اغلب از یک قسمت به قسمت دیگر مهاجرت می و گذرانندمی
  ماهیان و کیلکاي خزر.تون

 :افزاییدانش
ل فصاستفاده از ، می توان انجام داد مدیریت ماهیگیري براي ی کههایوشریکی از

یکی از  ،از طرف دیگر، استبرداري هاي تحت بهرهممنوعیت و آزادي صید گونه
ي ریزفراهم آوردن شرایط الزم براي حداقل یک بار تخم، برداريارکان پایداري بهره

عیت صید الزم لذا قبل از اعالم فصل ممنواست؛ برداري هاي تحت بهرهبه گونه
این الزم است با استفاده از بربنا، خص گرددرسی و مشریزي براست که فصل تخم

برداري صورت گیرد. نمونه ، هاي مختلف سالشناورهاي تحقیقاتی و تجاري در ماه
یزي رگونی براي چگونگی پی بردن به فصل تخمهاي گوناراه ،بسته به نوع آبزي

 :استوجود دارد که شامل موارد زیر
پوستان مثل میگو و ماده که در سخت ظاهري تخم در زیر بدن جنس ۀمشاهد -1

 میگو وجود دارد.شاه
شکمی آبزي  محوطۀ رسی مراحل باروري جنس نر و ماده که با باز کردنبر -2

ي ها رگفقدان وزن و وجود یا ، شکل ظاهري، و بر اساس رنگاست پذیر امکان
 ریزي را تعیین کرد.توان زمان تخمخونی می
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 ومی کنیم گانه وزن وناد یا اندام جنسی نر و ماده را جداگ، گشاییپس از کالبد -3
شاخص بدنی گونادي را مطابق فرمول زیر ، با انجام عملیات تقسیم بر وزن کل بدن

کنیم. ذکر این نکته الزم است که در زمان تکامل گوناد این شاخص محاسبه می
گوناد به ، زيریچون در زمان تخم  ،ریزي داردعدد بیشتري نسبت به زمان تخم

این بربنا ؛دهدمقداري از وزن خود را از دست می، ریزيدلیل ریزش اسپرم و تخم
 هاي مختلف این مطالعه صورت گیرد.الزم است در ماه

 100) بر وزن بدنوزن گوناد ( شاخص بدنی گونادي =
ي زیر آب توسط غواص یا تعبیه ها رسیریزي  در برمستقیم تخم مشاهدة -4
 تحرك که مخصوص برخی آبی در مورد آبزیان ساکن یا کمهاي زیرربیندو
 .ها استتنان و صدفخار

 ریزي آبزیان که با شناخت از منطقۀتخم انی نسبی تعداد الروها در منطقۀفراو -5
 این مطالعه هم نیاز به تکرار در طول سال دارد.، ریزيتخم
ه لذا با طرح مسئل ؛گرددآبزي تعریف میریزي فصل تخم، این با مطالعه فوقبربنا

 عیت صید را توان فصل ممنودر جلسات کمیته مدیریت صید شیالت می
ریزي اجازه حداقل یک بار تخم، عیترسانی کرد و صیادان با رعایت این ممنواطالع

 دهند.می موردنظررا به آبزي 
با شروع گرم شدن آب  کپور وکفال، یاي خزر از قبیل ماهی سفیداکثر آبزیان در

. کنندریزي می دریاي خزر و رود خانه هاي مرتبط وارد آبهاي شیرین شده و تخم
و در دریاي خزر  می شودبرخی آبزیان از قبیل کیلکاي معمولی وارد آب شیرین ن

ریزي این گونه در فصل تخم ، بر اساس مطالعات صورت گرفته .کندتخم ریزي می
 ت زمانی آن بستگی به تغییرات درجۀاکه تغییراست اه میز حدود آبانفصل پای

 .حرارت آب دارد
 

بحث در کالس خصوص شرایط زیستی و اکولوژیک ماهیان خاویاري دریاي خزر  در  بحث کالسی
 .کنید

 

 :دانش افزایی
 برون:ماهی ازون -1 

–رود  ریزي بهبه منظور تخم ن در تمام دریاي خزر وجود دارد وبروماهی ازون
مهاجرت  کند.رود مهاجرت می رود و گرگانسفید، اترك، اورال، اهاي ولگخانه
ماه بر هاي شمال دریاي خزر و از اواخر اسفند ریزي از اواخر ماه مارس در آبتخم

 هاگیرد. این ماهیجه حرارت در سواحل جنوبی دریاي خزر صورت میاساس در
به  جنس ماده یسالگ 8تا  7، و ی جنس نرسالگ  7تا  6براي اولین بار در سنین 

و به منظور  هستندرسند. تمام گونه هاي ماهیان خاویاري رود کوچ بلوغ جنسی می
 شوند.هاي شیرین می ریزي وارد آبتخم
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 ماهی روس:تاس -2
ریزي در اواخر اسفند و ماهی نیز همانند سایر ماهیان خاویاري به منظور تخمتاس

هاي گذشته عالوه بر  شوند. در زمانهاي شیرین می وارد آبماه اوایل فروردین
حداکثر سن  شد.جرت زمستانی در رودخانه ولگا نیز انجام میمها، مهاجرت بهاره

سال گزارش شده است.حداقل سن نر که به بلوغ جنسی  40این ماهی در حدود 
 سال گزارش شده است. 8سال و در جنس ماده  7معادل  ،اندفتهدست یا

 برون):ی (قرهماهی ایرانتاس -3
اما به طور عمده در  است،برون یا تاس ماهی ایرانی در تمام دریاي خزر پراکند قره

هی مااز نظر ظاهري تاس د.کنگذرانی میبندي و زمستانخزر جنوبی و میانی پروار
-هاي اخیر جمعیت . بر اساس مطالعات سالهستند ایرانی و روسی قابل تشخیص

دانند. یاي خزر میهاي جنوبی درذخیره تاس ماهی ایرانی را مختص آب ،شناسی
 هاي شیرین از قبیل ریزي وارد آبماهی ایرانی نیز در فصل بهار به منظور تخمتاس
ماهی ایران به طور عمده در پراکنش تاس شود.رود میرود و گرگانسفید، کورا

یز به مناطق گرم زمستان و پای این ماهی در :متري مشاهده شده است 50اعماق تا 
تا  10 حرارت آب بین جۀها درر این محلکند. دخزر میانی و جنوبی مهاجرت می

 گراد است.جه سانتیدر 20
 ماهی شیپ: -4

تعداد این ماهی به شدت ، هاي دریاي خزرخانههاي فراوان در رودبا احداث سد
، سالگی 8تا  7هیان نر در سنین گی غدد تناسلی در ماآغاز رسید. کاهش یافته است

هاي . سن این ماهی در سالاست سالگی 12تا  11و در ماهیان جنس ماده بین 
 گزارش شده است.سال 30فراوانی تا 

 ماهی:فیل -5
، گونه ماهیان خاویاري که در سواحل جنوبی دریاي خزر وجود دارند 5در بین 

 هاي دور دارايماهی در گذشتهت فیلجمعی .ماهی بزرگترین اندازه را داردفیل گونۀ
ریزي از رودخانه تخمبراي این ماهی  اورال و ولگا بوده است.، زیر جمعیت در کورا 3

ن س، هاي دور گذشته کند. در سالو اترك استفاده می رودهاي بزرگ باال و سفید
سال و  16سال گزارش شده است. ماهیان ماده در سنین  50این ماهی باالتر از 

 سال به بلوغ جنسی دست  11ولین ماهیان نر در سنین ا
 18ها از سالگی و ماده 22تا  13ها در سنین یابند. بخش اعظم بلوغ جنسی نرمی 

 ل گزارش شده است.سا 27تا 
 هاي برآورد ذخایر آبزیانروش

هاي زیستی و اکولوژیک آنها با دو  آورد میزان ذخایر آبزیان با توجه به ویژگیبر
 شود:اصلی ذیل انجام میروش 
زنده یکنواخت  هاي کلی (هولیستیک): ذخیرة آبزي به عنوان یک تودةروش :الف

سن و رشد ، شود و به خاطر سهولت در محاسباتو یک دست در نظر گرفته می
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با  ،بندي اکولوژیک آبزيو بسته به رفتار و طبقه می شودآبزي در نظر گرفته ن
 گردد.میزان ذخایر آبزیان محاسبه می ،هاي مختلف استفاده از روش

 ذخیره از دو بعد تحقیقاتی و ، هاي باالهاي تحلیلی:  بر عکس روشروشب: 
هاي آوري فراوانیسنجی افراد (جمعاساس زیست و برشودبرداري مطالعه می بهره

هاي زیستی) و میزان صید با مؤلفهسایر  رشد و طولی و سنی به منظور محاسبۀ
 گردد.میزان ذخایر آبزیان محاسبه می، هاي مختلفاز روشاستفاده 

 
و در محیط  کنید چند نمونه از آبزیان موجود در استان محل زندگی خود را تهیه فعالیت کارگاهی

 .بپردازیدگیري طول و وزن )سنجی آنها (اندازهکارگاه به زیست
 

 

 افزایی:دانش
، وگان (میگمهر، و بی)ماهیانداران (از مهره، کلوژیبندي اکوآبزیان بسته به تقسیم

-بر براي، اند. در مطالعات ماهیگیري) تشکیل شدهماهی مرکب و صدف، خارتنان
ي کارسنجی آنها اولین مرحلهستبرداري و زینمونه هاي ارزیابی ذخایر آبزیان رسی
رخی ، حال به  خاطر تنوع در شکل و اندام هاي بدن نیازمند نعریف باست

 اصطالحات زیر هستیم.
 :ماهیان -1

 :هاي زیر وجود دارندگیرياندازه، بر اساس شکل و نوع دم ماهیان
 .استانتهاي باله دمی نوك پوزه تا  ۀفاصل :طول کل

 شود.نوك پوزه تا  جایی که باله دمی دو شاخه می فاصلۀ :طول چنگالی
 .است نوك پوزه تا انتهاي ساقه  دمی طول استاندارد: فاصلۀ

طول استاندارد و طول چنگالی و ارتفاع بدن را در ، طول کل گیرياندازه ةنحوه
 .بینیدمی 8شماره شکل

 

 
 استاندارد و چنگالی در ماهیان ،معرفی طول کل -8شکل 
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 مهرگانبی -2
به ترتیب ، ید)تنان (صدف و اسکویت دریایی نرمطول مورد استفاده در مطالعا

-شاهثالً پوستان میري طول صدف و طول جبه و در مورد سختگعبارتند از اندازه
 نشان داده شده است. 9شود در شکل گیري میاندازهطول کاراپاس  ،میگو

 
 نرم تنان صدف و جبه در پوستان ومعرفی طول کاراپاس در سخت-9شکل 

 
ن و تنرم، قبیل ماهی این انواع آبزیان ازبربنا ؛پذیر هستندذخایر آبزیان تجدید  بیشتر بدانید

هاي  نر و ماده پس از رسیدن به نیاز به مولدین سالم دارند تا جنس، پوستسخت
راحل دن مکرپس از طی ، والروها ند.کناساس غرایز طبیعی تولید مثل   بر، سن بلوغ

هی گانوزادرا در مناطق اولیه زندگی و دوران  می کنندرشد  با تغذیه  ،اولیه تکامل
 .شوندو به افراد نسل قدیم اضافه می رندگذامی پشت سر 

 

 

 
ید و نتایج را در نکنرخ رشد آبزیان شامل ماهی و میگو را بررسی  نحوة محاسبۀ  یق کنیدتحق

 ید.کالس ارائه ده
  

 
 افزایی:دانش

در  کنند،را ثبت می همان طوري که نوزاد را در ابتداي تولد وزن کرده و طول آن
وال که آیا نوزاد رشد ئدي به منظور تبیین سالمتی و پاسخ این سمراجعات بع

در فواصل زمانی یک ماهه در سال اول و در فواصل زمانی ، مناسبی دارد یا خیر
کنند. در مورد نوزاد را تکرار می گیري طول و وزناندازه  ،هاي بعد بیشتر در سال

 ، گرم باشد 3000گرم یا کیلو 3وزن در ابتداي تولد  انسان فرض کنیم
گرم افزایش  3100گرم به  3000کشی یک ماه بعد وزن نوزاد از چه در وزننچنا

 ، ) 3100 -3000ساده ریاضی ( با یک محاسبۀ، پیدا کرده باشد
گرم در یک ماه رشد کرده  100به میزان  بیم که این نوزادیاتوانیم به راحتی درمی
وزن یا طول در زمان اول را  از وزن و طول  زةچه  اندابراي آبزیان نیز چنان. است
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نرخ رشد در آن ، زمانی تقسیم کنیم را بر فاصلۀدر زمان دوم کم کنیم و نتیجه 
 زمانی محاسبه خواهد شد. فاصلۀ

 وزن یا طول در زمان اول / فاصله زمانی –نرخ رشد = وزن یا طول در زمان دوم 
 ، شما همواره نمونۀاست که در مورد انسان تفاوت نوزاد انسان با نوزاد آبزیان در این

ه محاسب مثالً، والئلذا به راحتی بسته به نوع طرح س ؛مورد نظر را در اختیار دارید
برداري تصادفی ساده را به راحتی نمونه، نرخ رشد دانش آموزان کالس اول یا دوم

برداري را انجام اي نمونهباید به گونه، که در مورد آبزیان در حالی ؛دنبال می کنیم
 .دهیم که نمونه نماینده خوب و مناسبی از جمعیت مورد مطالعه باشد

 افزایی:دانش
توان شمارش افراد در چند ناحیه ترین راه تعیین فراوانی مطلق را میمستقیم

میانگین افراد و تعمیم آن به کل  یا کوادرات) از کل جمعیت و محاسبۀکوچک (
تحرك یا ساکن از قبیل انواع روش مناسب آبزیان کممساحت در نظر گرفت. این 

فراوانی مطلق را   است.ها  تنان مثل صدفتنان مثل خیار دریایی و برخی نرمخار
برداري در منطقه پراکنش خیارهاي دریایی در شکل شماره وسیله نمونهه توان بمی
ز غواصی ا وسیله عملیاته برداري بتوسط ترانسکت تخمین زد. اگر نمونه، 10-3

هایی از منطقه را تواند به طور تصادفی مکانیک قایق کوچک انجام شود، قایق می
توانند تمام خیارهاي دریایی را در اطراف براي لنگراندازي انتخاب کند و غواصان می

آوري برداري، جمعآوري کنند. در این مثال، روش نمونهمتري لنگر جمع 20شعاع 
برداري تصادفی و واحد برداري، نمونهواصان و طرح نمونهخیارهاي دریایی توسط غ

برداري تصادفی، هر واحد . در نمونهاستمتري اطراف لنگر  20برداري، شعاع نمونه
نمونه برداري ذخیره از یک احتمال مساوي براي انتخاب شدن برخوردار است و 

ده کرد. در عمل، استفا آنهاي توان از جدول اعداد تصادفی براي انتخاب مکانمی
ند مان ؛کننداستفاده می ،گیردهایی که وقت کمتري میشناسان اغلب از راهزیست

 .برداريپرتاب کردن بدون در نظر گرفتن مکان نمونه
در مثال خیار دریایی، تناسب بین پرتاب لنگر به طور تصادفی روي سطح محل 

گر ا تصادفی نیستند. رفاًها ص. این روششده از منطقه پراکنش ذخیره استانتخاب
 خارجی مساحت ذخیره اجتناب ورزند، برداري در نزدیکی محدودهغواصان از نمونه

 شود.برداري نمیاي نمونهنواحی حاشیه، در نتیجه
  accuracy , precision and biasکه براي سنجش  هستندهاي آماري شاخص

د. نمونه برداري تصادفی رونکار میه درستی، دقت و خطا در داده هاي آماري ب
تواند تخمین دقیقی از ذخایر را فراهم آورد که افراد درون ساده فوق در صورتی می

 ،ذخیره به طور تصادفی پراکنده شده باشند. در جایی که افراد با توجه به عمق
-مشخص است)، نمونه 10طور که در شکل  ته باشند (همانتوزیع متفاوتی داش

یا ترانسکت عمود بر خط عمق نمایانگر انتخاب بهتري  برداري در طول یک خط
نقطه  عمق به عنوانهاي ساحلی کمتوان از آبباشد. در مثال خیار دریایی، میمی
کارگیري جدول اعداد تصادفی براي انتخاب مسیر حوزه (یک ترانسکت) ه و ب مبدأ
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ت ل یک ترانسکقایق در طو. شوند، استفاده کردها برداشت میکه در طول آن نمونه
و خیارهاي دریایی را درون  زداندامی و در فواصل منظم لنگر می کند حرکت 

برداري در فواصل کند. نمونهکوادراتی که لنگر در وسط آن قرار دارد، شمارش می
منظم (تنظیم فواصل جدا از هم یا فواصل عمقی منظم) مثالی از یک نمونه برداري 

و زمانی سودمند است که هدف  ) استSystematic samplingسیستماتیک( 
ور با این حال اگر ترانسکت به ط. ثانویه از مطالعه، تهیه نقشه پراکنش گونه باشد

این  . درتواند یک برآورد غیر اریب ارائه دهدتصادفی انتخاب شده باشد، مطالعه می
یک  برداري با تعداد کم کوادراتکل جمعیت، از نمونه مورد براي برآورد اندازة

 ) استفاده گردید.12شکل (جمعیت خیار دریایی ساحل شنی در 
-) به لحاظ هزینه و وسعت منطقه، عملیاتی و امکانNشمارش کل افراد جمعیت (

 ها)برداري (در اینجا تعداد کوادراتباشد. لذا، تعداد محدودي واحد نمونهپذیر نمی
دارد که با توجه به مساحت کوادرات وجود  156تعداد  ،قانتخاب شدند. در مثال فو

کوادرات شمارش گردید،  7افراد موجود در ، متر مربع 100هر کوادرات به میزان 
سپس میانگین خیارهاي دریایی در یک کوادرات برآورد شد. این میانگین نمونه، 

= μ= میانگین نمونه و  به عنوان میانگین جمعیت مورد نظر برآورد شده است (
 باشد).میمیانگین جمعیت 

کوادرات شمارش شده و نتیجه در جدول  7براي این منظور در مثال خیار دریایی 
 ،انحراف معیار، واریانس . سمت راست جدول در محاسبات بعديزیر ارائه شده است

و خطاي معیار استفاده خواهد شد که در مقاطع بعدي تحصیلی آموزش داده خواهد 
 شد.

 12دریایی مربوط به شکل صفحه محاسبه ذخیره خیار :جدول
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) با استفاده از جمع تعداد افراد  میانگین تعداد خیارهاي دریایی در هر کوادرات(
) محاسبه خواهد nبرداري شده (هاي نمونهها تقسیم بر تعدادکوادراتدر کوادرات

 .استبرداري شده مجموع افراد خیارهاي دریایی نمونه ∑xشد،
∑=x /n   2-2 

= (4+15+9+6+7+13+5)/7=59/7=8.43 
 

نظر  به عنوان بهترین برآورد براي میانگین جمعیت در  محاسبه میانگین نمونه 
وسیله ضرب ه تواند ب) میNیک تخمین از کل ذخیره (.)μگرفته شده است (

ه ) ب میانگین با نسبت مساحت کل پراکنش ذخایر به مساحت یک کوادرات (
مساحت   aکل مساحتی است که توسط ذخیره اشغال شده و  Aاینجا  دست آید. در

 یک کوادرات است.
N= (A/a) ×∑x /n= (15600/100) ×8.43=1315 

 
(تعداد افراد ذخیره خیار دریایی) فقط یک تخمین است  1315در مثال فوق، عدد  

 است.تري براي نشان دادن واقعی بودن این تخمین نیز الزم  و محاسبات کامل
 

 افزایی:دانش
 ،تعداد مساوي کوادرات، پذیرهاي امکانبه تعداد دسته جویانپس از تقسیم هنر

هاي مختلف تعیین را به صورت تصادفی ولی با شماره کوادرات ،کوادرات 10 مثالً
و با جمع کل تعداد و سپس محاسبه میانگین تعداد در یک کوادرات که از  نیدک

ها در مثال فوق عداد افراد تقسیم بر تعداد کوادراتجمع تطریق یک تقسیم ساده (
را در کل  تعداد کوادرات ها  صل می شود. سپس عدد میانگین حاصل) حا10عدد 

ضرب کرده و بدین وسیله تعداد فراوانی مطلق محاسبه می ، عدد 156در شکل 
در یافت این موضوع ، هاي مختلفگردد. هدف از در نظر گرفتن شماره کوادرات 

 شود که نشان دهندةمختلف حاصل می است که مسلما فراوانی مطلق افراد با اعداد
انتخاب شماره   است.ها پرا کنش افراد و التزام انتخاب منطقی  و درست کوادرات

هاي  مختلف باشد و بر پایه تکوادرات ها باید بر اساس میزان تراکم افراد در کوادرا
اب اي انتختوان به جمی، تراکمتراکم و پرفکیک کمها به تتراکم و مساحت کوادرات

شده استفاده کرد که در  بندياز روش تصادفی طبقهروش آماري تصادفی ساده، 
 هاي الزم داده خواهد شد.مقاطع باالتر تحصیلی در این خصوص آموزش

 افزایی:دانش
 اوالً  سبات در این روش بر اساس یک فرض بر قرار می گردد کهصحت و دقت محا

 عالمتدار همگی به خوبی  به طور تصادفی در بین ماهیان بدون عالمتماهیهاي 
در هم ادغام شوند و فرقی از نظر احتمال صید شدن آنها با سایر ماهیان وجود 

ها باید  متناسب با تعداد فراوانی عالمتنداشته باشد. در این روش چون تعداد 
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درصد از  10رود که حدود قت عملیات باال میلذا زمانی د ،ماهیان در دریاچه باشد
این اگر اطالعات در خصوص فراوانی اولیه آبزي بربنا. زده شوند عالمت، افراد ماهیان

نباید انتظار داشته باشیم که مطالعه با دقت باالیی ، مورد مطالعه وجود نداشته باشد
 ي تخمین اندازةدار براعالمت هاي ترین روش بازگیرش نمونهانجام شود. ساده

هاي معروف است. در این روش، تعدادي معلوم از ماهی ، به روش ((پترسون))ذخیره
هاي شوند و نسبت ماهیها رها میدر منطقه پراکنش ذخیره ماهی  عالمتداراي 

دار، در صید بعدي براي تخمین اندازه ذخیره استفاده دوباره صید شده برچسب
یک ذخیره ماهی با اندازه تعداد نامعلوم  ،)3-13( شوند. مستطیل بزرگ در شکلمی

هاي تیره). در اند (ماهیآن رها شده دار درعالمتماهی  32را نشان می دهد که 
ماهی(در مستطیل کوچک در گوشه سمت راست) صید شد که  36 ،مرحله بعدي

 در آن پیدا شد.عالمت ماهی  6
) در ذخیره Tدار ( عالمتاهی اندازه ذخیره را می توان با این فرض که نسبت م

)Nشده () برابر با نسبت ماهی دوباره صیدR) در صید (C.است، تخمین زد ( 
T/N=R/C                                                           

 توان بدست آورد:) را میNبا این برآورد اندازه ذخیره (
N=TC/R       

 
صورت زیر قابل ) به 3-11ندازه جمعیت ماهی در شکل (ا ،با استفاده از فرمول باال 

 محاسبه خواهد بود:
N= (32×36)/6=192  

 
دار  عالمتهاي نخست ماهی  :دقت تخمین پترسون بستگی به چند فرضیه دارد

نبایستی ورود و خروج افراد آبزي  .ده شوندباید به طور تصادفی در جمعیت پراکن
دن ز عالمت بنابراین، استفاده از روش. ورت گیردبرداري صدر حین مطالعه و نمونه

هاي مرجانی ها و صخرههاي نسبتاً بسته در خلیجو بازگیرش در برآورد جمعیت
زدن و صید  عالمت آل است. اگرچه رعایت فاصله کوتاه زمانی بین بسیار ایده

ر تخمین مجدد، احتمال افزایش یا تلفات افراد جمعیت را کاهش خواهد داد، اما تکرا
توان براي نظارت بر تغییرات جمعیت در طوالنی مدت استفاده کرد. پترسون را می

، ندر رودخانه هودس نوعی ماهی خاویاري اقیانوس اطلسپایش مکرر جمعیت 
 به اثبات رساند. گذشته سال 20افراد ذخیره را در  %80کاهش بیش از 
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 ارزشیابی مرحله اي:
 

مراحل 
 کاري

(ابراز، مواد، شرایط کار 
 داوري، ها،استاندارد (شاخص نتایج ممکنتجهیزات، زمان، مکان)

 نمرةنمره دهی)نمره
هنرجو

ارزیابی 
ذخایر 
 آبزیان

 ساعت 15زمان:  
 مکان: کالس و کارگاه

باالتر از سطح 
 انتظار

با روشهاي ارزیابی ذخایر آبزیان  -
 آشنا باشد و بتواند محاسبات الزم را

 د.دهانجام 
 را ذخیره بر تاثیرگذار عوامل -

 بداند.

3  

 قابل قبول

 ارزیابی هاياز روشبخشی  با-
 بتواند و باشد آشنا آبزیان ذخایر

 برساند. انجام به را الزم محاسبات
ثیرگذار بر بخشی از عوامل تأ -

 بداند. ذخیره را

2  

 غیرقابل قبول
 ارزیابی هايبخشی از روش با -

  1 باشد. اآشن آبزیان ذخایر
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  کاربرد مدیریت ماهیگیري
ماهیگیري از منابع دریایی براي همه کشورها واجد اهمیت بوده و به عنوان یک 

نظام بهره برداري  فعالیت اقتصادي و اجتماعی مورد توجه دولتها می باشد.  امروزه
. تاس قابل بررسی اقتصادي و اجتماعی، مختلف علمی از جنبه هاي از آبزیان نیز 

در نظام مدیریت ماهیگیري موفق با همراهی و همیاري بهره برداران به الگوهاي 
ود شپرداخته میبرداري پایدار یعنی برداشت اصولی و درازمدت از ذخایر آبزي بهره

 ها حفظ شود. تا منابع ارزشمند و خدادادي آبزیان براي همه نسل
 اهیگیري و با عنایت به ساختار مدیریت ماهیگیري با توجه به نوع فعالیت م

ل تواند شامگیرد. این ساختار میهاي هر کشور یا منطقه صیادي شکل میویژگی
، اتمقرر ةنفع باشد و نیز در برگیرند هاي ذيانواع ارتباطات بین افراد و یا گروه

 د.باش روال کار و ساختار تشکیالتی به منظور بهبود و اجراي مقررات ماهیگیري
نهاد مدیریت ماهیگیري و  ،اول ؛دو رکن اصلی است ةبرگیرنددرساختار حداقل 

عملکرد  ۀو دامنساختار مدیریتی از نظر ماهیت همچنین نفع.  هاي ذيطرف ،دوم
 تناسب  ،آنچه که مهم است، تواند متفاوت باشددر هر منطقه جغرافیایی می

 گیريصمیمت اگرچه معموالً ؛هاستهاي مدیریتی و مشروعیت و مقبولیت آنواحد
 شود.ربط تلقی می ن ذيوالئوظیفه اي دولتی و خاص مس

 آبزي منابع
عی و به عنوان منابع طبیهستندها جزء انفال آبزیان و منابع زیستی دریاها و اقیانوس

نفال جمع نَفَل یا نَفل به معناي بخشش ا. شوندپذیري محسوب میبا توان تجدید
 عطایاي الهی که باید در راه خدا صرف شود. است.انفال به این معنی عبارت است از

یا عبادتی که واجب  معنی دیگر نَفل چیزي است که زاید بر اصل باشد،
ب شعبادت مستحبی را که به هنگام نیمه دلیلو به همین  نباشد(عبادت مستحبی)

  ))نافله((شود ر به درگاه خداوند انجام میاي سپاسگزااز طرف بنده
 گویند.می

مده است. انفال شامل آعطیه و بخشش نیز  ها نَفل به معناي غنیمت،بر اینعالوه 
معادن و اموالی است که به دست مسلمین برسد،که  جنگلها، منابع آبزي و شیالت،

شایسته او  و جانشینان (ص)اینها باید در راه خدا و تحت نظر و اختیار رسول خدا
 مند شوند.نها بهرهآصرف شود و مردم از 

طبیعی  به انواعی از منابع )Renewable Resourceپذیري(با توان تجدید عمناب
و به  شوندمیاحیاء  طبیعتزمانی مجدداً توسط  ةشود که در یک دورگفته می
داري برطور صحیح مدیریت و بهره ه ابعی اگر بچنین من ،به عبارتی .آیندوجود می

هاي زمانی طوالنی توسط بشر قابل استفاده شدنی نیستند و در دورهتمام ،شوند
تصویري از انواع منابع آبزي شامل میگو و ماهی را به  3-12خواهند بود. در شکل 
 ید.کنمیصورت نمونه مشاهده 
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پذیر را در کالس مطرح تجدیدعی از منابع طبیعی انوا، با توجه به اطالعات خود  بحث کالسی
 و پیرامون اهمیت آنها بحث کنید. اییدنم

 
 : افزاییدانش

چه  ،منابع طبیعی نقش بسزایی در دوران زندگی بشر ایفا کرده است. منابع طبیعی
همچون  تجدیدناپذیر منابع چه و خاك، ها، مراتع، آبزیانجنگل پذیر شاملتجدید
سایر  و معادن همیشه مورد استفاده انسان بوده است. ،هاي فسیلی و معادنسوخت

ا هپذیر بودن جنگلناپذیر گرچه اهمیت دارند ولی به صرف واژه تجدیدمنابع تجدید
 درصورت محیطی و سیر قهقرایی آنها را در نظر نداشت.اهمیت زیست دو مراتع نبای
با مشکالت عدیده  امروزي بشر عیمنابع طبی روزافزون تخریب ونکردن  مدیریت

رو خواهد ه ب اي همچون آلودگی هوا، فقر، تخریب سرزمین و نابودي کشاورزي رو
 .شد
دریج تباید کوشید تا به  پذیرتجدیداین براي حفظ و حراست از منابع طبیعی بنابر

نابع مو بازسازي نیز به آنها داده شود تا این  مورد استفاده قرار گیرند و فرصت احیا
بعد نیز بتوانند از آن  هايد و نسلنمانبخدادادي براي همیشه باقی  ارزشمند

 ند. استفاده کن
 

 دریایی انواعی از آبزیان-12شکل 
 

 شرایطی، کنند تا با استفاده از راهکارهاي مناسب مدیریتیتالش میهمگان امروزه 
البته به منظور . نندکایجاد برداري پایدار و درازمدت از ذخایر آبزي را براي بهره

راهکارهاي مدیریتی در کنار  دبرنامه ریزي اصولی در مدیریت ماهیگیري بای
 اقتصادي و اجتماعی در نظر گرفته شوند. ، مالحظات زیستی

مدیریت ماهیگیري به مجموعه اي ، و کشاورزي جهانی در تعریف سازمان خواروبار
تصمیم گیري، ، مشورت، ریزيبرنامه، لیلآوري، تجزیه و تحاز فرآیندها نظیر جمع
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شود که به منظور حصول تخصیص منابع و تدوین مقررات ماهیگیري گفته می
اطمینان از استمرار بازسازي فرآیند مدیریت و احیاي ذخایر آبزیان و در صورت 

 ود.شربط تبیین می مین سایر اهداف ذيأا استفاده از نیروهاي اجرایی و تلزوم ب
 

 هایی داراي اهمیت هستند.به نظر شما منابع آبزي از چه جنبه  دفکر کنی

 
 

گیاهان آبزي، ، میگو، افزایی: منابع آبزي که شامل انواع آبزیان مثل ماهیدانش
شوند هم از جنبه تغذیه مردم به عنوان غذاي .. می.تنان و نرم، هادو کفه اي، صدفها

هم فته دنیا سدر برخی از کشورهاي پیشر و به ویژه استسالم دریایی واجد اهمیت 
نکه د هم ایکنمین پروتئین سفید و غذاي روزمره مردم ایفا می قابل توجهی را در تأ

هاي مرتبط به منابع آبزي از جمله صید و صنایع قبل و بعد از صید شامل فعالیت
هاي شناور سازي و کارخانجات کارگاه، کارخانجات تولید تور و ادوات صیادي

اي هحمل و نقل و بازاریابی و بسیاري از زمینه، رآوري و تبدیلی محصوالت شیالتیف
دیگر موجب رونق اقتصادي و ایجاد اشتغال می شود که از جنبه اجتماعی حائز 

 اهمیت باالیی است.  
 

ی ید چه مخاطراتکنجو در اینترنت بررسی اي و جستبا مراجعه به منابع کتابخانه  تحقیق کنید
 و به یددهه ئنتیجه بررسی خود را در کالس ارا آبزي را تهدید می نماید و منابع

  بحث بگذارید.
 

 افزایی:دانش
جهانی ماهیگیري و سایر منابع مشابه نشان داده است در شرایطی که  ۀتجرب 

صورت غیر مجاز بتواند از منابع ه هرکس به دلخواه و بدون محدودیت و حتی ب
عوارض بسیار جدي در پی دارد. در شرایط فقدان کنترل  کند، آبزي بهره برداري

از  برداري بی رویهدر سیستمی که دسترسی به منابع آزاد باشد بهره، برداريبهره
ذخایر صورت می گیرد و در نتیجه بازده اقتصادي براي کلیه بهره برداران کاهش 

در صید خرد و هم  هم ،هاي ماهیگیري مشابهفعالیت ۀاین حالت در کلی. می یابد
هاي جدي و آسیب المللی روي می دهدبه صورت ملی یا بین ،در صید صنعتی

فعالیت اقتصادي صیادان و اشتغال هاي مستقیم و غیر  نیزبراي ذخایر آبزي و 
از و اصولی و غیر مجاین هر نوع برداشت غیربنابر بال دارد.نمستقیم وابسته را به د

 شود. ذخایر آبزي محسوب می يبرا آسیب جدي ،بدون ضابطه
، هاي شهريهاي زیست محیطی در دریاها شامل آلودگیهمچنین شیوع آلودگی

از  وان یکیهاي صنایع نفتی و پتروشیمی به عنصنعتی و خانگی و یا آلودگی
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 بهجدي براي نابودي ذخایر آبزي خواهند بود که  مخاطرات اصلی و تهدیدات
 .داستنیازمنکنترل و مدیریت مناسب 

برخی از مخاطرات مثل تغییرات اقلیمی و گرم شدن تدریجی کره زمین نیز  ضمنأ
هاي زندگی آنها در درازمدت باعث ایجاد تغییرات اکولوژیکی در آبزیان و محیط

د نکهاي آبزي ایجاد میو مشکالتی را براي ذخیره برخی از گونه ها یا گروه شودمی
بلیت سازگاري با محیط زیست در موجودات که در بسیاري از مواقع قاهر چند 

-و امکان تطابق زیستی آنها با شرایط مختلف محیطی فراهم می ردآبزي وجود دا
 شود.

 
هاي آبی و متناسب با منابع آبزي با توجه به شرایط فیزیکی و شیمیایی محیط  بیشتر بدانید

توسط ر مثال مند. به طوهستشرایط اقلیمی و زیستی در منابع آبی مختلف متفاوت 
در  35در هزار و در خلیج فارس حدود  13میزان شوري آب در دریاي خزر حدود 

انی د لذا انواع آبزیکنکه شرایط زیستی مختلفی را براي آبزیان ایجاد می  استهزار 
هاي شور خلیج فارس را  که در دریاي خزر زندگی می نمایند تحمل زندگی در آب

 ندارند و بالعکس.
 

 
 برداري پایداربهره

 واست ها از ضرورتقابلیت پایداري ذخایر  اصولی توجه به در مدیریت ماهیگیري 
اهمیت  ،هایی مواجه هستندبا توجه به اینکه ذخایر آبزیان مختلف با محدودیت

کوتاه مدت و بلند مدت به هاي برنامههاي مدیریت ماهیگیري در دادن به برنامه
نظیم تهاي اقتصادي برداشت از ذخایر آبزي ن و تداوم فعالیتمنظور بقاي نسل آبزیا

برداري از ذخایر آبزي و بدین ترتیب می توان افقی روشن براي بهره . شودمی
هاي ماهیگیري را در پیش رو دید و در چنین شرایطی به  ایجاد و توسعه فعالیت

شکل خواهد آورد.  شود و رونق اقتصادي را براي جامعه به ارمغاناشتغال کمک می
نمایی از شناورهاي صیادي فعال را در یکی از مراکز تخلیه  کتاب در این بخش

که حاصل تالش ماهیگیري یکی از شناورهاي لنج  دهدصید جنوب کشور نشان می
 .صیادي در تصویر قابل مشاهده است

می  برداري پایدار از منابع آبزي توجهامروزه در کشورهاي مختلف به اصول بهره
هاي صیادي مبتنی بر توسعه شود و سعی بر آن است تا محورهاي توسعه فعالیت

به کار گیري اصول کلی مدیریت ماهیگیري با هدف حفظ و احیاي ذخایر پایدار و با 
هاي مختلف شامل مدیریت گیري این فرآیند در اکوسیستمجهتانجام شود. آبزي 

د. بدین ترتیب که از طریق تعیین شومکان صید و زمان صید می، بر ابزار صید
استانداردهاي مختلف در جنس و مشخصات فنی ابزار و ادوات صید مثل جنس تور 

و آبزیان  .. از صید آبزیان نوزاد و نارس خودداري می شود.و یا اندازه چشمه تور و
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 ،ندااستاندارد یا آبزیانی که حداقل یک بار فرصت تولید مثل و زادآوري را پیدا کرده
 . شوندصید می

از طریق اعمال محدودیت و ممنوعیت صید در مناطق نوزادگاهی و همچنین 
تا ی شودمفرصتی براي بقاي نسل و تولید مثل آنها فراهم ، مناطق تخم ریزي آبزیان

 هاي زمانی از سال کهورهضمنا داحیاء و تداوم نسل آبزیان را به دنبال داشته باشد. 
هاي آبزي می شود به عنوان مثل طبیعی برخی از گونه همزمان با تکثیر و تولید

هاي هاي صیادي در دورهو انجام فعالیت گرددمیفصول ممنوعیت صید تعیین 
زمانی مذکور ممنوع اعالم می شود تا در نهایت با ایجاد شرایطی براي تداوم نسل 

 هیگیران درو منافع ما برداري پایدار از این منابع تضمین گرددبهره، ذخایر آبزي
 .درازمدت حفظ شود

در جهت نیل به هدف اصلی خود یعنی بهره ، توان گفت که مدیریت ماهیگیريمی
برداري پایدار از منابع آبزي در قالب یک برنامه منسجم سه هدف مرتبط دیگر را 

زایش ، افلید و عرضه محصوالت شیالتی مناسبنیز دنبال می کند که عبارت از تو
و توسعه اشتغال است. بنابراین با در نظر داشتن مالحظات  درآمد ماهیگیران

 اهداف تامین پروتئین سفید و سالم جامعه و نیز ، تخصصی مربوط به ذخیره
ه بمناسب شغل تامین هایی براي معیشت ماهیگیران و ایجاد فرصتریزي برنامه
 .ر داردهاي تحت پیگیري دولت  قرادر رئوس برنامه ،نشینمردم ساحلبراي ویژه 

 
فعالیت کارگاهی و ابزار و کنید بررسی  را ابزار و ادوات صید موجود در کارگاه ،آموزانبا کمک هنر 

برداري پایدار منجر به صید آبزیان در که در راستاي بهره را ادوات صید استاندارد
 .یدنکشناسایی  ،هاي مناسب می شوداندازه

 
 

 

 افزایی:دانش
رسی ابزار و ادوات و امکانات موجود در کارگاه می توان به برمتناسب با شرایط  

 اخت و بر اساس اندازة چشمۀانواع تورهاي مختلف ماهیگیري پرد صید موجود مثأل
برداري که متضمن بهره يابزار و ادوات صید استاندارد آن،تور یا جنس و طراحی 

 راستاي اصول مدیریت ماهیگیري اعمال پایدار است و در 
 .توان شناسایی کرد،میشودمی

 بنادر ماهیگیري
ندر ب، برداري از منابع آبزيون حفاظت و بهرهناجرایی قا ۀناممطابق ماده یک آیین
شود که به دریاچه یا رودخانه اطالق می، اي از ساحل دریاماهیگیري به محدوده

شکن) مناسب) یا مصنوعی (موج  جهت دارا بودن پناهگاه طبیعی ( خور یا آبراهه
ادي در شناورهاي صی ۀصید به وسیل ۀپهلوگیري و تخلی، سیسات ساحلی دیگرأو ت

 و اکثر شناورهاي فعال در آن شناورهاي صیادي هستند.  استپذیر آن امکان
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ی سازي شرایطبنادر ماهیگیري از جمله امکانات زیربنایی هستند که عالوه بر فراهم
ید و صیادي به عنوان محل مناسبی براي هاي صبه منظور تسهیل در انجام فعالیت

شوند و عملیات پشتیبانی شناورهاي صیادي در شده تلقی میعرضه آبزیان صید
و به طور کلی نقش مهمی را در ایجاد اشتغال و پایداري گیردمیمحل بنادر انجام 
 نند.کدریایی در مناطق صیادي ایفا می مشاغل وابسته

هاي شخصی خود را نیز نیازمندي ،نیازهاي حرفه اي ماهیگیران می توانند عالوه بر
نند. اهم رویکردهاي مدیریتی بنادر ماهیگیري از طریق کدر محیط بندر برطرف 

کنترل عملیات ، سازماندهی و مدیریت شناورها، کنترل و نظارت بر تخلیه صید
 یمحیطرعایت ضوابط ایمنی و زیست، هماهنگی فروش محصول و بازار آبزیان، صید

-صید از اصلی ۀتخلینیز پهلوگیري و توقف و ، شود. ورود و خروج. انجام میغیره و
ترین عملیات اجرایی شناورها در بنادر ماهیگیري هستند که نیاز به ایجاد نظم و 

تصویري از نظم و سازماندهی شناورها در 14.در شکل  سازماندهی مناسبی دارد
 داده شده است.یکی از بنادر ماهیگیري جنوب کشور نشان 

 
 ،تواند انجام شودها و عملیاتی که در یک بندر ماهیگیري مینوع فعالیت دربارة  بحث کالسی

 د.ینکبحث و بررسی 

 

 افزایی: دانش
تصور اولیه از فعالیتهاي قابل انجام در یک بندر ماهیگیري به پهلوگیري شناورهاي 

در واقع هر بندر ماهیگیري داراي اما  ،صیادي و تخلیه صید آنها معطوف می شود
تفکیک فضاهاي  هاي مختلف است و می توان با هاي بسیاري در زمینهظرفیت

 و اراضی تحت پوشش بندر  حوضچه آرامش و فضاهاي پشت اسکله، مختلف اسکله
خدمات انواع ه ئریزي در زمینه اراظارت و برنامهبراي استفاده شناورها و نیز ن

ومی عم هاينیازمنديیخ و ، سوخت، ادي به شناورها (نظیر آبپشتیبانی صید و صی
و کنترل کیفی تخلیه صید و ایجاد بازار مناسب فروش د کراقدام خدمه شناور ) 

آوري آمار جمعهاي فعالیت .را نیز مدیریت نمودآبزیان از جمله بازار حراج آبزیان 
مور شناورها در هر بندر هاي سازماندهی و مدیریت ااز ضرورت نیز  و اطالعات صید

 .شوداست که انجام میماهیگیري 
صدور مجوز هاي مدیریتی در زمینه صید و صیادي شامل همچنین اهم فعالیت

، مکان، روي شناورهاي ماهیگیري با هدف تعیین و کنترل زمانصید یا مجوز دریا
انجام  ابزار و روش صید مجاز هر شناور در فصول صید مختلف در بنادر ماهیگیري

 شود. می
یاري بس ،هاي هر بندر صیاديمضاف به اینکه متناسب با فضاي در اختیار و ظرفیت

هاي پشتیبانی از جمله انبار نگهداري ابزار و ادوات صید، ساخت و تعمیر از فعالیت
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هاي مختلف عرضه تجهیزات فروشگاه، تعمیرات شناورهاي صیادي، ادوات صید
 .استره و غیره نیز در بنادر صیادي قابل انجام روزم هاينیازمندي، صیادي

 
فعالیت کارگاهی ابعاد مدیریت ، در بازدید از یک بندر ماهیگیري در استان محل سکونت خود 

د.یدهه ئنگار ارارت پردهو گزارش بررسی خود را به صوکنید بررسی را ماهیگیري 
 

 

 دانش افزایی: 
ي میتوان اقداماتی را که در راستاي مدیریت بازدید از بندر ماهیگیر در برنامۀ
ه جمل از ؛دکرشود فهرست انجام می ي و مطابق با اصول و ضوابط مربوطماهیگیر

ا هدف تعیین و کنترل روي شناورهاي ماهیگیري ب صدور مجوز صید یا مجوز دریا
، کنترل ابزار ، ابزار و روش صید مجاز هر شناور در فصول صید مختلفزمان، مکان
وري آجمع، ، کنترل مدارك هویتی و ثبتی شناور صیادي و ماهیگیرانو ادوات صید

 ظیرآنهان آمار و اطالعات صید و بیومتري آبزیان، کنترل کیفی آبزیان صید شده و
 ظرفیت ناوگان صیادي

لیت قاب وشوند هاي ماهیگیري محسوب میفعالیت نیروي محرکۀشناورهاي صیادي 
شاخص ظرفیت ناوگان صیادي نشانگر . تلف صید را دارندهاي مخاستفاده از روش

 نبرداري از منابع آبزي است. تعیین ظرفیت ناوگاو ماهیگیران در بهره شناورهاتوان 
اقتصادي و اجتماعی قرار دارد. وقتی نتایج ، ثیر مالحظات زیستیأصیادي تحت ت

کند نسبت هاي آبزي مختلف را مشخص میحد مجاز صید گونه، علمی و پژوهشی
د که بیانگر سهم هر به تقسیم و توزیع آن در بین ناوگان صیادي اقدام خواهد ش

 زیستی است.  ۀشناور از جنب
در  ،ثیر پذیري از محیط پیرامونشانأت ۀمختلف آبزي به واسط هايگونه ،به عبارتی

است  رسند. حدي که هر جمعیت آبزي قادرحد و ظرفیتی خاص به تعادل می
نقطه تعادل ، ست رفته خود را جایگزین کند و ذخیره آن پایدار بمانداعضاي از د
شود. نقطه تعادل در واقع حداکثر قابل برداشت یا حداکثر بازده پایدار از نامیده می

 .شوددهد که اصطالحا به آن حد مجاز صید هم گفته میذخیره هر گونه را نشان می
رایی برنامه اج، حداکثر بازده پایدارمدیریت صید با در نظرگرفتن نقطه تعادل یا 

در عمل اجراي این روش کار ساده . کندبهره برداري از منابع را تدوین و اجرا می
اي بر، تعادل و حداکثر بازده پایدار گونه ۀجا است که نقطمشکل آن  .اي نیست

ی بلکه تحت تاثیر شرایط زیست ،برداري ثابت نیستسال ها و دوره هاي مختلف بهره
. کندطبیعی) تغییر میمیر غیرومرگمیر طبیعی) و تالش ماهیگیري (ومرگ(

 هاي الزم به وسیله محققان ارزیابیاز یکسو با انجام بررسی دمدیریت صید ناچار بای
و  ت منابع و تحوالت آن به دست آوردشناخت الزم را درخصوص وضعی، ذخایر

ثر از سوي دیگر متناسب با حداک. کند حداکثر بازده پایدار گونه را محاسبه و تعیین
 سازماندهی کند.و ناوگان ماهیگیري را مشخص ، بازده پایدار
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با توجه به کل صید مجاز و  یعنی  ؛ندکهمچنین به مالحظات اقتصادي هم توجه 
ی د. که بایستایعملکرد اقتصادي مناسبی را براي ناوگان ایجاد نم، ظرفیت ناوگان

شناورهاي صیادي جاز صید بین ناوگان صید خرد (براي چگونگی توزیع حد م
اي ه) و دیگر گروههاي صیادي) و ناوگان صید صنعتی (کشتیکوچک قایق و لنج

 د. کربردار وضعیت متعادلی را برقرار بهره
 

اي و بررسی میدانی در استان محل زندگی خود تحقیق با مراجعه به منابع کتابخانه  تحقیق کنید
 ت فعالیت انواع شناورهاي صیادي و ظرفیت ناوگان چگونه است؟کنید که وضعی

 

 :افزاییدانش
هاي ساحلی کشور در شمال و جنوب به طور کلی از سه دسته شناورهاي در استان

موتورلنج و قایق استفاده می شود که از طراحی و ساختار ، صیادي شامل کشتی
ب با شرایط صیدگاهی در هر استان این شناورها متناس. فنی متفاوتی برخوردارند

، ترال، هاي صید مختلف مثل گوشگیر، گرگورو آبزیان هدف در صید از روش
ا نوع . آشنایی بکنندانواع قالب استفاده می و کاقیفی کیل تور، ايتورگردان پیاله

 فعالیت شناورهاي صیادي مذکور از طریق بازدید آنها قابل انجام است.
هاي آبزي هدف ر ناوگان ماهیگیري متناسب با گروه یا گونههاي صیادي دظرفیت

زنده آن ذخیره به ترتیبی برنامه  و با برآورد میزان بیوماس یا تودةتعریف می شود 
برداري با حفظ بخشی از ذخیره در صیدگاه به عنوان نسلی بهره کهریزي می شود 

شاهد  شود تا مجددأام که امکان تولید مثل و ازدیاد نسل براي آن فراهم است انج
آن است تا با در نظر  ذخیره در سال بعد باشیم. بنابراین همواره سعی بر احیاي

برداري پایدار یعنی برداشت درازمدت و در مسیر بهره، داشتن مالحظات زیستی
 نیم.کحرکت  ،مستمر از ذخایر آبزي

 مشارکت در مدیریت ماهیگیري
 ۀت بیشتر از همکاري و همیاري جامعموفقیست براي ا در بسیاري از موارد الزم

، هاییول با اتخاذ تدابیر و سیاستئو نهاد دولتی مس کردار استفاده بردبهره
ي و شده پیگیرو بر اساس یک برنامه سازماندهیکندولیت مدیریت را تقسیم ئمس

ها و بهره برداران بسپارد. البته تجربه تشکل، انجام برخی امور را به بخش خصوصی
نشان می دهد در چنین مواقعی بهتر است تصمیم نهایی در تدوین قانون و مقررات 

 بهره بردار ۀمعو برنامه ریزي مدیریتی توسط نظام دولتی با مشاوره و مشارکت جا
 مدیریتی و، برداران به عنوان بازوي اجراییبدین ترتیب صیادان و بهره .انجام شود

و سهم قابل توجهی را در  بود خواهندامورها و پیشبرد سازيمشورتی در تصمیم
 نند.کایفا می مسئوالنهتصدي و اعمال مدیریت ماهیگیري 
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، در ن یافتن از همکاري و مشارکت آنهامشورت با ماهیگیران به منظور اطمینا
 که در صورتی. اهمیت استو منطقی بسیار حائز  تدوین یک سیاست معقول

اهیگیري مبتنی بر جلب مشارکت و همراهی هاي تصمیم گیري در مدیریت مپایه
تردید موفقیت بیشتر در اجرا را نیز به دنبال خواهد  بدون ،ماهیگیران قرار گیرد

 داشت.
. دکرهاي مختلفی می توان اقدام برداران از راهبراي افزایش نقش مشارکتی بهره

ی و تعاون هاتوسعه و تقویت تشکل، یکی از راهکارهاي اساسی در این راستا ایجاد
برداران در عرصه هاي عملیاتی هاي صیادي است که منجر به حضور بیشتر بهره

 مدیریت ماهیگیري خواهد شد. بدین ترتیب صیادان از هویت انفرادي خارج 
ر تري دتوانند در قالب تشکل دسته جمعی نقش و حضور پر رنگو می شوندمی

 البته ساختار تشکیالتی و. باشند داشته فرایندهاي مختلف مدیریت ماهیگیري
ظم و و با ایجاد ن کنندست به صورت فعال و پویا عمل ا ها نیز الزممدیریتی تعاونی

نظام یکپارچه در مسیر مناسب کمک به جامعه صیادي حرکت نمایند تا منافع 
 اقتصادي و شغلی صیادان مورد توجه بیشتري قرار گیرد.

 

 ايارزشیابی مرحله

مراحل 
 کاري

کار (ابراز، شرایط 
تجهیزات، مواد، 

 زمان، مکان)

نتایج 
نمرة نمره دهی)نمره داوري، ها،استاندارد (شاخص ممکن

هنرجو

کار به 
گیري 

مدیریت 
ماهیگیري

 ساعت 15زمان:  
مکان: کالس و کارگاه

باالتر از 
سطح انتظار

برداري پایدار را بداند.اهمیت منابع آبزي و بهره
 را ماهیگیري دیریتم کارگیري به هايروش
 .بداند

 مدیریت در ماهیگیران مشارکت جلب مصادیق
 .بداند را ماهیگیري

3 

 

 قابل قبول

 را پایدار برداري بهره و آبزي منابع اهمیت
 .بداند
 را ماهیگیري مدیریت کارگیري به هايروش
 .بداند

2 

 

غیرقابل 
 قبول

 را ماهیگیري مدیریت کارگیري به هايروش
 1 .بداند
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  هاي مدیریت ماهیگیريروش
با توجه به افزایش جمعیت انسانی و نیاز فراوان به منابع پروتئینی در دنیا و در 

 افزایش برداري از ذخایر آبزيمیزان بهره، نفعان برخی مواقع سودجویی بیشتر ذي
هاي اقتصادي به کاهش ذخیره آبزیان را در خصوص بسیاري از گونه یافته است و

درصد ذخایر ماهیان دنیا  75 اشته است. امروزه برآورد می شود که حدوددنبال د
 ؛برداري می شوندو یا اینکه بیش از حد بهره ستندبرداري هبه شدت در حال بهره

هاي مختلف براي لذا توجه به مالحظات مدیریت ماهیگیري و به کارگیري روش
مورد توجه باید  بیش از پیش ضروري می نماید و مدیریت ماهیگیري مطلوب

 اندرکاران و ذینفعان صید و صیادي قرار گیرد. دست
 مسئوالنهماهیگیري 

ا هدف هاي صید و صیادي ببرنامه ریزي و سازماندهی ارکان فعال در تصمیم سازي
پردازند یعنی فرصتهایی از صید و صیادي شناسایی توسعه صید پایدار به فعالیت می

اقتصادي و معیشتی ماهیگیران شود که در درازمدت قابل بهره برداري بوده و منافع 
شده در ماهیان صید تصویري از فعالیت صیادي و 3-16در شکلند. کمین را تأ

 د. شوشمال و جنوب کشور نشان داده می
 حرکت ،بهره بردار ۀاي اخیر با همیاري و مشارکت جامعهشیالت ایران طی سال

 هللاده است که انشااکرآغاز  مسئوالنهبنایی و نو را در مسیر تحقق ماهیگیري هاي زیر
هاي صید و صیادي خواهد فعالیت يود وضعیت مدیریت صید و ارتقامنجر به بهب
 توجه به، بردارانبا تکیه به نقش پراهمیت بهرهاقدامات و رویکردها  این شد. از اهم

 ،هامدیریت ذخایر و صیدگاه، ساخت هابنادر صیادي و زیر، ل زیست محیطیئمسا
، هاي صیدسازي روشاصالح و به، ساماندهی شناورهاي صیادي و ابزار و ادوات صید

 هاي صید وفعالیت کردناقتصادي ، حفاظت از منابع آبزي و بازسازي ذخایر
 .نظایرآنها است ل اجتماعی وئتعدیل مسا، تسهیالت حمایتی صیادان، صیادي

 
 شوند.به نظر شما چه عواملی باعث کاهش ذخایر آبزي می  بحث کالسی

 

 افزایی: دانش
لوگیري کند. اما تا از آسیب به ذخایر آبزي ج درپی آن است مسئوالنهیري ماهیگ

برخی از عوامل انسانی و عوامل طبیعی هستند که منجر به آسیب و کاهش ذخایر 
مجاز می شود یعنی فعالیت هاي صیادي غیرفعالیت از جملۀعوامل انسانی  .شوندمی

 ،ازمجاستاندارد و غیرصید با ابزار و ادوات غیر ،صیادي با شناورهاي فاقد مجوز صید
اري بردبه طور کلی هر نوع بهره ممنوع و یا صید در مناطق ممنوع.فعالیت در فصول 

 رویه منجر به کاهش ذخایر آبزي خواهد شد.بدون ضابطه از ذخایر آبزي یا صید بی
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لذا ورود آالینده هاي مختلف  ،اکوسیستم دریا از حساسیت خاصی برخوردار است
هاي جدي و ات و آسیبو تلف امن کنداند محل زندگی آبزیان را نابه آن می تو

 کاهش میزان ذخایر را به همراه داشته باشد. 
توان به برخی از تغییرات اکوسیستمی و همچنین از جمله عوامل طبیعی نیز می 

و میزان  شودمیهاي آبزي د که منجر به عدم توازن زیستی گروهکراقلیمی اشاره 
 ند.كذخیره برخی آبزیان را با کاهش مواجه می

 
محیطی در زندگی ما ایفا می به نظر شما انواع آبزیان چه نقشی را از نظر زیست  نیدفکر ک

 کنند.
 

 

 افزایی: دانش
اجتماعی یک ضرورت اجتناب ناپذیر  عرفی و حفظ محیط زیست از نظر قانونی و 

معیارهاي  وتوجهی به اصل زندگی توجهی به این نکته در واقع کمکمبنا براین  ،است
و زندگی انسانها را با مشکالت زیادي  زمین استکره بر روي سالم زیستن اصلی 

هاي اصلی یکی از حلقه، هاي آبیغذایی محیط آبزیان در زنجیرة. ندکمواجه می 
به یکدیگر را  موجودات زندهوابستگی غذایی همه شوند. در واقع محسوب می

گویند. در غذایی می ةزنجیر تشبیه کرد که به آن زنجیر هايتوان به حلقهمی
 ،د. به عبارت دیگرشوقل میتنمدیگر  ۀبه حلق انرژي از یک حلقه ،زنجیره غذایی

یان زنجیره قرار دهد که اگر در آغاز و در پاهر موجود زنده یک حلقه را تشکیل می
دست هبه منظور استمرار زندگی را از موجود پیشین ب الزم انرژينداشته باشد، 

این در بنابر .استانرژي براي موجود بعدي  ةکننددر حالی که خود ایجاد ؛آوردمی
اي هبه عنوان یکی از حلقه هاي مختلفانواع آبزیان در اندازه، هاي دریایییستماکوس

 و در فرایند زیستی و حیات بیولوژیک اکوسیستم نقش با ستندغذایی ه زنجیرة
 .ندکناهمیتی را ایفا می

 مدیریت ماهیگیري مبتنی بر رویکرد اکوسیستمی
 Ecosystem Based Fisherieامروزه مدیریت ماهیگیري بر اساس اکوسیستم (

Management(  و متناسب با شرایط است ابزاري براي حل مشکالت ماهیگیري
برداري از ذخایر آبزي خواهد هاي مختلف آبی منجر به بهبود وضعیت بهرهدر محیط

در چنین روشی از مدیریت ماهیگیري به جاي گونه آبزي هدف جهت شد. 
 می گیرد. رقرااکوسیتم در درجه اول اهمیت ، ماهیگیري

اي همتناسب با ظرفیتشناختی هر صیدگاه زیستی و بومبه اصول  این روشدر 
معیار اصلی براي مدیریت ماهیگیري مبتنی بر اکوسیستم و  شودتوجه می مربوط

هاي تصویري از اکوسیستم  و محدوده، 17شکل و صیدگاه تحت پوشش خواهد بود.
 دهد.صیدگاهی را نشان می
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 صیدگاهی ةاکوسیستم و محدود -17شکل 

ري وترین امر در پایداري و بهرهابتدایی ،مدیریت ماهیگیري با رویکرد اکوسیستمی
شود. رشد شونده محسوب میمناسب از ذخایر و حفاظت از منابع زنده تجدید

شود تا میزان تقاضا باعث می همواره روزافزون جمعیت و فشار زیاد بر منابع آبزي
ف آبزیان افزایش یابد و در نتیجه آن فشار بر ذخایر آبزیان نیز تشدید در بازار مصر

برداري در شود. لذا ایجاد تعادل در میزان عرضه و تقاضا و توجه به پایداري بهره
ضرورت مدیریت . هاي طوالنی از اهم مالحظات چنین رویکردي استزمان

ل مجموعه قوانین و اعما، وري بهینه از ذخایر آبزيماهیگیري به منظور بهره
که متضمن پایداري مستمر آبزیان باشد را به امري اجتناب ناپذیر تبدیل  را مقرراتی

یالت ش ۀي بخش نا گسستنی فرایند توسعکند. براین اساس مدیریت ماهیگیرمی
هاي توسعه اقتصاد ملی و تامین منابع غذایی مطمئن و همیشگی و همچنین طرح

 .دنکاهمیت میامر اکوسیستم را بسیار باگردد که توجه به تلقی می
 روش سهمیه بندي در مدیریت ماهیگیري 

-برداري از ذخایر آبزي طوري است که بیشتر صیدگاهدر شرایط فعلی وضعیت بهره
یا از آن فراتر رفته  رددر حد ظرفیت نهایی خود قرار داهاي اصلی و عمده در دنیا 

یکی از معضالت  ،آبزي در منابع دریایی این کاهش و محدودیت ذخایربنابر ؛است
براي مدیریت مناسب بر این موضوع نیاز به اعمال  .اصلی ماهیگیري امروز است

هایی در میزان صید و بهره برداري از ذخایر است که متناسب با شرایط محدودیت
 ابزار، مکانی، هاي زمانیمحدودیت ازجملهتواند طیف وسیعی و امکانات اجرایی می

 برداران از منابع را پوشش دهد. شناور صیادي و حتی سهم صید بهره، دصی
برداري یا در این روش که به طور معمول در خصوص ذخایر آبزي تحت فشار بهره

میزان برداشت براي هر یک از بهره برداران  ،شودهاي آبزي خاص اعمال میگونه
شود و در صورتی که ن میبردار در طول سال یا فصل صید تعییهاي بهرهیا گروه

باید از ادامه  ،هریک از بهره برداران به سهمیه موردنظر اعالم شده دست یافتند
ایر  ذخ نظام محدودیت بهره برداري از ،نند. به چنین روشیکفعالیت صیادي پرهیز 

 . )18شود (شکل هم گفته می
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 بندي در صیدمفهومی از نظام سهمیه -18شکل 

 
 ،وجود دارد محدودیتتلفی متناسب با شرایط اجرایی براي اعمال هاي مخشیوه
یا برآورد حجم توده تعیین شود  کل میزان  ذخایرابتدا برآورد که  ستا الزمولی 

راي بندي بهره برداري ببرداشت پایدار و اصولی نسبت به سهمیه رویکردسپس  با 
توجیه اقتصادي فعالیت برداران اقدام گردد. بدیهی است که توجه به حفظ بهره
مین منافع اقتصادي آنها براي امرار معاش نیز از اصول اولیه أبرداران یعنی تبهره

گیرندگان مورد توجه تصمیم دو حتما بای مورد توجه در چنین روشی خواهد بود
 .اجرایی در چنین روشی باشد

 روش کنترل و تعدیل تالش صیادي
بلیت عملیاتی شدن در نظام مدیریت هاي مناسب اجرایی که قایکی از روش

تالش صید است که از طریق عوامل  عواملکنترل و تعدیل  ،ماهیگیري را دارد
تعداد و توان ناوگان صیادي و حجم ابزار و ادوات صید . استمختلف قابل انجام 

-هاي صیادي تلقی میگذار در فعالیتثیرأد استفاده به عنوان عوامل اصلی تمور
برداري هاي کنترل و ایجاد تعادل در میزان بهرهیکی از راه ،هاتهشوند. از گذش

محدود کردن فعالیت ناوگان و ابزار و ، متناسب با میزان مجاز برداشت از ذخایر
کننده در اندازه و توان شناورها ادوات صید است که از طریق اعمال مقررات محدود

 استصید مورد استفاده یعنی طول و عرض و قدرت موتور و کاهش حجم ادوات 
چنین موضوعی با  ند.کبرداري در ذخایر آبزي مختلف جلوگیري تا از فشار بهره

در . ربط قابل انجام خواهد بودهاي محدود کننده ذيتدوین مقررات و آیین نامه
شکن مشاهده نمایی از شناورهاي صیادي قایق در کنار ساحل و موج، 19شکل
 شود.می
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 ناوگان صیادي  بخشی از -19شکل

 

هاي مدیریت صید ترین شاخصشاخص صید بر واحد تالش از مهمترین و کلیدي
این شاخص . براي سنجش وضعیت منابع آبزي و عملکرد ناوگان صیادي است

طی هر عملیات حاصل می شود. میزان صیدي باشد که  ةدهندتواند نشانمی
ابزار و بازده آنها ، ریق مدتبین دو تالش به فرض ثابت بودن شرایط از ط ۀمقایس

دها واح ةبه کار گرفته شدانجام می شود. بدین معنی که نتیجه دو تالش با قدرت 
در مدت زمان مشابه با ابزاري یکسان در بازده و عمل چه تفاوتی با هم دارند. این 

وضعیت منابع و  ةدهند ند که صید بر واحد تالش نشانکتواند روشن شاخص می
، است. کاهش شاخص صید بر واحد تالش در یک دوره بهره برداري تغییرات آن

است  ،مساعدذخیره و شرایط نا م شدنک ۀقبل که نشان ةا در مقایسه با دورآن ر
 دچار کاهش می کند. در واقع افزایش این شاخص حکایت از بهبود ذخیره است. 

ماهیگیران  همچنین محدود کردن زمان و روزهاي فعالیت مفید ناوگان صیادي و
ثر واقع شود. در برخی مواقع فصل ؤند در کاهش و تعدیل تالش صیادي متوامی

برداري قرار هاي آبزي خاص که تحت فشار بهرهممنوعیت صید براي  برخی از گونه
-هاي زمانی اوج تخمشود. فصول ممنوعیت صید همزمان با دورهاعمال می ،دارند

د تا فرصتی براي آیش و بقاي نسل آبزیان را به ریزي و تولید مثل آبزیان خواهد بو
در همین راستا متناسب با شرایط خلیج فارس و دریاي عمان  دنبال داشته باشد.

هاي آبزي فصل ممنوعیت صید برخی از گونه ،و حتی مالحظات خاص هر استان
 شود.میعمال اتعیین و  ،برداري نیز مواجه هستنداقتصادي که با فشار بهره

 
اي و بررسی میدانی در استان محل زندگی خود تحقیق با مراجعه به منابع کتابخانه  ق کنیدتحقی

هاي حفظ و احیاي ذخایر چگونه برداري از ذخایر آبزي و شیوهکنید که وضعیت بهره
 شود.انجام می
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 :افزاییدانش
هاي  تانبرداري از ذخایر آبزي در شمال و جنوب کشور و حتی در اسوضعیت بهره

-. مالحظات اجتماعی و ویژگیاستاي متفاوت مختلف متناسب با شرایط منطقه
هاي آبزي هدف براي صید در هر صیدگاه  هاي صیدگاهی در هر منطقه و گونه

موتورلنج و ، هاي قایقند که از شناورهاي صیادي مختلف در کالسکایجاب می 
ماهیگیري  ،ه مسلم استاما آنچ. هاي صید مختلف استفاده شودکشتی و روش

درازمدت و اقتصادي را در برداشت از ذخایر ، برداري پایدارکه همانا بهره مسئوالنه
 ها و همواره مورد نظر بوده و در سرفصل تدوین برنامه دنکآبزي دنبال می 

هاي کاري در نظر گرفته می شود. و در هر استان از برنامه هاي مختلفی سیاست
سازي الرو و رها، تکثیر مصنوعی و نیمه مصنوعی، مصنوعی هايهمچون زیستگاه

ریزي آبزیان و برخی دیگر از ها و مناطق تخمحفاظت از زیستگاه، بچه ماهی
 شود. راهکارهاي مدیریتی به منظور حفظ و احیاي ذخایر آبزي استفاده می

 روش حفاظت از منابع آبزي
میشه براي هپذیر بع طبیعی تجدیدمنابراي اینکه بتوان منابع آبزي را به عنوان 

صید  .ست با حساسیت بیشتري نسبت به حفاظت از آن اقدام نمودا د الزمکرحفظ 
 )Illegal, Unreported, andگزارش نشده و کنترل نشده ، قانونیغیر

)Unregulated (IUU)   به عنوان یکی از معضالت ماهیگیري در عصر حاضر
هاي تحت ست منابع آبزي در دریاها و آبحفظ و حراالبته  .محسوب می شود

نوع فعالیت صید غیر مجاز و  حاکمیت از طریق پیشگیري، جلوگیري و کنترل هر
ربط قرار هاي تخصصی ذيها و برخی از سازمانغیر قانونی در دستور کار دولت

از صید غیرمجار به جانبه د که  کنترل و جلوگیري همهکرولی باید اذعان  ،دارد
که اتخاذ تدابیر مدیریتی خاص را  مقدور نیست و با مشکالتی همراه استآسانی 

 طلبد.می
 

 
 صیادان غیر مجاز در دریا  -20شکل
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موضوع بحث پیرامون این ، فیلم ترویجی جلوگیري از صید غیرمجاز ةبا مشاهد  نمایش فیلم
 د.کنی

 
 ابزار و ،شناور صیادي کنترل .شودمجاز در دریا و ساحل انجام میکنترل صید غیر

از طریق  کهموارداست. ین اصید از اهم  هاي هنگام تخلیۀادوات صید و کنترل
ربط در مبادي نیروهاي یگان حفاظت منابع آبزي شیالت و سایر مراجع قانونی ذي

انجام  ،یعنی بنادر صیادي و مراکز تخلیه صید ،ورود و خروج شناورهاي صیادي
و  شودقانونی و بدون ضابطه جلوگیري مییت صیادي غیرو از هرگونه فعالشودمی

ت صور تخلف مطابق با قوانین و مقررات برخورد قانونی الزمممجاز و با صیادان غیر
یکی از ساختارهاي قانونی الزم براي ، کمیسیون تخلفات صیادي شیالت.گیردمی

 .است برخورد با صیادان متخلف
 

 هایی را براي ذخایر آبزي به دنبال دارد؟جاز چه آسیبمبه نظر شما صید غیر  بحث کالسی

 
در یک نظام مدیریت شیالتی مناسب همه به دنبال آن خواهند بود تا شرایطی 

، مجازغیرصید فراهم شود که آبزیان فرصت احیا و بازسازي خود را داشته باشند.
دیگر از مشکالت  کاهش برداشت و بسیاري، ايانقراض گونه، فشار به منابع آبزي

آن است که فرصت الزم براي احیاي  ةدهندهمه نشان، برداري امروزنظام بهره
و فرایند جایگزینی را  نمایدریزي ذخیره داده نشده است و آبزي قبل از اینکه تخم

صید شده است. کارشناسان براي هر گونه آبزي اندازه و سن معینی  ،تکمیل کند
کنند اندازه یا سن استاندارد حدي است د صید تعریف میبه عنوان اندازه استاندار

رد. داریزي کرده است و قابلیت صید شدن را که آن گونه آبزي حداقل یک بار تخم
استاندارد و رعایت آن مانع از صید آبزیان کوچکتر  ةبدین ترتیب با تعیین انداز

 د.دگرو بدین ترتیب پایداري و بقاي نسل و ذخیره تضمین می شودمی
مجاز شاهد گسترش مصادیق صید غیر ، به واسطۀموضوع نکردن رعایتدر صورت 

  ناپذیري به ذخایر آبزي خواهیم بود.هاي جبرانآسیب
 

نسبت به تعیین و چیدمان امکانات و فضاهاي  ،با طراحی ماکت یک بندر ماهیگیري فعالیت کارگاهی
 نیاز اقدام نمایید. مورد

 

 :افزاییدانش
نمایی فضاهاي هر بندر ماهیگیري متناسب با شرح عملیات و خدماتی که در آن جا

بندر  شکن و حوضچۀد. طراحی اسکله و موجبندر انجام می شود تعریف خواهد ش
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ر آنجا شود که دماهیگیري براي پهلوگیري و پشتیبانی از نوع شناورهایی انجام می
اي در اختیار هر بندر ماهیگیري پردازند. فضبه تخلیه صید یا دریافت خدمات می

سایبان، سردخانه ، تی براي تعمیرات شناورهادر عرصه خشکی شامل امکانا
، ساختمان دوات صید، سالن بازار حراج ماهی، انبار تور و انگهداري ماهی و آبزیان

دفتر صدور مجوز ، مدیریت بندر ماهیگیري، ساختمان یگان حفاظت منابع آبزي
یگر رخی دل کنترل بهداشتی صید و بوآمارگران صید و مسئ و محل استقرارصید 

و ادوات صید و بسیاري  ، تورهاي عرضه مواد غذاییجمله فروشگاهها از از نیازمندي
باشد که متناسب با شرایط هر بندر ماهیگیري تعریف صیادي میهاي نیازمندياز 
 شود.می
 

 ايارزشیابی مرحله
 

از، مواد، شرایط کار (ابرمراحل کاري
 استاندارد (شاخص ها، نتایج ممکنتجهیزات، زمان، مکان)

 نمرة نمره نمره دهی) داوري،
هنرجو

هاي روش
مدیریت 
 ماهیگیري

 ساعت 15زمان:  
 مکان: کالس و کارگاه

باالتر از سطح 
 انتظار

مفهوم مدیریت ماهیگیري 
 را بداند. مسئوالنه

 مدیریت هاياهم روش
 .بداند را ماهیگیري

همیت حفاظت از منابع آبزي ا
 را بداند.

3 

 

 قابل قبول

مفهوم مدیریت ماهیگیري 
 را بداند. مسئوالنه

 مدیریت هاياهم روش
 بداند. را ماهیگیري

2 

 

مفهوم مدیریت ماهیگیري  غیرقابل قبول
 1 را بداند. مسئوالنه
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 هاي مدیریت ماهیگیري و ذخایر آبزیانروش شایستگیارزشیابی 
 ح کار:شر

 آبزیان اکولوژیک بندي تقسیم
 هاي ارزیابی ذخایر آبزیانروش

 عوامل تاثیر گذار بر ذخیره 
 اهمیت منابع آبزي و بهره برداري پایدار

 ماهیگیري مدیریت کارگیري به هايروش
 مصادیق جلب مشارکت ماهیگیران 

 استاندارد عملکرد:
برداران و مدیریت بر ذخیره در بع آبزي با جلب مشارکت بهرهماهیگیري و بهره برداري پایدار از منا مدیریت

 .ن مالحظات زیست محیطی و اکولوژیکشرایط مختلف با در نظر داشت
 ها:شاخص

 کارگیري مدیریت ماهیگیري.هاي ارزیابی ذخایر و بهو روش آبزیان اکولوژیک بنديشناخت کامل تقسیم -

 شرایط انجام کار،ابزار وتجهیزات:
 بنادر ماهیگیري و شناورهاي صیادي مشخص از کارگاه مجهز ماهیگیري،به همراه بازدید موردي و یط:شرا

  غیرهانواع قالب و، گرگور، گیرهاي گوشابزار و ادوات صید شامل تور تجهیزات: ابزار و

 معیارشایستگی:
 

 نمره هنرجو 3قبولی از حداقل نمرة مرحله کار ردیف
  2 یک آبزیانتقسیم بندي اکولوژ 1
  1 ارزیابی ذخایر آبزیان 2
  2 گیري مدیریت ماهیگیريکاربه 3
  1 هاي مدیریت ماهیگیريروش 4

هاي غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات شایستگی
 محیطی، وغیرهزیست

 ایمنی -ا
 محیطیزیست -2

 

 *  میانگین نمرات
 

 .یاشدمی 2 یستگیانمرات هنرجو براي قبولی وکسب ش حداقل میانگین *
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 4 پودمان  

 نگهداري و فرآوري آبزیان بعد از صیدجایی، جابه

میگوي تازه است که نتیجه انتقال و  نگهداريو جایی جابه اي ازنمونهابتداي فصل  تصویر
 نآبزیادهد. اهمیت حفظ کیفیت صحیح آبزیان را در حفظ کیفیت آن نشان می نگهداري

 به حدي ،شدهتازه، منجمد یا فرآوريو میگوي شامل ماهی  ،پس از صید تا مراحل بازاررسانی
 و باعث پایداري دنکتواند رضایت مشتري را براي خرید و مصرف بیشتر جلب است که می

 این عکس انتخاب شده است. دلیل به همین .فعالیت و کمک به اقتصاد ماهیگیري باشد
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با درك صحیحی قادر خواهد بود  فصلهنرجو پس از پایان این  هدف کلی فصل:
سازي، آمادهرا در مراحل پس از صید ( از کیفیت ماهی، عملیات و اقدامات الزم 

ر دحفظ کیفیت  ، به منظور) تا عرضه محصول نهاییو فرآوري نگهداري جایی،هجاب
هاي الزم در این و مهارتتا رساندن آن به ساحل  بر روي شناور مختلفشرایط 
 به درستی انجام دهد. زمینه را
 : هاي پیشیندانسته

 :مراحل کاري
 فرآوري )4 ،) نگهداري3 ،جاییه) جاب2 ،سازي) آماده1 

 

 تشخیصی ارزشیابی
 

ه است بدر این بخش یعنی در ابتداي جلسه قبل از بیان اهمیت و ضرورت بهتر 
ه کیفیت ماهی، جاب در خصوص اهمیت و ضرورت شناخت ،عنوانِ پرسش آغازین

سؤال شود تا با توجه به  یاناز هنرجو ،بر روي شناورآن جایی، نگهداري و فرآوري 
 ن مطالب جدید در این بخش ارائه شود.آناسطح معلومات 

 
 سؤاالت پیشنهادي:

 چرا حفظ کیفیت ماهی مهم است؟ 
 اي برخوردار است؟جایی و نگهداري ماهی در شناور از اهمیت ویژههچرا جاب 
 جایی و نگهداري ماهی در یگان شناور چیست؟ هوظایف جاب 
 ؟ شودگذاري ماهی چگونه انجام میمزایاي استفاده از یخ چیست و یخ 
 اصولی ماهی در شناور چیست؟مناسب و غیرجایی و نگهداري ناهپیامدهاي جاب 
 جایی و نگهداري ماهی وجود دارد؟ ههایی براي جابچه روش 
 است؟  جایی و نگهداري صحیح ماهی چه مالحظاتی نیازهبراي جاب 
 چه اقداماتی بر روي محصول پس از صید ماهی در عرشه شناور متداول است؟ 
 تواند انجام گیرد؟چه عملیات فرآوري در شناور می 
 ي و فرآوري چیست؟سازي آبزیان پیش از نگهدارفرآیند آماده 

 
به همه آنها به  ،االتس از پرسیدن سؤضرورت ندارد که پ در این قسمت حتماً

بلکه در این مرحله به صورت کلی و کوتاه پاسخ داده  ،صورت کامل پاسخ داده شود
 حفظاهمیت و ضرورت یعنی  این فصلسپس به بیان اهمیت و ضرورت شود. 

 .ماهی در شناور پرداخته شودجایی و نگهداري صحیح هکیفیت با جاب
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 استاندارد عملکرد
 بعد از رسیدن به ساحل صورت نیز در دریا و  آبزیانسازي نگهداري و آماده

ور شنا، خدمۀ آبزیانسازي و نگهداري جایی، آمادههگیرد. بنابراین در عملیات جابمی
تا مراحل  روي عرشه شده برصید آبزیاندقت خود را در حفظ کیفیت باید تمام 

 یرد. بر حسبگیرد بکار گبعدي بازاررسانی که محصول در اختیار دیگران قرار می
داشته باشد. برخی  تواندمی هاي مختلفیاین وظایف حالت شناور و عملیات نوع

سازي ممکن است بر حسب گونه سازي اولیه دارند. مرحله امادهماهیان نیاز به آماده
ریز صورت از صیدهاي متفرقه، صید ضمنی یا دور هدف ، با جداسازي گونۀآبزي

گیرد و یا عملیات خونگیري و تخلیه شکمی صورت گیرد. براي حفظ کیفیت ماهی 
 هايهاي شناور، سرد شده و یا در جعبهبنابراین در انبار کرد؛را سرد الزم است تا آن

هی که در جایی و نگهداري ماهی تازه با ماهشود. مراحل جابگذاري میماهی یخ
هاي سازي منجمد شده، متفاوت است. در برخی کشتیشناور داراي امکانات منجمد

ود بندي به متقاضیان خو به صورت بسته کندمی بزیان را فرآوري پیشرفته، حتی آ
  دهند که هر کدام وظایف مختص به خود را دارند.در ساحل تحویل می
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 مقدمه

اشباع و هاي غیرغذایی باال از جمله چربی دلیل ارزشه مصرف ماهی و آبزیان ب
در کاهش مصرف آن  دارد.انسان  اهمیت زیادي در تغذیه ،اسیدهاي امینه ضروري

راي ب .است ثرمؤعروقی  و قلبی هايها همچون بیمارياز بیماري برخی پیشگیريو 
کیفیت، حفظ آن از خاطر در دسترس قرار دادن ماهی سالم و باهب همین منظور

ات . عملیچرا که قابلیت فسادپذیري باالیی که دارد میت زیادي برخوردار استاه
سیار ب د، حمل و نقل و نگهداري آن تا بازاررسانی و در نهایت مصرف بایصید صحیح

 اقداماتی که پیش از وکیفیت  مفهومبا  بنابراین آشنایی؛ مورد توجه قرار گیرد
بسیار ضروري دست متقاضی برسد هبالزم است تا ماهی جایی یا نگهداري هجاب

 می تواند متفاوت باشد.هاي مختلف بر حسب گونهاست. این آماده سازي 

 
 یک ماهی باکیفیت  فیلۀ-1شکل 

  سازيعملیات آماده
ها، سازي را که شامل جداسازي گونهبتواند در پایان این بخش آمادهباید هنرجو 

 را شرح دهد. استشکمی ماهی در عرشه شناور  خونگیري و تخلیۀ
 حفظ کیفیت وظیفۀ

ن شده و تحویل آماهیگیري براي حفظ کیفیت ماهی صیدشناور  تمام تالش خدمۀ
طور طبیعی پس از صید هآبزیان ب .استبه بهترین شکل ممکن به دست خریدار 

ید آوجود میهب هاآن بافتو  در ظاهرمالحظه اي قابل تغییرات و شونددچار فساد می
ف قابل مصر براي انسان شود از آن بوي بد استشمام شود. ماهی فاسدکه موجب می

ارزش اقتصادي  ،تر باشدو خطرات زیادي به همراه دارد. هر چه ماهی سالم نیست
یا قیمت و همچنین ارزش غذایی آن بیشتر است. از آنجا که نگهداري و انتقال 

 سعی ،گرددل یا بازار مصرف موجب تشدید فساد میمدت ماهیان به ساحطوالنی
 اییجهسازي یا انجماد براي نگهداري ماهی استفاده کنند. جابکنند از روش سردمی
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رایط فساد تواند شصحیح و نگهداري نامناسب و درجه حرارت محیطی باال میغیر
ندازد. یها را به خطر بشناور میکروبی را سرعت ببخشد و منافع صیادان و خدمۀ

آن زمانی است که ماهی گیرد و نگهداري طوالنی مدت با انجماد صورت می معموالً
درجه سانتیگراد  -18سیسات برودتی مستقر در ساحل در رسد و در تأبه ساحل می

هاي مجهزي که اتاق شود و یا اینکه این عملیات در شناورمنجمد و نگهداري می
موقت خواهد  ،عملیات نگهداري ،یر این صورتگیرد. در غصورت می ،انجماد دارند

شود یا با بود. یعنی یا ماهی در سردخانه شناور تا رسیدن به ساحل نگهداري می
 چون ،شود کیفیت آن حفظ شودگذاري در اطراف ماهی سعی میاستفاده از یخ

بنابر  و کندمی یخ به تبدیل رابافت آن  در موجود ، آبماهینجماد اسازي و خنک 
و به  سازندمی خارج آنها دسترس از را هاباکتري رشد براي نیاز مورد آزاد بآ این

 ند.کحفظ ان کمک می 
 

 
 جایی ماهیهجاب آوري وجمع-2شکل 

 
 شرایط فساد میکروبی 

آید وجود میهفساد ب می شودها در آبزي زیاد پس از صید، سرعت رشد میکروب
فرآیندهاي بر اثر فساد میکروبی نوعی از که به آن فساد میکروبی گویند. 

راي هاي زنده بطور طبیعی در تمام بافتهکه ب است هاي گوارشیبیوشیمیایی آنزیم
بعد از مرگ در یک حالت  و هستند، شدهکمک به هضم غذا وجود دارند و کنترل

افت باز داخل به تدریج به این نوع فساد دهند. نشده به فعالیت خود ادامه میکنترل
ر بفساد میکروبی  نوع دیگر شوند:و موجب نرم شدن آن می کندمیگوشت حمله 

 هايو رودهپوست  سطحها، ترشحات لزج هاي موجود در آبششمیکروباثر فعالیت 
 گوشت مجاور پوست و دیوارةبافت توانند می ، بالفاصله بعد از مرگ است کهماهی

ناصحیح و یا سردسازي ناقص  یجایهجاب. بنابراین را آلوده و فاسد سازندشکم ماهی 
را سرعت ها انتشار میکروب که کنداي به ماهی وارد صدمهجراحت یا  تواندمی
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مد دیده را منجاین نباید ماهی صدمهو باعث تخریب گوشت ماهی شود. بنابر بخشد
ر بو فساد ماهی است که اکسایش چربی د. بوي زننده و نامطلوب ماهی حاصل کر

 ،چه بیشتر شود این طعم و بوي حاصل از فساد هر. گذارداثر می آن طعم روي
ي افساد به مرحله . درنهایتکندکننده را از خرید و مصرف ماهی پشیمان میمصرف

توجهی به مراحل صید، سبب کم قابل فروش و مصرف نیست. بهماهی رسد که می
-ه ماهی با کیفیت دلخواه مصرفارائرسانی مطلوب و جایی، نگهداري و بازارهجاب

غذایی ماهی و سایر آبزیان در  کنندگان از ارزشدر کنار آگاهی کم مصرف ،کننده
این مقدار نصف  طوري که در حال حاضرهب رف سرانه ماهی پایین است،کشور، مص
یک نفر در یکسال است. یعنی  کیلوگرم به ازاي 10انی یعنی حدود متوسط جه

کیلوگرم ماهی و یا از سایر آبزیان  10طور متوسط هسال ب طول یکیک ایرانی در 
 کند. مصرف می

 
 محاسبه مصرف سرانه

 سال یک فرد در طول یک که ماهی میزان کیلوگرم آبزیانی است مصرف سرانۀ
به  ،کند. با کسر میزان صادرات محصوالت شیالتی کشور از کل تولیداتمصرف می
جمعیت افراد آن زان واردات محصوالت شیالتی کشور تقسیم بر عالوه می

 آید.دست میهب ))آبزیانماهی یا مصرف سرانه ((کشور
 

 
 یک ماهی فاسد -3شکل 

-یلهف شکمی و گیري، تخلیۀلس، فدنکردر حین پاك  رعایت نظافت و بهداشت
از آلودگی گیري جلو به منظورشناور و خود ماهی  خدمه، محوطۀبراي  ،ماهیسازي 

سازي و استفاده از تخته و میز مناسب براي پاکسازي و آماده بسیار ضرورري است
 فساد ماهی جلوگیري شود. گردد تا از شرایطکید میتأ ماهی
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به نظر شما چه عواملی باعث افت کیفیت ماهی و کاهش بازارپسندي آن می شوند.  بحث کالسی

 
 افزایی: دانش

ماهیان اعماق توسط تور  نامناسب به مانند سرعت باالي کشیدنگاهی اوقات صید 
 شکلشود که این موجب بیرون زدن کیسه شناي ماهی از دهان می ،ايپیاله

 ید می تواندبنابراین رعایت صحیح اصول ص. کاهدپسندي مینامطلوب از مشتري
ماهی  جایی نامناسب درهصدمات حاصل از جابثر باشد. آبزي مؤ عرضه در کیفیت

 زدگی یا فرو رفتگیپریدگی، عدم شفافیت، شل شدن بافت گوشت، بیرونو رنگ
ها و لهیدگی ناشی از کنده شدن و شل بودن غیر عادي فلس ها،غیرعادي چشم

جایی و نگهداري نامناسب و بوي نامطبوع ناشی از فساد می تواند در کیفیت هجاب
ر کیفیت و ذهنیت نظافت نیز ب وگذاري چینش و یخ ار باشد. نحوةگذماهی اثر

 ثیرگذار است.مشتري در خرید تأ
 )Sorting( عملیات جداسازي

 ماهی نامناسب براي مصرفباید  ،شناور عرشۀبعد از قرار گرفتن صید روي بالفاصله 
این عمل و به طور مجزا نگهداري کرد. ساخت هاي دیگر جدا انسانی را از ماهی

ویژه در مواردي در اثر سایش روي هم، به هاماهی براي پرهیز از صدمات احتمالی
باید صورت  ،هاي اصلی استو یا ناهمسان با گونه هاي خاردارکه صید شامل گونه

 چون تقال و تماس انها با سایر آبزیان موجب افت کیفیت ماهیان خواهد شد. ،گیرد
ماهیان ند. از ماهیان اصلی جدا شوند صید ضمنی یا دورریز هست ماهیانی که باید

  .قرار داد ،نده انباید روي ماهیانی که قبالً صید شدنیز شده را صیدتازه
 ت،پش الك شامل است ممکن و باشد نداشته را آن گرفتن قصد صیاد که چیزي هر

قطعات مرجانی و گیاهان دریایی باشد که بعضاً  ،ماهیسفره کوسه، خرچنگ، ماهی،
د یص .شودمیگفته  صید ضمنی ،شودتصادفی نیز خوانده می اتفاقی یا صید

دانده گرجان به دریا بازبی ایو زنده آبزي که ت سابخشی از صید ضمنی نیز  دوریز
ور صیادي گیر تاست که به  یجانشامل تمام جانداران و اشیاي بیحتی  ؛شودمی

ممکن است حاوي ید دوریز ص .دنشوشناور تخلیه نمی ۀاما روي عرش ،می کنند
ه تجاري نرسید هندازه ااي ریز و نابالغ که بهی هما ،گونه هاي فاقد ارزش تجاري

 ور به دلیل اقتصادياشن ويرید صاز نگهداري این بخش از  ان معموالًصیاد .ند باشدا
  عاست امتنا کرده ممنوع را آن و یا مقرراتی که تخلیه چنین صیدي نبودن
 بنابراین بایستی آنها را از صید هدف در عرشه کشتی جدا ساخت. .ورزندمی
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  سازي صید ضمنی از صید هدفتصویر جدا -4شکل 

 
 عرشۀبا توجه به اطالعات خود، بر حسب انواع ماهیانی که در کنار صید هدف در   بحث کالسی

در کالس فکر کنید و در مورد اقدامات که براي  ،دست آیدهشناور ممکن است ب
 .بحث کنید ،حفظ و نگهداري آنها الزم است

 
 

 
 افزایی:دانش

شده را می توان هاي حمایتهاي موجود برخی گونهبر حسب شرایط و دستورالعمل
هاي به شیالت تحویل داده شود. گونه دهاي خاویاري بایگونه مثالً تحویل داد؛

ریاي هایی مانند فک دگونه اید به مراکز تحقیقاتی تحویل داد؛گذاري شده را بپالك
هاي سمی را سازي شوند و برخی گونهخزر که صید آنها ممنوع است باید رها

 داشت و به آنها صدمه نزد.یا برخی را زنده نگهکرد توان رهامی
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 شناسان دریایین شیالتی و زیستمحققات ماهیان و آبزیانی که توسط گاهی اوقا  بیشتر بدانید
در صید شما مشاهده می شوند که  ،که در مراکز تحقیقاتی در حال مطالعه هستند
ترین مرکز تحقیقات شیالتی تحویل پس از صید و مشاهده، باید انها را به نزدیک

 اند.گذاري شدهپالك ،هاي خود یا زیر پوستبر روي باله دهید. این ماهیان معموالً
 هاي مختلفی دارند که بر روي آن اطالعات خاصی درج شده است. ها شکلپالك

 نظر از جایزه نیزبرخی مواقع در تحویل چنین آبزیانی به مراکز تحقیقاتی مورد 
برخوردار می شوید. ماهیان تحویل داده شده به مراکز تحقیقاتی زیست سنجی 

اطالعات ان بر حسب مورد براي  و از گیري شدهیعنی ابعاد آنها اندازه شوند؛می
 ماهیان موارد دیگر دربارة بینی مهاجرت، رشد، تولید مثل وارزیابی ذخایر و پیش

 .استفاده می شود
 

 

 

 
 گذاري شدهپالكسنجی یک ماهی تن شیالتی در حال زیست نتصویر محققا -4شکل
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به عرشه آن به محض ورود  هایی که ماهی با روش قالب صید می شود،شناوردر 
اگر به ماهی اجازه تقال کردن و غلتیدن روي  اي گیج کرد.توسط ضربهماهی را باید 

 )Rigor mortis( نعشیجمود نه تنها به طور ناهنجاري موجب  ،عرشه داده شود
بلکه ممکن است قبل از مردن باعث تحلیل قواي آن شده و کیفیت ماهی  شودمی

پذیر نیست. ترجیحاً هاي ریز عمل گیج کردن امکانکاسته شود. در مورد ماهی
 ها، گیج کردن باید زمانی که ماهی در آب است و تنها آنبراي بعضی از انواع ماهی

 هم بر روي سر ماهی انجام شود. 

 
 به زدن به سر ماهی خاویاري براي گیج کردن و صید آنضر تصویر -6شکل 

 
 می شودقطع هاي ماهی ماهیچهتوقف جریان خون پس از صید منبع تامین انرژي  با  بیشتر بدانید

بدن ماهی به تدریج سخت و دهدمیانقباض بدون بازگشت در عضالت رخ و با تقال 
 حتماً باید فیله کردن ماهی . عملیاتگویندمی نعشیت جمود الشود به این حتر می

بعد از گذشتن این زمان باشد تا فیله دچار چروکیدگی و افت کیفیت نگردد. بعد از 
د ین باشکند. پس تمام تالش خدمه باید ابه شدت افت می این زمان، کیفیت ماهی
 فتد.که این زمان به تعویق بی

 

 

 
 

ش افزای اینترنت ببینید چه عواملی بر کاهش یاجو در منابع علمی و یا با جست  کار در کالس
 ثر است.رعت وقوع جمود نعشی ماهیان مؤس
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 افزایی: دانش
 و محیط، آندرجه حرارت ماهی،  اندازه وبر حسب گونه  نعشیجمود وقوع زمان 
ن سفت شد .و زمان تخلیه شکمی، متفاوت خواهد بود صیدو عملیات پس از روش 

شود ساعت بعد از مرگ شروع می 10تا  5از  ماهی معموالً مرگ عضالت ناشی از
ادامه دارد. به همین سبب باال  م و چهارم بستگی به عوامل ذکر شدةو تا روز سو

این زمان را به  تواند تا حد زیاديسرد کردن ماهی تا صفر درجه سانتیگراد می
ثیر زیادي دارد مهمترین عواملی که بر طول دورة جمود تأ یکی از تعویق اندازد.

انرژي در عضالت بیشتر  ت است؛ هر چه مقدار و ذخیرةگلیکوژنی عضال ذخیرة
ماند. در نتیجه ماهیانی تري در حالت جمود باقی میباشد ماهی مدت زمان طوالنی
ي ذخیره ،مطلوب صید شوندیا در شرایط نا بودند که در شرایط بد تغذیه اي

روند و سریع هم از آن و سریع به حالت جمود می شودآنها تخلیه میگلیکوژنی 
شود. بنابراین با رعایت روش صید مناسب و کاهش تقال و ضربه به ماهی خارج می
خیر انداخت. پس هر عملی که جمود ي ماهی می توان این زمان را به تأسازو سرد

ز مدت نگهداري را افزایش می دهد. چنانچه ماهی قبل ا ،ندکنعشی را طوالنی 
مرگ فعالیت عضالنی کمی داشته باشد و در حین صید و فرآیندهاي بعدي صدمه 

گردد. تر میجمود نعشی طوالنی ، مرحلۀندیده و داراي کوفتگی و صدمه نباشد
 کاهش درجه حرارت نگهداري سبب افزایش این مرحله است.

 )Bleeding( عملیات خونگیري
و کاهش فساد میکروبی مرگ سریع ماهی  به منظور کمک بهخونگیري  عملیات

 ،گرن برثیرات مطلوبی أتاین عمل  .گیردصورت میها در برخی ماهیان مانند کوسه
خونگیري از ماهی با  .داردنگهداري در حالت انجماد محصول مدت تازگی و یا 

 خونگیريدر  د.گیربا استفاده از چاقو صورت مییا باله دمی  آنهاي آبششبریدن 
تند. هسنشده هاي خونگیريتر از نمونهها سفید، فیلهقطع آبششبا استفاده از روش 
دقیقه ماهی را به حال خود رها کرد تا  20به مدت حداقل باید  براي این منظور

  .تمام تراوشات خونی از آن خارج گردند
 

 
 ماهی تنتصویر خونگیري  -7در شکل 
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شده در خون و سایر مایعات بدن خود را به تولید هیان استخوانی قادرند اورهما
و باقی ادر خون  هو اور رددر حالی که کوسه این توانایی را ندا ؛ندکن فعسرعت د

و طعم شور  بگیرد یگردد که گوشت کوسه بوي مخصوصمی بموج اوره .ماندمی
یکی ژبیولو وره موجود تحت تأثیر عواملاهمچنین  .پیدا کند )اسیدي طعم(و تلخی 

 براین. بناشودقلمداد می سدو به عنوان یک محصول فا گرددمیبه آمونیاك تبدیل 
 خونگیريو  تمیزشود و از آب بیرون آورده  ممکن زمان ترینسریع در دبای کوسه
 د.گرد

ان و زمانی حیوحس کردن کوسه پس از بیدمی  ۀموثرترین روش رگ زدن بال 
 هايیا رگ حیوان دیگر برش قلب روش .که هنوز قلب در حال تپش استاست 
 شاحا و امعا کردن خالی یا و سر کردن جدا هاگونه بعضی مورد در و شکمی ناحیه

 خون در اثر فشار شوي شست برايیوان ورید حبه آب لنگ یکوسه و وارد کردن ش
تواند خونگیري را تسهیل آویزان کردن حیوان به مدت یک ساعت می .آب است

به وجود  لمالً خارج نگردد فساد از همان محایی از جگر یا روده کاهاگر تکه .ندک
 .توسعه پیدا خواهد کرد آید ومی

 

  
 برش و نگهداري باله کوسه ماهی-8شکل 
 )Gutting( عملیات تخلیه شکمی

 ها و فساد به شدت ماهی از امکان رشد میکروب و احشاي امعاشکمی و  تخلیۀ
تخلیۀ سریع احشاء عملی  در مواردي کهکاهد. براي ماهیان خیلی کوچک و می

و سرد  شو دادنباشد، باید ماهی را به محض ورود به عرشه به صورت کامل شست
بعضی از  ،ماهی و احشاي فوري امعا تخلیۀ زااما در مورد ماهیان بزرگ پس  کرد.

شود نیز جدا ماهی میریزي در هاي خونی اصلی ماهی که موجب خونمویرگ
 تخلیه شکمی از امکان آلودگی و اثر ناشی از آن که منجر به شل شدگیشود. می

 هایی. ماهیکاست خواهد ،گرددآن میگوشت ماهی و شرایط فساد میکروبی بافت 
تر  خیلی سریعها دلیل رشد بهتر میکروبهبهاي آنها انباشته از غذا باشد، که روده
ي همین در مورد ماهیان پرورشی چند روز قبل از صید و فروش براشوند. فاسد می

 شده از دریا این امکان وجود ندارد.اما در مورد ماهیان صید  ،دهندغذا نمیآنها به 
ها را به منظور جلوگیري از لخته شدن سریع خون باید تا حد امکان ماهیحتی 

تعداد  ازماهی  شوي کاملشست نگهداشت درسقبل و بعد از خالی کردن شکم 
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و مقدار زیادي از آنزیم هاي تجزیه کننده پروتئین  کاستههاي مولد فساد میکروب
کند. تخلیه احشاء ماهی بیرون زده شده اند برطرف میرا که از اعضاي گوارشی 

تخلیه نامناسب احشاء ماهی بدتر بطوري که  باید به طور کامل و با دقت انجام شود
 از انجام ندادن این عمل است. 

هاي موجود در عرشه ماهیآلوده شدن سایر  باعث ماهییک نباید محتویات شکم 
آنها حاوي آنزیم هاي  ۀابرشیه ها کماهی يمعا و احشاااز پرتاب کردن . شوند
کار باید در مکان . این اجتناب کرد باید هاي دیگربر روي ماهی است،کننده هضم

، ماهی باید با آب تمیز دریا یا ورت گیرد و بالفاصله بعد از تخلیۀ احشامشخصی ص
و کبد باله در صورت نگهداري تخم (اشپل)، اسپرم،  آب آشامیدنی شسته شود.

ماهی براي استفادة بیشتر، باید تسهیالت نگهداري کافی و مجزا براي آنها فراهم 
ل خط مرکزي ماهی شامل باز کردن شکم ماهی در طو یتخلیه شکمدر واقع شود. 

بهتر است . سر ماهی باید روي ماهی باقی بماند. اما استج رزیر بدن از گلو تا مخ
. کلیه ها را که در امتداد خط پایینی و نماییمهاي ماهی را بریده و خارج آبشش

جایی در جا به هر گونه تأخیري .ها واقع شده اند باید خارج کردکناري ستون مهره
ماهی شسته شده، قبل از این که خنک شده باشد، زمان ماندگاري بالقوه آن را 

 در پذیري باالدلیل فسادهبشش نیز ببه جز تخلیۀ شکمی تخلیۀ آدهد. کاهش می
 برخی کشورها و براي برخی ماهیان مرسوم است. 

 

 
 شکمی مناسب تصویر یک تخلیۀ -9شکل  
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 اي ارزشیابی مرحله

(ابراز، مواد، شرایط کار مراحل کاري
 نمرةنمرهها، داوري، نمره دهی)استاندارد (شاخصنتایج ممکن تجهیزات، زمان، مکان)

هنرجو

به کارگیري 
مدیریت 
عملیات 

 سازيآماده

تجهیزات: چاقو، تخته 
 گوشت و ماهی

 ساعت 10زمان: 
مکان: کالس و کارگاه یا 

 روي شناور

االتر از ب
انتظارسطح 

 حفظ کیفیت ماهی آشنا باشد. با شیوة -1
جداسازي ماهی در عرشه آشنا  با نحوة -2

 باشد.
خونگیري ماهی در عرشه آشنا  با نحوة -3

 باشد.
را کامل انجام  بتواند تخلیه شکمی ماهی -4

 دهد.
نظافت عرشه  عملیات شستشوي ماهی و -5

 را بداند.
آنرا تشخیص دهد و اهمیت  جمود نعشی را -6

 بداند.

3  

 قابل قبول

تا حدودي با اهمیت حفظ کیفیت ماهی  -1
 .آشنا باشد

جداسازي ماهی در  تا حدودي با نحوة -2
 عرشه آشنا باشد.

خونگیري ماهی در  تا حدودي با نحوة -3
 عرشه آشنا باشد.

طور نسبی تخلیه شکمی را انجام هبتواند ب -4
 دهد.

 

2  

غیر قابل 
 قبول

با اهمیت حفظ کیفیت ماهی و نحوه  -1
جداسازي و خونگیري ماهی در عرشه آشنا 

 باشد. 
 شکمی ماهی را انجام دهد. بتواند تخلیۀ -2

1  
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 )Handling(جایی هعملیات جاب
ج ، با خرواستماهی  بافتی که منجر به کاهش کیفیت گوشتتغییرات نامطلوب 

تغییرات شود. پیشرفت و درجه این از زمان صید شروع می ب و مرگ آنماهی از آ
بر روي شناور آبزي که  بر حسب شیوه و مدت صید و تقالي ماهی و دماي محیط

ن را از آفتاب دور و خنک نگه بنابراین باید آ دارد.جا و انبار می شود بستگی بهجا
گیرند و یا در ار میداشت. براي این منظور یا ماهی ها داخل انبار یا خن شناور قر

جا می شوند. در کشتی هاي پیشرفته و مجهز معموالً هگذاري شده جابهاي یخجعبه
انیکی، هاي مکجایی ماهی طراحی شده است. نقالهههایی مناسب براي جابدستگاه

و  دهدمیماهی و تجهیزات دیگر که حجم و سرعت تخلیه را افزایش  پمپ تخلیۀ
د وجو ،شوندو سنتی موجب صدمات کمتري به صید میهاي دستی نسبت به روش

سودمند هستند. ماهی براي تخلیه ماهی هاي کوچک بسیار  هاي تخلیۀدارد. پمپ
ماهی مانند تسمه نقاله می تواند براي حمل  دهندةل انتقالسرسره یا سایر وسای

و به  اشدها باید مناسب بطول این سرسره .ماهی از عرشه به انبار استفاده شود
متر نباشد تا  1صورتی تعبیه شوند که فاصله افتادن ماهی به درون انبار بیش از 

 باید با احتیاطجایی براي ماهیان منجمد نیز هصدمه اي به آن وارد نشود. حتی جاب
 و صورت گیرد تا از شکستن و آسیب دیدن پوشش یخی و محافظ جلوگیري شود

هاي ناشی از حمل و نقل نامناسب آسیب .آلودگی و فساد ماهی فراهم نیایدامکان 
ساد و به ف شودمیموجب له شدگی، شکستگی، سائیدگی یا بریدگی بر روي ماهی 

و ارزش آن را براي اهداف بعدي فرآوري و مصرف  کندمیمیکروبی آن کمک 
 دهد. انسانی کاهش می

 

  تصویر جابجایی ماهیان با نقاله باالبر و جرثقیل -10شکل 
 

مانده در انبار ماهی حتی اگر در سفر قبلی استفاده نشده باشد، احتمال باقی یخ
 اآنهبنابراین باید دوباره از  هاي مولد فساد ماهی آلوده شده باشد.دارد با میکروب
  هاي تازه استفاده کرد.از یخ استفاده نکرد و
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 گذاري ماهیاي از یخشیوه -11شکل 

 
ه به مشتري چ هانري صحیح آبزیان از دریا تا عرضه آجایی و نگهداهبه نظر شما جاب  بحث کالسی

 کند.نقشی در اقتصاد کشور و خانواده ایفا می
 

 

 افزایی:دانش
طور مسلم توجه به کلیه شرایط حمل و نگهداري مناسب آبزیان موجب حفظ هب 

فرآوري کیفیت و افزایش انگیزه هاي مصرف خواهد شد و عملیات بعدي همچون 
سازد و از ضایع شدن ماهی و سایر آبزیان در ساحل و شرایط عرضه را مناسب می

-تر و با ارزش غذایی و با کیفیت تازهطوري که غذاي مطلوبهب ؛کندجلوگیري می
دلیل این ارزش غذایی باال هتري بدست مصرف کننده خواهد رسید. از طرف دیگر ب

هاي درمان از فزایش خواهد یافت و هزینهو مصرف آن سالمتی عمومی در جامعه ا
هد خوا ستهکا ،عروقی که آبزیان در کاهش آن نقش دارند -هاي قلبیجمله بیماري

و رونق مصرف  جایی و نگهداري صحیح آبزیانهدر نتیجه جاب ،. از طرف دیگرشد
 ثیر خواهد گذاشت خود به رونق فعالیت هاي شیالتی وکه در مصرف سرانه تأ

اقتصاد این صنعت کمک خواهد نمود. به هر جال هر چه از میزان ضایعات اشتغال و 
امروزه تمام تالش  شود. به همین سبببه اقتصاد کمک می ،شود و دورریزي کم

است که از ضایعات کم نموده یا از آن در تولید  این ن فرآوري آبزیانمتخصصا
  محصوالت جدید و مفید استفاده نمایند.

 )Iced fish( و کاربرد آن ماهی يگذاریخ عملیات
با یخ از اولویت اساسی  آنسازي با توجه به اثر گرما در فساد سریع ماهی، خنک

امکان  نیز و مزایاي زیادي دارد و است ترهزینهبرخوردار است و از آنجا که یخ کم
لیت د. غیر از قابشودسترسی به یخچال ممکن است فراهم نباشد بسیار تاکید می

ها، خون و مواد لزج طور مداوم باکتريهب ،شودکاهش دما، یخ هنگامی که ذوب می
هاي سطحی را نیز تا حد زیادي و در نتیجه آلودگی شویدمیرا از سطح ماهی 

و در  1به  2رادهد. در نواحی سردسیر و معتدل نسبت ماهی به یخ کاهش می
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روز در کنار یخ  10اهی بیش از گیرند. اگر مدر نظر می 1به  1نواحی گرم و حاره 
کاسته  شوزن از درصد 5-10دلیل خروج مایعات میان بافتی هب ،نگهداري شود

بنابراین نگهداري با یخ براي شرایط موقت است و براي نگهداري طوالنی  ؛شودمی
زمان نگهداري یک ماهی بدون چربی 1انجماد صورت گیرد. جدول  دمدت حتماً بای

شود را که مراحل رسیدن به فساد آن به چهار مرحله تقسیم میرا در مجاورت یخ 
ریزتر شرایط ماهیان چرب و ماهیان غضروفی و حتی ماهیان  أمسلم دهد.نشان می

 تري دارند.فساد پذیري سریع
 

 مراحل زمان نگهداري یک ماهی بدون چربی در مجاورت یخ -1جدول 
 

 زمان صید تا روز ششم مرحله اول
اي روي نمی عمدهتغییر کیفی 

فقط مقداري طعم ماهی  ،دهد
 .کندتغییر می

 تغییر در طعم و بوي ماهی روز هفتم تا دهم مرحله دوم
 بوي ماندگی و ترشیدگی روز یازدهم تا چهاردهم مرحله سوم

 از روز پانزدهم مرحله چهارم
فعالیت باکتریایی با پیدایش عالیم 

ایجاد گاز و آمونیک  ،ظاهري فساد
 ر قابل مصرف شدن ماهیو غی

 
دارد و اکثر شناورهاي برباالیی در ماد هزینۀجدلیل اینکه وجود سردخانه و اتاق انهب

یخ در  ،ممکن است از آن برخوردار نباشند در وضعیت موجودکشور حال حاضر 
هاي یخ بنابراین باید از الیه ؛سردسازي آبزیان و حمل و نقل نقش اساسی دارد

در میان نسبت به ماهی در محفظه استفاده کرد تا سطح تماس یخ صورت یکی هب
 با سطح ماهی بیشتر شود.

 
ید و کنگذاري صحیح را تمرین با تهیه ماهی یا سایر آبزیان، یخ و جعبه، شیوه یخ فعالیت کارگاهی

مشاهدات و عملکرد خود را از شیوه و مدت ماندگاري به صورت گزارش ارائه  نتیجۀ
 ید.ده
 
 افزایی: دانش 

نسبت به روشی که نوع مسلمأ  ،گذاري به شیوه آموزش داده شده انجام شوداگر یخ
ري برتپوشاند، میرا ن و کامالً آن یستیخ مناسب یا نسبت آن به آبزي صحیح ن

د. شونتري ماندگار میها در مدت بیشتر و با کیفیت مناسبو ماهی ردمحسوسی دا
ماهیان کوچکتر سریع تر و در ماهیان تخلیه شکمی  به طور کلی عمل فساد در

گذاري بیشتر اهمیت و یخ گیردمیتر از ماهیان کامل صورت تر آهستهشده و تمیز
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پوستان مانند برخی سخت معموالً ،شوندگذاري مییابد. بجز میگوها که یخمی
 شدهتعبیهها معموالً بدون سردسازي در مخازن البسترها و بیشتر انواع خرچنگ
  شوند.روي شناور زنده نگهداري می

 
یخ، یخ پودري و یخ پولکی فکر کنید و در خصوص در کالس به انواع یخ قالبی، خرده  بحث کالسی

 .گو بپردازیدیی آنها در نگهداري بهتر آبزیان به بحث و گفتاکار
 

 
 افزایی: دانش

بیشتر است مانند یخ پودري که یی آن در خنک سازي تر باشد، کاراهر چه یخ ریز
کند در خنک سازي آن دلیل سطح تماس بیشتري که با جداره ماهی برقرار میهب

شود این نوع یخ بهتر در محیط شکمی تر است. و وقتی ماهی تخلیه شکمی میثرمؤ
 خرده یخ و یخ .آبچک خود محیط را سرد می کند اما یخ قالبی تنها با ،گیردمی جا

 ضعیت متوسطی نسبت به دو نوع قبلی دارند.پولکی نیز و
هاي کم عمق انجام شود. زمانی که ذوب یخ به نگهداري ماهی در یخ باید در الیه

دلیل کاهش دما متوقف شود، این امر به طور قابل مالحظه اي مانند یک عامل 
منجمد یخ و ماهی به عنوان  کند. الیۀعمل می سردکننده و تقلیل دهندة مؤثر دما

هایی که به طور مناسب ک روکش عایق و ممانعت کننده از کاهش دماي ماهیی
 و آب کندعمل خواهد کرد. فقط زمانی که یخ شروع به ذوب شدن  ،اندسرد گشته

هاي ماهی جریان یابد انتقال حاصل از ذوب شدن آن به طرف پایین و به سوي الیه
 افتد. گرما (خنک شدن) اتفاق می

 
 هی تخلیه شکمی شده با یخ قالبیپوشش ما -12شکل
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 ارزشیابی مرحله اي
مراحل 
 کاري

(ابراز، مواد، شرایط کار 
تجهیزات، زمان، مکان)

 نمرةنمره ها، داوري، نمره دهی)استاندارد (شاخص نتایج ممکن
 هنرجو

 
 

به کارگیري 
مدیریت 
حمل و 

 جاییهجاب

تجهیزات: جعبه ماهی، 
 یخ و ماهی

 ساعت 10زمان: 
کالس و کارگاه یا  مکان:

 روي شناور
 

باالتر از سطح 
 انتظار

جایی ماهی را در حفظ کیفیت آن هاهمیت جاب -1
 بداند. 

ري کامالً گذایخ جایی و نحوةهبا روش هاي جاب -2
 مهارت داشته باشد.و شنا بوده آ
جایی سنتی و دستی هعمل جاب تفاوت و شیوة -3

 ماهی را بداند
 نشی آن را بشناسد و مزایاي آاثربخ انواع یخ ها و -4

 را بداند.
 بداند. ،گذاري وجود داردمالحظاتی که براي یخ -5
 شرایط خودروهاي حمل و نقل ماهی را بداند. -6

3  

 قابل قبول

 جایی و نحوةههاي جابتا حدودي از اهمیت و روش -1
 مهارت داشته باشد. و شنا بودهگذاري آیخ
جایی سنتی هعمل جاب تا حدودي تفاوت و شیوة -2

 و دستی ماهی را بداند
گذاري وجود از مالحظاتی که براي یخ تا حدودي -3

 و مزایاي ان را بداند. ، بشناسددارد
تا حدودي شرایط خودروهاي حمل و نقل ماهی  -4

 را بداند.

2  

 غیر قابل قبول

جایی و نحوة یخ هاز اهمیت و روش هاي جاب -1
 مهارت داشته باشد. گذاري مطلع باشد و

گذاري و مزایاي ان را و شرایطی را مالحظات یخ -2
 مل و نقل ماهی باید داشته باشند،که خودروهاي ح

 بداند.

1  
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 )Preservation( نگهداريعملیات 
ي نگهدارسازي است. بدین سبب نگهداري ماهی و حفظ کیفیت آن نیازمند سرد

و طوالنی رایج است. نگهداري طوالنی ماهی و سایر آبزیان به دو صورت موقت 
اما در برخی گیرد صورت انجماد صورت میهب ها ودر سردخانهدر ساحل،  عمدتاً
 صورت نگهداري. در غیر اینپذیر استامکاندار نیز این عملیات هاي سردخانهشناور

درجه سانتیگراد افزایش در محیط نگهداري ماهی  6هر موقت خواهد بود. کوتاه و 
دهد. پس بهتر است عمل انجماد با سرعت را به نصف تقلیل میاندگاري آن م

 صورت گیرد.
سردخانه دار هاي تا زمانی که ماهی به ساحل برسد و تحویل خریداران یا ماشین

 نیز در شناور د وقرار نباشد ماهی ها منجمد شواگر  مخصوص حمل ماهی شود،
 باید تخلیه شکمی که معموالً هاوع ماهیبر حسب ن اتاق انجماد وجود نداشته باشد،

 کنند:سازي توسط یخ در شناور نگهداري می سردرا به دو روش با آنها ،شده باشند
  )Fish storage vessels)((خننگهداري ماهی در انبار شناور

دار که در ان از یخ ها در مخازن عایقبالفاصله پس از صید، ماهی روشدر این 
 1در فاصله زمان  د و بسته به دماي ماهی و محیطنگیرقرار مید استفاده می شو

که دماي عمق ماهی  شود بطوريسازي انجام میساعت عملیات سرد 2تا 
شده و بعد از یخ پر  سانتیمتر 10-15ابتدا کف اتاق  برسد. درجۀ سانیگراد4�ْ به

ه که در طبقشود تا اینن ریخته میسانتیمتر یخ البه الي آ 5الیه یخ از چیدن هر 
متر  2هر تن ماهی به این شیوه  شود.سانتیمتر یخ ریخته می 10-15آخر دوباره 

 کند.مکعب فضا اشغال می
بیشتر از برابر  4-5سازي با آب و یخ سرعت سردسازي ماهی حدود در حالت سرد

چنانچه مدت زمان غوطه وري ماهی  .ساده است گذاريسرعت سردسازي در یخ
احتمال رنگ پریدگی و  ،ساعت باشد 8ا و یخ پودري بیش از در مخلوط آب دری

ماهی هاي حاصل از صیدهاي  .جذب آب در گوشت ماهی وجود خواهد داشت
اهی م تخلیۀ ،با هم به طور مخلوط انبار شوند. در نهایت روزهاي مختلف هرگز نباید

 .شودمیتوصیه  گذاري شدهبه صورت جعبه
 

 .گذاري کم و زیاد در جعبه یا خن چه عواقبی دارد؟ بحث کنیدبه نظر شما یخ  بحث کالسی

 
 

  افزایی:دانش
هاي وزن یخ و ماهی و بدلیل فشارگذاري بیش از حد و نسبت مناسب نباشد، اگر یخ

هاي زیرین و حتی صدمه به بافت ماهی هاي سري باالتر باعث کاهش وزن ماهی
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گذاري شده در انبارهاي عمیق به هاي یخشود. براي ماهیه توده میموجود در ت
-بینی شود تا فشار سنگینی یخ و ماهیان که میهایی پیشقفسه دصورت فله بای
 فواصل معینی براي ضمن اینکه کاهش یابد. ،ن تن وزن داشته باشندتوانند چندی

الیه ها باید در نظر گرفته شود. همیشه باید بین  میانعبور جریان هواي خنک از 
ت یخ و اگر نسبوجود داشته باشد قفسه و کف انبار ماهی فضاي آبگذر ن ترین پایی

و مدت نگهداري ماهی  گیردمی به ماهی کم باشد سردسازي درست صورت ن
 گردد. همین عمل در جعبه ها هم مصداق دارد.کاهش یافته زودتر فاسد می

 

 
 .شودمیگذاري نمونه اي از انبار شناور که در ان ماهی یخ -12شکل 

 

 )Fish box (نگهداري ماهی در جعبه
، ی شوندضد آب که به آسانی تمیز و گندزدایهاي صاف و صیقلی با سطوح جعبه

ي ها برادر کف این جعبهجایی ماهی بر روي عرشه، توصیه شده است. بهبراي جا
 ها انواع مختلفی دارند. ذوب شده سوراخ یا آبراهه تعبیه شده است. جعبهآبچک یخ 

روي عرشه  توانندکه می هاي پالستیکی عایق و دردار بزرگ یا کوچک؛جعبه -الف
 رد.جا کهو در بازار نیز آنها را با لیفتراك جاب وندجا شهببا جرثقیل جاو  قرارگیرند

 
 دار براي حمل ماهیاي از جعبه پالستیکی عایق و درنمونه -13شکل 
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و طوري  استها طرف گوشههداراي شیب مالیم ب پالستیکیاي هکف این جعبه
ین هاي پایو وارد جعبهشوند میطراحی شده که آب خروجی از سیستم خارج 

و قابلیت  ی استجایهکیلوگرم) جهت سهولت در جاب 5/2داراي وزن کم ( .گرددنمی
ها دیواره. یابدفضا کاهش می %65که در این حالت  مدیگر را داردقرار گرفتن در ه

 .ندصورت عمودي تحمل کنکیلوگرم را به 400قادرند وزن 
 
نها آمانند باشند و که می توانند سوراخ دار و سبد هاي پالستیکی کوچک:جعبه -ب
 معمولً  .ه قرار دادگذاري داخل انبار ماهی یا بدون یخ داخل سردخانبا یخ توانمی را

توان انها را با باال بر نیز جابجا نمود. البته د ولی مینشوجا میهبصورت دستی جاب
ها و کنند. استفاده از این جعبههاي یونولیتی دردار استفاده میبرخی نیز از جعبه

ها که در انبار شناور یا سردخانه شود بر روي ماهیروي هم قرار گرفتن آنها باعث می
 فظ شود.وارد نیایید و کیفیت آنها بهتر ح ، فشاريگیرندقرار می

 

  
 هاي پالستیکی و سبدي حمل ماهینمونه اي از جعبه -14شکل 

 
ا هگذاري شده و جعبهها باید به طرز صحیحی یخاي، ماهیدر صورت انباشت جعبه
سانتی متر تجاوز  40از  دها نبایحداکثر ارتفاع این جعبه بیش از حد پر نشوند.

-به طرز صحیحی جعبه گذاري شده گذاري شده اي کههاي یخمعموالً ماهی .نماید
هاي صید شده در همان روز و نگهداري شده با اند، کیفیت باالتري نسبت به ماهی

هاي دیگر، دارا هستند. پُر کردن بیش از حد آنها با یخ یا ماهی موجب خراش روش
شود. براي سرد کردن مؤثر، هر جعبه باید شامل هاي زیرین میو آسیب دیدن ماهی

ماهی و بوده، الیه وسط شامل مخلوط سانتیمتر)  5( حدود از یخ در ته  یک الیه
 باشد.سانتیمتر)  5( حدود ی) نیز یک الیه از یخ یخ و آخرین الیه (الیه روی
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پودر ماهی محصولی است که از برخی ماهیان چرب و اختصاصی مانند ساردین   بیشتر بدانید
ماهیان و ضایعات ماهیان ساخته شده که در جیره غذایی آبزیان و ماهیان و فانوس

کیلوگرم ماهی  5ور معمول از هر دهد. به طدام و طیور ماده اصلی را تشکیل می
 آید.دست میهو پودر ماهی بیک کیل

 

 
 
 
 

در بازدید از یک بندر ماهیگیري در استان محل سکونت خود یا احیانا بازار ماهی،  فعالیت کارگاهی
نسبت به بررسی روش هاي حمل و نقل و نگهداري، و بازاررسانی آبزیان اقدام 

 نمایید و گزارش بررسی خود را به صورت پرده نگار در کالس ارایه نمایید.
 
 

 دانش افزایی:
وه انجام عملیات صید و اولیه در شناور اثر ویژه اي بر روي کیفیت و بازاریابی نح 

ارد و تواند به کیفیت تاثیر بگذجایی دستی یا مکانیزه میهآبزیان دارد. بنابراین جاب
همه این موارد به امکانات بندر و رعایت اصول الزم از سوي صیادان بستگی دارد.. 

هاي ماهی منجمد در سالن جابجایی باید با احتیاط صورت گیرد حتی چیدن قالب
در  چون باید به طریقی صورت گیرد که موجب صدمه و شکستگی نگردد سردخانه

هاي آن به حالت منجمد ممکن است تغییرات وردهزمان نگهداري ماهی و فرا
یرات با از دست دادن آب وجود آید. این تغیهنامطلوبی در بو، ظاهر و بافت آنها ب

رخ  ها و فعالیت آنزیمیها یا رنگدانهکاهش رطوبت) ماهی، اکسید شدن چربی(
-اشباع مستعدتر از سایر پروتئینهاي غیردلیل دارا بودن چربیهدهد و ماهی ها بمی

تر است. رعایت پاکیزگی و بهداشت پس نگهداري آنها سخت ،ها براي فساد هستند
وري در کارگاه و انبارها، ظروف و سایر تجهیزات فراشامل عرشه،  شناور و پرسنل

وري ها قبل از فرابا استفاده از یخ براي حفظ کیفیت به منظور جلوگیري از آلودگی
بسیار اهمیت دارد. این امر حتی در بازار عرضه آبزیان تا مرحله مصرف اهمیت 

 دارد.
  



 128

 ارزشیابی مرحله اي
مراحل 
 کاري

براز، مواد، شرایط کار (ا
 تجهیزات، زمان، مکان)

 نمره استاندارد (شاخص ها، داوري، نمره دهی) نتایج ممکن
 نمرة
 هنرجو

به کارگیري 
مدیریت در 

 داري¬نگه

تجهیزات: سردخانه یا 
ماهی، و  یخ ، جعبۀ

 ماهی
 ساعت 10زمان: 

مکان: کالس و کارگاه یا 
 روي شناور

باالتر از سطح 
 انتظار

ري ماهی در انبار داگذاري و نگهبا نحوه یخ -1
 مهارت داشته باشد. واشدشنا بکامالً آ شناور

ي ماهی در جعبه دارگذاري و نگهبا نحوه یخ -2
 مهارت داشته باشد. اشد وشنا بکامالً آ

داري ماهی در مخازن گذاري و نگهبا نحوه یخ -3
 اشد وشنا بدریا یا آب نمک سرد شده کامالً آ آب

 باشد.مهارت داشته 
داري ماهی در سردخانه شناور کامالً با نحوه نگه -4

 مهارت داشته باشد. اشدواشنا ب
جایی ماهی هتلف براي جابهاي مخبا انواع جعبه -5
 شنا باشد.آ
هاي پالستیکی عایق و کوچک را تفاوت جعبه -6

 بداند.

3  

 قابل قبول

گذاري و نگهداري ماهی یخ تا حدودي با نحوة -1
زن آب نمک سرد شده و یا انبار یا جعبه و مخادر 

 مهارت داشته باشد. اشد وشنا بسردخانه آ
 گذاري و نگهداري ماهیتا حدودي با نحوه یخ -2

 مهارتو  اشدشنا بدر انبار یا جعبه و یا سردخانه آ
 داشته باشد.

خازن تا حدودي با نحوه نگهداري ماهی در م -3
مهارت  اشد وب شناآب دریا یا آب نمک سرد شده آ

 داشته باشد.
-ههاي مختلف براي جابتا حدودي با انواع جعبه -4

 جایی ماهی و تفاوت آنها اشنا باشد.

2  

 غیر قابل قبول

داري ماهی در انبار یا گذاري و نگهاز نحوه یخ -1
آب نمک سرد شده و یا  جعبه و مخازن آب دریا یا

 باشد.داشته مهارت  و سردخانه مطلع
جایی ماهی ههاي مختلف براي جاببا انواع جعبه -2

 داشته باشد. شناییآو تفاوت آنها 

1  
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 )Processing( وريعملیات فرا
هاي گیرد اما در جهان کشتیل صورت میطور عمده در ساحهوري بعملیات فرا

می آوري و بسته بندي داخل کشتی انجام مجهزي وجود دارند که عملیات عمل
وري شده خود در کشتی پودر اهیان مناسب یا ضایعات ماهیان فراحتی از م دهند و

 کنند. ماهی تولید می
 

هاي مرتبط پس از صیدي را که انواع ابزار و فعالیتاز در بازدید از یک شناور،  فعالیت کارگاهی
 د.ارائه دهن ی تهیه کنندوگزارش ،مشاهده می کنید

 
  افزایی:دانش

وجود تخته یا میز برش ماهی، آب تمیز براي  ،ابزار براي نظافت عرشه استفاده از
جرثقیل  همچون جعبه،مناسب جایی هشو، انبار و سرخانه مناسب، لوازم جابشست
ده فرا گرفته ش هايکه بتواند اموزه مه نقاله و پمپ مکش یا هر نوع وسیله ايیا تس
لیت صحیح را مشاهده نمود باید و فعا حو بهتري انجام داد و این عملیاترا به ن

توان انتظار داشت که با کاهش مورد توجه و بررسی قرار گیرد. بدین طریق می 
ه کرد و موارد مغایر محصولی با کیفیت و بدون فساد ارائاري و تقال در ماهی دستک

 را مورد توجه قرار داده در برطرف کردن آن کوشید و آگاه بود.
 

هایی که در باال فرا گرفته اید، در مورد اقداماتی اطالعات خود و آموزهبا توجه به   بحث کالسی
 .که براي حفظ، نگهداري و فرآوري آبزیان باید انجام داد بحث کنید

 
 دانش افزایی:

به صورت  و یا زیر پا قرار گیردباشد شده مال ماهی روي عرشه شناور لگد اگر 
صدمه دیده کیفیت خود را از دست داده مناسب  اي روي هم انباشته شودتوده

گی سطحی و اثر زدنور خورشید، یخ آنها را ازباید  انجماد نخواهد بود بنابراین
ها ماهی از فریزرمنجمد هاي بلوكدر جابجایی  د.کنندگی باد حفظ نموخشک
ها در انبار با حجم نامناسبی از احتیاط نمود تا صدمه نبینند و ماهیباید 
. دریچه انبار و خن براي مدت بسیار طوالنی باز نماند. مواظب فشرده نشوند یخ

ماهیان صید شده ماهی تخلیه شود.  ،قسمت زیرین انبار نگهداريبود پساب از 
هاي مراحل قبلی مجدداً استفاده یخ روزهاي مختلف، در انبار با هم مخلوط نشوند و
و در نهایت پاکیزگی  .منتقل نشودنشود تا بار آلودگی آنها به ماهی هاي جدید 

 عرشه، محیط و ابزار در هر دوره صید فراموش نشود.
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با مراجعه به منابع کتابخانه اي و جستجو در اینترنت بررسی نمایید چه عواقبی بر   کار در کالس
اثر عدم اماده سازي، جابجایی و نگهداري نامناسب ماهی بوجود می آید. آنها را 

 نتیجه بررسی خود را در کالس ارایه نموده و به بحث بگذارید.فهرست نموده و 
 

 

 
 افزایی: دانش

 زآغا با ،و دردماي باال نگهداري شود گردداگر ماهی بالفاصله پس از صید سرد ن
ین گردد اعضالت به شدت منقبض می و یابدمیهاي آنزیمی افزایش فعالیت مرگ

ردد. هاي عضالت می گپیوندي بین بلوك انقباضات سبب پاره شدن اتصاالت بافت
 و شودتکه تکه میماهی فیله  و شوند-مییکدیگر جدا  ها ازدراین حالت بلوك

هاي گوارشی نیز نقش مهمی . آنزیمدهددلیل بدشکلی بازار خود را از دست میهب
آنها ، حساسیت  شکمی بسیاري از ۀناحیماهیان تغذیه  بادر خود هضمی دارند. 

ند ساعت پس خارج بافتی نشان می دهد. به طوري که درمدت چ ۀه تجزیزیادي ب
ن سبب تخلیه شکمی به همی گردد.متالشی می شکمی هضم و ۀشدن از آب ناحی

 و کندکاهش پیدا می pHشان پر است در ماهیانی که شکم ضروري است. چون
اد انجمجایی یا هجاب هاي بافتی حاصل ازآسیب .شودشکمی می ۀباعث هضم ناحی

همچنین کاهش رطوبت حاصل از نگهداري ماهی منجمد عواملی  ونامناسب 
دت م ،فساد به سرعت سرد کردن ماهی .کنندهستند که این واکنش را تقویت می

 .اردبستگی د ، میزان آلودگی عرشه، محیط، پرسنل و یخ مورد استفادهنگهداري آن
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 ارزشیابی مرحله اي

مراحل 
 کاري

کار (ابراز، شرایط 
مواد، تجهیزات، 

 زمان، مکان)
ها، داوري، نمره استاندارد (شاخص نتایج ممکن

 نمرة نمره دهی)
هنرجو

به کارگیري 
مدیریت 
 فرآوري

تجهیزات: تخته برش 
ماهی، کارد، ماهی، 
 یخچال و فریزر

 ساعت 10زمان: 
مکان: کالس و کارگاه یا 
روي شناور ( البته می 

توان از کارخانجات 
ساحلی که این عملیات 
در آنجا انجام می شود 

 نیز بازدید نمود).

باالتر از سطح 
 انتظار

انواع فرآورده هاي حاصله بر روي  با -1
 شناور کامًال اشنا بوده مهارت داشته باشد.

شناور هاي  انواع عملیات فرآوري در -2
 پیشرفته را نام ببرد.

 اهمیت و انواع عملیات فرآوري را در -3
 شناور هاي پیشرفته نام ببرد.

با انواع روش هاي انجماد در شناور هاي  -4
 پیشرفته اشنا باشد.

سازي و تولید سوریمی با عملیات فیله -5
 آشنا باشد. 

 با اهمیت و کاربرد پودر و روغن ماهی -6
 آشنا باشد.

3  

 قابل قبول

انواع فرآورده ها و عناوین  تا حدودي با -1
عملیات فرآوري شناور هاي پیشرفته اشنا 

 مهارت داشته باشد. باشد و
هاي انجماد در تا حدودي با انواع روش -2

 شناور هاي پیشرفته اشنا باشد.
فرآوري در  تا حدودي اهمیت عملیات -3

شرح عملیات شناور هاي  شناور را بداند و با
 پیشرفته اشنا باشد.

سازي، تولید حدودي با عملیات فیله تا -4
 آشنا باشد. سوریمی، پودر و روغن ماهی

2  

 غیر قابل قبول

ها و عناوین عملیات انواع فرآورده از -1
 مهارت فرآوري شناور هاي پیشرفته مطلع و

 داشته باشد.
نسبت به شرح عملیات انواع فرآورده ها  -2

لع مطهاي پیشرفته و شیوه فرآوري در شناور
 مهارت داشته باشد. و

1  
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 نگهداري و فراوري آبزیان بعد از صیدجایی، بهجا ارزشیابی شایستگی
 : شرح کار

انجام عملیات آماده سازي(جداسازي، ، جایی، نگهداري و فراوري آبزیان بعد از صیدهبکار با وسایل و انجام جا
انجام عملیات ، جاییهبانجام عملیات جا، شو و یخ گذاريوانجام عملیات شستیري و تخلیه شکمی)، خونگ

 انجام عملیات فرآوري، نگهداري
 استاندارد عملکرد :

یند اآبزیان، اهمیت آن و فردریافت درك صحیحی از کیفیت  باپس از اتمام واحد یادگیري و کسب شایستگی، هنرجو 
عملیات و اقدامات الزم را در مراحل پس از صید (آماده سازي، جابجایی،  باید بتواندفساد میکروبی و جمود نعشی، 

اهمیت  باد آن عملیات را به انجام برساند. هنرجو باید وري) بر روي شناور را بشناسد و قادر باشو فرا نگهداري
سردسازي آبزیان و شیوه یخ گذاري آشنا باشد و از این طریق بتواند عرضه محصول نهایی را با حفظ کیفیت در 

 شرایط مختلف به شکل درستی انجام دهد و آن را به ساحل برساند تا رضایت مشتري حاصل شود.
 شرایط انجام کار و تجهیزات :

 ،ه امکانات کمک آموزشی(فیلمتهویه مناسب در محیط کار و آموزش؛ دسترسی ب دماي استاندارد و شرایط:
 .)، اینترنت و کتب شیالتیرایانه

 ،ماهی و سایر آبزیان بر حسب شرایط، یونولیت و جعبه ماهی، یخ، کارد، تخته گوشت و ماهی تجهیزات:
 .ترازو، سینی

 معیار شایستگی:
 

 هنرجو نمرة 3قبولی از  حداقل نمرة مرحله کار ردیف

  1 سازيکارگیري مدیریت عملیات آمادهبه 1

  1 کارگیري مدیریت حمل و جابجاییبه 2

  1 کارگیري مدیریت در نگهداريبه 3
  1 کارگیري مدیریت فرآوريبه 4

 و و توجه به محیط زیست هاي غیر فنی، ایمنی، بهداشتشایستگی
 نگرش:

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

 رعایت نظم و مقررات در محیط کار -پایان کار 

2 

 

   است. 2حداقل میانگین نمرات هنرجو براي قبولی 

 یاشد.می 2نمرات هنرجو براي قبولی وکسب شایستگی  * حداقل میانگین
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 5 نپودما  

قوانین ماهیگیري و محیط زیست دریایی

ت شیالت را در برخورد با صید اي از اقدامات یگان حفاظتصویر ابتداي فصل نمونه :توضیح عکس
یایی دهد. اهمیت حفظ ذخایر و محیط زیست دراس قوانین ماهیگیري کشور نشان میبر اس غیرمجاز

مک ککید قوانین شیالتی موجود در کشور باعث پایداري فعالیت و به حدي است که پشتیبانی و تأ
تواند در رعایت و اجراي آن و ، آگاهی از قوانین میشود و به همین منظورمی به اقتصاد ماهیگیري
 انتخاب شده است.به همین دلیل این عکس  .ثر باشدهاي صیادي مؤآرامش در فعالیت
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 افزایی: دانش
شود که حداقل پانزده نفر از نمایندگان قانونی زمانی در مجلس پیشنهاد میطرح 

که نیز اي هر نوع طرح و الیحه. کرده باشندرا پیشنهاد داده و امضا  مجلس آن
اند که معموالً در موارد ، یا عادي هستند و یا فوريبخواهد در مجلس مطرح شود

 اما در موارد شود.ر شور بعدي به جزئیات پرداخته میکلیات و دعادي در یک شور 
گیرد که از م جزئیات با هم مورد بحث قرار میدر یک شور هم کلیات و ه ،فوري

دلیل اهمیت شرایط بررسی آن در مجلس متفاوت هیک فوریت تا سه فوریت ب
ان محترم وزیرت شنهاد دستگاه اجرایی و بررسی و تأیید هیئاما با پی خواهد بود.

 رود.و تصویب به مجلس شوراي اسالمی میبراي طی مراحل بعد 
 

مه اجرایی نااي و دستیابی به قانون و آیینجو در اینترنت یا منابع کتابخانهبا جست  بحث کالسی
 گو بپردازید.وهاي خود به بحث و گفتوید و با همکالسیبا متن کامل آن آشنا ش

 
 
 برداري از منابع آبزي جمهوري اسالمی ایرانبهرهقانون حفاظت و  -ج

کشور است که در تاریخ این قانون مهمترین قانون مورد استفاده شیالت 
و آن براي آگاهی بیشتر  و مفاد و متن کاملاست ب شده یصوت 14/6/1374

 گویی به هنرجو درج شده است:پاسخ
 ري اسالمی ایرانهاي تحت حاکمیت و صالحیت جمهومنابع آبزي آب -1ماده 

حفظ و حراست آن از وظایف دولت جمهوري اسالمی  ثروت ملی کشور است و
برداري این منابع در جهت تأمین منافع ملی . مدیریت حفاظت و بهرهاستایران 

 گردد. کشور براساس این قانون و مقررات اجرایی آن اعمال می
، به جز مواردي که در این قلمرو اجرایی این قانون و مقررات اجرایی آن -2ماده 

هاي تحت حاکمیت و صالحیت جمهوري کلیه آب ،قانون تصریح شده است
 . استهاي داخلی، مرزي و دریایی اسالمی ایران اعم از آب

شرکت سهامی شیالت ایران به منظور افزایش کمی و کیفی تولید  -3ماده
 شیالت و محصوالت آبزي، حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بخش

 د:دهبرداري منابع موجود اقدامات زیر را انجام میآبزیان و مدیریت و توسعه و بهره
انجام تحقیقات علمی و کاربردي پیرامون موضوعات مرتبط با آبزیان از قبیل:  -1

برداري، محیط زیست، میزان منابع، حفاظت و مدیریت هاي قابل بهرهحیات، گونه
 این قانون.  2وضوع ماده هاي مذخایر موجود در آب

برداري، تکثیر و بهره اقدامات الزم پیرامون صید و نحوة انجام تحقیقات و -2
 آوري محصوالت آبزي. پرورش آبزیان و عمل

انجام اقدامات مربوط به مدیریت صید و اعمال مقررات مربوط به آن، حفاظت  -3
دار کردن ان و آبزيسازي محیط زیست آبزیمنابع، بازسازي ذخایر موجود، به

 این قانون.  2هاي موضوع ماده اقتصادي آب
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 تأسیس، توسعه، نگهداري و مدیریت بنادر صیادي با رعایت وظایف سایر -4
 ها. ارگان 
  هاي صیادي، تکثیر و پرورش آبزیان،فعالیت هدایت و نظارت بر کلیۀ -5

 قوقی. آوري، صادرات و واردات آبزیان توسط اشخاص حقیقی و حعمل
هاي صید و صیادي، تولید و پرورش آبزیان و صنایع تشویق و حمایت فعالیت -6

آموزش و ترویج و خدمات فنی و  تبدیلی آبزیان از طریق انجام مطالعات، ارائه
 اي. مشاوره
وظایف و اختیارات شرکت سهامی شیالت ایران در این قانون نافی وظایف  -تبصره

 محیط زیست نخواهد بود. و اختیارات سازمان حفاظت 
هاي شده بر روي شناورهاي صیادي در آبآوريهاي عملوردهصید و فرا -4ماده 

تحت حاکمیت و صالحیت جمهوري اسالمی ایران در حکم تولیدات داخلی 
 ع مقررات صادرات و واردات کشور است.گردد و صدور آن تابمحسوب می

منوط به  1بنادر و کشتیرانی گیري توسط سازمانثبت شناور ماهی -5ماده 
  ت کتبی شرکت سهامی شیالت ایران است.موافق
تواند بدون کسب پروانه معتبر مبادرت هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی -6ماده 

 شرایط صدور، .این قانون نماید 2هاي موضوع ماده برداري آبزیان در آببه بهره
ی و میزان تعرفه کلی یا جزئ التمدید و انتق تعلیق، ابطال، مدت اعتبار و نحوة

 گردد. اجرایی این قانون تعیین می نامۀپروانه صید بر اساس آیین
میزان تعرفه مربوط به شناورهاي خارجی که وفق ضوابط مقرر در این  -7ماده 

هاي تحت حاکمیت و صالحیت جمهوري هاي صیادي در آبقانون اقدام به فعالیت
ران ت وزید وزارت جهاد سازندگی و تصویب هیئیشنهانمایند به پاسالمی ایران می

 گردد. تعیین می
هاي مرتبط با صید و پرورش آبزیان با رعایت ها و شرکتها، اتحادیهتعاونی -8ماده 

 شود. قوانین و مقررات وزارت تعاون و با موافقت و نظارت شیالت تأسیس می
 داره خواهد شد. بنادر صیادي تحت سرپرستی و نظارت شیالت ا -9ماده 

-تواند به شرکتخدمات و اداره تأسیسات بندري حسب مورد می ارائۀ -1تبصره 
 هاي تعاونی یا خصوصی واگذار شود. 

شیالت مجاز است بابت حق ورود، پهلوگیري و توقف شناورها در بنادر  -2تبصره 
رسد، ت وزیران میهایی که به تصویب هیئصیادي مبالغی را بر اساس تعرفه

 دریافت دارد. 
فعالیت شناورهاي صید صنعتی  ،به منظور حمایت از صیادان ساحلی -10ماده 

 . حلی جمهوري اسالمی ایران ممنوع استهاي سادر داخل آب
 هاي صید و صیادي:به منظور حمایت از فعالیت -11ماده 

                                                           
 ردازد.پبنادر و دریانوردي به فعالیت میسازمان در حال حاضر با عنوان سازمان  این - 1
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 یمهبه بي صید صنعتی ایرانی و خارجی را تواند مالکان شناورهاشیالت می -الف
براي  گران ایرانی یا داراي نمایندگی در ایراننمودن شناورهاي خود نزد بیمه

هاي از جانب این شناورها در محدوده آب جبران خسارات احتمالی وارد شده
 به شناورهاي صید ساحلی ملزم کند. ساحلی

یمه را بشده تا محصوالت صیدصندوق بیمه محصوالت کشاورزي مکلف است  -ب
  را بیمه کنند.ابزار و آالت صید  باید نیزهاي بیمه کتو سایر شرکند 
ه لیشرکت سهامی شیالت ایران هنگام صدرو پروانه صید و صیادي براي ک -پ

 د. ر و ابزار و ادوات را دریافت کننامه شناوشناورها موظف است قبالً بیمه
دي از مجاز و همچنین موایرحمل و استفاده از ابزار و ادوات صیادي غ -12ماده 

 ،قبیل مواد منفجره، سمی و یا برقی که باعث ضعف، بیماري و یا مرگ آبزیان شوند
 ممنوع است.

) 2هاي موضوع ماده (شناورهاي صیادي خارجی مجاز به صید در آب -13ماده 
 هاي منعقد شدهنامهمگر بر اساس شرایط مندرج در موافقت ،نداین قانون نیست

 ران و دولت صاحب پرچم. مابین دولت جمهوري اسالمی ای
هاي ایرانی که با موافقت شیالت و بر صید شناورهاي صیادي خارجی براي شرکت

سالمی ایران نسبت جمهوري ا ر این قانون و سایر قوانیناساس مقررات مندرج د
  ند، مجاز است.اداد با صاحبان شناورهاي صیادي خارجی اقدام نمودهبه انعقاد قرار

) این قانون با هدف 2ي (هاي مندرج در مادهریت ذخایر آبطرح مدی -14ماده 
برداري بر اساس مطالعات و تحقیقات علمی شناسایی و معرفی ذخایر قابل بهره

 گردد. شیالت تهیه می
اري اي و ابزشرایط زمانی، مکانی، مقداري، روشی، گونه این طرح باید دربرگیرندة

  .از منابع آبزیان را تضمین کند اري پایداربردبه نحوي که بهره ،صید آبزیان باشد
 د. صید را بر اساس طرح فوق صادر کنشیالت مکلف است پروانه  -تبصره
) این 2( هاي موضوع مادةشناورهاي صیادي مجاز به فعالیت در آب -15ماده 

هایی که طبق ضوابط مندرج در ند عالئم، اسامی، حروف و شمارهاقانون مکلف
ور ، به طسازداین قانون شناسایی و تعیین هویت آنها را ممکن میمقررات اجرایی 
 دید قرار دهند.  دائم در معرض

) این 2ي (هاي موضوع مادهشناورهاي صیادي مجاز به فعالیت درآب -16ماده 
ي هاي موضوع مادهقانون و همچنین شناورهاي صیادي ایرانی فعال در خارج از آب

هاي آمار و اطالعات مربوط به صید انجام شده را در ) این قانون مکلفند داده2(
شود به شرکت اوراق چاپی و در مدت زمان معینی که در مقررات اجرایی تعیین می

 سهامی شیالت ایران انتقال دهند. 
انجام هر گونه فعالیت تکثیر و پرورش آبزیان با کسب مجوز از شرکت  -17ماده 

قی و حقوقی که داراي شرایط مندرج در سهامی شیالت ایران توسط اشخاص حقی
 باشد. این قانون و مقررات اجرایی آن هستند، مجاز می
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چنانچه ایجاد مزارع و تأسیسات تکثیر و پرورش آبزیان باعث خسارت  -18ماده 
ه کدر صورتی به منابع آبزي شود، صدور مجوز تکثیر و پرورش ممنوع خواهد بود.

هاي مسري باشند، شیالت ض آلودگی یا بیماريتأسیسات تکثیر و پرورش در معر
 د. تدابیر حفاظتی الزم را صادر کن موظف است دستور اتخاذ

هاي داخلی ) شرکت سهامی شیالت ایران در آب3( اقدامات موضوع مادة -19ماده 
اي هها) باید با هماهنگی قبلی وزارت نیرو منطبق با برنامه(پشت سدها یا رودخانه

هاي مورد استفاده براي شرب یا دار کردن آبصورت گیرد. آبزي استفاده از آب
اي مصارف کشاورزي باید طبق برنامۀ تأمین آب در زمان معین رها هایی که برآب

و کسب مجوز از وزارت نیرو میسر صرفاً پس از هماهنگی  ،و به مصرف برسد شوند
 . است
نجام هر گونه فعالیت آوري و اضوابط مربوط به ساخت تأسیسات عمل -20ماده 
هاي این مؤسسات توسط شرکت شیالت آوري و کنترل و نظارت بر فعالیتعمل

 گردد. تعیین می
اجرایی آن از  نامۀبازرسی و کشف جرایم در اجراي این قانون و آیین -21ماده 

 شود. قضاییه انجام می قوة طریق نیروي انتظامی به عنوان ضابط
ن نیروي انتظامی در اجراي این شرح وظایف مأموراحدود اختیارات و  -تبصره

 قانون با توجه به مقررات نیروي انتظامی تعیین خواهد شد. 
 -22ماده 
بینی شده در این هر شناور صیادي خارجی که بدون کسب پروانه الزم پیش -الف

، به ) این قانون انجام دهد2هاي مذکور در مادة (فعالیت صیادي در آب ،قانون
 محصوالت یال تا یکصد میلیون ریال و مصادرةت جزاي نقدي از دو میلیون رپرداخ

تواند شناور دادگاه می ،الذکرگردد. عالوه بر مجازات فوقصیادي محکوم می
 د. ا نیز مصادره کنصیادي، آالت و ادوات صید و سایر ابزار موجود در شناور ر

 مرتکبین جرایم ذیل: -ب
ه بینی شدایرانی بدون کسب پروانه الزم پیشاص انجام فعالیت صیادي اشخ -1

 در این قانون. 
 مجاز. صیادي از شناور به شناورهاي غیر مجاز محصوالتانتقال غیر -2
ها بدون داشتن گواهی عرضه و انتقال آبزیان به منظور تکثیر و پرورش آن -3

 بهداشتی. 
 فروش آالت و ادوات صیادي غیر مجاز.  -4
مجاز در گونه تأسیسات غیریجاد موانع فیزیکی و احداث هرمسیر، ا تغییر -5

 ند. اهایی که به عنوان مسیر مهاجرت یا تکثیر طبیعی آبزیان تعیین شدهرودخانه
ی هاي صنعتفاضالب هاي مسري و تخلیۀگونه آلودگی یا انتشار بیماريایجاد هر -6

 د. گونه مواد آالینده که باعث خسارت به منابع آبزي شوو هر
با حکم محاکم قضایی محکوم به پرداخت جزاي نقدي تا سه برابر ارزش محصول 

و یا  3و2و1(متناسب با نوع تخلف، ظرفیت شناور، میزان و نوع صید) براي موارد 
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تواند عالوه دادگاه میهشود. بیک تا پنج میلیون ریال براي سایر موارد می
صید و سایر  ها و آالت و ادواتمحصوالت صیادي و پرورشی و یا حاصل فروش آن

فع نیز تا رد و واحد آالینده را ه در ارتکاب جرایم را مصادره کنرفتکارابزار و مواد به
 دارد. نقص از ادامه کار باز

دادگاه عالوه بر مجازات مقرر، آالت و  ،در صورت تکرار جرایم مقرر در این بند
ر ارتکاب جرایم مذکور را مصادره رفته دکاروات صید و سایر ابزار و ادوات بهاد
 ند. کمی
تواند صیادانی را که مرتکب یک یا تمام جرایم شرکت سهامی شیالت ایران می –پ

 د. دادگاه نسبت به مراتب و درجات جرم، به دادگاه معرفی کنزیر شده باشند
) ریال تا ده 1000000ن را به پرداخت جزاي نقدي از یک میلیون (مرتکبا

) ریال و مصادره محصوالت صیادي و ابزار و آالت صید 10000000میلیون (
 ند. کمی  محکوم

 صید در مناطق یا فصول ممنوعه.  -1
 ها ممنوع اعالم شده است. هایی که صید آنگونه صید -2
 هایی که براي آنها اجازه الزم دریافت نشده است. صید گونه -3
 د ساحلی. فعالیت شناورهاي صیادي صنعتی در مناطق صی -4
مجاز و یا نگهداري این گونه آالت و ادوات و صید با آالت و ادوات و مواد غیر -5

 مواد در شناور بدون کسب مجوز از شیالت. 
 مجاز در شناور. ل و نگهداري محصوالت صیدشده غیرحم -6
واقعی این قانون و یا ارائه اطالعات غیر 16اطالعات مربوط به ماده  نکردن ارسال -7
ن ترتیب مقرر در ای هاي تکثیر و پرورش انجام شده و بهبوط به صید و فعالیتمر

 قانون و مقررات اجرایی آن. 
مقررات مربوط به در معرض دید قرار دادن عالئم، اسامی، حروف  نکردن رعایت -8

 سازد. هایی که شناسایی یا تعیین هویت شناور را ممکن میو شماره
فروش، حمل و نقل، نگهداري و ادوات و صادرات  آوري، عرضه،صید، عمل -ت

یالت ممنوع است و مرتکب یا هاي خاویاري و خاویار بدون اجازه شانواع ماهی
ن به جزاي نقدي تا سه برابر ارزش محصول (متناسب با نوع و میزان صید) مرتکبا

ر این بند شوند. در صورت تکرار جرائم مقرر دو حبس یک تا سه ماه محکوم می
ن را عالوه بر جزاي نقدي مقرر به نود و یک روز تا شش ادگاه مرتکب یا مرتکباد

 د. کنماه حبس تعزیري محکوم می
ماه به پیشنهاد  3هاي اجراي مورد نیاز این قانون ظرف مدت نامهآیین -23ماده 

شود و میوزارت جهاد سازندگی با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست تهیه 
  رسد.وزیران می تبه تصویب هیئ

قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و پنج تبصره در جلسه روز سه شنبه 
چهاردهم شهریورماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شوراي اسالمی 

 به تأیید شوراي نگهبان رسیده است.  22/6/1374 تصویب و در تاریخ
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از منابع آبزي جمهوري برداري قانون حفاظت و بهره اجرایی نامۀآیین -چ
 اسالمی ایران

 برداري از منابع آبزي جمهوري اسالمی ایرانحفاظت و بهرهنامه اجرایی قانون آیین
 ت وزیران رسیده و ابالغ شده است و آخرین باربه تصویب هیئ 1378در تاریخ 

همترین مقررات نامه که ماصالح شده است. متن کامل این آیین 1386نیز در سال 
شده  تفاده درجبا تغییرات آن به شکل آخرین وضعیت قابل اس ت کشور است،شیال

ی به هنرجو موارد دلخواه را احصا گویتواند به منظور پاسخاست که هنرآموز می
 :کند

 فصل اول: تعاریف
برداري از منابع آبزي اصطالحات و کلماتی که در قانون حفاظت و بهره -1ماده 

نامه به اختصار قانون نامیده ز این پس در این آیینجمهوري اسالمی ایران که ا
داراي  ،استنامه به کار برده شدهشود و در مقررات اجرایی آن و این آیینمی

 مفاهیم زیر است:
هاي شیرین، ) آبزیان: عبارتند از کلیه موجودات زنده اعم از جانوري و گیاهی آب1

زندگی (شامل کلیه مراحل رشد  ور یا موجوداتی که مراحلی از چرخۀششور و لب
و نمو از قبیل تخم، الرو و نوزادي و غیره) و یا مدت زیادي از عمر خود را در آب 

 کنند. طی می
تنان، پوستان، نرمها، سخت) آبزیان قابل پرورش عبارتند از آن دسته از ماهی2

 گیاهان آبزي و سایر آبزیانی که ارزش اقتصادي و پرورشی دارند. 
 ها ازهاي بومی آبزي که ذخایر آندار کردن: عبارت است از رهاسازي گونهي) آبز3

بومی به یک منبع هاي غیربین رفته یا درحال انقراض است و نیز رهاسازي گونه
 هاي جاري به دالیل زیستی اکولوژیک یا اقتصادي. جاري یا ساکن از آب

 گیرد:دارکردن از دو طریق صورت میآبزي -تبصره
جودات وخاص از م شود که موجب ازدیاد یک گونهکثیر: به فعالیتی گفته میالف) ت

 مصنوعی و یا طبیعی گردد. آبزي به روش مصنوعی، نیمه
هایی است که براي نگهداري موجود ب) پرورش آبزیان: شامل مجموعه فعالیت

جام عرضه به بازار ان اي تا مرحلۀآبزي پس از خروج از تخم و آغاز فعالیت تغذیه
 شود. می
 اي است با عناوین موافقت اصولی پروانۀنامه) پروانه تکثیر و پرورش آبزیان: اجازه4

برداري که اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب شرایط تأسیس یا پروانه بهره
برداري از تأسیسات تکثیر و پرورش به تخصیص منابع، احداث و بهره ج در آنمندر

  مجاز هستند.آبزیان 
 گردد. پرورش آبزیان: به محل پرورش انواع آبزیان اطالق می مزرعۀ) 5
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آوري: هرگونه عملیاتی است که بر روي آبزي پس از خروج از آب به منظور ) عمل6
-آماده   ،شووگیرد. مانند شستعرضه به بازار یا تولید محصوالت شیالتی انجام می

سود کردن، دودي کردن، نمکسازي، بندي، نگهداري، انجماد، فیلهسازي، بسته
 ترشی کردن، کنسرو کردن، تولید خمیر و پودر کردن. 

آوري: عبارت است از مکان، کارگاه یا کارخانه و یا شناوري که ) تأسیسات عمل7
 شود. آوري انجام میدر آن یک یا چند نوع عملیات عمل

یا مرده طی  ) صید: تعداد یا مقدار آبزیانی است که از محیط زیست خود زنده8
لیه ولی به جاي تخ اندشده؛ شامل آبزیانی که صیدشودیک دوره زمانی برداشت می

 . شوند نیز استو یا دور ریخته می انددوباره آزاد شده
هاي صیادي اشخاص ست که به منظور انجام فعالیتاي انامهصید: اجازه ) پروانۀ9

رد مشخصاتی از قبیل است و در آن بر حسب مو حقیقی و حقوقی صادر شده
ابزار و ادوات، گونه، میزان سهمیۀ صید، منطقۀ شناور، روش صید، نوع و میزان 

 ود. شن شناور، مقررات بهداشتی و قوانین ذیربط مشخص میصید، مالک یا مالکا
شود اي از ساحل دریا، دریاچه و یا رودخانه اطالق می) بندر صیادي: به محدوده10

  یا آبراهه مناسب) یا مصنوعین پناهگاه طبیعی (خور که به جهت دارا بود
شناورهاي  سیلهصید به و سات ساحلی دیگر، پهلوگیري و تخلیۀشکن) و تأسی(موج

ال در آن شناورهاي صیادي و اکثر شناورهاي فع پذیر استصیادي در آن امکان
 . هستند

(مرجع) توده تعیین میزان اولیه  برايهایی است که ) ارزیابی ذخایر: کاوش11
 گیرد. زنده آبزیان صورت می

آالت و ادوات صیادي که  شناورها و ) شناورها، آالت و ادوات غیرمجاز: کلیۀ12
 ها برابر مقررات مجاز اعالم نشده است. استفاده از آن

هاي آب ) وزارت نیرو: وزارت نیرو و سازمان مدیریت منابع آب کشور و سازمان13
 مان آب خوزستان. اي (مانند) سازمنطقه

 ) شیالت: منظور سازمان شیالت است. 14
 د. نکصید از شیالت اقدام به فعالیت صید می ) صیاد: فردي که با داشتن پروانۀ15
صید از شیالت اقدام به  ه با داشتن پروانۀ) گروه صیادي: گروه یا تشکلی ک16

 کنند. فعالیت صیادي می
ا داشتن پروانه صید شیالت منجر به صید ) فعالیت صیادي: هر فعالیتی که ب17

 شود. انواع آبزي می
) شناور صیادي: هر شناوري اعم از قایق، لنج، کشتی و انواع دیگر شناورها که 18

 گیرد. با مجوزهاي الزم براي فعالیت صیادي تجهیز و مورد استفاده قرار می
ع به تأسیس گیري: مقررات موضوع ماده واحده راج) مقررات بنادر ماهی19

و اصطالحات بعدي آن و نیز مقررات  – 1339مصوب -کشتیرانی  سازمان بنادر و
 گردد. و ضوابطی که در چارچوب قوانین و مقررات شیالت تنظیم و ابالغ می
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 فصل دوم: قلمرو اجرایی قانون و مقررات اجرایی آن
 قلمرو اجرایی قانون و مقررات اجرایی آن عبارت است از: -2ماده 

هاي داخلی، هاي تحت حاکمیت و صالحیت جمهوري اسالمی ایران (آب) آب1
دریاي سرزمینی و منطقه انحصاري و اقتصادي) در خلیج فارس و دریاي عمان به 
 ترتیب مقرر در قانون مناطق دریایی جمهوري اسالمی ایران و مقررات اجرایی آن. 

 ان در دریاي خزر. هاي تحت حاکمیت و صالحیت جمهوري اسالمی ایر) آب2
هاي طبیعی و هاي موجود در دریاچههاي داخلی و مرزي ایران از قبیل آب) آب3

-تاالب ها،ها، آبگیرهاي طبیعی و مصنوعی، آبراههمصنوعی و پشت سدها، رودخانه
 ها. شور ساحلی و مصب رودخانهها اعم از شور، شیرین یا لبها، مرداب

 

 پروريآبزیان و آبزيفصل سوم: طرح مدیریت ذخایر 
-بهره   طرح مدیریت ذخایر آبزیان با هدف شناسایی و معرفی ذخایر قابل -3ماده 

برداري بر اساس تحقیقات علمی و نیازهاي اجتماعی و اقتصادي توسط شرکت 
نامه به اختصار شیالت نامیده سهامی شیالت ایران که از این پس در این آیین

ط رببرداري ذيهاي مدیریت بهرهیید کمیسیوناز تأگردد و پس میتهیه  ،شودمی
 گردد. اجرا ابالغ می منظوربهتوسط وزیر جهاد سازندگی 

شده در اجراي آن را ریت ذخایر آبزیان و تدابیر اتخاذشیالت طرح مدی -1تبصره 
 د. کنبه نحو مناسب منتشر می

 بزیان با صیادانشیالت مکلف است در هنگام تهیه طرح مدیریت ذخایر آ -2تبصره 
ربط و همچنین سایر هاي تعاونی صیادي ذيها و اتحادیه شرکتیا نمایندگان آن

 د. نفع مشورت کناشخاص ذي
شیالت طرح مدیریت ذخایر آبزیان را پس از طی مراحل فوق تهیه و  -3تبصره 

 . کندبه سازمان بنادر و کشتیرانی اعالم می
 رداري ذخایر آبزیان عبارتند از:بهاي مدیریت بهرهکمیسیون -4ماده 

 برداري ذخایر آبزیان خلیج فارس و دریاي عمان. کمیسیون مدیریت بهره -1
 برداري ذخایر آبزیان دریاي خزر. کمیسیون مدیریت بهره -2
 هاي داخلی. برداري ذخایر آبزیان آبکمیسیون مدیریت بهره -3
 پروري. کمیسیون مدیریت آبزي -4

شکیل، شرح وظایف و اعضاي این کمیسیون طی دستورالعملی که ت تبصره: نحوة
د ابالغ خواه کند،تأیید میوزیر جهاد سازندگی  شود ومیبه وسیله شیالت تهیه 

 شد. 
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 ها، خدمات و تأسیسات بندريفصل چهارم: تعاونی
 هاي صیادي و تکثیر وهاي تعاونی و اتحادیهصدور مجوز تشکیل شرکت -5ماده 

موافقت کتبی شیالت توسط متقاضیان  یان توسط وزارت تعاون به ارائۀپرورش آبز
  منوط است.به وزارت تعاون 

شود. شیالت بنادر صیادي تحت سرپرستی و نظارت شیالت اداره می -6ماده 
هاي تعاونی یا خصوصی تأسیسات بندري را به شرکت دمات و ادارةخ تواند ارائۀمی

 د. واگذار کن
در بنادر صیادي، تحت مدیریت یا نظارت و با رعایت مقررات و  امور زیر -7ماده

 شوند:ربط انجام میسایر قوانین ذي
هاي ساحلی در بنادر ها و تأسیسات تعمیرگاهساختمان ایجاد، تکمیل، توسعۀ -1

 ربط. هاي ذيصیادي با رعایت وظایف سایر ارگان
 بنادر صیادي.  اجراي مقررات بندري در محدودة -2
امور تخلیه، بارگیري، حمل و نقل و نگهداري محصوالت، ابزار و ادوات و  ادارة -3

 مایحتاج صیادي با رعایت مقررات مربوط. 
 شبکه مخابراتی و کنترل شناورهاي صیادي با رعایت مقررات مربوط.  ادارة -4
 نامه. هاي بندري موضوع این آیینوصول بهاي تعرفه -5
اسیسات و تجهیزات بندري در برداري از تشرایط بهرهاستفاده و  تعیین نحوة -6

 بنادر صیادي.  محدودة
وظایف و اختیارات مدیریت بنادر صیادي با رعایت قوانین و مقررات  -8ماده 
 ربط به شرح زیر است:ذي

 ن به بندر. ار صیادان، تردد شناورها و مراجعانگهداري دفتر ثبت آم -1
خروج به بندر و پهلوگیري با رعایت مقررات هدایت شناورها براي ورود و  -2

 مربوط به راهنمایی شناورها. 
بندر صیادي با همکاري سایر  سانی در موقع بروز حوادث در محوطۀرکمک -3

 ها. دستگاه
ثبت و گزارش حوادث دریایی مربوط به شناورهاي صیادي و صیادان و ارسال  -4

 ربط. آن به مراجع ذي
 ین انتظامات و حفاظت تأسیسات بندري. اقدام در جهت تأم -5
مستقر در بندر در زمینه ایجاد  دهندةنظارت بر نحوة عملکرد واحدهاي خدمات -6

 تأسیسات بندري. 
ها و عالئم دریایی در بندر با هماهنگی ها و فانوسنصب و مراقبت نورافکن -7

 سازمان بنادر و کشتیرانی. 
ها به عهده شیالت واگذار شده یا ل آندریافت وجوهی که طبق مقررات وصو -8
 شود. می
 به بند و تأسیسات بندري با رعایت مقررات مربوط.  دریافت خسارت وارد شده -9
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تنظیم صورت جلسه مربوط به برخورد شناورها با یکدیگر و تأسیسات بندري  -10
 ربط. و گزارش آن به مراجع ذي

شده هاي محولوظایف و مأموریت هاي الزم از شناورها حسبانجام بازرسی -11
از قبیل انطباق شناورها، تجهیزات ابراز و ادوات صید آن با موارد مندرج در پرونده 

 صید. 
 آبزیان.  محیطی و حمل و نقل بهینۀکنترل رعایت مقررات بهداشت، زیست -12
 اجراي سایر مقررات بندري شیالت.  -13
صالحیت و به تعداد مورد ن و خدمۀ باکارگیري کارکناحصول اطمینان از به -14

 . ربطشده توسط مراجع ذيهاي صیادي با رعایت مقررات تعییننیاز بر روي شناور
صیادان، صاحبان و کارکنان شناورهاي صیادي و تأسیسات و و احدهاي  -9ماده 

اورها ملزم به رعایت ضوابط ذیل تولیدي و خدماتی مربوط و ناخدایان این گونه شن
 ند:هست

 .رعایت ضوابط و مقررات بندري شیالت -1
 .دار در شناورنگهداري تعداد الزم از ملوانان صالحیت -2
هاي محول همکاري با مأمورین اداره بندر به منظور انجام وظایف و مأموریت -3

 .شده
 .رعایت مقررات ایمنی، بهداشتی و محیط زیست -4

ع عبور و مرور در بندر یا مسیر صاحبان شناورهایی که به هر طریق مان -10ماده 
اند با اخطار کتبی مدیریت بندر موظفند در مهلت تعیین شده نسبت به آن شده

 رفع مانع اقدام نمایند. 
صاحبان شناورهاي مذکور  چنانچه ،پس از انقضاي مهلت اخطار کتبی -1تبصره 
 ندکر اقدام میرفع مانع عبور و مرو نسبت به ، مدیریت بندر رأساًرا رفع نکنند مانع

 . هاي آن استو صاحب شناور موظف به پرداخت هزینه
بندر  لیات رفع مانع را از مسیر و محوطۀدر صورتی که مصالح بندر، عم -2تبصره 

تواند بدون رعایت مدت اخطاریه به صاحب به فوریت ایجاب کند، مدیریت بندر می
 رفع را بپردازد.  د هزینۀقدام کند و صاحب شناور بایبراي رفع مانع ا ،شناورها

مقررات مربوط به مسیرهاي تردد دریایی، چراغ شناورها و عالئم و  -11ماده 
 اشارات دریایی و بندر مطابق مقررات سازمان بنادر و کشتیرانی خواهد بود. 

ادي هاي خاص شناورهاي صیموظفند عالئم و نشانهشناورهاي صیادي  -تبصره
 ند. مصوب شیالت را نیز رعایت کن

شیالت شناورهاي صیادي را براي تردد و استفاده از خدمات بندري در  -12ماده 
صاحبان شناورها با موافقت شیالت موظف به  کند.بنادر صیادي سازماندهی می

در این صورت شناورهاي صیادي  هستند.انتخاب یک بندر به عنوان بندر اصلی 
 گردند. حسوب میدر سایر بنادر صیادي به عنوان شناور میهمان م
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گیري و توقف شناورها در بنادر شیالت مجاز است بابت حق ورود، پهلو -13ماده
هاي مبناي جدول ذیل مبالغی را به عنوان تعرفه دریافت صیادي بر اساس نرخ

 کند. 
سیسات بندري به ازاي أبار استفاده از ت استفاده از خدمات بندري براي هر ۀتعرف

 هر تن ظرفیت ناخالص
 

 نوع شناور
 ورود به حوضچه 

 آرام بندر
گیري کناره اسکله پهلو

 حداکثر یک ساعت
 ساعت 24توقف تا 

 ریال 300 ریال 180 ریال 120 قایق؛ لنج یا کشتی
 
ورد هاي مر تعرفهبتعرفه بندري شناور صیادي میهمان حداکثر به میزان دو برا -1

مگر آنکه انتقال  ؛شودینظر براي شناورهاي صیادي مقیم محاسبه و دریافت م
هاي مدیریت صید بر اساس سیاست ،اصلی به بندر دیگر شناور مذکور از بندر

 شود.  صورت گرفته
ش گیري شناور در کنار اسکله بیمنظور استفاده حداکثر از اسکله، هرگاه پهلوبه -2

 براي یک ساعت اول به ازاي هر تن ظرفیت ناخالص ،از یک ساعت به طول انجامید
درصد) به مبلغ عدد مبناي  50هاي بعدي (درصد) و براي ساعت 20شناور (

 شود. مندرج در جدول اضافه محاسبه و دریافت می
آرام، شناورها ناچار به پهلوگیري  فقدان حوضچۀدر مناطقی که به دلیل  -تبصره

 ند. ، از اجراي مفاد این بند مستثنی هستدر کنار اسکله هستند
اه گدلیل خرابی موتور یا بدنه مجبور به توقف در بندرصیادي بههرگاه شناور  -3

روز دوم  10شود و درمیروز از پرداخت حق توقف معاف  10، حداکثر تا شود
به عدد مبنا  درصد 20،روز سوم به بعد 10حق توقف مندرج در جدول و از معادل

 شد.  اضافه خواهد
 هايها و سیاستلیل ممنوعیتدر صورتی که توقف شناور در بندرگاه به د -4

عوارض بندري دریافت  مدیریت صید صورت گرفته باشد، تا زمان رفع ممنوعیت
مول مش ،شوندبدیهی است شناورهایی که به دلیل تخلف متوقف مینخواهد شد. 

 شوند. مفاد این بند نمی
مبالغ مذکور در این ماده از شناورهاي خارجی حسب نظر شیالت به  -تبصره
 شود. اي معتبر خارجی دریافت میارزه

 

 فصل پنجم: تکثیر و پرورش آبزیان
گونه فعالیت در زمینه تکثیر و پرورش آبزیان توسط افراد انجام هر -14ماده 

 حقیقی و حقوقی مستلزم دریافت پروانه از شرکت سهامی شیالت ایران است. 
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یان تکثیر و پرورش آبز یا نوع پروانه با توجه به نوع فعالیت شامل تکثیر آبزیان،
پروانه لیت شامل موافقت اصولی، پروانه تأسیس و است و بر اساس مرحله فعا

 . برداري استبهره
از شمول این ماده  ،هایی که جنبه تفننی و سرگرمی داردانجام فعالیت -تبصره 

 مستثنی هستند. 
 شرایط ذیلصدور پروانه تکثیر و پرورش آبزیان براي متقاضیان تابع  -15ماده 
 است:

 تکثیر و پرورش آبزیان در کشور هاي توسعۀانطباق موضوع درخواست با طرح -1
 دارا بودن شرایط الزم زیر براي متقاضی یا متقاضیان: -2
 علمی یا عملی مرتبط.  ارا بودن سابقۀگذراندن دوره آموزشی یا د -
یاز بر اساس ضوابط ورز واجد شرایط به تعداد مورد ندارا بودن کارشناس یا فن -

 برداري. بهره ایران براي صدور یا تمدید پروانۀ شیالت
دریافت بیش از یک پروانه تکثیر و پرورش آبزیان براي اشخاص حقیقی  -16ماده 

ممنوع  ،برداري رسیده باشدقبل از اینکه موضوع فعالیت پروانه قبلی به مرحله بهره
نکه موضوع فعالیت پروانه قبلی به قبل از اینیز در مورد اشخاص حقوقی  است.

در مورد اشخاص حقوقی که توان  ، ممنوع است.برداري رسیده باشدمرحله بهره
مالی، اجرایی و فنی متقاضی به تشخیص شیالت براي بیش از یک فعالیت مناسب 

 باشد، دریافت بالمانع است. 
 ثیر و پرورشهاي تکدولتی با هدف انجام فعالیتهاي غیرتشکیل شرکت -17ماده 

 ها، مستلزم دارا بودنها در اساسنامه شرکتآبزیان و یا گنجاندن این قبیل فعالیت
ه گواهی معتبر مبنی بر موافقت شیالت با انجام انه تکثیر و پرورش آبزیان یا ارائپرو

 ها است. این فعالیت
 پرورش بر اساس دستورالعمل مصوب وزیر تکثیر و نحوة صدور پروانۀ -18ماده 

 شد.  جهاد سازندگی تعیین خواهد
متقاضیان دریافت پروانه تکثیر و پرورش آبزیان براي اخذ مجوز از مراجع  -19ماده 
نامه یا ارسال رونوشت پروانه از طرف شیالت به این مراجع صدور معرفی ربط باذي

معرفی خواهند شد و متقاضی شخصاً موظف به دریافت این مجوزها از مراجع 
 . ستربط اذي
ص ه مجوز تخصیمزارع تکثیر و پرورش آبزیان به ارائصدور پروانه تأسیس  -20ماده

برداري از منابع آبی توسط وزارت نیرو (سازمان مدیریت منابع آب، سازمان و بهره
 است. موکول  اي و آب و برق ( استان) خوزستان)نطقهآب م
فاده از منابع آبی کشور که النظاره و حق اشتراك براي استبها یا حقآب -21ماده 

به شرح زیر محاسبه و توسط دارنده  ،تحت نظارت و مدیریت وزارت نیرو هستند
 شود:پروانه به وزارت نیرو پرداخت می

 پرورش ماهیان گرمابی -الف
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ریالی ) از محصول یا ارزش 5شده، پنج درصد (% براي منابع آبی تنظیم بهاآب -1
محصول و یا ارزش ریالی آن ) از 1نشده، یک درصد (%آن و براي منابع آبی تنظیم

 . است
حق اشتراك براي هر هزار متر مربع استخر معادل حق اشتراکی است که براي  -2

 شود. هر هکتار زراعت آبی در همان منطقه پرداخت می
 آبیپرورش ماهیان سرد -ب
ریالی ارزش  ) از محصول یا3شده، سه درصد (%بها براي منابع آبی تنظیمآب -1

) از محصول یا ارزش ریالی آن 1%نشده، یک درصد (آن و براي منابع آبی تنظیم
 . است

حق اشتراك براي هر یک هزار متر مربع استخر معادل حق اشتراکی است که  -2
 شود. بابت هر هکتار زراعت آبی همان منطقه پرداخت می

 در هر مزرعه خواهدفروشی مالك محاسبۀ ارزش ریالی قیمت عمده -1تبصره 
 بود. 

اي هشور که از منابع آبکثیر و پرورش آبزیان دریایی و لبهاي تفعالیت -2تبصره 
 ،نندکشور سطحی (با میزان شوري بیش از ده گرم در لیتر) استفاده میشور و لب

 بها و حق اشتراك معاف هستند. از پرداخت آب
 هايشور که از منابع آبیایی و لبکثیر و پرورش آبزیان دردر مزارع ت -3تبصره 

بها و حق اشتراك بر حسب میزان و درصد آب کنند، میزان آبشیرین استفاده می
گیرد و بر اساس تعرفه شیرین که براي تعدیل شوري مورد استفاده قرار می

شد. درصد آب شیرین مورد  مشخص شده در این ماده محاسبه و تعیین خواهد
 شود. ا هماهنگی وزارت نیرو تعیین میاستفاده توسط شیالت ب

در صورتی که مبالغ و درصدهاي موارد فوق با تصویب مراجع قانونی  -4تبصره 
 درصدها و مبالغ مصوب اخیر قابل اجراست.  ،تغییر کند

هاي ها و دریاچهبندانطبیعی (آبهاي نیمهپروري در منابع آبآبزي -22ماده 
رو، پس از هماهنگی و کسب مجوز از وزارت پشت سدها) تحت نظارت وزارت نی

 بالمانع است. 
برداري حق انشعاب وزارت نیرو موظف است در مدت یکسال پس از بهره -23ماده 

 هايو اشتراك و برق مصرفی مزارع تکثیر و پرورش آبزیان را بر اساس تعرفه
 کشاورزي محاسبه و دریافت کند. 

اي هتأسیسات آبی و برنامه هاي توسعۀامهوزارت نیرو موظف است در برن -24ماده 
 د. پروري را مشخص و اعالم کنتخصیص و مدیریت منابع آبی، سهم آبزي

آن  3قانون، شیالت براي انجام اقدامات موضوع ماده  19در اجراي ماده  -25ماده 
ها دریاچه پشت سدها، موضوع را به سازمان مدیریت منابع آب ایران و در رودخانه

اي و سازمان آب و برق خوزستان اعالم و با هاي آب منطقهرد به شرکتحسب مو
 د. کنربط اقدام میهماهنگی و کسب مجوز از مراجع ذي



 قوانین ماهیگیري و محیط زیست دریایی

 147

 ،دن آبزیان پرورشیه بیمه کرصندوق بیمه محصوالت کشاورزي مکلف ب -26ماده 
هاي بیمه دولتی مکلف به بیمه کردن ابنیه، تأسیسات و تجهیزات و سایر شرکت

 رع تکثیر و پرورش آبزیان هستند. مزا
نامه بیمه کردن محصوالت آبزیان پرورشی توسط صندوق ضوابط و شیوه -تبصره

 شد.  بیمه کشاورزي با هماهنگی شیالت تعیین خواهد
پرورش آبزیان،  برداري اصولی از مزارع تکثیر وبه منظور توسعه و بهره -27ماده 
تأسیسات و تجهیزات مزارع و پرورش آبزیان هاي اجرایی احداث ابنیه و نصب نقشه

 قبل از اجرا باید به تأیید شیالت برسد. 
هاي اجرایی را به افراد تواند وظیفه رسیدگی و تأیید نقشهشیالت می -تبصره

بندي سازمان برنامه و بودجه یا برگ صالح که داراي رتبهحقیقی یا حقوقی ذي
 د. یض کن، تفوتأیید صالحیت فنی از شیالت باشند

الزحمه این افراد بر اساس ضوابط سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد میزان حق
 شد. 
هاي کارشناسی مزارع تکثیر و پرورش انجام بازدیدها و بررسی درشیالت  -28ماده 

 . و در اوقات متعارف کاري مزرعه مجاز است آبزیان در هر مرحله از کار
هاي الزم را پروانه، پس از صدور پروانه پیگیري در صورتی که دارندة -29ماده 

شده بنا به تشخیص شیالت پروانه صادر ،انجام ندهدبراي انجام موضوع پروانه 
 گردد. باطل می

شود که بنا به هایی انجام میتمدید مهلت اعتبار پروانه براي پروانه -30ماده 
 باشد.  انجام دادهتشخیص دارنده پروانه پیگیري الزم را 

پروانه، پس از خاتمه مهلت اعتبار پروانه صادره نکردن تمدید  در صورت -تبصره
 شود و نیازي به صدور برگ ابطال پروانه نیست. خود به خود ابطال می

تغییر نام دارنده موافقت اصولی یا تأسیس تکثیر و پرورش آبزیان یا  -31ماده 
قوقی، تا بیش از دریافت در مورد اشخاص ح %50انتقال سهام به میزان بیش از 

 برداري ممنوع است. پروانه بهره
بومی از خارج کشور با ن یا نوزادان آبزیان بومی یا غیرواردات مولدی -32ماده 

 رعایت سایر قوانین و مقررات با مجوز شیالت مجاز است. 
بومی به خارج از کشور با رعایت سایر قوانین صدور پرورش بومی یا غیر -33ماده 
 ررات با مجوز شیالت مجاز است. و مق

هاي تکثیر و پرورش مستلزم نقل و انتقال آبزیان زنده براي انجام فعالیت -34ماده 
 کسب مجوز از شیالت است. 

در صورتی که مزارع تکثیر آبزیان، مولدین مورد نیاز خود را از طبیعت  -35ماده 
زاد همان آبزي به همان ند، براي حفظ ذخایر آن به رهاسازي نوکنصید و تهیه می

موظف هستند. تعداد، سن و نحوة کند، منبع آبی یا محلی که شیالت تعیین می
 شد.  شیالت تعیین خواهد نامۀسازي در دریا توسط شیوهرها

 وظایف دارندگان پروانه تکثیر و پرورشی آبزیان به شرح زیر است: -36ماده 
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 راییهاي اجایجاد تأسیسات و ابنیه مطابق نقشه -1
 شده و مندرج در پروانه. عه مطابق با شرایط و ضوابط تعیینبرداري از مزربهره -2
 همکاري کامل با کارشناسان و بازرسان شیالت در انجام بازدیدها.  -3
 ماید. نارائه آمار و اطالعات مربوط به تولید به ترتیبی که شیالت تعیین می -4
 مجاز در مزرعه. غیرپرهیز از نگهداري و پرورش آبزیان  -5
 مجاز در مزرعه. و مصرف دارو و مواد شیمیایی غیر نگهداري پرهیز از -6
ترین اداره یا نمایندگی هاي خطرناك و مسري به نزدیکاعالم بروز بیماري -7

 شیالت و دامپزشکی. 
 هاي خطرناك، مسري ونقل و انتقال یا عرضه آبزیان مبتال به بیماري پرهیز از -8

 بین انسان و دام. مشترك 
ه هاي آلودنقل و انتقال یا عرضه مواد غذایی، دارویی و ضایعات و زباله پرهیز از -9

 زاي خطرناك، مسري و مشترك بین انسان و دام. به عوامل بیماري
 شده. ر مزرعه مطابق استاندارهاي تعریفآوري آبزیان دصید و عمل -10

هاي مسري مجاز و همچنین بیماريی غیرفهرست داروها و مواد شیمیای -1تبصره 
هر  ماهبا هماهنگی شیالت پیش از فروردینو خطرناك توسط سازمان دامپزشکی 

 شود. سال اعالم می
با هماهنگی آوري آبزیان در مزرعه با سازمان دامپزشکی عمل شیوة -2تبصره 

 شود. ماه هر سال اعالم میشیالت پیش از فروردین
هاي مصوب، شیالت به دارنده خالف نقشهاحداث مزرعه بردر صورت  -37ماده 

رفع نقص و انجام اصالحات الزم و ایجاد تأسیسات ابنیه بر اساس  برايپروانه 
پروانه موظف است حداکثر ظرف  دهد و دارندةمیاخطار کتبی هاي مصوب، نقشه

ر این در غی را انجام دهد؛ شدهاصالحات مشخصیک ماه از تاریخ ابالغ اخطاریه 
 د. کنشیالت پروانه متخلف را تا انجام اصالحات الزم تعلیق می ،صورت
هاي زیر توسط صاحبان پروانه تکثیر در صورت ارتکاب هر یک از تخلف -38ماده 

ند کو پرورش آبزیان، براي نوبت اول شیالت نسبت به صدور اخطار کتبی اقدام می
  د.شومی تعلیقیک تا شش ماه شده براي مدت و در صورت تکرار، پروانه صادر

 شده و مندرج درعه مطابق با شرایط و ضوابط تعییناز مزر نکردن برداريبهره -1
 پروانه. 

 کامل با کارشناسان و بازرسان شیالت در انجام بازدیدها.  نکردن همکاري -2
 آمار و اطالعات مربوط به تولید به ترتیبی که شیالت تعیین نمودهندادن ارائه  -3

 است. 
  ترین مرجع شیالتی.هاي خطرناك و مسري به نزدیکبروز بیمارينکردن اعالم  -4
شده توسط ر مزرعه مطابق استاندارهاي تعریفآوري آبزیان دصید و عمل -5

 شیالت. 
 مفاد مجوز تخصیص آب بر اساس اعالم وزارت نیرو. نکردن رعایت  -6
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ه در شدهاي تعیینتانامه نافی مجازبینی شده در این آییناقدامات پیش -تبصره
 . ) قانون نیست23ماده (
شده براي مدت سه ماه تا هاي زیر، پروانه صادردر صورت انجام تخلف -39ماده 

شده باطل آمد و در صورت تکرار پروانه صادر خواهدال تعلیق دریک سال به ح
 شود:می
 .همجاز در مزرعنگهداري و پرورش آبزیان غیربومی یا غیر -1
 .مجاز در مزرعهو مصرف دارو و مواد شیمیایی غیر نگهداري -2
 .هاي خطرناك و مسري شودگونه آلودگی که باعث بروز بیماريایجاد هر -3
هاي خطرناك و مسري و مشترك نقل و انتقال یا عرضه آبزیان مبتال به بیماري -4

 .بین انسان و دام و آبزي
زاي ی، دارویی و غیره که به عوامل بیمارينقل و انتقال یا عرضه مواد غذای -5

 . مسري و مشترك بین انسان و دام آلوده است خطرناك
هاي خطرناك، مسري و مشترك بین انسان و در صورت بروز بیماري -40ماده 

گیر بودن آن محتمل باشد، به تشخیص دام که قابل درمان نباشند و سرایت و همه
کشور کلیه آبزیان آلوده باید به شیوه مناسب شیالت و تأیید سازمان دامپزشکی 

نابود کردن محصول و  و ابنیه مزرعه سترون شوند. هزینۀ نابود شوند و تأسیسات
 انجام گندزدایی بر عهده دارنده پروانه است. 

) قانون، وظایف 23) و نیز ماده (3) ماده (6با توجه به تبصره ذیل بند ( -41ماده 
 شود:یط زیست به شرح زیر تفکیک میشیالت و سازمان حفاظت مح

 هاي داخلی:الف: حدود وظایف شیالت در آب
هاي داخلی که ضرورت هاي لیمنولوژیک و اکولوژیک در منابع آبانجام بررسی -1

است. ها مشخص شدهمعرفی یا پرورش آبزیان به تشخیص شیالت ایران در آن
این قبیل مطالعات تهیه نظرهاي سازمان حفاظت محیط زیست براي انجام نقطه

هاي لیمنولوژیک و و به صورت دستورالعمل منتشر خواهد شد. انجام بررسی
 هاياکولوژیک در مناطق آبی تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و تاالب

 نامه با تأیید سازمان حفاظت محیطبین المللی بر اساس فهرست پیوست این آیین
 شد.  زیست انجام خواهد

هاي داخلی از نظر امکان معرفی یا پرورش انواع سی هر یک از منابع آببرر -2
 هاي نگهداري و تولید. آبزیان و تعیین ظرفیت

 هاي موجود). هاي مناسب پرورشی (عالوه بر گونهتعیین گونه -3
هاي داخلی که بررسی هاي مناسب آبزیان در آبدار کردن و پرورش گونهآبزي -4

-هاي آبی حساس مندرج در فهرست پیوست این آییناي محیطبه استثن ؛اندشده
-می     دار کردن آنها با تصویب سازمان حفاظت محیط زیست انجامنامه که آبزي

 گیرد. 
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شده و منابعی داربرداري از منابع آبزيبرداري تجاري یا صدور پروانه بهرهبهره -5
هاي آبی مندرج در در محیط ریزي براي پرورش در آنها انجام شده است.که برنامه

برداري برابر ضوابط ارائه شده توسط سازمان نامه، بهرهفهرست پیوست این آیین
 شد.  حفاظت محیط زیست به وسیله شیالت انجام خواهد

هاي دارا بودن گواهی بهداشتی و سالمت آبزیان قبل از رهاسازي آنها در آب -6
 داخلی الزامی است. 

هاي موجود در االمکان از انواع بومی یا از گونهن پرورشی حتیهاي آبزیاگونه -7
 شد. کشور انتخاب خواهند 

 هاي داخلیب: وظایف سازمان حفاظت محیط زیست در آب
دار کردن و پرورش هاي انجام مطالعات مرتبط با آبزياعالم ضوابط و معیار -1

مورد  آبزیان کمیت و کیفیتاي، هاي داخلی کشور، ارزیابی گونهانواع آبزیان در آب
 سازي. نظر شیالت براي رها

اي هي آبزیانی که از سوي شیالت براي رهاسازي در منابع آباتشخیص گونه -2
 اند. داخلی یا پرورش انتخاب شده

 یابند. و پرورش می شوندکه در آنها انواع آبزیان رها می هاي داخلیپایش آب -3
نامه با توجه درج در فهرست پیوست این آیینی منهاي آبمدیریت در محیط -4

 به قوانین و مقررات سازمان حفاظت محیط زیست. 
اجرایی  نامۀ) آیین17و ماده () قانون حفاظت محیط زیست 8به استناد ماده ( -5

هاي داخلی به استثناي آن دسته از کشور و صید، صدور پروانه صید ماهی در آب
توسط سازمان حفاظت  اند،یق شیالت آبزي دار شدههاي داخلی که از طرمنابع آب

 شود. محیط زیست انجام می
پایش مخازن پشت سدها و صدور پروانه صید ماهی توسط سازمان  -تبصره

باید با مجوز وزارت  ،دار شده استحیط زیست از مخازن مذکور که آبزيحفاظت م
 نیرو باشد. 

شخص شده براي سازمان حفاظت به منظور هماهنگی در انجام مفاد وظایف م -پ
گروه مشترکی متشکل از نمایندگان دو طرف محیط زیست و شیالت ایران کار

 . تقر استدبیرخانه کمیسیون در شیالت مس شود.تشکیل می
 

 هاي صیاديفصل ششم: فعالیت
شیالت براساس طرح مدیریت ذخایر آبزیان نسبت به صدور پروانه صید  -42ماده 

 کنند:ذیل اقدام میبا رعایت شرایط 
 شرایط صدور پروانه صید با استفاده از شناور عبارتند از: -الف

 نامه فنی و ایمنی از سازمان بنادر و کشتیرانی. دارا بودن گواهی ثبت و گواهی -1
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نامه معتبر مسئولیت در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث براي دارا بودن بیمه -2
 شناورهاي صیادي. 

 ،نامهمرکزي ایران موظف است ظرف مدت سه ماه از ابالغ این آیین بیمۀ -تبصره
ن احداقل نرخ بیمه و شرایط عمومی این نوع بیمه را با همکاري سازمان شیالت ایر

یب به شوراي عالی بیمه ارائه و براي تصوکند تدوین  و سازمان بنادر و کشتیرانی
 د. ده
هاي صیادي حقوقی و گروهشرط صدور پروانه صید براي اشخاص حقیقی و  -ب

 نامه صیادي است. بدون استفاده از شناور، داشتن گواهی
 ییتوانند بر روي شناورهاصاحبان شناورهاي صیادي فقط افرادي را می -تبصره
 گیرند که داراي شرط مذکور در بند (ب) این ماده باشند. به کار
یان نسبت به سهمیه یریت ذخایر آبزاساس طرح مد تواند برشیالت می -43ماده 

 صید اقدام کند. پروانۀ بندي صید براي دارندگان 
صید  پروانه ،توانند پس از موافقت کتبی شیالتدارندگان پروانه صید می -44ماده 
براي مدت معین یا سهمیه معین یا براي تمام مدت اعتبار پروانه یا کلیه را خود 

 کنند.  نامه منتقل) این آیین43سهمیه به اشخاص واجد شرایط مندرج در ماده (
 شود. یگیرنده ثبت مفته در دفتر شیالت به نام انتقالیاپروانه صید انتقال -1تبصره 
مذکور با  صید در مدت اعتبار آن، پروانه دارنده پروانۀ در صورت فوت -2تبصره 

 وي منتقل خواهد شد.  امکان تمدید آن به ورثۀ
) قانون ممنوع 22یادي که فروش آنها طبق ماده (تعیین ابزار و ادوات ص -45ماده 
 . ، بر عهده شیالت استاست
عالیت ناخداي تواند در موارد ذیل پروانه صید و اجازه فشیالت می -46ماده 

 ماه در فصل صید به حالت تعلیق در آورد: 3متخلف را تا مدت 
 شده در پروانه صید. نکردن موارد ذکررعایت  -1
دادن پروانه براي صید به دیگران بدون کسب موافقت کتبی  در اختیار قرار -2

 شیالت. 
 نامه. داشتی و کنترل منطبق با این آیینضوابط بهنکردن رعایت  -3
مجاز یا به خارج ز محصوالت صیادي به شناورهاي غیرمجارگونه انتقال غیره -4

 از کشور. 
 . صید در مناطق یا فصول ممنوع -5
 ید آنها ممنون اعالم گردیده است. هایی که صصید گونه -6
 مجاز در شناور بدون کسب مجوز از شیالت. نگهداري آالت و ادوات و مواد غیر -7
 مجاز در شناور. محصوالت صید غیرحمل و نگهداري  -8
هاي مقررات مربوط به نصب پالك شناسایی، عالیم و نشانهنکردن رعایت  -9

 هاي مختلف صید. یی و روشالمللی راه دریامنطبق با مقررات بین
 همراه نداشتن مدارك شناسایی شناور و خدمه.  -10
 همراه نداشتن پروانه و مجوز صید.  -11
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 ریز در منابع آب. تخلیه صید ضمنی و دور -12
 شده براي ابزار صید. نکردن استانداردهاي اعالمرعایت  -13
 شده است. هایی که در پروانه صید قید نها و روشصید گونه -14
 ایجاد آلودگی در منابع آب.  -15
 مسدود نمودن آبراه تردد شناورها به وسیله شناور یا ابزار صید.  -16
) قانون 16آمار و اطالعات صحیح از میزان صید براساس ماده (نکردن ارائه  -17

 حفاظت از منابع آبزي جمهوري اسالمی ایران. 
ظارت ن برايارشناسان و ناظران صید که در بازدید مسئوالن، کنکردنهمکاري  -18

 ند. نامه مراجعه می کنبر حسن اجراي این آیین
 ا. هسیسات فیزیکی آبی یا ایجاد اختالل در عملکرد آنایجاد خسارت به تأ -19

) قانون به منظور 14) و ماده (3ماده ( 3تواند در اجراي بند شیالت می -47ماده 
و اعمال مدیریت صید و ذخایر، پروانه صید را در حفاظت و بازسازي ذخایر آبزیان 

 د. تا رفع ضرورت تعلیق یا ابطال کنبرخی مناطق به طور موقت 
) 22ن جرایم بندهاي ب و ج ماده (پروانۀ صید مرتکباتواند شیالت می -48ماده 

 د. اند ابطال کنحکومیت قطعی یافتهبار م قانون که دو
از تاریخ صدور حداقل یک فصل صید و حداکثر مدت اعتبار پروانه صید  -49ماده 

 آن یک سال شمسی است. 
شیالت مجاز است بابت صدور پروانه صید، ساالنه متناسب با نوع صید  -50ماده 

حداکثر به میزان مبالغ مذکور در جدول ذیل و به نسبت ارزش ساالنه شناور یا 
 د. وان تعرفه پروانه صید دریافت کنهاي صیادي به عنگروه

 جدول نرخ تعرفه پروانه صید گونه نرخ تعرفه پروانه صید (درصد):
 10% :شوندکف زیانی که با روش ترال صید می

 1% :هاي صید شده با تور گوشگیرگونه
 1% :شوندکف زیانی که با گرگور (قفس) صید می

 4% :میگو
 4% :البستر
 8% :آرتمیا
 1% :کیلکا

 1%ماهیان استخوانی (دریاي خزر): 
 1% :هاي داخلی حوزه فعالیت شیالتشده در آبیان صیدماه

 12% :شده توسط شناورهاي خارجی با روش النگ الیندتن ماهیان صی
 20% اي:وسط شناورهاي خارجی با روش تورهاي پیالهشده تتن ماهیان صید
 10% :شده توسط شناورهاي خارجیکیلکاي صید

 4% اي:ا روش تورهاي پیالهاورهاي صنعتی داخلی بشده توسط شنماهیان صیدتن
 4% :شده با روش صید مشتاهاي صیدگونه
 .1% :شده توسط شناورهاي صنعتی داخلی با روش النگ الینماهیان صیدتن
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فروشی سال قبل و میزان صید ش پایه براساس میانگین قیمت عمدهارز -1تبصره 
 براساس میانگین صید سه ساله گذشته خواهد بود. 

هاي منتهی صدور پروانه صید با قالب براي صیادان در رودخانه تعرفه -2تبصره 
، ساالنه به دریاي خزر تا مسافتی از مصب که در حوزه فعالیت شیالت قرار دارد

 . ریال است 250000
تعرفه پروانه صید شناورهاي خارجی به ارزهاي معتبر خارجی یا معادل  -3تبصره 

  شود.ریالی آن بر حسب نظر شیالت دریافت می
شرکت سهامی شیالت ایران مجاز است بابت صدور پروانه صید سیست  – 4تبصره 

ارزي آن  از محصول نهایی و یا معادل ارزش ریالی و یا تمیا حداقل بیست درصدآر
 د.رداري از طریق مزایده دریافت کنبرا به عنوان تعرفه بهره

صید  ) قانون2( هاي موضوع مادهکلیه شناورهاي صیادي که در آب -51ماده 
اطالعات و آمار شامل طول و عرض جغرافیایی، مشخصات شناور،  باید ،کنندمی

عمق آب در صیدگاه، تاریخ رفت و برگشت، روش صید، نوع و میزان صید، ساعت 
 هايکند، در قالب فرمها را درخواست میتوراندازي و دیگر اطالعاتی که شیالت آن

 . ت ارائه کنندشده توسط شیالمتحدالشکل ارائه
هاي صیادي فاقد شناور مستقر در ساحل موظفند آمار و کلیه گروه -تبصره

 اطالعات مورد نظر شیالت را در موعد مقرر به شیالت ارائه دهند. 
امکانات هاي صیادي موظفند حسب درخواست شیالت شناورها و شرکت -52ماده 

و  کننددگاه خود را فراهم در طول مدت صید در شناورها یا صی استقرار ناظران
 هاي الزم را به عمل آورند. ه آمار و اطالعات صحیح همکاريبراي ثبت و درج و ارائ

اجراي  به منظور حمایت از صیادان صید ساحلی، شیالت موظف است در -53ماده 
فعالیت شناورهاي صید صنعتی را از شناورهاي صید  ) قانون، محدودة10ماده (

  د.) قانون تفکیک کنن2وضوع ماده (م هايسنتی در آب
شده را اورزي مکلف است انواع آبزیان صیدمحصوالت کش صندوق بیمۀ -54ماده 

ناور در قبال حوادث ذیل بیمه به میزان سهمیه صید مقرر در پروانه یا ظرفیت ش
 د:کن
  .فساد محصول به دالیلی مانند خرابی شناور یا خرابی موتور آن -1
ور به و آنها را مجب ناور و کارکنان را به خطر اندازدسالمت ش عوامل قهري که -2

 د. ریختن محصوالت به دریا کن
 سوزي و انفجار. هاي دریایی، آتشسرقت -3

شده موظف به نصب پالك شناسایی واگذارشناورهاي صیادي  کلیۀ -55ماده 
 ند. شیالت براساس دستورالعمل مربوط هستتوسط 
هاي هایی که روشصیادي موظفند از عالیم و نشانه کلیه شناورهاي -56ماده 

مشخص  ،کنندمختلف صید و فعال بودن شناور صیادي را در دریا استفاده می
 نمایند. 
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رالعمل اجرایی شیالت ها را دستواستفاده از این عالئم و نشانه نحوة -تبصره
 د. کنمشخص می

المی ایران و دولت شده بین دولت جمهوري اسنامه منعقدموافقت -57ماده 
رات ) قانون باید ضمن رعایت سایر قوانین و مقر13صاحب پرچم موضوع ماده (

 موضوعه حاوي موارد ذیل باشد:
هاي قابل تعیین تعداد شناورهاي صیادي مجاز، روش صید، انواع گونه -1

 استحصال و میزان صید مجاز. 
صالح دیگر براي ذيبینی تعهدات دولت صاحب پرچم یا سایر نهادهاي پیش -2

تصویب تدابیر مناسب جهت تضمین اینکه شناورهاي متعلق به آنها مقررات و 
مهوري اسالمی ایران را نامه یا سایر قوانین و مقررات جشرایط مندرج در موافقت

 ند. رعایت کن
ن شناورهاي صیادي خارجی به دادن اطالعات ادواري منظم در الزام مالکا -3

 نامه. این آیین صیادي خود با رعایت شرایط مقرر درهاي خصوص فعالیت
شده از طرف جمهوري اسالمی ایران در به رعایت مقررات و تدابیر اتخاذ الزام -4

 هاي صید ساحلی. جهت حمایت از فعالیت
بینی حضور بازرسان یا ناظران ایرانی بر شناورهاي صیادي خارجی در پیش -5

 ) قانون. 2ي موضوع ماده (هاتمام مدت فعالیت آنها در آب
ولوژي، بیل انتقال تکنبینی سایر تدابیر و مقررات مورد توافق طرفین از قشپی -6

 اي و غیره. آموزش حرفه
 ايتوانند بر) قانون در صورتی می13شناورهاي خارجی براساس ماده ( -58ماده 
ید یبه تأ هان آنهاي ایرانی صید نمایند که قرارداد منعقدشده بین مالکاتشرک

 شیالت برسد. 
هاي تحت حاکمیت یا صالحیت شناورهاي صیادي خارجی که در آب -59ماده 

کنند و مجاز به صید در این جمهوري اسالمی ایران قرار دارند یا از آن عبور می
باید ابزار و ادوات صید خود را به ترتیبی در شناورها قرار دهند که  یستند،ها نآب

دن نکررعایت گیرند. در صورت براي صید مورد استفاده قرار نتوانند به راحتی 
و مطابق با مقررات  شودضرر تلقی نمیاورهاي خارجی بیمقررات این ماده عبور شن

 گردد. المللی با آنها رفتار میداخلی و بین
قرار گرفتن ابزار و ادوات صید در شناورهاي خارجی موضوع این  نحوة -تبصره

 گردد. معین میماده توسط شیالت 
شناورهاي صیادي خارجی باید با استفاده از وسایل مخابراتی مقتضی  -60ماده 

هاي تحت حاکمیت و صالحیت جمهوري اسالمی ایران ورود و خروج خود را از آب
هاي صیادي خود در مدت حضور در این همچنین موقعیت جغرافیایی و فعالیت

 برسانند. توسط شیالت به اطالع م و مقرر ها را در فواصل زمانی منظآب
هاي تحت حاکمیت و صالحیت ورود شناورهاي صیادي خارجی به آب -تبصره

جمهوري اسالمی ایران منوط به کسب مجوز ورود از سازمان بنادر و کشتیرانی 
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هاي موضوع این و همچنین شناورهاي مذبور در هنگام خروج از بنادر و آب است
 د. کشتیرانی دریافت کنن از سازمان بنادر و مجوز خروج نامه بایدآیین
) قانون 2هاي موضوع ماده (هنگامی که شناور صیادي خارجی در آب -61ماده 

 :، موظف به رعایت موارد ذیل استمشغول صید است
 برافراشتن پرچم کشور متبوع خود.  -1
 هبرافراشتن پرچم جمهوري اسالمی ایران بر روي دکل اصلی در دو طرف سین -2

 و قسمت پاشنه شناور. 
 ثبت نام شناور با حروف درشت بر بدنه و دکل کشتی.  -3
 هاي فنی و ایمنی مربوط به شناور و خدمه. نامههمراه داشتن گواهی -4
مالی آلودگی و خسارت اي الزم براي جبران خسارت احتدارا بودن پوشش بیمه -5

 یگر. سیسات ساحلی و خسارت به شناورهاي دبه بندر و تأ
هاي ناخدا و سایر کارکنان شناور صیادي خارجی در حین صید در آب -62ماده 
ربط هستند. این ن ذيئوالمس ه موظف به همکاري و رعایت دستورهايشدتعیین

 :دستورها شامل موارد ذیل است
 انجام هر نوع بازرسی.  برايهمکاري با بازرسان مجاز  -1
 ربط. ن ذيرخواست مسئوالر به بندر در صورت دهدایت شناو -2

ناخداي شناور موظف به داشتن دفترچه عملیات روزانه براساس نمونه  -63ماده 
ثبت کلیه اقدامات انجام  کند. این دفترچه ویژةکه شیالت ارائه می است(فرمی) 

 . استشده شناور در هنگام صید 
د را به شیالت زانه خوبا استفاده از رادیو گزارش رو ناخداي شناور باید -تبصره

 د. مخابره کن
شناور موظف  هاي صیادي و تمام خدمۀاعضاي گروه ، مدیران،ناخدا -64ماده 

 ند:شده توسط شیالت همکاري کنهاي ذیل با نماینده معرفیهستند در زمینه
 انجام امور علمی و بازرسی ادوات و ابزار صید.  برايورود به شناور  -1
شده توسط خلیه شناور در زمان و مکان تعیینتانجام عملیات بارگیري و  -2

 شیالت. 
در دسترس قرار دادن موارد ذیل و استفاده از تسهیالت و تجهیزات شناور که  -3

  براي اجراي وظایف وي مفید هستند: از نظر نماینده مذکور
ر د ددسترسی کامل به محل استقرار ناخدا و سایر کارکنان شناور، محل صی –الف

 آوري، توزین و انبار ماهی. محل نگهداري، عمل روي عرشه،
 برداري. نمونه –ب
هاي شناور، دفترچه ثبت عملیات و دسترسی کامل به محل نگهداري گزارش –پ

 ها و تکثیر اسناد. اسناد به منظور بازرسی گزارش
دسترسی کامل به وسایل و تجهیزات ناوبري و کمک ناوبري مربوط به  –ت

 . هاي صیاديفعالیت
 سایر اطالعات مربوط به صیاد.  –ث
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یک از خدمه شناور، حق تعرض، جلوگیري از انجام وظایف،  ناخدا یا هیچ -4
به تأخیر انداختن امور یا جلوگیري از ورود به کشتی، اخطار و غیره به با  مقاومت

 بازرسان در انجام وظایف آنان را ندارند. 
حت، غذا و سایر تسهیالت از قبیل ناخدا موظف به تأمین محل استرا -65ماده 

 . دارویی یک بازرس در حد یک افسر استتسهیالت 
هاي سفر بازرس یا بازرسان از بندر جمهوري اسالمی ایران هزینه کلیۀ -66ماده 

د به رسی بایبه شناور و بالعکس و همچنین پوشش کامل بیمه براي انجام امور باز
 مین شود. نماینده او تأکننده شناور یا وسیله مالک یا اجاره

االختیار جمهوري اسالمی ایران نماینده تامدار شناور در ناخدا یا اجاره -67ماده 
 شود. مالک شناخته می

دارنده مجوز صید شناور صیادي خارجی موظف است حسب نظر  -68ماده 
 بخشی از کارکنان شناور خود را از اتباع ایران قرار دهد.  ،شیالت

اي افراد ک یا ناخداي شناور صیادي خارجی ملزم به آموزش حرفهمال -69ماده 
که تعداد این افراد با توافق شیالت و ناخداي  معرفی شده توسط شیالت است

 شود. شناور تعیین می
 صید پستانداران دریایی در تمام فصول و مناطق ممنوع است.  -70ماده 
) قانون منوط 2موضوع ماده (هاي آب انجام عملیات صید تحقیقاتی در -71ماده 

شده از طرف متقاضی است که براساس طرح عملیات ارائه به اجازه کتبی شیالت
 گردد. ایرانی یا خارجی صادر می

تحقیقاتی را -در صورت ضرورت شناورهاي صید علمیتواند شیالت می -72ماده 
در طرح اي و ابزاري صید مندرج هاي زمانی، مکانی، روشی، گونهاز محدودیت

 مدیریت ذخایر آبزیان معاف کند. این امر باید در پروانه صادر شده قید گردد. 
شناورهاي صید علمی تحقیقاتی موظف به قبول حضور ناظران تحقیقاتی  -73ماده 

 . گردند، هستندکه از طرف شیالت معین می
-آوري شده طی عملیات صید علمیها و اطالعات جمعکلیه داده -74ماده 
ها و اطالعات در یقاتی و همچنین نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل این دادهتحق

ه گردد، قرار داداختیار شیالت یا هر دستگاه دیگري که توسط شیالت معین می
 شوند. می

 هاي کنترل محصوالت آبزي:: ضوابط روشمفصل هفت
دي و بنهاي صیادي باید انبار نگهداري عایقکلیه شناورهاي شرکت -75ماده 
و از سطوح داخلی  باشندناپذیر نسبت به حشرات و حیوانات موذي داشتهنفوذ

 و هنگام استفاده کامالً تمیز باشند. باشند شو برخوردار وصاف و قابل شست
آب حاصل از ذوب یخ یا نداشتن تماس  ا باید طوري طراحی شوند که ازانباره

 . پساب با محصوالت شیالتی صیادي اطمینان حاصل شود
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-می   روي شناورهاي صیادي توسط شیالت معینآوري بر ضوابط عمل -1تبصره 
  شود.

اختیار گذاشتن انبارهاي مناسب  هاي صیادي نیز مکلف به درشرکت -2تبصره 
صورت ملکی، استیجاري یا نظایر آن) مطابق شرایط و ترتیبات فوق خواهند به (

 بود. 
یقی و حقوقی متقاضی خرید و ص حقکلیه صاحبان تأسیسات و اشخا -76ماده 
 ند. گیري از شیالت دریافت کنیري صید از ساحل باید مجوز تحویلگتحویل

 کند. گیري را شیالت اعالم میشرایط صدور مجوز تحویل -1
 هداشتیآوري آبزیان از نقطه نظر مسائل فنی، ساختمانی و بتأسیسات عمل -2

 الت را دارا باشند. شده توسط شیباید شرایط و ضوابط تعیین
چسب مشخصات بر روي تولیدات آوري، ملزم به نصب برکلیه تأسیسات عمل -3

 . خود هستند
، شمارة سري آوري باید داراي نام و نشانی واحد تولیديبرچسب واحد عمل -4

برداري، میزان و نوع مشخصات و ترکیبات محصول، بهره ساخت، شمارة پروانۀ
 مصرف و شرایط نگهداري باشد. تاریخ تولید و انقضاي 

در  هاي محولمنظور ایفاي وظایف و مأموریتتوانند بهکارشناسان شیالت می -5
تکثیر و پرورش آبزیان بازدید کنند  آوري و مزارع) قانون از تأسیسات عمل3ماده (

 ند. ها موظف به همکاري هستو صاحبان آن
ري آبزیان در شناورهاي نقل و نگهدا ضوابط کنترل کیفی حمل و -77ماده 

 گردد. صیادي، بنادر صیادي و مزارع توسط شیالت اعالم می
ماهی، میگو و زده، الرو، بچهکلیه آبزیان زنده اعم از تخم چشمانتقال  -78ماده 

 تولید آنها در داخل کشور منوط به کسب مجوز از شیالت است.  سایر آبزیان و
 

 انفصل هشتم: حفاظت از محیط زیست آبزی
 هاي مسري و تخلیۀگونه آلودگی مؤثر یا انتشار بیماريایجاد هر -79ماده 

 يهاي موضوع ماده، شهري و کشاورزي به طور مستقیم به آبهاي صنعتیفاضالب
که آب خروجی حاوي هیچ گونه ترکیب ) قانون قبل از تصفیه و اطمینان از این2(

حد استانداردهاي تعیین شده نیست، یا ترکیبات مضر براي منابع آبزي باالتر از 
 ممنوع است. 

استانداردهاي موضوع این ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست و  -1تبصره 
ط ربهاي ذي، شیالت و سایر دستگاهبا هماهنگی سازمان مدیریت منابع آب کشور

 شود. تعیین و اعالم می
میزان خسارت شیالت مکلف است پس از طرح شکایت ضمن تعیین  -2تبصره 
 د. ، تقاضاي ضرر و زیان کنهشد وارد
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کشف و تعقیب جرایم موضوع ) قانون و به منظور 219در اجراي ماده ( -80ماده 
همکاري بین شیالت و نیروهاي انتظامی به وسیله دستورالعمل مشترکی  آن، نحوة
 برداري از منابع آبزي جمهوري) قانون حفاظت و بهره21ت تبصره (که با رعای

رسد، مشخص اسالمی ایران به تصویب وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشور می
 خواهد شد. 

ردیف نام تاالب استان
1 بندر علیان تهران
2 انزلی مرکزي گیالن
3 انزلی سرخانکل گیالن
4 انزلی شرق گیالن
5 انزلی غرب گیالن
6 انزلی سیاه کشیم گیالن
7 انزلی سلکه گیالن
8 کون بندر کیاشهرال گیالن
9 دهانه سفید رو گیالن
10 امیر کالیه گیالن
11 لوندویل گیالن

12 میانکاله مازندران
13 لیپوزاع مرز مازندران
14 دامگاه فریدون کنار مازندران
15 گومیشان گلستان
16 خلیج گرگان گلستان
 17 آالگل گلستان
18 اولماگل گلستان
19 گل آجی گلستان

20 قوري گل ذربایجان شرقیآ
21 قره قشالق آذربایجان شرقی
22 دریاچه ارومیه آذربایجان غربی
23 قوبه لی آذربایجان غربی
24 شورگل آذربایجان غربی
25 درگه سلگی آذربایجان غربی
26 یادکارلو آذربایجان غربی
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ردیف نام تاالب استان
27 گاوخونی اصفهان

28 شادگان خوزستان
نشیرخوراالمیه بهم خوزستان 29
خور موسی خوزستان 30

ارژن فارس 31
پریشان فارس 32
بختگان فارس 33 
طشک فارس 34
کمجان فارس 35
گمبان فارس 36

هامون صابري سیستان و بلوچستان 37
هامون هیرمند سیستان و بلوچستان 38
هامون پوزك سیستان و بلوچستان 39
چفاخور چهارمحال و بختیاري 40

گلدمان حال و بختیاريچهارم 41
حله خور مند بوشهر 42
خورناي بند بوشهر 43
خورخوران بوشهر 44

دلتاي رود حرا هرمزگان 45
دلتاي شور هرمزگان 46 
دلتاي رود جالبی هرمزگان 47
دلتاي رود شیرین حسن لنگی هرمزگان 48
دلتاي رود تیاب هرمزگان 49
دلتاي رود میناب هرمزگان 50

دلتاي رود گز رمزگانه 51 
52 سفید رود ارس اترك دریاي خزر
53 زاینده رود گاوخونی 
54 هلیل رود جازموریان

 55 مند-مهران-کرخه-کارون خلیج فارس و دریاي عمان
 56 زرینه رود-سیمینه رود دریاچه ارومیه
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ردیف نام تاالب استان
57 هیرمند رودخانه شور(کال دونخ) هامون

58 ن کلوه)رودخانه گلباف (دام کویر لوت
59 رودخانه تجن قره قم

60 حبله رود کویر نمک
61 قره چاي (شراء) آبریز مرکزي

62 کر نیریز
63 نطنز -(منجیل) برز یزد و اردستان

 
 قانون تشکیل سازمان شیالت ایران -ج

شرکت سهامی شیالت ایران و مجموعه  1384براساس این قانون از ابتداي سال 
لی هاي ساحو سازمان صرفاً مجاز به ایجاد نمایندگی در استان وابسته منحل شدند

 يهاي شیالتی زیر پوشش سازمان جهاد کشاورزها فعالیت. در سایر استانشد
 عنوان معاون وزیربه ،یس سازمانئرطوري که هب گردد؛استان مدیریت و هدایت می

  .دکنانجام وظیفه میجهاد کشاورزي 
 

 و از اختالفات عرصه ماهیگیري بکاهند توانندقوانین به چه شکلی می به نظر شما  بحث کالسی
 .در این خصوص بحث کنید ؟براي صیادي ارامش به همراه داشته باشند

 
 

 افزایی: دانش
هاي آن عرصه بدون دغدغه فعالیت ،با داشتن قوانین دقیق و رعایت آن اًمسلم

در حال حاضر با  ،گیري در ایرانگرفت. در رابطه با فعالیت ماهی خواهدصورت 
 نیز به اصالحات بیشتري نیز نیاز دارد،و احیاناً است اصالحاتی که صورت گرفته 

برداري از منابع آبزي جمهوري اسالمی حفاظت و بهره نامه اجراییقانون و آیین
در جهت برقراري این نظم و انضباط در کشور وجود دارد که مستلزم رعایت  ایران
 است.

 
 در مورد اقداماتی که، ایدتر فراگرفتهپیشهایی که با توجه به اطالعات خود و آموزه  حث کالسیب

 ،نامه براي بهبود وضعیت صیادي شکل بگیردن انجام داد تا یک قانون یا آیینتوامی
 بحث کنید.
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 دانش افزایی: 
اید ب مشخص باشد. تدوین قانون دلیلباید نامه قانون و آیین ۀبراي تدوین و تهی

امی براي مجري یا مطالب را واضح و روشن بیان کرد و نباید هیچ گونه جاي ابه
 اجتماعی ودر هنگام تدوین قانون باید شرایط اقتصادي، فنی، . گذار باشدقانون

و  علمی ۀتجرببا توجه به گذار باید قانون جغرافیایی کشور در نظر گرفته شود.
نویس پیشنهادي پیش د. به همین منظورتدوین کن مه راناقانون یا آیین ،عملی

 شوراي نگهبان به قانون ییدیحه پس از تصویب در مجلس و تأصورت طرح و یا الهب
یران توسط هیئت وزو  با پیشنهاد دستگاه مربوطنامه اجرایی شود و آیینتبدیل می

از  شناخت کاملی گردد. پس براي قوانین صیادي این کار باید بابررسی و ابالغ می
قاعدتاً توسط  صیادي کشور و جغرافیاییاجتماعی و اقتصادي، فنی،  وضعیت

 سازمان شیالت ایران صورت گیرد.یعنی  دستگاه اجرایی مربوط،
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 ارزشیابی مرحله اي
مراحل 
 کاري

شرایط کار (ابراز، مواد، 
 تجهیزات، زمان، مکان)

 نمرةنمره دهی)هها، داوري، نمراستاندارد (شاخص نتایج ممکن
هنرجو

 
 

کارگیري به
قانون و 

گیري از بهره
سیر 

تحوالت 
قوانین 

ماهیگیري 
 در ایران

تجهیزات: متن قانون و 
 مقررات

 ساعت 10زمان: 
مکان: کالس و کارگاه یا 
 محل فعالیت شناور

 

باالتر از سطح 
 انتظار

گیري آن آشنا با قانون و نحوة شکل -1
 باشد.

آیین نامه و طرح و الیحه فرق قانون و  -2 
 قانونی را بداند.

سیر تکاملی انواع قوانین شیالتی را  -3
 بداند.

وظایف شیالت در حوزه ماهیگیري را  -4
 بشناسد.

انواع بازرسی و کشف جرایم  -5 
 ماهیگیري را بداند.

قانون  اجرایی نامۀمفاد کلی آیین -6
برداري از منابع آبزي حفاظت و بهره
 را بداند. می ایرانجمهوري اسال

3  

 قابل قبول

، و گیريشکل با قوانین شیالت، نحوة -1
 اهمیت و سیر تکاملی آن آشنا باشد.

ماهیگیري را  وظایف شیالت در حوزة -2
 بشناسد.

انواع بازرسی و کشف جرایم ماهیگیري  -3
 را بداند.

قانون  نامه اجراییمفاد کلی آیین -4
بع آبزي برداري از مناحفاظت و بهره

 را بداند. جمهوري اسالمی ایران

2  

 غیر قابل قبول

ایف شیالت در حوزة ماهیگیري با وظ -1
و انواع بازرسی و کشف جرایم  آشنا باشد

 ماهیگیري را بداند.
برداري از منابع حفاظت و بهرهبا قانون  -2

آشنا باشد و  آبزي جمهوري اسالمی ایران
 را بداند. آن نامه اجراییمفاد کلی آیین

1  
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 دانش افزایی:
وق زیرا حق ؛نباید حقوق دریایی را با حقوق دریاها اشتباه گرفت ،الزم به اشاره است

ها بر الملل عمومی است و از حق حاکمیت دولتاي از حقوق بیندریاها شاخه
البحري این بخش از دریاها و وضع حقوقی دریاهاي هاي ساحلی و منابع تحتآب

که در آن از  اي از حقوق تجارت استحقوق دریایی شاخهاما  ،کندیم بحثآزاد 
پس  ؛شودوگو میبازرگانی و حمل و نقل با آن گفت هايقواعد حاکم بر کشتی

 ندارد. مناطق مختلفهاي ها بر آبارتباطی به حق حاکمیت دولت
  



 164

 ارزشیابی مرحله اي
 

شرایط کار (ابراز، مواد، مراحل کاري
 نمرةنمره دهی)ها، داوري، نمرهاستاندارد (شاخصنتایج ممکنن، مکان)تجهیزات، زما

هنرجو

کارگیري به
ت شناخ

حاصل از 
ساختار و 
وظایف 
 هاسازمان

تجهیزات: رایانه و 
 اینترنت

 ساعت 10زمان: 
 مکان: کالس

باالتر از سطح 
 انتظار

 المللی را بداند.هاي ملی و بینتفاوت سازمان -1
-کشاورزي و دستگاهوزارت جهاد با وظایف  -2 

 ن آشنا باشد.هاي زیرمجموعه آ
 وظایف سازمان شیالت را کامل بداند. -3
با سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان  -4

 بنادر و دریانوردي آشنا باشد.
کشاورزي آشنا باشد و بار با سازمان خوارو -5 

المللی مرتبط با شیالت را هاي بینسایر سازمان
 .نام ببرد

ار کشاورزي با وظایف ببه جز با سازمان خوارو -6
المللی مرتبط با شیالت آشنا هاي بینسایر سازمان

 .باشد

3 

 

 قابل قبول

هاي اد کشاورزي و دستگاهبا وظایف وزارت جه -1
ن از جمله سازمان شیالت ایران آشنا زیرمجموعه آ

 باشد.
مرتبط با فعالیت  هايبا وظایف سایر دستگاه -2
کشاورزي و وزارت جهاد  اهیگیري به جزم

 ن آشنا باشد.هاي زیرمجموعه آدستگاه
کشاورزي آشنا باشد و سایر بار با سازمان خوارو -3

المللی مرتبط با شیالت را نام هاي بینسازمان
 .ببرد

ار کشاورزي با وظایف ببه جز با سازمان خوارو -4
ا نالمللی مرتبط با شیالت آشهاي بینسایر سازمان

 .باشد

2 

 

غیر قابل 
 قبول

هاي ملی مرتبط با نام و وظایف تمامی سازمان -1
 هاي ماهیگیري کشور آشنا باشد.با فعالیت

المللی هاي بینامی سازمانبا نام و وظایف تم -2
 1هاي ماهیگیري کشور آشنا باشد.مرتبط با فعالیت
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 نامه و مقررات ماهیگیريآیین
و مقرراتی است که بر طبق قوانین کشور باید شناور و  منظور شرایط، ضوابط

داشته باشند و آن را  ي و پهلوگیري در بنادر صیاديصاحبان آن در امر ماهیگیر
  رعایت کنند.

نامه اجرایی حفاظت از منابع آبزي که تمامی موارد در قانون و آیین از آنجا
 است. اري شدهاست، از احصا و ذکر مجدد آن خوددجمهوري اسالمی آمده 
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 ارزشیابی مرحله اي
 

شرایط کار (ابراز، مواد، مراحل کاري
نمرة نمره دهی)ها، داوري، نمرهاستاندارد (شاخصنتایج ممکنتجهیزات، زمان، مکان)

هنرجو

کارگیري به
انین قو مفاهیم

حقوق دریاها، 
مقررات و 

هاي نامهآیین
ماهیگیري و 
محیط زیست 

 دریایی

ن قانون و تجهیزات: مت
 مقررات

 ساعت 10زمان: 
مکان: کالس و کارگاه یا 

 بنادر شیالتی
 

باالتر از سطح 
 انتظار

 ها آشنا باشد.با حقوق دریاها و انواع آب -1
با پروانه صید و شرایط و اهمیت آن آشنا  -2 

 باشد.
 وظایف صاحبان شناور صیادي را بداند. -3
 یتدالیل تعلیق پروانه صید و اجازه فعال -4

 صیادي را بشناسد.
هاي صیادي و هاي همکاري گروهزمینه -5 

خدمه شناور با نماینده معرفی شده توسط 
 شیالت را بداند.

هاي دریایی و با مقررات و مالحظات راه -6
 محیط زیست دریایی آشنا باشد.

3  

 قابل قبول

ن و مرزبندي آ هابا حقوق دریاها و انواع آب -1
 آشنا باشد.

 
 ظایف صاحبان شناور صیادي را بداند.و -2
د و اجازه فعالیت دالیل تعلیق پروانه صی -3

هاي همکاري صیادي را بشناسد و زمینه
هاي صیادي و خدمه شناور با نماینده گروه

 شیالت را بداند.
هاي دریایی و با مقررات و مالحظات راه -4

 محیط زیست دریایی آشنا باشد.

2  

غیر قابل قبول

ها و مقررات و با حقوق دریاها، انواع آب -1
هاي دریایی و محیط زیست مالحظات راه

 دریایی آشنا باشد.
 وظایف صاحبان شناور صیادي را بداند. -2
د و اجازه فعالیت دالیل تعلیق پروانه صی -3

هاي همکاري صیادي را بشناسد و زمینه
هاي صیادي و خدمه شناور با نماینده گروه

 اند.شیالت را بد

1  
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 : شرح کار
 کاربري قوانین ماهیگیري و محیط زیست دریایی، شناخت و آگاهی از قوانین گذشته و سیر تکاملی آن

-ها، آشنایی با جرایم و ضوابط ماهیگیري، آشنایی با وظایف و ضوابط سازمانشناخت از حقوق دریاها و مرزبندي آب
 و موارد تخلف و رعایت مقررات محیط زیست دریاییالمللی ماهیگیري، وظایف ناخدا هاي ملی و بین

 استاندارد عملکرد :
پس از اتمام واحد یادگیري و کسب شایستگی، هنرجو پس از دریافت درك صحیحی از قانون، اهمیت آن و فرایند 

اکمیتی هاي حتکاملی قوانین ماهیگیري در ایران، باید بتواند تفاوت موجود میان قانون و آیین نامه و وظایف دستگاه
هاي ملی مرتبط با شیالت در حوزه شیالت را تشخیص دهد. انواع مرزبندي آب ها را بشناسد و بتواند وظایف سازمان

را از یکدیگر تشخیص دهد. هنرجو باید نسبت به ضوابط و مقررات ماهیگیري و محیط زیست دریایی و حدود آزادي 
جرایم آن آشنا باشد تا با همکاري با واحدهاي حاکمیتی ناظر بر هاي قانونی حوزة عمل ماهیگیري و و محدودیت

اي و ابزاري صید هاي زمانی، مکانی، روشی، گونهعملیات صیادي همکاري نموده و با کسب مجوز و رعایت محدودیت
ار نعملیات ماهیگیري را به شکل صحیح و قانونی انجام دهد. بدین سبب هنرجو باید به منافع اقتصادي خود در ک

 هاي آتی توجه نماید و به آرامش فعالیت جامعۀ صیادي کمک نماید.حفظ محیط زیست براي نسل
 شرایط انجام کار و تجهیزات :

دماي استاندارد و تهویه مناسب در محیط کار و آموزش؛ دسترسی به امکانات کمک آموزشی(فیلم، رایانه، اینترنت : شرایط
 و کتب شیالتی).

 ن متن قانو تجهیزات:
 معیار شایستگی:

 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولی از  مرحله کار ردیف

گیري از سیر تحوالت قوانین ماهیگیري کارگیري قانون و بهرهبه 1
 در ایران

1  

  1 کارگیري شناخت حاصل از ساختار و وظایف سازمان هابه 2

اي هنامهکارگیري مفاهیم قوانین حقوق دریاها، مقررات و آیینبه 3
 ماهیگیري و محیط زیست دریایی

1  

گرش:و نی، بهداشت و توجه به محیط زیست فنی، ایمنهاي غیرشایستگی
رعایت قواعد و اصول در محیط کارگاه و کالس، استفاده صحیح و ایمن 
از ابزار و مواد مورد استفاده، تمیز کردن محیط کارگاه پس از پایانکار، 

 کاررعایت نظم و مقررات در محیط 
2 

 

   نمراتمیانگین 
 است. 2نمرات هنرجو براي قبولی حداقل میانگین 
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 منابع
 ریزي آموزشی،برنامه سازمان پژوهش و ).1393. (ناوبريبرنامه درسی رشته  -1

 .کاردانشو  ايحرفه فنی ودرسی هاي لیف کتابأدفتر ت
  هش وسازمان پژو ).1392. (ناوبرياستاندارد شایستگی حرفه رشته  -2

 .کاردانشو  ايحرفه فنی ودرسی هاي لیف کتابأدفتر ت ریزي آموزشی،برنامه
  سازمان پژوهش و). 1392. (ناوبررياستاندارد ارزشیابی حرفه رشته  -3

 .کاردانشو  ايحرفه فنی ودرسی هاي لیف کتابأدفتر ت ریزي آموزشی،برنامه
 هاي فنی و گیري رشتهراهنماي عمل طراحی و تألیف بسته تربیت و یاد -4

هاي لیف کتابأدفتر ت ریزي آموزشی،برنامه سازمان پژوهش و). 1393اي. (حرفه
 .کاردانشو  ايحرفه فنی ودرسی 

علم  .. کاربري سردخانه و انبار در نگهداري مواد غذایی)139(1آبرومند، ع.  -5
 کشاورزي ایران. 
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