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 کتاب راهنمای عملیات آبزی پروری در قفس شناور

سازمان ملل متحد   یاست که توسط سازمان غذا و کشاورز یمجموعه اطالعات ،راهنما کتاب نیا"

FAO  شناور  یدر قفس ها یپرور یآبز اتیعمل یو به عنوان راهنما یسیزبان انگل  بهHDPE   

 یگذار هیترجمه شده و شرکت سرما یجهادنصر به فارس یگذارهیو توسط شرکت سرما دهیمنتشر گرد

 خواهد یسیانگل زباننسخه  یترجمه است. در صورت اختالف، مرجع اصل تیفیجهاد نصر مسئول ک

 ". بود

در   FAOاز طرف  دهیابراز عق یبه معن ،یمجموعه اطالعات نیبکار رفته در ا حاتیها و توض یطراح"

 آن یمرزها و هاتیمحدود ای هیناح و شهر ن،یسرزم کشور،یک توسعه  ای یحقوق تیمورد وضع

کنندگان که ممکن است به عنوان اختراع ثبت  دیخاص و محصوالت تول ی. اشاره به شرکتهاباشدینم

که  گریکنندگان د دیتول نسبت به تیارجح در  FAO هیتوص ای دییتا یثبت نشده باشند، به معن ایشده 

  FAO نظر الزاما و بوده سندگانینو، عقیده دراین مجموعه هااظهارنظر باشد. یذکر نشده اند، نم

  ".باشدینم
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 چكيده 

ای فزاینده بصورت، اندیافتهرشد  یهای اخیر بطور یکنواختدر سال که کشاورزی جهانی اتتولید

ای و اهمیت تجاری که وارد بازارهای ملی، منطقه دارایخوراکی  آبزیانو سایر  هابر ماهی

و بسط . تقاضای در حال افزایش برای چنین محصوالتی، دنگذارتأثیر می، دنشوالمللی میبین

های آبی را هم در روی خشکی و هم در همه مجموعه  آبزی پروری اتهای تولیدتوسعه سیستم

تا  تخم ماهیاز تولید ای گسترده دامنههایی هستند که است، که شامل فناوری بدنبال داشته

 . گیردرا در برمی آبزی پروری و سایر تأسیسات پشتیبانی  پیشرفتساختارهای در حال 

یا حجم  سطحرا در هر واحد  تولیدات خودخروجی  آبزی پروری های اخیر، صنعت در دهه

خشکی سطوح  در هابردسایر کار با شدیدرقابت در بصورت فراگیری  بتواندتشدید کرده است تا 

در نتیجه که شود نامیده می« زی پروریآب-دریا»کند. توسعه پرورش ماهی در دریا  برابری ، و آبی

های تولیدمثل فناوری بروزآوریشامل  عوامل اتفاق افتاده است. این کننده یچندین عامل پشتیبان

گونه  بصورتی که برای ،توسعه ساختارهای فیزیکی استو  های مورد نظرو پرورش برای گونه

روند ور یک چنین چه غوطهو های دریایی مدرن، چه شناور باشند. قفسمناسب  یپرورشهای 

بسوی های اساسی و ابتدایی چشمگیری از سیستم رزها بطقفس ایندهند. ای را نشان میتوسعه

 اند. تکامل یافته ،شده پیچیده و دقیقساختارهای مهندسی 

اند و از نظر تجاری در دسترس هستند. در میان توسعه یافته هاهای قفسها و مدلبسیاری از طرح

 کاربرد(، بخاطر تنوع مواد مورد استفاده، سادگی نسبی در HDPE) متراکماتیلن های پلی، قفسآنها

ای دارند. ، کاربرد گستردهمورد نیازنسبتا محدود گذاری پرورشی گوناگون و سرمایه عملیات

مواد جدید و اقالم گوناگون تجهیزات به با قابلیت دسترسی  HDPEهای های فنی قفسپیشرفت

 . باشدگسترش میپرورش ماهی در حال  همه عملیات در ،رسانیخدماتمورد نیاز برای 

کند؛ اگرچه فصل مقدمه شامل تمرکز می HDPEهای های فنی قفسراهنما بر جنبه کتاباین 

مکان و پارامترهای محیطی است که بر رفاه در اهمیت انتخاب مکان مناسب از نظر قرارگیری 

گذارد. تعیین مکان مناسب یک قفس اهمیت ساختارهای پرورش تأثیر میایمنی ماهی پرورشی و 

زیادی از نظر موفقیت کلی فنی و اقتصادی و عملیات تجاری و کاهش اثرات محیطی محل پروش 

 دارد. 

و عناصری که یک واحد پرورشی  HDPEهای قبل از شرح خصوصیات قفساین کتاب راهنما 

های ماهی کند که از قفسرا توصیف می هاو توریبندی های مهارسیستمدهند، را تشکیل می
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، مشخصات فنی آنها در رابطه با اندازه هادر مورد اجزای این سیستم یند. اطالعاتنمایپشتیبانی می

در در همچنین دریا فراهم شده است. آنها در نصب  فرایندمحل پرورش و مونتاژ روی خشکی و 

کند که این سازه اصلی ایی را توصیف میزاج و دهشحلقه شناور قفس تمرکز درباره یک فصل 

امکان  ،طوقههای طراحی عناصر اصلی مشخصات فنی و گزینهداشتن دهند. پرورش را تشکیل می

 هااپراتور نیازهایکلیه که بطورینماید فراهم میها را سازهاین و متناسب با محیط  فوری ساخت 

طراحی توری و تعیین اندازه  ،ها، توردوزید. سپس اطالعات فنی در مورد طنابکنرا تأمین می

های تجربه توسعه یافته در سال فرایندهایبراساس همچنین شده است.  ارائهقفس و شکل مناسب 

نگهداری  تعمیر و هایتکنیکتور، تعویض و تور، طوقه میدانی، اطالعات کاربردی در مورد نصب 

 شده است.  ارائهها و بازرسی

 غذادهیها، در قفس تخم ماهیانکاربردی مربوط به ذخیره کردن  هایشرونهایی کتاب شامل  بخش

 برداشت و برداشت، جابجاییپیشهای ماهی، اطالعات کاربردی در مورد روش ذخایرو مدیریت 

تأکید بر با امنیت پرورش،  فرایندهم در مورد  اطالعات. برخی باشدمی هاحمل و نقل ماهیو 

ارائه شده ، ورغوطهساختار شناور یا  باروی یک قفس پرورشی  کاردرهنگام  ،بالقوهمخاطرات 

 .است
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 ها و مخففعالئم اختصاری 

 
ABW میانگین بدن  وزن 
ADCI المللی پیمانکاران غواصی بین موسسه 
AED  بیرونیخودکار  دهندهشوك  

BL تحمل بار  حداکثر 

CI موقعیت شاخص 

CPR ریوی -قلبی احیای 

DO محلول اکسیژن 
FAO متحد ملل کشاورزی و غذایی مواد سازمان 

FCR غذایی تبدیل ضریب 

FFC پرورش ماهی  مرکز 

FMG کامل چشمه یریگاندازه جیگ 

FMKK (دوگره کامل)فاصله  تور چشمه اندازه 

GPS جغرافیایی یابموقعیت هایسیستم 

HACCP بحرانکنترل  طاقخطر و ن لیتحل و هیتجز سیستم 

HDPE باال تراکم با اتیلنپلی 

HMKK (گره دو فاصله)نصف  تورچشمه  نصف 

HPPE با عملکرد باال  اتیلنپلی 

HSE بهداشت و امنیت  مدیر 

ID شناسایی 

IDSA غواصی مدارس المللیبین موسسه 

IMCA المللی پیمانکاران دریایی بین موسسه 

K  ضریب موقعیت 

LED  دیود منتشر کننده نور 

MBL  حداقل تحمل بار 

MRS مقاومت مورد نیاز حداقل 
PA  آمیدپلینایلون یا 

PE اتیلنپلی 

PES استرپلی 
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PET اتیلن ترفتاالتپلی 

PN فشار ظاهری 

PP پلی پروپیلن 

PVC  پلی وینیل کلرید 

ROV  از راه دور  کنترلدستگاه 

SS فوالد ضد زنگ 

SDR ضریب بعد استاندارد 

SGR نسبت رشد ویژه 

SWH ارتفاع موج چشمگیر 

SWL بار مجاز ایمن 

WLL حد بار مجاز 

USD  مریکا آدالر 

UV ش ففرابن 

 واحدها و نمادها

 بيولوژيكي/آماری 
CV ضریب تغییر 

K ضریب موقعیت 
RSD  انحراف استاندارد 

W  زیست توده 

 طول، مساحت، زمان، سرعت، حجم، وزن، غلظت 
mm میلی متر 
cm متر سانتی 
m متر 
M ( مایل دریاییNM) 

km کیلومتر 
2Cm متر مربعسانتی 
2m مربع متر 
2Km مربع کیلومتر 
S ثانیه 

Min دقیقه 
h ساعت 
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kn ها )سرعت، معادل مایل دریایی در هر ساعت(گره 
Km/h کیلومتر در هر ساعت 

cc مترمکعبسانتی =(m/) 
3m مترمکعب 

ml =( میلی لیترcc) 
L لیتر 

mg گرممیلی 
g گرم 

kg کیلوگرم 
mt  شود(کیلوگرم( )تن هم نوشته می 1000متریک )تن 
ppt شود( هم نوشته می %0)در هزار  قسمت 

ppm در میلیون  قسمت 
ppb میلیارد )هزار میلیون(در  قسمت 

 دريايي، اقيانوس نگاری 
DD درجه اعشاری 

DMS درجه دقیقه ثانیه 
DM درجه اعشاری دقیقه 
Hs ( ارتفاع موج چشمگیرSWH) 
Tp دوره اوج موج 

Tm  دوره میانگین موج 
Vc  سرعت جریان 

 ساير اختصارها و نمادها 
kwh ساعت  -کیلووات 

N  نیوتن 
KN =( 1000کیلونیوتن  )نیوتن 

C  ْ  درجه سلسیوس 
 کمتر از  >
 بیشتر از  >

n.a. ( تحلیل نشده یا موجود نیستN/A) 
no.  عدد 
  قطر 
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  مقدمه -1

رشد کرده و اخیراً دستخوش تغییرات سریعی در قفس به سرعت آبزیان پرورش های اخیر در دهه

حرکتی در جهت همچنین ی شده است. زهای آبفشار  و تقاضای جهانی افزایش فرآوردهبه   نشدر واک

ه ایجاد شدش در قفس رتر پروهای عمقیتوسعه استفاده از سیستم نیزهای موجود و بندی قفسدسته

پروری دستیابی و گسترش آبزی آبزی پروری در قفس، منتج بههای مناسب مکان ه، نیاز بکه ویژههاست. ب

های آبها و مخازن، رودخانه ها،آزاد از جمله دریاچه هایآبدرهای پرورش جدید محیطقفس به در 

  ، شده است.شور ساحلی و دور از ساحل دریا

آبزی پروری "تحت عنوان  ی( گزارشFAOملل متحد )سازمان ، سازمان غذا و کشاورزی 2007در سال 

( منتشر کرد. این 2007آرتور، )هالوارت، سوتو و  "ای و برداشت جهانیهای منطقهقفس: بررسیدر 

 دهنموقفس را در سراسر جهان فراهم در پروری آینده آبزی بینیرزیابی موقعیت و پیشاامکان گزارش 

کند. پروری مشخص میآبزی آینده بخشقفس و نقش اصلی آن را برای رشد در پروری آبزیاهمیت  و

بر  بوده و قفسدر پروری اطالعاتی در مورد تاریخچه و منشأ آبزیدرجستجوی ای های منطقهبررسی

اقتصادی و بازاریابی که  ،فنی، محیطی، اجتماعی عاتهای اصلی، همچنین موضوو چالش اتموضوع

 . کندتأکید می ،آینده به آنها اشاره شوددر تا ا روبروست و نیاز است نهقفس با آدر پروری آبزی

یش بازار برای تقاضای در حال افزااست. همچنین افزایش  رو بهدائماً آب برای فضای خشکی و رقابت 

ی هستند که صنعت واملدریایی و سایر محصوالت دریایی که در باال ذکر شدند، برخی از ع انماهی

کنند. در های آزاد میپرورش در آب هایزهساتوسعه به تشویق و کارآفرینان را  آبزی پروری مهندسی 

شوند، طراحی، ماهی که معموالً قفس ماهی نامیده می محصور کردنهای از سازه گروهیچنددهه گذشته، 

 انواع ،هازهاین سا درطراحی، اندازه و مواد مورد استفاده نوع اند. تجاری تولید شده بصورتآزمایش و 

 باز و پر جریانهای بسیار مکان تا گرفته و بسته های نسبتاً محافظت شدهاز مکان ،های گوناگونمحیط

را در برمیگیرد که منجر به ، ور زیرآبیچه قفسهای شناور و چه قفسهای غوطه قفسانواع همچنین و 

 در قفس گردید. آبزیانپرورش و مدیریت تسهیل  جهت آوریفنهای حلراه برخیو تصویب تعیین 

اتیلن پرتراکم های شناور پلیقفسعملیاتی  ساختاری و فنی، عاتراهنمای فنی بر موضوکتابین ا

(HDPE ) پروری دریایی صنعتی جدید در بسیاری ای در آبزیکاربرد گسترده که اخیراً چرا، داردتمرکز

گوناگون پرورش و  بخاطر تنوع مواد مورد نیاز، سادگی در عملیات دارند که های دنیااز بخش

های ها، لولهساختاری این قفساصلی . عناصر دنباشمی( 1 عکسمورد نیاز ) ،تا کمگذاری نسبسرمایه

HDPE ها و اشکال مختلف با اندازههایی قهطوهای مختلفی مونتاژ شوند تا روش بهتوانند هستند که می
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دور  در سراسر محیطمستقرهای ها با پایهای از براکتمجموعه به کمک HDPEهای کنند. لوله ایجاد

 ثابتآن به که تور پرورش ماهی سازه اصلی است  ،شناور هطوق .نداهشد متصلشناور  هطوق به، لوله

کنند، که سیستم شکل و حجم تور پرورش را از طریق سیستم وزنی حفظ می ،قفسهای وزنهشده است. 

  د. نمیشو وصلسر پائینی تور  و بهشود وزنه نگهدار نامیده می

 HDPEراهنما اطالعات بسیار کاربردی و فنی را در مورد طراحی و اجزای یک قفس معمولی کتاب این 

دهد. و چگونگی مونتاژ طوق یک قفس و چگونگی نصب یک تور پرورش در اختیار خواننده قرار می

در  .نموده استو نصب شبکه فراهم  مهاربندیاین راهنما همچنین اطالعات جامعی در مورد سیستم 

های پرورشی، که شامل نگهداری و کنترل سازهد شومیشوپرورش ارائه  طالعاتی در مورد عملیاتپایان ا

های عملی و ، با تمرکز بر جنبههاماهی بندیآوری و بستههای پرورشی، تعذیه، جمعسازی ماهیذخیره

. فصل اول این کتاب بر اهمیت انتخاب مکان مناسب در پرورش ندباشمیروزانه مدیریت  عملیات

ج، اموامحیطی نظیر قرارگیری در معرض  عوامل ،بطور مختصرهمچنین د. نمایمیقفسی دریایی تأکید 

پرورش تأثیر گذاشته و  بر عملیات گی، که همدشومی بررسیب، سطوح اکسیژن و دمای آب آعمق 

موفقیت ، باشندشده ریزی یک اقدام تجاری مورد توجه قرار گرفته مراحل برنامه یطاگر در  احتماالٌ

  . ندنکمین ضمییک قفس پرورش ماهی را ت
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 :1 عكس

 خروشانهای رديف بااليي(، در آب -های آرام )دريای تيرهنيان، ساحل جنوبي ايتاليادر آب HDPEماهي  پرورش هایتصاوير قفس

 رديف پائيني(. -ه)دريای اژ يپرورشقفس دو نصب  از يف وسطي( و نمای هواييرد -)اقيانوس اطلس، جزاير قناری

 



                                                                                   

4 

 

 انتخاب مكان -2

زندگی محیط  همانباز اشاره دارد که محیط پرورش روپروری به یک سیستم آبزی پرورش در قفس

، در هر دو جهت وجود دارندمحیط پیرامون ها و هایی بین قفسکنشاست. همچنین، برهم آبزی خود

 عکس. الگذارند و بها بر محیط تأثیر میقفس یعنی

ها، عوامل توانند آفتمیجریانات ها تأثیر داشته باشد زیرا تواند بر سایر قفسعالوه براین، یک قفس می

منتقل کنند. در فرایند  (ان دیگرزا و مواد شیمیایی را از یک قفس به دیگری )از یک مکان به مکبیماری

های کنشقفس از جمله برهمدر پروری آبزیهای احتمالی و تأثیراتشان بر کنشانتخاب مکان، همه بر هم

بیش از حد را به حداقل  هایبرداریمحیطی و انسانی باید ارزیابی شوند تا تهدیدها، خطرات و بهره

 (. 1برسانند )شکل 

گذارد. در هر عملیات پرورش ماهی حیاتی است زیرا بر سوددهی اقتصادی تأثیر می بمناس انتخاب مکان

گذارد. در و میر و سودآوری کلی تأثیر می مرگ، تولید، ءهای اجراانتخاب مکان بطور مستقیم بر هزینه

دریایی مجال کمی برای خطا در مورد انتخاب  درقفسپروری مقایسه با تأسیسات روی خشکی، آبزی

 ازدست رفتن منجربهانتخاب مکان نامناسب ممکن است  ازینرو کهبویژه  گذارد.در اختیار مین مکا

 . شودها و قفس های ذخیره سازی شدهماهی

این به میزان باد و امواجی  و است جریان آب، قرارگیری در معرض کلی یک مکاناولین خصوصیت 

و خارج از ساحل به معنی  بازمکانی  . یک موقعیتبرمیگرددمکان در معرض آن قرار دارد  هک

های باالتر نگهداری و هزینه و ها و تورها،مهاربندیها، های اولیه باالتر برای قفسگذاریسرمایه

دارد. از طرف دیگر، یک مکان باز،  یهای تولید بیشترنتیجه هزینهدر های بیشتر خواهد بود و ریسک

تر ماهی و کیفیت بهتر یشتر، آسایش ببا تأثیر محیطی پائین و بهتری دارد)جریانات آبی( هیدرودینامیک 

کاهش که بر  کمتر در معرض امواج و جریانات قرار دارد ،دار. یک مکان حفاظتولید را بدنبال دارد

تأثیرات چشمگیر های ریسک ،به دالیل متعددیو اغلب اما  ،داللت دارد قفسها نگهداریهای هزینه

 . ندباشمی در ارتباطدار های حفاظبا مکانمحیطی زیست 

دور از ساحل و نزدیک ساحل بسیار مورد بحث است و چندین مکان بین قفس بندی قرارگیری طبقه

بندی در های طبقهاند. برخی از این طرحشده ارائهتعریف پرورش قفسی دور از ساحل تا بحال 

نشان  2009را در سال  FAOبندی توصیه شده توسط طبقه 1ند. جدول اشدههای زیر گنجانده جدول

 دهد. می
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 قفس -محيط -های اصلي قفسكنش. نمودار برهم1شكل 

 
 باشند.بيانگر تأثيرات قفس بر محيط مينكته: پيكانهای آبي معرف عوامل خارجي مؤثر بر سازه و يا ماهي بوده و پيكانهای قرمز 

 2009در سال  FAOبندی مكان توصيه شده توسط . طبقه1جدول 

 در داخل دريا  خارج از ساحل  ساحلي  ويژگي 

مکان/ 

 هیدروگرافی

m 500< از ساحل، m10  

در  ،رزجعمق در حداکثر 

معموالً  و دید خشکی

  دارسرپناه

 Km3-5/0 از ساحل، 

m50-10  عمق در حداکثر

اغلب در دید خشکی  ،رزج

 تا حدودی سرپناه دار 

Km2> از ساحل،  

m50> عمق، 

فالت  عموماً در نواحی

 احتماالً دریای آزاد و ای قاره

 ،m>1معموالً  Hs محیط 

 باد کوتاه رفت و آمدی،

 ،ساحلی متمرکز اتجریان

های جزری احتمااًل جریان

 قوی

Hs m3-4، 

 ،های ساحلی متمرکزجریان

 های جزریبرخی از جریان

Hs5 ،متر یا بیشتر 

، m3-2 بطور منظم  

، اقیانوسیهای برجستگی

تأثیر ، های باد متغیردوره

 جریان احتماالً کمتر متمرکز 

، به قابل دسترسی %100 دسترسی 

در  زمین نشستن محتمل

 تمام مدت 

 حداقل یکبار هر روز <90%

، به زمین قابل دسترسی

 است محتملمعموالً  نشستن

 ،قابل دسترسی %80>معموالً

 ممکن است به زمین نشستن

ای باشد، دوره-احتمالی

 روز  3-10یعنی هر 

.. و  و پایش  دستی غذادهی عملیات 

 توسط خدمه بصورت منظم

 برخی از عملیات خودکار

و  برای مثال تغذیه :هستند

 نظارت 

تغذیه  از جمله عملیاتکلیه 

 و  هاخودکار، کنترل فاصله

 از راه دور ،عملکرد سیستم

 شودکنترل می
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-NS9415( SNاستانداردهای نروژی )براساس  کند کهمیارائه را  بندی احتمالی دیگریطبقه 2جدول 

، طراحی، مخاطراتبرداری، تحلیلنقشه ساسهای دریایی براشرایط پرورش ماهی»در مورد  2005

های گیری(، اندازهHsبراساس ارتفاع معنادار موج )و اتخاذ شده « گیری، تولید، نصب و عملیاتاندازه

بندی درجه Eتا  Aها از است. مکان انجام شده( و درجات قرارگیری Tpزمان تناوب پیک موج )

 کند. اشاره می و بازهای دور از ساحل به مکان Eو  بسته درپناه وهای به مکان Aشوند که می
 آماری امواج مقاديربراساس  ؛بندی مكان نروژیطبقه.  2جدول 

بندی مكان طبقه

 های موج()طبقه

 ( Hsارتفاع موج )

 )متر(

ب پيك موج اوزمان تن

 )ثانيه(

 سطح قرارگيری مكان 

A 5/0-0 2-0  پائين 
B 1-5/0 2/3-6/1 متوسط 
C 2-1 1/5-5/2 توجهقابل 
D 3-2 7/6-4 باال 
E 3> 18-3/5 بيش از حد باال 

 

براساس سرعت شده است ( که در استانداردهای نروژی ارائه 3بندی احتمالی )جدول طبقه ی دیگر ازیک

ارتفاع معنادار موج و زمان تناوب معیارهای ج در این مکان با امواهای . طبقهباشدمی( Vsنیمه جریان )

 شوند. موج تعیین می

 
 نروژی؛ براساس سرعت نيمه جريان بندی مكان . طبقه3جدول 

بندی مكان طبقه

 های اخير()طبقه

 ( Vcسرعت جريان )

 (متر/ثانيه)

 سطح قرارگيری مكان 

a 3/0-0  پايين 
b 5/0-3/0 وسط تم 
c 1-5/0 توجهقابل  
d 5/1-1 باال 
e 5/1> باال بيش از حد  
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  «ديپ بلو»مكان قفس دريايي توصيه شده در كنفرانس بندی . طبقه4جدول 

 4 3 2 1 بندی مكان طبقه

 توضیحات متعارف

مکان )در رابطه با 

 ( استقرار

دار مکان حفاظ

 داخل ساحلی 

 مکان نیمه باز 

 داخل ساحلی 

 مکان باز 

 خارج از ساحل 

  -مکان دور از ساحل

 اقیانوس آزاد 

نوع قفس مورد 

 استفاده 

سطحی، گرانش  سطحی گرانش  سطحی گرانش 

 تنش لنگر 

سطح  ،سطحی گرانش

 گرانشسخت، تنش لنگر، 

  شدیدغوطه ور، غوطه ور 
 

 « پرورش دیپ بلو»بندی مکان توصیه شده در کنفرانس . طبقه2شکل

 
بندی مکان را با طبقهتوان میچطور  که دهندند نشان میاهشد ارائهبندی مکان که در باال های طبقهمثال

نوع  براساسبندی ممکن است طبقهاین نوع  اگرچهاستفاده از مالحظات و مشاهدات عینی ارزیابی کرد، 

ترین جریان و ارتفاع موج( قطعاً مرتبط )و در نتیجه،قرارگیری نحوه کند. در پایان،  تغییرروش به کار رفته 

 بدون توجه به فاصله واقعی از ساحل است.  ،بندی مکان خارج از ساحلعامل موردتوجه در طبقه

 معيارهای انتخاب مكان 
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ت در طول فرایند انتخاب مکان مورد توجه قرار گیرند. پارامترها و عوامل مختلفی وجود دارند که نیاز اس

 (.5بندی کرد )جدول توان به سه دسته گروهرا می عوامل این
 . پارامترها و عواملي كه در فرايند انتخاب مكان بايد مورد توجه قرار بگيرند 5جدول 

پارامترها و عوامل محيطي مرتبط 

 پرورش يافته  موجوداتبا 

پارامترها و عوامل محيطي مرتبط 

 ها قفس با

  منطقيمعيارهای قانوني/ 

 های قانونی/ سیاسی جنبه عمق  دما 

 دسترسی  امواج(برابر ) حفاظت شده شوری 

 امنیت  بستر دریا  آلودگی 

 نزدیکی به بازار  جریان  جامدات معلق 

 حقوق تصدی سنتی  جرم گرفتگی  های جلبکی شکوفه

 فرایند مجوز اجاره  آلودگی  زاهای بیماری ارگانیسم

 - - تبادل آب 

 - - جریان 

 - - جرم گرفتگی 

    محلولاکسیژن 

 

 ها محيطي برای ارگانيسمهای شاخصه

آلودگی صنعتی باشد، بلکه باید قفس باید کیفیت آب خوبی داشته باشد. آب نه تنها باید بدون  مکان

های پرورشی را تأمین کند. این معیارها شامل دمای مناسب، شوری و گونهموردنیاز شرایط بیولوژیکی 

معلق اضافی  موادجامدفاقد های پرورش یافته هستند. آب باید ( ضروری برای گونهDO) محلولاکسیژن 

مقداری  . وجودباشد های بیماریزاارگانیسمو  جلبکیشکوفایی وقوع همحدوددر  حضورو نیز عدم 

ها و ارگانیسم برای شدید، بسیار اتاما جریان .ضروری استآب برای تضمین تبادل کافی آب جریان 

  . بدنبال خواهد داشترا  هاییتنش هایدکی قفستجهیزات 

  محلولاكسيژن 

ترین پارامترهای مورد توجه است. شرایط ( یکی از مهمDO) محلولدر زمان انتخاب یک مکان، اکسیژن 

 ودما بوده تحت تأثیر  DOکنند. سطح و اندازه ماهی تغییر می رشدها، مرحله گونه براساساکسیژن 

 FCR ،تر باشددر آب پائین DOگذارد. هر چه ( تأثیر میFCRبطور مستقیم بر ضریب تبادل غذایی )

 خواهد داشت. را درپی های باالتر تغذیه نتیجه هزینهدر نهایی باالتر خواهد بود که 
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را افزایش  DOمیزان ممکن است تحت تأثیر جوامع جلبکی باشد. فتوسنتز روزانه  چنینهم DOسطح 

در اواخر بعدازظهر و  DOدهد. باالترین سطح را کاهش می DO سطحکه تنفس شبانه دهد، در حالیمی

 دم است. در ساعت پیش از سپیدهآن حداقل 

وجود ب DOداشته باشند، اما زمانی کاهش بیشتری در  DOتواند تأثیر چشمگیری بر جلبکی میاییشکوف

های جلبکی ناگهان پژمرده شده شود شکوفهباعث  و ایجاد شدهکه تغییری در شرایط اقیانوسی آید می

گاهی که  خواهد انجامید DOبه کاهش  آنها ، تجزیه توده زیستیهاشوند. با مرگ و میر جلبک خرد یا و

 دهد. صفر کاهش می حد را تا DOاوقات 

 تتور ممکن است تبادالروی ها در گرفتگی قفس است، زیرا رشد ارگانیسمتحت تأثیر جرم DOسطح 

موقتی بوده و  بصورت کامالًممکن است در طول تغذیه کاهش یابد، اما  DOآب را کاهش دهد. سطح 

 خواهند گشت. چند ساعت برظرف نرمال تنها  مقادیر

گرمابی تشریح  انهای ماهیرا برای گونه DO( مقیاس 1969عمومی، سوئینگل ) مرجعبه عنوان یک 

 (: 3)شکل  نمود

 ؛  مدتقرارگیری کوتاهمهلک برای  :mg/L3/0< =DOـ 

 مهلک برای قرارگیری بلندمدت؛ :mg/L1-3/0 =DOـ 

 قرارگیری طوالنی کند است؛درصورت بقای ماهی، اما رشد  :mg/L5-1 =DOـ 

 )رشد سریع(.  گرمابیهای ماهی برای گونهاکسیژن مناسب حداقل  :mg/L5 > =DOـ 

موردنیاز باید قبل از فرایند انتخاب مکان به روشنی مشخص شوند و شرایط اکسیژن  هدفهای گونه

گیری پیشها ناکافی برای آن گونه DOهایی با آنها مورد بررسی و تحقیق قرار بگیرد تا از انتخاب مکان

 . شود
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 گرمابي( بر ماهي DO. تأثيرات اكسيژن حل شده )3شكل 

 كنندگان آلوده

ها( آسیب برسانند و تأثیر منفی بر ها )تور و سازهد به قفسنانوتها میکنندهای از آلودهگسترده دامنه

ای که ماهی تا درجهشوند به ماهی بیماری مرگ و میر یا سرایت  سببماهی پرورشی بگذارند که  ذخایر

 د. ی به فروش رسانیرا نتوان برای مصرف انسان

مناطق بسیار صنعتی شده به حداقل رساند، نصب قفس در توان با خودداری از را میچنین مخاطراتی را 

دریایی رخ دهند )برای مثال ریزش نفت  حمل ونقلممکن است در نتیجه  گهگاهها آلوده کنندهاگرچه 

 (. کشتی های نفت کش پاکسازی مخزناب و 

ها کشآفتتواند شامل مواد شیمیایی و می های برق همکارخانهتأسیسات کننده خنک خروجیآب 

ذخایر سنگین( باشد که ممکن است برای ها و فلزاتهای سائیدگی، حالل)برای مثال کلرین، بازدارنده

 مهلک باشد.  ماهی

های چوب( باشند یا اشیاء شناور بزرگ )برای مثال الوار، تخته ضایعاتها ممکن است شامل رودخانه

خرابی قفس  شده و قفسوارد مکان  اتجریانبه همراه ی به تور آسیب برسانند که که ممکن است زمان

 و پارگی تور را به ارمغان بیاورند.

 ما د

تحمل نیز و ماهی و سرعت فعالیت  دما تأثیر مستقیم بر سوخت وساز ماهی و درنتیجه مصرف اکسیژن

است منبع استرس برای دارد. یک تغییر تصادفی در دما ممکن آب اکسید کربن سطوح آمونیاك و دی

 مهم است: در رابطه با دما موارد زیر  دانستنو شیوع بیماری را تسهیل کند. بوده ماهی 
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 یی است کههاو رودخانه آبی ناتـ دمای آب در مناطق ساحلی تحت تأثیر ریزش آب شیرین از جریا

 ریزش باران هستند.  شی ازنافصلی  اتتحت تأٍثیر تغییر خود

 تر بیشتر خواهد بود. عمقهای کمدمایی در آبتغییرات ـ دامنه 

. اگر هیچ میشودچندمتر اول آب جذب  درـ تشعشع خورشیدی که یک مجموعه آبی دریافت کرده تنها 

خواهد شد و دمای ستون آب ممکن است بطور چشمگیری از  الیهالیهترکیبی وجود نداشته باشد، آب 

 سطح به پایه قفس تغییر کند. 

 

 شوری 

شود در هزار بیان می بصورت قسمتمعموالً  که های جذب شده در آب استمیزان نمکشامل شوری 

(ppt  .)% یا 

 ( داشته باشند. SGRو سرعت رشد ویژه ) FCRتوانند تأثیر منفی بر تغذیه، سطح شوری نامناسب می

های پرورشی را که ممکن است سیستم ایمنی ماهی گذارندتأثیر می هاتغییرات چشمگیر شوری بر تنش

  سازد. میبیشتر مستعد ها انگلی و سایر بیماری به موجودات آلودگی نسبت بهآنها را خته و کند سا

به تغییرات  یپرورش های ماهیو اگر گونه دندهمیتغییرات شوری رخ اغلب هایی هستند که مکان مصبها

 اجتناب کرد. مصبها آنها در پرورشاز در این پارامتر محیطی ویژه حساس باشند باید 

 
pH 

خنثی دارد )نزدیک  pHقدرت اسیدی است. آب شیرین خالص یک مقدار  سنجش یک مقیاس PHسطح 

بازی یا قلیایی هستند.  7که سطوح باالتر از اسیدی هستند، در حالی 7تر از پایین مقادیر(. C ْ25در  7به 

pH یک الگوریتم اعشاری منفی غلظت یون هیدروژن در یک محلول مورد نظر تعریف شده  بصورت

 است. 

-2/8در دامنه  pH، درچنین محیطیمعموالً و  کامال بشکل بافر عمل کرده ،pHآب دریا در مقابل تغییر 

 قرار دارد.  8

های ماهمعموالً در اتفاق توانند بخاطر بارش باران اسیدی رخ دهند. این می pHدر آب شیرین، تغییرات 

های آبی محیط جریان پیدا به مجموعه برف ذوب شده فراوانیدهد که زمستان در مناطقی رخ می یپایان

 کنند. می
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 بيماری 

ها در مناطق آلوده قرار داشته باشند مکان این زا در محیط وجود دارند، بویژه اگربیماریبرخی از عوامل 

آب(. ضعیف با تبادل  های بستههای فاضالب تصفیه نشده، آبگیرها، نزدیک خروجیبرای مثال، بندرگاه)

  های باکتریایی اغلب با کیفیت ضعیف آب ارتباط دارند. بیماری

را از ماهی میزبانی توانند دهند که میها را پرورش مییا قطعی انگل های واسطانها میزببرخی از مکان

 گرآسان نیست، اگرچه یک آزمایشهایی انکچنین موحشی به ماهی پرورشی تغییر دهند. ارزیابی قبلی 

های ماهی وحشی های احتمالی را در جمعیتبیماریانواع تواند شیوع ماهی میهای متخصص در بیماری

 . به اطالع برسانددر مکان مورد نظر 

 

 گل آلودگي 

 ترجیحاآب نسبتاً شفاف و روشن واقع شود. جامدات معلق باید محل پرورش ماهی باید در مناطقی با 

برای زیر  عمدهبه دالیل  هتجاوز نکنند. آب گل آلود mg/L 10حداکثر و از  بوده mg/L5کمتر از 

  مناسب نیست: پرورش ماهی 

زمانی که روی تور رسوب آنها کنند. کمک می تور گرفتگیآلود به جرمدر آب گلموجود ذرات الی ـ

 کنند. گرفتگی تسریع میهای جرمگرفتگی را به عنوان یک زیرالیه برای رشد ارگانیسمجرمشرایط کنند، 

گذارد. برخی از های غذا تأثیر میبر کارایی ،مشاهده غذا درها ماهی شدن ناتوانآب بعلت آلودگی گلـ 

 خورند. آلود است بقدر کافی غذا نمیها هم زمانی که آب گلماهی

مسدود کنند که باعث مرگ در نتیجه خفگی را توانند دستگاه تنفس ماهی زیاد می مقادیرـ ذرات الی در 

 شود. می

یا امواجی که  اتجریان بوسیلهجریان آب از خشکی، یا  ه کمکب ادبه احتمال خیلی زیگل آلودگی 

 شود. کنند ایجاد میبلند می بستردریاروی از الی را  باترسو

 

 های پرورشيزهعوامل محيطي روی ساتاثير 

های پرورشی تأثیر بگذارند، باید به همه عواملی که ممکن است بر ماهی درکناردر فرایند انتخاب مکان، 

د. توجه شوهای دریایی داشته باشند، توجه ها یا سیگنالتوانند تأثیری بر نصب قفس، قایقعواملی که می

، همچنین انتخاب مهاربندیبه عوامل زیر در زمان انتخاب مدل قفس، در طراحی و ساخت سیستم 

 است:  بسیارضروریرسان خدمات وسیله نقلیه
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 ( یعمقخط مرزی و  دریا بسترزمین سنجی یا عمق مکان )یعنی، ـ عمق

 ـ سرعت و جهت جریان 

 ـ باد 

 ـ ا رتفاع و زمان تناوب امواج 

 (بسترـ بستر دریا )برای مثال نوع 

 ـ وقوع طوفان و گردباد

 

 سنجي عمق

مناطق دور  یهاقفس د غلظت رسوبات را درنتوانسرعت میانگین و جهت جریان می بهمراهعمق آب، 

 (. 4تعیین کنند )شکل  ازساحل

  دارد: هم عمق تأثیرات زیر را 

اینکه طول هر چه عمق آب بیشتر باشد، اثر محل پرورش بیشتر خواهد بود، بخاطر  ؛ـ اثر محل پرورش

 است.  پرورش معموالً سه تا پنج برابر عمق مکان مهاربندی هایزنجیره

برای از جمله ابعادشان عمق مکان ممکن است بر تجهیزات و مواد مورد استفاده  ؛مهاربندیـ طراحی 

 ها تأثیر بگذارند. مهاربندی

خواهد  ایجادای حرفه یهاغواصمتر مشکلی را برای  50تر از غواصی عمیق ؛های غواصیسیـ بازر

قیمت برای کار در اعماق بیشتر نیاز دارند. ای و گرانلوازم حرفه و تخصصی هایبه آموزش ازینرود که کر

این موضوع باید در زمان انتخاب مکان مورد  اینحال باروزانه نیست،  رویهاگرچه بازرسی لنگر یک 

 توجه قرار گیرد. 

تر از یک سوم بیشنباید  عمق تورسرعت جریان،  براساسسرانگشتی و  بایک حساب ؛عمق تور قفس -

، آزاد باشدجذر(  در زمان حداکثرپایه تور و بستر دریا )بین متر باید بین  15عمق مکان باشد و حداقل 

. بنابراین، یک مکان دداشته باشنقفس ی در زیر تر و بهترپراکندگی گسترده ،ذرات ریز ضایعات تا

کوچکتر  ،عمقدر اماکن کمقفس  های کوتاه خواهد داشت و در نتیجه حجماستفاده از تور بهعمق نیاز کم

 تر خواهد بود. از یک مکان عمیق

باید در نقشه دریایی مورد  مطالعه قرار گیرد محل پرورش هر پروژه، عمق آب  پیشرفت احلمر طیدر

سنجی مقطعی عمقهای قیمت تأیید شود. برشبرداری میدانی گرانو سپس بدرستی از طریق یک نقشه

ترین موقعیت هستند که تا آنجا که امکان برداری از آن منطقه و یافتن مناسبروش خوبی برای نقشه
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 هایطناب رویپارگی را  امکان دتوانمی زیرا ،ل مرجان باشدکیتشبدون دارد باید صاف و بدون سنگ یا 

 فراهم کند.  مهاربندی

اختصاصی )برای مثال اسکنر قابل  یعمق اسکنرتوان با پشتیبانی یک برداری از مکان را مییک نقشه

تواند اطالعات جامع و مفصلی را در مورد خصوصیات بستر دریا ( اجرا کرد که میْْْْ 3ْحمل 

 د. نمایفراهم 

های شد( شدیدتر است. آبتر )اگر بدون حفاظ باعمقهای کمدر بسیاری از موارد، عملکرد موج در آب

ج شدید اموااست در معرض شرایط عمق ممکن کنند. یک مکان کمتر امواج باالتری را تجربه میعمقکم

تر نیاز دارد. های عمیقآب نسبت بهتر قوی مهاربندی -تور -د، بنابراین به مهندسی قفسقرار داشته باش

 افزایش دهد. را هم ها در تورها چنین شرایطی ممکن است احتمال آسیب به ماهی

هم کیفیت آب و هم  ،بسیار نزدیک به ساحلدرفاصله : عیب معمول نصب یک سیستم قفس نكته

 . باشدمیساحلی نیروهای آب 

 

 
 دريای زيرقفس . تأثير عمق در جابجايي ضايعات جامد روی بستر4شكل 

 

 سرعت و جهت جريان 
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مزرعه متوسط درصد کل نیروها را در یک  70-75زیرا  ،ها داردتأثیر مستقیمی بر قفس اتسرعت جریان

عمدتاً بر عامل دهد؛ این تشکیل می تن/سال( 3000-4000)یعنی با یک تولید بین قفس  درپرورش 

 گذارد: موارد زیر تأثیر می

 (،ها)قفس ـ تبادل آب در قفس

 ،غذاپراکنش ـ 

 ،های نگهدارو وزنه هاقفس هایتور ـ وزن

 ،ماهی جابجاییـ حرکات قفس و 

  ،پرورش تورو حجم ـ شکل 

 غواصی؛  ـ عملیات

 جامد. ذرات پراکندگی خروجی تا بستر از لحاظ  ـ فاصله 

. گیردبسرعت جریان موردتوجه قرار که نیاز است  ،کنیمقفس را طراحی می بندیزمانی که سیستم مهار

های تشکیل ابعاد سازه نیزبراساس اندازه مورد انتظار جریانات مربوط به مکان موردنظر و  هااندازه بویه

نیروهای کششی بسیار  ،بخاطر مساحت بزرگش ی. تور(5)شکل شوددهنده سیستم مهاربندی طراحی می

تواند یک مانع تقریباً می موضوع  ، اینباشدجرم گرفته  شدیداًکند. زمانی که تور می ایجادقدرتمندی را 

و بطور بالقوه از  دادهرا افزایش  مهاربندیسیستم  رویبار ایجاد شده که باشد،  آب جامد برای جریان

 کند. میوزن آن تجاوز  حد تحمل

کند. در دریای مدیترانه، قفس تغییر می یتور چشمهپرورشی و اندازه  گونه سته بهب ،سرعت بهینه جریان

کند. تجاوز نمی cm/s60است و از  cm/s20-10پروری قفسی عموماً بین بزیسرعت بهینه جریان در آ

سرعت توصیه شده حداکثر  cm/s75سرعت بهینه جریان است و  cm/s50-25در پرورش سالمون 

برای  که بعنوان حداقل ورودی آبنیاز دارد  cm/s50 حداقل به   NS 9415است. استانداردهای نروژی

 د. گیرمورد استفاده قرار می ،در مهاربندی مصرفی و عناصر مهاربندیسیستم  توانتعیین 

مساحت پراکندگی ضایعات سیال  موضوع جهت غالب جریان هم باید مورد توجه قرار بگیرد، زیرا این

را جانوران حساس بسترزی موقعیت  قفس پرورشی،برای یابی مناسب کانکند. یک مرا تعیین میقفس 

 در نظر خواهد گرفت.  رادریایی  اتهای جریانگیریاز نظر مکان و جهت

یا  موضوعی منتشر شده است وبصورت های دریایی معموالً در نقشهدریایی ها در مورد جریانات داده

در دسترس  وزارت بازرگانی(و  وی دریاییری، گارد ساحلی، نیرب)برای مثال ناوتوسط مسئولین دریایی 

جزئیات اعتبار شود تا برای هر مکان بسیار توصیه می شناور. عالوه براین، استقرار یک بویه گیردمیقرار 



                                                                                   

16 

 

را  مذکورهای . دادهبررسی شوندازین طریق های جدول شده و داده بدان وسیله تأییدمکان هرخاص 

 . تعمیم دادساله  50یک دوره  هده و سپس بنموآوری جمع انههای ماهتوان از چرخهمی

 
 های سطحي ور كردن قفسجريان برای غوطه قدرت كشش. 5شكل 

 باد 

در حالی  ،ددهرا تشکیل میقفس  مهاربندیدرصد کل نیروهای روی یک سیستم  5-10باد تقریباً نیروی 

با ایجاد کشش روی تورهای تواند یابد. باد میافزایش میاین سهم  هاقفس های تغذیهقایق در موردکه 

ها و اثر مستقیم بر قفس، پرشی و اختالل در جابجائی شناورهای تغذیه کننده قفسها با پلتهای غذایی

متر با یک تور پرشی به ارتفاع  30قفس مدور پالستیکی با قطر داشته باشند. برای مثال، یک فعالیت آنها 

، یک knot40به قدرت یبادمواجهه با دارد. در  2m40 اًتقریبدر معرض باد متر یک مساحت سطح  1

 ی(. شخص تماسبراساس تن فشار باد قرار بگیرد )شرکت سی ورك،  5چنین قفسی باید در معرض 

داشته  هابر قفسهم  یغیرمستقیم اتتأثیر، ایجاد شده از باد و  امواج ناتطریق جریاتواند از باد می

 باشد. 

نمودار »توانند در مرتبط در دسترس هستند و می یاسناد دمایازطریق اطالعات در مورد باد معموالً 

باد یک ابزار گرافیکی است که سوابق  یت(. نمودار وضع6تحلیل و خالصه شوند )شکل « باد یتوضع

اطالعاتی در مورد  ، تحلیلیابزار باچنیند. دهمیگزارش را های آماری باد در یک موقعیت خاص داده

 د. شوجهت باد فراهم میو سرعت ،وقوع

( km/h( یا کیلومتر در ساعت )mbh، مایل بر ساعت ) (Knot)دریایی گرهبرحسب باد معموالً سرعت 

 یمقیاس شود که( استفاده می6بوفورت )جدول بندی طبقهدر  غالببندی اما یک طبقه .شودمیمحاسبه 

 دهد. نیروی باد و شرایط نهایی دریا را نشان می 12تا  1 احتمالی در دامنه
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 دندهرا در يك موقعيت خاص نشان مي هاباد سابقهبادها كه مشاهدات گل. 6شكل 

 های مقياس بوفورت . مقدارها و توصيف6جدول 

نيرو در ن

مقياس 

 بوفورت

 سرعت معادل

 توصيف

 مشخصات برای استفاده در دريا 

 (Mph) 

مايل 

 برساعت

(Knots) 

گره 

 دريايي

 (Km/h) 

كيلومتر 

 برساعت

 ـ آرام 1-0 1-0 1-0 0

1 3-1 3-1 5-1 
هوای 

 سبک

شکل  پولک ماهیبا ظاهر  یامواج

  بسترگیرند، اما بدون تاج می

2 7-4 6-4 11-6 
نسیم 

 سبک

های کوچک، کوتاه اما طول موج

ها موج ند.شوایجاد میتر برجسته

 شفاف دارند یرهظا
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3 12-8 10-7 19-12 
نسیم 

 مالیم

ها موج های بزرگ، رأسطول موج

کف با وجود کنند. شروع به شکستن می

 ظاهر شفاف، شاید پراکنده 

4 18-13 16-11 28-20 
نسیم 

 مالیم

ند؛ یشوامواج کوتاه؛ بزرگتر م

شکل های نسبتاً همیشگی خیزاب

 گیرند.می

 نسیم تازه 38-29 21-17 24-19 5

تر و امواج مالیم، شکل برجسته

زیادی گیرند؛ خیزاب تر میطوالنی

مقداری باران  احتمالند؛ دهتشکیل می

 .آید.می

6 31-25 27-22 49-39 
نسیم 

 قوی

امواج بزرگ شروع به شکل گرفتن 

کف موج همراه با های تاج .کنندمی

 ،تر هستندسفید در هر جایی گسترده

 .آیدمیاحتماالً مقداری باران 

7 38-32- 33-28 61-50 
تقریبا 

 تندباد

در و  شودمیکف سفید  از پرمواج دریا 

شروع به ایجاد باد  وزشمسیر  امتداد

 شود.می امواج شکسته سریع

 تندباد 74-62 40-34 46-39 8

بیشتر؛  موج امواج نسبتاً باال با طول

ها شروع به شکستن به های تاجلبه

بطور  آب کنند. کفمیذرات آب 

 وزد. مشخص و سریع می

9 54-47 47-41 88-75 
تندباد 

 شدید

آب های متراکم کف رگه. امواج بزرگ

های موج شروع تاج .در طول مسیر باد

به برگشتن، به هم ریختن و غلتیدن 

 کنند. می

 طوفان 102-89 55-48 63-55 10

های بلند. کف د با تاجنامواج بسیار بل

های بزرگ ، در دستهایجاد شدهآب 

متراکم سفید در طول  هایلکه بشکل

شوند. کل سطح دریا جهت باد وزیده می

دریا « تالطم»کند یک ظاهر سفید پیدا می
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شود. ضربه مانند می بصورتتر ووسیع

 گیرد. قابلیت دید تحت تأثیر قرار می

11 72-64 63-56 117-103 
طوفان 

 شدید

های امواج بطور استثنائی بزرگ )کشتی

کوچک و متوسط ممکن است برای 

دست از پشت امواج دیدشان را از مدتی 

های سفید لکهبا  آب بدهند(. سطح

مسیر باد  یطدر  شده ایجادطوالنی کف 

 هایشود. در همه جا لبهده مییپوشان

شود. قابلیت موج به کف تبدیل می تاج

 گیرد. دید تحت تأثیر قرار می

 گردباد 113-118 71-64 83-73 12

شود، دریا بطور پر می آب هوا با کف

؛ قابلیت کف پاشش بهمراهکامل سفید 

ثیر قرار بطور جدی تحت تأ را دید

 د. دهمی

 امواج 

در و تجهیزات روی یک محل پرورش  مهاربندیدرصد کل نیروهای موثر بر  20-25امواج تقریبًا 

 دهند. را تشکیل می تن/ ماهی/ سال( 3000-4000) اندازه متوسطبا  هایقفس

 گذارند: پنج عامل بر تشکیل امواج تولید شده از باد تأثیر می

 ـ سرعت باد؛ 

 آب آزادی که باد روی آن وزیده است(؛ طول ـ فاصله واکشیدن )

 ـ عرض واکشیدن؛ 

 ـ طول مدت زمانی که باد از روی یک منطقه موردنظر وزیده است؛ 

 ـ عمق آب. 

هر یک از این متغیرها بزرگتر  قدرکهکنند تا اندازه امواج را تعیین کنند. هرچهمه این عوامل با هم کار می

ها هم بطور مستقیم بر عمق که توضیح داده خواهد شد(. جریان بغیر ازباشند، امواج بزرگتر هستند )

دارتری تر و شیبها، امواج کوتاهگذارند، همان طور که بادها در مقابل جریانتشکیل امواج تأثیر می

 کنند. تولید می

  :(7ها و خصوصیات موج )شکل گیریاندازه

 )متر(  اوجگیری فرورفتگی تا ارتفاع موج: اندازه
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 )متر(  های بین دو موج متوالیگیری نوكموج: اندازه طول

 های متوالی در یک منطقه ایستا )ثانیه(فاصله بین زمان رسیدن رأس :زمان تناوب موج

خالف  میشود وگیری ( اندازه0درجه از شمال واقعی )   براساسار موج: جهت انتشار موج شجهت انت

 یابد. جهت عقربه ساعت افزایش می

موجود در شکل ذرات  ایدایرهحرکات تقریباً  منجربهحرکت امواج از سطح دریا  ،اقیانوس عمیقدر 

، دنشوعمق کم میافزایش ها بتدریج با ، اوربیتالآب (. زیر سطح8)شکل  شودمیاوربیتال  موسوم بهآب 

وجود ندارند. زمانی که امواج به ساحل  کال هااوربیتال آب، یسطح عمق نصف طول موج تاجائیکه در

 برسند.  بستردریاها به شود، ممکن است اوربیتالو عمق کمتر از نصف طول امواج  شدهنزدیک 

کند. میزان اتالف در ابتدا به سرعت انرژی موج را تلف می ،متحركاوربیتال و  بستراصطکاك بین 

رسند، های یک موج به کف می. زمانی که اوربیتالدارد گیاوربیتال و کیفیت فرورفتگی بستر دریا بست

اج وبر ام بستر. اثرات آیددرمی خیزابدارتر شده و در نهایت به صورت یک موج شکسته و موج شیب

شوند. خصوصیت تر میها شیب بیشتری دارند و نزدیک به ساحل مخربچرا موجکه دهند می نشان

متر برحسب ( SWHیا  Hsارتفاع موج چشمگیر ) صورتب تناوب معموالًمیک زمان  درامواج ارتفاع 

 دهد. می نشاندوره را  یک درطیارتفاع موج حداکثر  Hs× 9/1شود. بیان می

فرورفتگی تا از ارتفاع میانگین ) 9شکل  ،مورد نظر استخریک در  امواجگیری ارتفاع اندازه اتوجه بهب

 12دقیقه تا  20ای از دهد )معموالً در دامنهنشان می معین( یک سوم امواج را در یک دوره موج رأس

 ساعت انتخاب شده(. 

 
 و طول موج )پايه( . رأس موج، فرورفتگي7شكل 
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 های موج و اثر عمق بر عملكرد موجالت. اوربي8شكل 

 
 . توزيع آماری موج در يك دوره موردنظر9شكل 

 

 گیری موج بدین شرح هستند: سایر پارامترها برای اندازه

 دورهدر یک و  باشدمیانرژی حداکثر  دارایبین امواج زمانی  دوره ، (ثانیه راساسب)موج غالب  دورهـ 

 تر است. بین امواج پرانرژی دوره زمانی، معین

 ثانیه( براساس ای )دقیقه 20 دوره زمانیمیانگین همه امواج در طول یک  دورهـ 

 آیند. غالب می دوره موج درـ جهتی که امواج 

 و درجه 90شمال صفر درجه و شرق  صورتب درجه از شمال واقعی هستند،براساس واحدها 

  .یابنددر جهت خالف عقربه ساعت افزایش می
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ی که د. در حالوزیک سرعت ثابت می باواکشی مسافتی است که باد از روی آن در یک جهت ثابت و 

اندازه منطقه واکشی محدود  براساسهم  موجسرعت باد عامل محدودکننده نهایی رشد موج است، رشد

 . شودمی. اندازه واکشی در ابتدا با اجرام جغرافیایی محدود شودمی

شوند، در حالی که های منطقه واکشی خلق میگوشه دروجود دارند که هم امواج تولیدشده کوچکتری 

 کند. تولید می است امواج بزرگتری نسبت به آنچه که در جهت مسیر باد واکشی ،جهت غالب باد

که فاصله  نمود تعیینتوان با درجه و طول واکشی ، میزان واکشی را میمنتخبدر یک منطقه بنابراین 

 مکان از خط ساحلی بعدی است. 

 ویژه دو تعریف متفاوت از واکشی وجود دارند:  طورب

 آن  وزیده باشد. : طول آبی که یک باد ممکن است روی ـ واکشی جغرافیایی

 ای که یک باد واقعاً روی آن وزیده است. واکشی موثر: طول منطقه

 ارائه شده است.  7مثال اتصال بین امواج، باد و طول واکشی در جدول 
 ثرؤباد و طول واكشي م متغير هایو زمان تناوب اوج در سرعت چشمگيرموجمحاسبه شده  دوره زماني. مثال 7جدول 

 سرعت باد

 طول واكشي موثر

ارتفاع موج 

چشمگير 

 (Hs) )متر(

زمان تناوب 

اوج موج 

 (ثانيه)

ارتفاع موج 

چشمگير 

 (Hs) )متر(

زمان تناوب 

اوج موج 

 )ثانيه(

ارتفاع موج 

چشمگير 

 (Hs)  )متر(

زمان تناوب 

اوج موج 

 )ثانيه(

10 3/0 ½ 6/0 1/3 1/1 4/4 

20 8/0 8/2 5/1 4/1 5/2 9/4 

30 4/1 3/3 5/2 9/4 4/4 1/7 

 

 بستر دريا 

جای دادن لنگر و شناسایی جوامع  ازلحاظ اتبندی نوع رسوبطبقه بمنظورخصوصیات بستر دریا باید 

 دریایی بررسی شوند.  بسترزی

 این اطالعات موارد زیر ضروری خواهند بود: محاسبه  برای

  مهاربندیـ سیستم 

لنگرهای خشکه  و چهچه لنگرهای جایگیری کششی )لنگرهای شخمی یا بیل(نوع لنگر: ـ 

 د. دارنت بستر دریا اه خصوصیستگی بمورد استفاده قرار بگیرند باگر های بتنی( )بلوك
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سیستم در بسیاری از موارد، برای حفظ کشسانی ضروری  ؛مهاربندی احتمالی ـ نقاط سایش

 سه مهاربندی طنابهای، شدیدموج بالقوه  ریان آبی یایک ج بربرادر ساختار قفس، مهاربندی در 

 طنابهاییپائین جریان )یا  مهاربندی طنابهایعمق مکان مورد نیاز هستند. بزرگتر از چهار بار  الی

 یج نیستند( ممکن است در طامواشایع یا نیروهای کشش  اتها در معرض جریانگوشه درکه 

فرو  گرفته وتا جایی که روی بستر دریا قرار  ،ضعیف شوندتها روی قفس اتطوفان یا جریان

شنی یا سنگی در تماس با  ولی بسترهایشود، روند. اگرچه گل و الی باعث آسیب مهمی نمی

ند. استفاده از شناورهای کن تخریبتا سطح خطرناکی را توانند به سرعت آنها می مهاربندیخطوط 

 فوالد سختدارای حفاظ ازجنس های طناب، یا چشمیبرای سرپائین دارای محافظ ، غیرمتراکم

های و هزینه هدارا کاهش د هاتوانند ریسک( ، می10عکس ای، های لوله)چشمی التبرای اتصا

 . دنی بدنبال داشته باشترنگهداری پائین

به انتخاب دقیق نقاط نیاز بستر دریا ممکن است جنس در  فاختال: بدلیل مناطق استقرار لنگردر-

در بستر سنگ )لنگرها بسترهای استقرار لنگر باشد تا از استقرار لنگرهای بیلی روی مناسب 

ها ممکن بلوكسخت )بلوك بتنی روی خاك رساز استقرار لنگرهای یا  و ند(وشمیجاسازی ن

 . دشوگیری پیش کشیده شوند(رسی سطوح لغزنده  رویاست 

هم باید  :های پرورش و غیره(های زنده، علف دریایی، مکان)مرجانبسترحساس  هایزیستگاهـ 

 با در نظر گرفتن جهت غالب فعلیطرح شوند. محل پرورش ماهی باید مجداگانه شناسایی و 

 ود.واقع ش هازیستگاهاین  دستپائین در جریان آب، 

است در مورد  شایسته، دهدخودش را عمیقاً در بستر دریا جای می مناسبیک لنگر  باتوجه به اینکه

های دریایی ممکن است مانع های هرز و علفها، علفکف دریا بیشتر از الیه باالیی آن بدانیم. صدف

، گل و شنی های پائینیاز الیه باالیی خودش را به الیهتواند لنگر میاز محکم شدن لنگر شوند. اگرچه، 

برد، که هر کدام خصوصیات متفاوتی دارند. الی، زغال کک، قلوه سنگ، کف سنگی یا خاك رسی فرو 

به عنوان نماد گزارش  خاصهای دریایی با استفاده از حروفترکیبات متداول بستر دریا معموالً در نقشه

لیستی از ترکیبات احتمالی بستر دریا همراه با  7شوند تا نوع بستر دریا را نشان دهند. جدول داده می

 دهد. ارائه میرا های دریایی نقشهنماد مناسب مورد استفاده در 

ها، محکمی را ایجاد خواهند کرد. صخره تاتصاالها گل و الی، شن و ماسه ضخیم، همچنین قلوه سنگ

 . دارند)بلوك بتنی( نیاز  یا گرانشیها به لنگر خشکه ها و مرجانسنگ
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به دالیلی غیر از ماهیت لنگراندازی شاید یا  و نباشد بستر دریا ممکن است برای لنگراندازی مناسب

ها، مناطق رو برداری ها، خطوط تلفن یا خط لولهوجود کابلمیتوان به از جمله  که بستر دریا ممنوع باشد،

 (. 10)شکل اشاره نمودکشتی شکسته مثل های تاریخی انفجاری، یا مکان

از گارد ساحلی در مورد توان مییا و باشند  شده باید روی نقشه دریایی مشخصیا ها این محدودیت

 این موضوع تحقیق کرد. 
 

 های دريايي استاندارد برای نشان دادن تركيب بستر دريا. نمادهای مورد استفاده در نقشه:8جدول 

 بسترنوع  نماد  بسترنوع  نماد 
S شن P سنگريزه 
M  گل و الی St سنگ 

Cy,Cl خاك رس Rk, Rky  ،ایصخرهصخره 
G ماسه Ch گچ 
Co مرجان Sh صدف 
Cb قلوه سنگ Wd علف هرز 
Sn توفال S/M برای مثال شن روی ِگل( دواليه( 
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 دهند.را نشان مي« بدون مهاربندی»مناطق كه های دريايي استاندارد راهنمای ترسيمي مطابق نقشه. 10شكل 

 وقوع طوفان

های هواشناسی هستند که عمدتاً های موسمی یا طوفان همراه با باران پدیدهها و گردبادها یا طوفانطوفان

 -در دریا را نشان دهند. آنها عمدتاً در مناطق گرمسیری تناتوانند خطر بادهای شدید و امواج و جریامی

وقوعشان را مناطق توانند اما می .دهندشوند، رخ میاستوایی، در مناطقی که با دو مدار رأس تعیین می

عمدتاً روی  ،شمالیاقیانوس آرام تاشمالی )ایاالت متحده آمریکا و کانادا( همچنین اطلساقیانوس  تا

 گسترش دهند.  )چین و ژاپن(ا احل شرقی آسیوس

 (. 9شوند )جدول بندی میسیمسون دسته -ها با مقیاس باد طوفان سفیرطوفان
 سيمسون -سفير–. مقياس باد طوفان 9جدول 

 تأثير  های باد سرعت دسته بندی 

-m/s33-42 ،knot64-82 ،mph74 يك

95 ،km 11-153 

 خطرناك آسیب ایجاد خواهند کردبادهای بسیار 

-m/43-49 ،knot83-95 ،mph110 دو 

96 ،km 154-177 

ای بادهای بسیار خطرناك باعث آسیب گسترده

 خواهند شد

، m/s50-58 ،knot96-112 سه 

mph111-129 ،km 178-208 

 آسیب مخربی رخ خواهد داد
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، m/s58-70 ،knot113-136 چهار

mph156-130 ،km 251-209 

 آمیزی رخ خواهد دادآسیب فاجعه

 m/s ،70=> ،mph137=>،km/h پنج

252=>mph157=> 

 آسیب فاجعه آمیزی رخ خواهد  داد

 1973منبع: سفير 

که احتمال وقوع این درصورتیباید به دقت ارزیابی شود تا  ،ها در منطقه انتخاب شدهوقوع طوفانامکان 

 . دصورت پذیرمحاسبه مهاربندی کافی  برای ضرورییک نشست باشد، ها بسیار باالپدیده

وری که برای شرایط جوی بسیار های غوطههمانند قفسهای مختلف قفس، مدل ،غیر از قفس شناور

مورد ا وجود دارد هکه احتمال وقوع باالیی از طوفانممکن است در مناطقی نیز  تر هستندسخت مناسب

 . دنبگیر توجه قرار

 

 ساير معيارها

 تاسيسات

تأثیر پروژه  ییهای اجرابین محل پرورش و تأسیسات مورد نیاز بطور مستقیم بر هزینهزمانی فاصله 

 گذارد. یک فاصله اضافی بر موارد زیر داللت خواهد کرد: می

  ؛برای کار روی پرورش ماهیهای انتقال باالتر و بنابراین زمان کمتری ـ زمان

   ؛باالترسوخت های ـ هزینه

  ؛قدانگشتهای حمل و نقل ماهی حینبیشتر در  مخاطراتـ 

تواند فاصله می ،آسیب به توریعنی در مورد تصادفات یا  ،اگر مورد اضطراری در محل پرورش رخ دهد

د. زمان مورد نیاز برای واکنش باید تا جایی که امکان دارد کوتاه باشد و باشیک عامل محدودکننده 

 د. باشفاصله ممکن است یک فاکتور محدودکننده 

مضرات احتمالی مرتبط با  وا زایهای قفسی باید شناسایی شوند تا مموجود در موقعیتهای زیرساخت

 ممکن است شامل:  موارد وضعیت مکان ارزیابی شوند. این

 ، هاجادهـ 

 ،هاها، بندرها، اسکلهلنگرگاهـ 

 ،ـ فضای کاری موجود در خشکی

  .انبار یا محل نگهداریبه ـ قابلیت دسترسی 
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 يلساير كاربردهای ساح

که در ساحل  افرادیهای مختلف های اجرا شده روی آنها یا اشتغالاستفاده از خطوط ساحلی، فعالیت

 ،منفی که با سایر کاربران ساحلی تداخالت کاریوقوع کنند باید مورد توجه قرار گیرند تا ریسک کار می

 به حداقل برسد. چنین مناطقی عبارتند از:  اجرای وظایف پرورش ماهی در قفسضمن در 

 ؛سازمانها ونهادهامناطق بندری  ـ

  ؛در طول ساحلفاضالب بی های زیرآو خروجی مناطق رهاسازی ضایعاتـ 

 ـ مناطق مورد نظر گردشگری )اقامتی، ساحل(؛

  ؛یسشناباستان اماکنـ 

  ؛های آبی مصنوعیـ صخره

  ؛پروریـ سایر تأسیسات آبزی

 ـ مناطق نظامی.

 های دريايي نقشه

 اور است. جنمایش گرافیکی یک منطقه دریایی و مناطق ساحلی م ،یک نقشه دریایی

چندان یا و  هستند های دریایی در دسترس نیستند یا تنها در مقیاس بزرگ در دسترسنقشهگاهی اوقات 

گیری مکان برای شناسایی مکان و جهتدقیق برداری رد یک نقشهانیستند؛ در این مو و دقیق درست

 حیاتی است.  ،قفسپرورش درصحیح سیستم 

و است گیری اندازهیاس مشخص در یک مقترسیم مناطق خشکی/ دریایی  هاخصوصیت اصلی نقشه

 . باشدمی هاها و فاصلههای صحیح ارتفاعات، عمقگیریبرای اندازه مناسب تأمین ابزار ترتیببدین 

مجموعه روی نقشه تا فاصله مشابه آن در دریا/ خشکی یک نسبت فاصله بصورت مقیاس یک نقشه 

 واقعی تعریف شده است. 

گیری شده روی نقشه برابر با متر اندازه، هر سانتی1:100000اس برای مثال، روی یک نقشه با یک مقی

 . ه استگیری شدکیلومتر( خواهد بود که روی زمین اندازه 1متر یا  1000متر )یا سانتی 10000

شود، شمال و جنوب را نشان هر دو جهت نقشه اجرا می یدر ط افقیجغرافیائی که بطور مقیاس عرض

شود، شرق و غرب را نشان باال و پائین نقشه اجرا می یکه در ط جغرافیائیدهد، و مقیاس طولمی

 (. 11دهد )شکل می

از طریق اعداد،  بستردریاهای یک نقشه دریایی نمایش خصوصیات عمق و یکی از مفیدترین جنبه

 . باشدمی نماعمق منحنی ترازکدهای رنگی و 
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 مختصات جغرافيايي 

دهند، و ترکیب این دو جزء وضعیت جغرافیایی مختصات جغرافیایی را نشان میجغرافیایی و طولعرض

 کند. مشخص میزمین روی سیاره را هر مکان 

 

 ناوبری نمودارير يك فس. ت11شكل 

 
 

 زرد یهاليمستط بصورت ريتصو)در  اندشده یبنددرجه نمودار یهالبه كنار در ييايجغراف عرض و طول: نكته

 یمختلف، نشان دهنده مناطق آب ها یبا رنگ ها ينقش برجسته ژرفاسنج خطوط (.اند شده داده شينما روشن

 .است (رهيدا شكل ر،يتصو در)كم عمق 

 

 جغرافیاییاولی عرض ،هاروش همه درفرمت برای نوشتن مختصات جغرافیایی وجود دارند، اما  چندین

های معتبر و قابل قبولی برای نوشتن کند. موارد زیر روشرا فهرست می جغرافیاییطول دومی و

 مختصات جغرافیایی هستند: 
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30’00’’E   30’00’’N,12   32 ثانیه: دقیقه: درجه DMS 
30.0’E   30.0’N,12 ْ32 دقیقه اعشاری: درجه DM 

E  N,12.5000 ْ 32 .5000 درجات اعشاری DD 
یک فرمت خاص تنظیم کرد، اما  باتوان (، واحدها را میGPSجغرافیایی ) یابهای موقعیتدر سیستم

ثبت برای های متفاوت هستند. گاهی اوقات، تبدیل بین این روش DMو  DMSها تریین فرمتمتداول

دقیقه در یک درجه وجود دارد.  60ثانیه در یک دقیقه و  60موقعیت جغرافیایی ضروری است. 

جغرافیایی ( است؛ طول-جنوبی )جغرافیایی ثبت است )+( در حالی که عرضجغرافیایی شمالی معرض

 ( است. -جغرافیایی غربی منفی )طولو  شرقی مثبت است )+(
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 مهاربندی و سیستم شبکه -3

 اندازی راه

کارکنان  های فنی خاص و سطح باالیی از تخصصپرورش ماهی به مهارت و راه اندازی قفسنصب 

های غواصی بیرونی شایسته یا کار نصب از کمک شرکتبرای . در اکثر موارد، است منددرگیر نیاز

 د. نبرمی بهرهدریایی  نمهندسی

 که است، وسایل خشکی برای استفاده کارکنان و نگهداری مناسب درشناسایی یک منطقه  ،اولین مرحله

 . باشد نزدیک به محل پرورش ماهیباید آل بطور ایده

یک رابطه کاری با مسئوالن )بندر و شهرداری( و دستیابی به مجوزهای ضروری به نیاز این مرحله 

 . دارد اشغال منطقه عمومی و کشیدن برخی از اجزاء از بندر به مکان پرورش( بمنظور)

 صوصیات زیر را داشته باشد: آزاد روی خشکی باید خمنطقه 

 دار؛ ـ یک سطح به اندازه کافی بزرگ برای ساخت قفس و استفاده از یک جرثقیل چنگک

 ـ دسترسی به برق؛ 

یک  درصورت امکان درت )قبدون خطر دزدی و سر، رها کردن مواد و تجهیزات شرایط ایمن برای -

 ؛دار(انبار قفل

دار یک منطقه حفاظباید توان در اکثر مناطق بندری پیدا کرد. می این شرایط را هکنندهای تأمین ـ مکان

 مدتنگهداری طوالنیانتظار ردی که امو برای ،ها و غیره(تورها، طنابمثل برای تجهیزات نایلونی )

تجزیه  نایلون را پلیمرهای خورشید( UVاشعه فرابنفش )درنظر گرفت ) ،رودقبل از نصب میلوازم 

 کند(. می

 و مواد ضروری در این منطقه نگهداری خواهند شد که فرد ابزارکارهمه اجزای محل پروش، تجهیزات، 

نیاز است اجزای قفس بنابراین قایق یا زیرآب کار کند.  رویتر از آماده جاممکن است در آن کارگر

 نیاز دارند.خشکی  دربه فضای زیادی خدمه  لذاف ،درخشکی مونتاژ شوند

 های ناوبریبويه

بیانگر مجوز و که هستند نشانگر  هایشناور ،پرورشی یک سایتدر  معموال، اولین اجزاء نصب شده

 شودمی نشانگر شناور قرار دادهبویه در هر گوشه از سایت مزرعه یک  .باشندمیمزرعه  دودهتعیین مح

 .(12)شکل 
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                               )پائين(  M3)مياني(  M2)باال،  M1. فانوس دريايي 13شكل             فني بويه ناوبری. ترسيم و ابعاد 12شكل 

 دامنه قابل رويت                                                  متر()واحد: ميلي              

 خصوصيات فني 

گیری شده اتیلن قالبدار و پلیشیب-از جمله فوالد گالوانیزه گرمهای ناوبری ای از بویهدامنه گسترده

 :بینیدمیبه شرح زیر را  شناوردر بازار موجود هستند. لیست اجزاء کلی یک سیستم بویه  ،شیچرخ

اصیت شناوری بویه بسته به خ بویه و هروزن توجه به های بتنی: از این لنگرها برای هر بویه، با ـ بلوك

 متریمیلی 18مجهز به حداقل یک حلقه فوالدی برای اتصال که شود استفاده می و ویژگیهای سایت

 . باشندمی

کند و باید طولی فوالد گالوانیزه: این زنجیر بلوك بتنی را به بویه متصل میازجنس ـ زنجیره اتصالی 

 اندازه بویه داشته باشد.  اساسبر برابر عمق مکان و قطر مناسب 5/1

بتنی و : دو قالب برای هر بویه مورد نیاز هستند؛ یکی برای اتصال زنجیر به بلوكها()شگل هاـ قالب

 دیگری برای اتصال زنجیر به بویه. 

 آزاد باشد تا حول محور خودش بچرخد.  : بویه بایدمحور چرخشیـ 

و فانوس دریایی  دهندهبازتاب -یت و مجهز به یک دستگاه رادارؤقابل ر کامالًـ بویه ناوبری: بویه باید 

 باشد. 
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( هستند که نور LEDکننده نور )منتشرچندین المپ دیود ( مجهز به 13های دریایی مدرن )شکل فانوس

باید به اندازه کافی روشن باشند تا از یک  هافانوسد. نکنرا با  استفاده از حداقل برق فراهم می یواضح

های ع فانوسها معموالً پنلنوند. این یت باشؤو طبق قوانین مقررات محلی قابل رمسافت طوالنی 

 به نگهداری ندارند.  چندانی ند و نسبتاً نیازنها را مجدداً شارژ کخورشیدی دارند تا باتری

توالی رنگی اصلی هر بویه که  استنیاز  برخی از مناطقدرهستند، اما  رنگهای ناوبری عموماً زردبویه

 د تا به راحتی دیده شوند. شته باشدا وجود یمتفاوت

 روی خشكيقطعات مونتاژ 

 شود.  انجاممونتاژ بویه )بلوك بتنی، قالب، زنجیر و بویه( باید روی خشکی 

 . شودمیپائینی بویه متصل  سطحواقع بویه  صفحهبه چشمی  )شگل( یک سرزنجیر با یک قالب

با یک قالب شوند. سر آزاد زنجیر بارگیری می لنجبلوك بتنی روی عرشه  هم زنجیر و متصل بههم بویه 

  شود.میبلوك بتنی متصل سطح به چشمی 

برای جابجایی  ترآسان سنگین باشد. یک روشبرای جابجایی و  بوده حجیمبزرگ و  ممکن استزنجیر 

با عبور دادن یک طناب محکم از  زنجیر دسته کردن ،نشان داده شده است 14چنانچه در شکل  زنجیر

نتیجه در و پیچندبه دورخود میهای متعددی پیچزنجیرها بابدین روش . استزنجیر  حلقه 20-30هر 

توان برای استقرار هر زنجیری که در این راهنما توضیح د. از این روش مییابکاهش می هاریطول زنج

   استفاده کرد.  شودمیداده 

 استقرار 

بصورت را  هاطنابی که زنجیر ،د(وشمیتعیین  GPS)که با کمک  مشخص گردید زمانی که نقطه استقرار

 شود. مراحل بعدی به شرح زیر هستند: می داشته، جدانگه ای دسته

بدنبال کند، بویه را میحرکت در آب روبه جلو قایقی که با جرثقیل به آب انداخته میشود و ـ بویه 1

 کشد. میخود 

با استفاده و چنگک جرثقیل  کمکبلوك بتنی بانداخته شده و دریا  بهنقطه دقیق استقرار، زنجیر در ـ 2

 شود. حلقه طناب بریده می بعد شود،آب نگه داشته میسطح از یک حلقه طناب باال رفته و باالی 

 (. 10رود تا زمانی که بویه در مکان خودش قرار بگیرد )شکل ـ بلوك بتنی در آب فرو می3

  مهاربندیای و سيستم سيستم شبكه

ای مربعی شکل است یک سیستم شبکه HDPEهای مدور قفس برایمورد استفاده   مهاربندیسیستم 

 . دنمیشو دهیروی بستر دریا آرایشخطوط مهاربندی که 
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نزدیک بستر دریا در مهارشده بصورت همه اجزا سازه را فلذا ؛ دارد )پرتالطم( دریا یک سیستم دینامیک

به دو گروه  مهاربندیشوند. سیستم برای تعدیل نیروهای حرکت موج طراحی میازابتدا  کهدارند نگه می

 (:16ای )شکل و سیستم شبکه مهاربندیشود، خطوط اصلی تقسیم می اجزاء
 

 

 

 

 

 

 

 

 الي 20توان با طنابي كه از هر . زنجيرها را مي14شكل 

 كند دسته نمود، تا جابجاييحلقه يكبار عبور مي 30   

 سازد.آسانتر با يك چنگك يا جرثقيل را ممكن       

                                                         

 زنجير بايد روی بستر دريا قرار بگيرد. بخشي از 15شكل   

 تا حركت عمودی بويه را بر اساس امواج ممكن سازد.

 

 
 ای و خطوط مهاربندی شش قفس در يك مدل قابي شكل. سيستم شبكه16شكل    
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، زنجیرهای رابط اتها یا صفححلقه ،مهاربندیهای ، بویهتوری های قابای شامل طنابـ سیستم شبکه

 است.  ط کنندههای مرتبمهار و قالب

 شوند. متراکم می مقیاسهایشوند، اما در ها جداگانه مهار نمیای، قفسدر یک سیستم شبکه

شوند قفس تشکیل می 12یا  8، 6 از دور ازساحلهای در مکانای سیستم شبکه، هامقیاسترین متداولدر

مورد  درپناه و بستههای در مکانکه های بزرگتر هم مقیاسند. گردمیکه در دو ستون موازی نصب 

 ایقفس در یک سیستم شبکه 36تا هستند که های بزرگتر گیرند، شامل برخی از سیستماستفاده قرار می

و  به قفسهاهایی در مورد قابلیت دسترسی ممکن است نگرانیند. بااینحال بایمیاستقرار  3×12 بصورت

   وجود داشته باشد. مهاربندی ءروی اجزا )نیروی( کل بار

قدرتمند  ناتهای باز با امواج و جریامکان برایای شش یا هشت واحدی های شبکهسیستماستفاده از 

 شود. ترجیح داده می

بستگی دارد.  مهاربندیهایی که مهار خواهند شد، همچنین تعداد خطوط طراحی سیستم به تعداد قفس

ایمن  مهاربندیچگونگی  تعیین جهت خوب نشانهها یک مهاربندیها و تعداد نسبت بین تعداد قفس

تعداد نسبتاً به نیاز  ،کمتر یهاپرورش ماهی با تعداد قفس مدلاست. یک آن ها و هزینه نسبی قفس

ترجیح  بازدر یک مکان حالت (. این 10جدول )هر قفس خواهد داشت  برای مهاربندیباالیی از خطوط 

تر نگه خواهند داشت. از طرف را ایمن ، آنهر قفس ی متصل بهشود زیرا تعداد بیشتر لنگرهاداده می

مقیاس  در مهاربندیسیستم  وتوان استفاده کرد های بزرگتر میمدل، از بسته و درپناهدیگر، در یک مکان 

نیاز  یترهای نصب نهایی پائینبه لنگرهای نسبتاً کمتر و هزینه چراکه خواهد بود، ترصرفهاقتصادی به 

توان اضافه کرد در صورت نیاز میکه اضافی را  مهاربندیخطوط  کهیک راهنماست  10دارند. جدول 

های باز قرار آنهایی که در مکانبرای بویژه نشان میدهد. را پرورش ماهی تقویت شود،  مهاربندی مدلتا 

 دارند. 
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دهند )اگر نشان ميرا  مهاربندیها و خطوط های شبكه مربعي كه تعداد متفاوتي از قفسسيستم. 10جدول شماره 

 اضافي برای تقويت سيستم افزوده نشوند(. مهاربندیخطوط 

 
 

یا امواج  ات آبیای بیش از هشت قفس داشته باشد، نیروهای تولید شده توسط جریاناگر سیستم شبکه

(. به این دلیل، 17د )شکل شکم بدهدر وسط شبکه که و باعث شوند  آوردهممکن است به شبکه فشار 

طناب مهار مرکزی باید دوگانه و بصورت درهم بافته باشد پذیر نباشد، ها امکاناگر کاهش تعداد قفس

 (. 18)شکل  یعنی نیاز به نصب لنگرهای اضافه دارد

در یک یا چند سمت « های کناریلنگر»نصب  ،عالوه بر این، برای تقویت نقاط کناری سیستم شبکه

و امواجی  ناتایجاد شده توسط جریااضافی تنش  مهاربندی(. این خطوط 19پذیر است )شکل امکان

 مهاربندی(. سیستم 18دهند )شکل کاهش میهای شبکه را روی گوشهد نها جریان دارکه در آن جهت
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سیستم  راینصب کرد. اولین گزینه عمدتاً ب زنجیرهیا دو زنجیرهتک مهاربندیصورت توان برا میها بویه

های پرانرژی ور یا در مورد مکانهای غوطهقفسه رایرود، در حالی که گزینه دوم بقفس شناور به کار می

 گیرد. مورد استفاده قرار می

کنند، ور استفاده میاز شبکه به صورت یک قاب آویزان و غوطهور در مورد یک سیستم قفس غوطه

، دومی مهاربندیمورد نیاز است )اولی روی خطوط یک خط دوگانه  ،مهاربندیهای بویهبرای ین بنابرا

 های بزرگ یا درقفس رایتوان بمی همچنیندوگانه  مهاربندیهای شبکه(. از سیستم بویه با روی گوشه

 ی اضافی ضروری است. هاشناور وجود ژی استفاده کرد کهرهای پرانمکان واقع در هایقفس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . يك سيستم شبكه با خطوط مهاربندی دوگانه18شكل         . يك سيستم شبكه تغيير شكل يافته توسط17شكل 



                                                                                   

37 

 

 يا امواج ات آبجريان نيروهای         

    توسط . مساحت سطح اشغال شده )ردپا( 20شكل          جانبي يدكي. يك سيستم شبكه با خطوط مهاربندی 19شكل 

 يك سيستم پرورش قفسي                                                                                                  

     

 پرورش ماهي  ردپای مزرعه

نامیده )مزرعه( محل پروش  ردپای ،مساحت سطح واقعی اشغال شده توسط یک سیستم پروش قفسی

یت ؤشناور قابل ر ءبسیار بزرگتر از اجزا HDPE(. کل مساحت یک سیستم قفس 20شود )شکل می

ها( مساحت کمتری از سیستم شبکه را اشغال خواهند کرد، در حالی ها و قفسشناور )بویه ءاست. اجزا

 اشغال خواهد شد.  مهاربندیبا خطوط  ،زیرسطح قفسآب از  یکه مساحت بسیار بزرگتر

 

حول منطقه ازلحاظ اینکه ایمنی بررسی و تحت تصرف سطح رهن  ،مجوزگرفتن  ،منطقهارزیابی  برای

 . بسیارمهم است، نباشد« ماهیگیری ممنوع» منطقه 

تر از عمق مکان باید برابر طوالنی 4-25/4حداقل  مهاربندی، یک طول خط "ردپا"برای محاسبه این 

-12زاویه  درلنگرها  یبارگیر قابلیت تحملحداکثر مورد استفاده قرار بگیرد. این بدین خاطر است که 

برابر عمق  4-25/4شده است. بنابراین، ابعاد سیستم شبکه، بعالوه  ایجاد مهاربندیبین لنگر و خط  9

 واقعی اثر را ارائه خواهد داد.  ابعاد ،مکان )برای هر سمت سیستم شبکه(

 

 و اجزای شبكه  مهاربندی

شرح داده  12اجزای یک سیستم شبکه در جدول  و، 11منفرد در جدول  مهاربندیاجزای یک خط 

 هر جزء فراهم شده است. درك برای  21به شکل  امکان رجوعشوند. در هر دو جدول، می
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متر در یک مکان  20هایی با قطر ، با قفس3×2ای سیستم شبکه مدلبرای یک مذکور های اجزاء اندازه

  متر هستند. 25با عمق  و (m5/2 Hsبا انرژی متوسط )

بودن تحمل ایمن  از لحاظکننده کاال باید توسط عرضه مهاربندیتوصیه می شود که تمام اجزای سیستم 

 شوند.  یارانتگ ،اعالم شده (SWL) بار

 

 

 

 

 

 
. ترسيم شماتيك اجزايي كه بصورت جداگانه خطوط مهاربندی و سيستم شبكه را در يك سيستم مهاربندی بويه 21شكل 

 دهند.تشكيل مي

 

داشته كه به عنوان كليد راهنما برای  11و 10نكته: شكل براساس مقياس واندازه طراحي نشده و فقط اشاره به جداول 

 دارد.ارايي كحروف بكاررفته در جداول مذكور 

 

ها و ابعاد ممكن است بر طبق تحليل منفرد )تنها مثال معمولي، اندازه مهاربندیيك خط  ء. ليست اجزا11جدول 

 تغيير كنند( مهاربندیمكان و 

 (21منبع )شكل  تعداد   مهاربندیاجزای سيستم 

 A 1 (شنی یا گل و الی)زمینی یرنوع جایگ kg800لنگر: 

 SWL  3 Bتن  5/12برای درجه بندی شده  ،با پیچ و میخ دارقالب: نوع قوس
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 C 1 تن  1متر. کل وزن تقریباً میلی 38-42زنجیر زمینی: قطر 

 D 1 لیتر  10شناوری  خاصیت بویه شاخص لنگر:

 E 1 متر 37خط شاخص لنگر )خط تاج یا خط لغزش(: طناب پلی استیل به طول 

 100ای، طول رشته 3-4متر، میلی 48قطر : طناب پلی استیل با مهاربندیطناب 

 یک سرمتر در میلی 22 باقطر متر، همچنین پیوند، چشمی فلزی و حلقه بیضی

1 F 

 G 1 لیتر 10شناوری خاصیت های عمیق: بویه آب

 SWL 1 Hتن  5/8بندی شده برای دار با پیچ و لوال درجه: نوع قوس)شگل( قالب

 

 

 

ها و ابعاد ممكن است بر )تنها مثال معمولي، انداز 3×2. ليست تجهيزات برای يك سيستم شبكه قفسي 12جدول 

 تغيير كنند( مهاربندیطبق تحليل مكان و 

 (21منبع )شكل  تعداد  قفس( 3×2اجزای سيستم شبكه )

در  که متر 40ای، طول رشته 3-4، 48طناب شبکه: طناب پلی استیل با قطر 

 یک سر درمیلیمتر  22 قطره بیضیقر اتصال یافته، چشمی فلزی و حلیک س

17 I 

 SWL 34 Jتن  5/8بندی شده برای دار با پیچ و میخ درجهقالب: نوع قوس

 K 12 میلی متر  28صفحات کناری یا حلقه: قطر بخش  

 L 12 لیتر 950شناوری خاصیت : مهاربندیبویه 

 M 12 متر  3میلی متر، طول  16زنجیر بویه: قطر 

تن  75/4بندی شده برای درجه ،دار با پیچ و میخنوع قوسقالب )شگل(: 
SWL 

24 N 

 (21منبع )شکل  تعداد  اتصاالت به قفس

 SWL 24 Oتن  6بندی شده برای درجه ،دار با پیچ و میخنوع قوسقالب )شگل(: 

 و متر 10ای. طول رشته 43میلیمتر،  36با قطر  زنجیر مهار: طناب پلی استیل

 سر یکمیلیمتر در  22 #اتصال، چشمی فلزی و حلقه بیضی دارایهمچنین 

48 P 

گیرند. اندازه و ابعاد همه اجزا باید به درستی بر طبق مورد استفاده قرار می مرجعتنها به عنوان  12و  11 اولجد: نکته

ها تنها برای در این جدول یمهاربند. طول خطوط ندگردمحاسبه  و خصوصیات واقعی مکان پرورش انتخاب شده

سازنده قفس آن را براورد کرده  هک یدرصورت یمهاربندمتری مناسب هستند. کل طول یک خط  25مکانی با عمق آب 

جزء باید به دقت، بر طبق خصوصیات مکان،  هر. اندازه .باشد ترطوالنی یا مکان عمق برابر 4-25/4 حداقل بایدباشد، 

 اندازه قفس و طراحی قفس محاسبه شود.
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  مهاربندینقاط  

لنگرهای چندکاره  2عکس مناسب هستند.  بسترانواع مختلف لنگرها برای انواع گوناگون هریک از 

 مهاربندیا پرکاربردترین لنگرها در هدهد. اینآلود را نشان میشنی یا گل بسترهایمورد استفاده برای 

های ، میخمحیطینامناسب های ریا یا موقعیتای دصخره بسترهای(. در 22محل پروش هستند )شکل

های بتنی لنگرها یا بلوك که امکان استفاده از آنهم درشرایطی ،سنگی ممکن است مورد توجه قرار گیرند

 (. 3عکس ) وجود ندارد

 

 

 
 

 
 . لنگرهای شخمي2 عكس          ایساحل صخره در فرورفته. يك ميخ سنگي 3 عكس

                        

 50تا بیشتر از  20از ، ندوشن فشرده نصب شو این لنگرها، زمانی که در گل و الی ظرفیت نگهداری 

 . کندبرابر وزن تغییر می

 . (4-8توان نصب کرد )صفحات با لنگر، می بعنوان جایگزین و یا همزمان نیز راهای بتنی بلوك

. باشد، است نیروهای کششی که در معرض آن قرار گرفته، وزن بتن باید متناسب با مهاربندیک به عنوان 

  تن تغییر کند.  10-20از چند صد کیلوگرم تا  دتواناین لنگرها میبنابراین وزن 

جهت زنجیر ایمنی  نصبدر برخی موارد، یک بلوك بتنی ممکن است شامل یک حفره سراسری برای 

بلوك  باشد. حلقه فوالدی باالی مهاربندیایمنی در افزایش  منظورب نیز و هابلوك جابجاییبلند کردن و 

اصطکاك  ناشی از شدیدمتر ضخامت خواهد داشت و در معرض سائیدگی میلی 30-40عموماً  بتنی
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لنگر تواند میهنوز اگر حلقه جدا شود، زنجیر ایمنی  بدین ترتیب قرار دارد. مهاربندیقالب با مستمر 

 را در جای خود نگه دارد.  مهاربندی

محدودتر ترجیح  سطح مقطع همیشه بر یبتنبلوك تر مقطع گسترده سطحبلوك بتنی هم مهم است.  کلش

دریا را افزایش دهد. اگر بلوك یک کف محدب داشته به بستربتن دگی یچسبامکان زیرا  ،شودداده می

شنی یا گلی نرم  بسترهایبویژه در  ،ایجاد یک اثر مکش بدلیلباشد، قدرت چسبندگی به بستر دریا 

 . یافتافزایش خواهد 

 

 

 
 م فني و ابعاديرست -لنگرهای شخمي نمونه. 22شكل 

 
   قالب لنگر    میله لنگر   موجودی



                                                                                   

42 

 

D  d   H L T t C B A وزن 
 کیلوگرم مترمیلی مترمیلی مترمیلی مترمیلی مترمیلی مترمیلی مترمیلی مترمیلی مترمیلی
50 50 1650 1650 34 20 550 945 1030 300 

60 50 2100 2100 40 22 650 1220 1290 500 

60 60 2350 2350 45 28 700 1280 1400 700 

70 60 2590 2590 50 30 780 1480 1560 1000 

80 60 2865 2865 60 39 890 1690 1760 1500 

90 75 3000 3000 65 40 940 1840 1970 2000 

95 80 3200 3200 70 45 970 1980 2100 2500 

100 85 3355 3355 75 50 1050 2070 2200 3000 
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های برای ساخت بلوك«( فريم)». قالب چوبي 5 عكس    بلوك برای ساخت . قاب آهني مورد استفاده 4عكس   

 بتني صنعتي                                                      بتني در محل               

 

 

 

 

 

 . زماني كه قالب چوبي پر از بتن شده و 7 عكس          . جزئيات زنجير ميانه دار در قالب چوبي. 6 عكس 

                    شود، قالب برداشته شده و بلوك چند بلوك سخت مي     توجه كنيد دو قالب بتني روی اتصال پائيني افزوده 

 شده است.                                                     شود تا خشك شود.روز رها مي
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 شود.های صيادی بلند مي. استقرار بلوك بتني: بلوك بتني با استفاده از جرثقيل قايق يا باالبر كيسه8 عكس

 زنجيرها 

و  میانهبدونگیرند: زنجیرهای دو نوع متفاوت از زنجیرها در آبزی پروری قفسی مورد استفاده قرار می

)شکل  گرددبرمی حلقه زنجیردر وسط هر  هحضور یک میان هاین دو نوع بتفاوت . دارمیانهزنجیرهای 

23 .) 

شود متر بیان میمیلیرحسب ب ونشان داده شده  ،اندازه یک زنجیر عمدتاً با استفاده از قطر مقطع اتصال

 گیرد. راهنما، این عدد برای نشان دادن اندازه یک زنجیر مورد استفاده قرار میکتاب . در این (23شکل  )

 کنکتورات صفحها یا همانند بویه مهاربندیبین اجزای  دهنده اتصال عنواناکثراً ب میانهزنجیرهای بدون

موارد، معموالً نیازی نیست  گونهگیرند. در اینمورد استفاده قرار می ،های کناری سیستم شبکهیا حلقه

 متر تجاوز کند. میلی 14-16قطر اتصال از 

 13جدول  .(80یا  60شود )درجه از فوالد با مقاومت باال توصیه میاستفاده زنجیرهای جدید درساخت 

 د. دهمی ارائهبا قطرهای مختلف را ميانه برخی از خصوصیات فنی زنجیرهای بدون

 )شاخص( ميانه. خصوصيات زنجيرهای بدون 13جدول 

( قطر )

 (مترميلي)

A×B  

 متر()ميلي

باركاری ايمني 

 )تن( 

حداكثر تحمل بار 

 )تن( 

وزن 

 )كيلوگرم/متر(

7 5/10×21 2/1 1/6 1/1 

10 15×40 6/2 6/12 2/2 

13 5/19×52 3/4 2/21 7/3 

16 24×64 4/6 2/32 6/5 

19 28×76 9 4/54 1/7 

22 33×88 12 60 10 



                                                                                   

45 

 

 

قطر) به شرط طول و و معموالً شتهداتری یشب تر وایمن (SWL)بار کاری تحمل  دارمیانهزنجیرهای 

(. زنجیر زمینی معموالً یک نوع 14و  13های هستند )جدول میانهتر از زنجیرهای بدونسنگین ،برابر( 

تری دوام طوالنی آبی مدتشود تا در محیط اغلب قیراندود می نوع زنجیر است. این دارمیانهزنجیر 

( تا باالی kg/m35-30متر )با وزنی حدود میلی 42تا  38تواند از ضخامت میاین زنجیر بیاورد. اندازه 

 ( تغییر کند. kg/m60-50با وزنی حدود)متر میلی 50

به منظور حفظ  درجه اولدر را به هم متصل میکند،  مهاربندیلنگر و طناب که زنجیر زمینی، کاربرد 

 . است 12  تا 9بین   یعنی در دامنه مطلوب، مهاربندی طنابدریا و  بستربین زاویه 

  )شگل( قالب

 (. 24شوند )شکل ، زنجیرها و لنگرها استفاده میمهاربندیهای اتصال طناببرای ها قالب

 ود. شیها استفاده مبرای مشخص کردن اندازه قالب ،به تن (SWLتحمل بار کاری )ظرفیت از معموالً 

هستند زیرا  ترهای امگا شکل رایج(. قالب24شکل یا امگا شکل باشند )شکل  Uتوانند ها میقالب

 جای دهند. درخود توانند تعداد بیشتری از اتصاالت را می

 های اصلی زیر قفل کرد: توان با یکی از سیستمها را میقالب

تا از شل شدن  شودمی ل، که میخ با یک سیم یا اتصال جوش خورده قفشده حدیدهو دار وه ـ میخ رز

 (. 25و  a24های مهره جلوگیری کند )شکل

 (. b24میخ پرچی )شکل  یا همانـ میخ گرد بدون حدیده، 

های پرچی میخاستفاده از (. c24ـ پیچ و مهره+ میخ پرچی برای جلوگیری از شل شدن مهره )شکل 

 د. شوبه شدت توصیه میفوالدی ضد زنگ 

 شود، زیرا ممکن استتوصیه می مهاربندیکمتر برای اتصاالت  ،الذکرسازی فوقدومین سیستم قفلاز 

 د. زنگ بزنن شود،یایجاد م در سیستمکه  )آبکاری( گالوانیک اتهای پرچی در نتیجه جریانمیخ که
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 دارميانهو  ميانهبدون. زنجيرهای 23شكل 

 

 

 : وزن در هر متر )شاخص(ميانه دار. زنجيرهای 14جدول 

 (kg/mوزن ) ( ( )mmقطر )

16 6 

19 9/7 

22 9/10 

25 2/14 

29 9/17 

32 3/22 

33 6/24 

34 9/26 

39 1/32 

42 37 

44 8/42 

48 3/49 

51 5/55 

54 7/62 

58 3/70 



                                                                                   

47 

 

60 2/78   

 

 

 

 

 

 

 ها. رديف باال: امگا شكل. . انواع قالب24شكل 

 شكل. Uرديف پائين:               

(aقالب )شده و حديده وهها با پين رز 

(bقالب )وه بدون حديده و با ميخ پرچيها با پين رز (cقالب با پيچ و مهره و ميخ پرچي )           25شكل .

 شودبا پين رزوه شده و با يك سيم بسته مي قالب

 های آب عميق بويه

. این شوندساخته می (PVC) یداکلروینیلاتیلن یا پلیپلی ازجنسهای آب عمیق از مواد سختی بویه

شوند تا از استفاده می مهاربندیخط مسیر اتصال بین زنجیر و طناب در  دن محلآور باال بمنظور ءاجزا

 (. 9عکس د )شوجلوگیری  ،ندسته تماس با بستر دریاکه در زمانیدر  مهاربندی وطسائیدگی خط

خط تعادل استفاده بعنوان و آب های لنگر در سطحتوان به عنوان شاخصمی چنیناز این شناورها هم

 کرد. 

 

 يا لوله های فلزی كوتاهها چشمي

شوند و برای تقویت حلقه طناب ساخته می شده های فلزی عموماً از فوالدگالوانیزه اندودکاریاین لوله

شوند )حلقه دائمی( و استفاده می ،متصل شده است ها و غیره(ها، حلقهکه به تجهیزات فلزی )قالب
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چشمگیری  رزتوانند بطهای فلزی می، این لولهقرار دارد شدیدیی دگجایی که در معرض خوردربنابراین 

 سائیدگی طناب را کاهش دهند. 

 هایعکسهستند )« بازدوسر » و« شکل تیوب»ها معموالً مهاربندیفلزی مورد استفاده برای های لوله

 (. 11و  10

دهند و از طناب با گذشت زمان کاهش می هاطنابی احتمال بالاستفاده شدن تیوبفلزی نوع  هایلوله

 تر هستند. تر و پرهزینهکنند. گرچه، سنگیناتصالی بیشتر محافظت می

گره زدن است که برای  نوعاتصال یک این شوند. فلزی از طریق یک اتصال به طناب ثابت میهای لوله

کند. یک گره ساده می ترطناب را ضعیف یشود. هر گرهمی انجامحداقل مقاومت کششی طناب  کاهش

مقایسه با مشخصات طناب اصلی کاهش دردرصد  55تواند تحمل حداکثر بار موثر یک طناب را تا می

د )پرادو، شومیتحمل حداکثر بار موثر یک طناب درصد  5فقط کاهش  به منجردهد، در حالی که اتصال 

ن حداقل چهار برابر بافته های طناب خودشا، رشتهمهاربندیخط روی فلزی  لوله(. در یک 1990

 مقاومت اتصالی را فراهم کنند.  -شوند تا بیشترینمی

از زمانی  کارنشان داده شد. این 12عکس فلزی باز باید با دو اتصال ثابت شوند که در  یهاچشمی 

 شود. جلوگیری خواهد کرد که طناب زیر بار کشیده می فلزیچرخش چشمی فلزی داخل حلقه 
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نوع  -. چشمي فلزی10 عكس                   خط مهاربندی. بويه آب عميق نصب شده روی 9 عكس

                     ایلوله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های فلزی باز كه نوع تصال را . چشمي12 عكس                                      . چشمي فلزی نوع باز11 عكس

 دهد.جلوگيری از پيچيده شدن نشان مي برای

 كتورنت كاصفح 

. گیرندمورد استفاده قرار میبه یکدیگر های مختلف سیستم شبکه بخشبمنظور اتصال  کتورنت کاحصف

اتصال کل ساختار شبکه اصلی  مناطق ،مهاربندی صفحاتاین دارند.  متعددیهای ل و اندازهاشکاآنها 

 ،: سیستم شبکه، خطوط مهاربندی، زنجیرهای بویه و زنجیرهای مهار قفساعم از: هستند که همه اجزاء 

 (. 14و 13های عکسشوند )ها قفل میقالب هو ب گرفتهدر کنار هم قرار 
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 آنها بهکه  هاییبالهای قهای کافی برای پینحفرهتعداد شکل هستند، با  یصفحات معموالً مربعاین 

های فوالدی بجای حلقه ،نشان داده شد 16و 15 هایعکسدر  همان طور کهشوند. گهگاهی، میوارد

 گیرند )مرحله بعدی را ببینید(. مورد استفاده قرار میکتور نصفحات ک

هشت حفره كه چهار حفره  كتورنك. 14عكس               چهار حفره كه حفرهدوازده كتورنك صفحه. 13 عكس

  ديگر برای چهار حفرهخطوط مهارسازی اصلي و             وهشتآن برای اتصال خطوط مهارسازی آن برای 

  زنجيرهای مهارسازی استاتصال                            است حفره برای اتصال زنجيرمهارسازی قفس

 عنوان. حلقه فوالدی مدور مورد استفاده ب16 عكس   كتورنك . يك حلقه فوالدی واقع دركنارصفحه15 عكس

   عامل اتصال در سيستم شبكه                               مهاربندی در شبكهاستفاده  مورد           
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                                             های فوالدی مورد استفاده برای اتصال . حلقه18 عكس                         فوالدیهای بيضوی : قالب17 عكس

 های قرارگرفته در چشمي فلزی، از طريق يك طناب                                                                      

    جفت قالب. سپس قالب ديگری حلقه مدور را به                                                                       

 كند.فحه كناری وصل ميص                                                                                    

 فوالدی  هایحلقه

شوند. استفاده می مهاربندیهایی سیستم کنشبرهمکنترل  برای دارشیب -گرم های فوالدی گالوانیزهحلقه

عکس )گیرند مورد استفاده قرار می ،کنندکه خطوط شبکه همدیگر را قطع میجایی در  مدورهای حلقه

16 .) 

شوند تا در زمان می قراردادههای فلزی فوالدی لوله( در 17عکس مرغی یا بیضوی )های تخمحلقه

ها( ها و چشمیتر )برای مثال قالبقیمتاز استفاده از عناصر گران زیادتحمل بار  و قطعاتاتصال 

 دهد. نشان می مهاربندیآرایش اتصاالت را در شکل  18عکس . شودجلوگیری 

این درد. شواستفاده میها بدون قالب مهاربندیهای سیستماز  ،های بسته و در پناهگاهی اوقات در مکان

های شبکه رند که طنابگیقرار میهای شبکه ( روی گوشه19عکس های آهنی بزرگی )ها حلقهسیستم

(. 21و  20های عکسشوند )متصل میبهم « لنگر قوسی»یا « سرچکاوکی»از طریق یک گره  مهاربندیو 

دهد. استفاده های نگهداری را کاهش میو هزینه نمودهاز فرسایش و گسیختگی فلزات جلوگیری  کاراین

برای این منظور محکم شوند ضروری است؛ قابل اطمینانی بصورت توانند که می های با کیفیتاز طناب

تواند یک ماده بسیار لغزنده میاستر پلید. شوتوصیه میاستر یا نایلون پلی ازجنسهای طناباستفاده از 

 برای این اهداف باشد. 
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 ها بويه

 ها عموماً بویه (. 22عکس در بازار وجود دارد ) مهاربندیهای بویه اشکالها و ای از اندازهگستردهطیف 

شوند. کیلوگرم یا حجم )لیتر( بیان میبرحسب شوند که شرح داده می شناوری شاننیروی  راساسب

معادل حجم بویه منهای وزن آن به کیلوگرم است. ماده بیرونی  شناوری یک بویه برحسب کیلوگرم

استیرن پورتان یا پلیوم پلیفاغلب  درونی گیری شده چرخشی است و ماده پرکنندهاغلب پلی اتیلن قالب

متر( از طریق بدنه اصلی میلی 30-40د فوالدی )با ضخامت حدودی ها، یک میلگراست. در اکثر بویه

کاماًل پالستیکی هم  HDPEهای سازد. اخیراً، بویهمی بیشترتصل و مقاومت را مدو حلقه متضاد  هببویه 

 اند تا مشکالت خوردگی گالوانیک را کاهش دهند. تولید شده

 ها طناب

و خطوط سیستم شبکه مورد  مهاربندیخطوط بعنوان و بوده  مهاربندیاصلی سیستم  ءها اجزاطناب

از  ایجادشده اتترکیبو یا دنلیناستر پلی هاطناب در ترین مواد مورد استفادهرایج گیرند.استفاده قرار می

مقاومت  با ولیات طنابی با همان وزن و قیمت کاری شده است. این ترکیبکشچاتیلن پلی پروپیلن یا پلی

توان استفاده کرد، اما استر یا نایلون هم میهای پلی. از طنابکنندتولید میدرصد بیشتر  25کششی 

 طنابهادر زیاد کشش بسیار بیشتری دارند. کشیدگی  ،زمانی که زیر بار قرار گرفتندتر هستند و گران

 شود.  مهاربندیدر شبکه  عمده مشکالتتواند باعث می
 عكس

19 .

حلقه 

                       . خطوط شبكه متصل به لنگر در يك حلقه 20 عكس        يك فوالدی مورد استفاده به عنوان

 شوند. طناب بااليي هم به بويه متصل فوالدی خم مي     دهد بدونمي ه. اين قطعه به طناب اجازكتوركصفحه 

 شود.مي بافتهبه حلقه فوالدی ها بطور مستقيم استفاده از قالب

                                شود.                        
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 نگهداری های مختلفها با اندازه. بويه22 عكس         . حلقه فوالدی متصل به خطوط شبكه و 21 عكس

 شده در يك لنگرگاه بندر                                    زنجيرهای  مهار قفس                    

  مهاربندیهای نصب سيستم

 د. شوداده میشرح  3×2قفسی  مهاربندیاین بخش روند احتمالی نصب یک سیستم در

توجه به گروه کاری،  اب قفس استقرارمورد هر درواقع زیر تنها یک مثال است. مشروحه در نکته: روند 

 نیاز خواهد داشت. های مختلف مهاربندی آرایش به مهاربندیقایق خدماتی موجود و ابعاد نوع 

گیرند های کناری مورد استفاده قرار میسیستم شبکه فراهم شده که صفحات و قالب نوعی برایاین مثال 

( 15عکس ها )حلقه و اتصال بههای شبکه استقرار سیستم مختلفهای در شیوه(؛ 14و  13های عکس)

 ممکن است مراحل و زنجیرهای عملیاتی متفاوت باشند. 

برای  ضروری یعامل موضوع د. اینگردباید تعیین  مهاربندیسیستم مناسب گیری قبل از نصب، جهت

  بر طبق جهت اصلی یا جریان وگیری عموماًاست. جهت مهاربندیتجهیزات  دربهترین عملکرد ایجاد 

طوری ریزی شده است. اگر هیچ دلیل دیگری وجود نداشته باشد، شبکه باید برنامه ،غالبموج 

و بیشترین  دراختیار داشته یبهترین منبع اکسیژن احتمالی را برای ماهی پرورش کهگیری شود جهت

 دنمایتضمین ، داردنگه  شدیدها و امواج که محل پرورش را در مقابل جریان مهاربندیتعداد خطوط 

  (. 26)شکل 

شش قفسی متشکل از سه سیستم  مدلیک از به عنوان مثال ، مهاربندینصب برای توصیف سیستم 

 (: 27د )شکل شواستفاده میدو قفسه گروه 

 ـ سه خط مرکزی اصلی )خطوط قرمز(؛ 

 هشت خط شبکه )خطوط سبز(؛ ـ
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 کناری )خطوط آبی(.  مهاربندیـ هشت خط 

 

 . سيستم مهاربندی: خطوط مركزی اصلي 27شكل                  گيری ترجيحي سيستم مهاربندی. جهت26شكل 

 های )قرمز(، خطوط مهاربندی كناری )آبي( و طناب                          غالب  و/يا موجبراساس جهت جريان 

 شبكه )سبز(                                                                     

 
 

 )ترسيم ساده( آن اجزای و ليصا مركزی خط. 28 شكل
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 وطخط یک ازد. هرشومی انجامها بطور متوالی و با هم در دریا هر یک از این گروهاستقرار  مونتاژ و

( بعالوه 2-4-6و  1-3-5)اجزای  مهاربندینشان داده شده از دو خط  28مرکزی اصلی که در شکل 

 بخشی از سیستم شبکه ساخته خواهند شد. 

 شود. می برقرار مناسب یهااندازههای با میان عناصر گوناگون از طریق قالب همواره اتصاالت

 

 مونتاژ اجزاء روی خشكي

 شود. کار مونتاژ روی خشکی آغاز می

مناسبی باز  روش یاجرابدون  طناب هحلقها باید به روش درستی باز شوند. اگر یک ابتدا، طناب در

 یبرامناسب  روشکند.  ضعیفتتواند طناب را خواهد شد و این می بافته درهمشود، طناب پیچیده و 

آزادانه بچرخد و  واندبت بیترت نیدب که روی یک محور یا قرقره است طنابها حلقه قراردادنمنظور،  نیا

طور  به طنابطوری که  دنشودور می طناب حلقهو از  دنگیرمی دست یک در را طنابآزاد  سرسپس 

 خطوطشبکه و  خطوط ،یمهاربند خطوطاز جمله  خطوطهمه  .شودمی باز پیچطناب ازآزادانه  ومستقیم 

 زنجیر مهار باید به این صورت باز شوند. 

 (. 28شود )شکل مرکزی اصلی آغاز می مهاربا اتصال عناصر گوناگون اولین  اجزاء مونتاژ

 هایطناب طریق از( 7-9) صفحه چهار از صفحه سه سپس ؛شودیم متصل(  7( به صفحه )5) طناب. 1

شوند که در شکل همه عناصر به یکدیگر متصل می درآخر و. شوندیمتصل م (13) و( 12(، )11) شبکه

 نشان داده شد.  28

روی یک پالت ارائه  پیچدور بصورت قیدقاین روش، بخشی از خط اصلی مونتاژ شده و بطور  در

آسان  دستیابی امکان تا رندیبگ قرار خطوط پیچدورها( باید خارج از )یا حلقهکنکتور  صفحات. شودیم

 . ندباش داشته

 یجزء در انتها نیاول یعنیبصورت معکوس باشد  پالت، یبر رو ءاجزا استقرار که بود مراقب دیبا

 . کندیم نیسهولت استقرار اجزاء در کنارهم را تضم نکاری. اردیقرار بگ چیدورپ

 . شودیمپالت دوم پیچیده  یرومتصل شده و این بخش  یمهاربند( به حلقه 10. صفحه فوالدی )2

 شوند. می بارگیری مستقرکشتی  درها پالت سپس

 مهاربندییک خط آنها با  دو لنگر و زنجیرهای کف مرتبط اینها درمجموع عواملی هستند که همراه با

 اصلی را تشکیل خواهند داد. 

 شوند. ارائه می بصورت پیچیده دورهممونتاژ شده روی یک پالت اجزاء ، 1همانند نقطه 
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شوند. بارگیری میمستقر کشتی  درشوند و سپس متصل میرابط خود زنجیرهای بویه  بهبویه سطحی  12

 دستهبصورت توان با یک طناب میرا زنجیرها  شرح داده شد،ناوبری  های نصب بویه طور که برایهمان

 (. 14د )شکل اوردر ای

به است، که  با آنها سازی لنگرها و زنجیرهای زمینی مرتبطشامل آماده ،روی خشکیکار مرحله نهایی 

 دسته خواهند شد.  همان صورت

 بارگيری قايق 

ز به یک جرثقیل با یک استوانه هیدرولیک باشد و باید قدرت حمل همجباید آل ایده بارگیریکشتی یک 

 یک نکته ثانویه است. کشتی هم و نقل کافی داشته باشند. سرعت 

فضای کافی  نیاز بهاست. عرشه  آن ، فضای موجود روی عرشهمستقرترین خصوصیت بعدی کشتی مهم

 خواهد داشت: را  قطعات زیر بارگیریبرای 

 ، ـ دو لنگر

 ،زنجیروزنه تعادل ـ دو 

 ،چرخشیطناب ـ دو 

 ، ها )که در بخش قبلی شرح داده شد(ـ پالت

  آنها.  با زنجیرهای بویه مرتبط وهای سطحی ـ بویه

 سایر اجزاء ،شد ستقرمدر بستر آرایش دقیق عناصر روی عرشه بسیار مهم است. زمانی که اولین لنگر 

بدون درگیر د نبتوانباید  مهاربندیء اجزدراین هنگام تمامی اخواهد کشید. بنابراین، بدنبال خود پایین را 

 ، آنهاشدنداز انباری خارج قایق آزادانه حرکت کند. زمانی که اجزاء  روی اتصاالت به گیرکردنشدن یا 

 د: گرد ترآسان آنتا استقرار  شودمیدو بخش مونتاژ  درهر خط اصلی  .دکننمیبه هم متصل  را

 اصلي  طناببخش  يناول

 ند. ک( متصل می1( را به لنگر )3) بسترزنجیر 

 د.  نکی را به لنگر متصل میطناب چرخشـ 

 . متصل استروی پالت به طناب ( که 5ند )کصل میوطناب  فلزی روی چشمیـ سر زنجیر کف را به 

پیچیده دورهم طناب  صورتبد، .که در نمای پالت شوسه زنجیر به سه صفحه متصل میبواسطه بویه ـ 

 . استشده 

 اصلي  طنابدومين بخش 

 د. کن( متصل می2( را به لنگر )4ـ زنجیر کف )
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 ند. ک( متصل می2را به لنگر ) طناب چرخشیـ 

 . دنکمتصل می ( که روی پالت  قرار دارد6طناب ) لوله آهنی رویرا به  بسترـ سر زنجیر 

 ند. ک( متصل می10( را به صفحه )17بویه )ـ زنجیر 

شوند. زمانی که این می ایجادمناسب  هایاندازه در ییهاهمه اتصاالت فوق باید با استفاده از قالب

و شده ( در دو بخش مجزا متصل 2( به لنگر )1، اولین اجزاء خط اصلی، از لنگر )تکمیل شد عملیات

 شوند. میدر بستر استقرار  آماده

 دريا  در نصب

 اصلي  طنابنصب 

 ترمیمنصب در دریا،  برای، جرثقیل مجهز به پشتیبان استفاده از یک قایق کوچک یدکی بعنوان یک قایق

 مفید است.  هاراستایی بویه  و کمک به هم هاغواص پشتیبانی ها وبویه

 اینکه منطقه مجاز قرار گیرد. این یعنی داخلدرباید در یک موقعیت از قبل تعیین شده  مهاربندیسیستم 

ند. یک نسیستم شبکه را تضمین ک صحیحلنگرها باید در نقاط از قبل تعیین شده نصب شوند تا هندسه 

GPS  ها محل لنگرگیرد. لنگرها مورد استفاده قرار می استقرارمحل وقعیت دقیق مبرای شناسایی

 وزنبا  ه( یک وزن1متشکل از: ) اجزاءیک از این شود. هر های شاخص مشخص میبا بویهبطورموقتی 

یت ؤ( یک شناور کوچک )به آسانی قابل ر3( یک طناب با همان طول عمق آب و )2(؛ )kg10-5پائین )

به آسانی منتقل  درصورت نیازیا  و مستقر کرد راحتیتوان به را می اجزاء. این باشندمیروی سطح( 

  کرد. 

یک سرعت متعادل به جلو حرکت  باشود و قایق ( در نقطه از پیش تعیین شده آزاد می1اولین لنگر )لنگر

بطور متوالی صفحات کنکتور های متصل به بویه ازجمله، مهاربندی عناصر خطوطبه صورتیکه کند می

که قبالً در دریا آزاد  طنابینزدیک به  و آیداز جهت مخالف میسپس قایق ند. شو رهاسازیداخل آب ب

 شود. یابد، که از لنگر شروع میدومین بخش اصلی استقرار می درمرحله بعددهد. نور میماشده بود 

شبکه ( 13)، طناب شدهبه هم متصل  طنابمرکزی اصلی، دو  طنابنصب اولین  تکمیلبرای  درنهایت

 د. نکن( متصل می10)کنکتوررا به صفحه 

د. در شکه در پایان نصب اشغال خواهند باشد بسیار مهم است که مسافت بین دو لنگر کمتر از مسافتی 

[( را 10]کنکتور صفحه  و[ 13ماند و آخرین اتصال )بین طناب شبکه ]شل می طنابچنین روشی، 

 ل کرد. یکمتتوان به آسانی می
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استفاده همان روند از نیز ند اقرار گرفته طناب مرکزی اصلی دیگر، که موازی اولین طناببرای نصب دو 

 . شودمی

تحت فشار و تنش قرار  ،شیچرخ طنابیا و تاج لنگر  متحمل طناب، سه طنابهای جانبیقبل از نصب 

 شود. شان مینهائی ضعلنگرها در مومنجر به قرارگرفتن طوری که بگیرند، می

با استفاده از یک استوانه گردان و به دقت ، بلکه باید دنفتاتوجه: لنگرهای شخمی نباید به کف دریا بی

 د. یابکاهش  لنگرها وارونه قرار گرفتن رند تا خطبروپائین 

 جانبي  مهاربندینصب خطوط شبكه و خط 

شوند متصل میصفحات کنکتور به خطوط مهاربندی شبکه ند، شداصلی نصب  طنابزمانی که سه 

تواند می قایق یکگیرند. برای این وظیفه مورد استفاده قرار می هاغواص(. 27)خطوط سبز در شکل 

)خطوط  تر طنابها انجام دهدبرای اتصال راحترا  کار کشیدن طنابها و آوردن صفحات نزدیک بیکدیگر

  (. 27آبی در شکل 

)لنگر،  مهاربندی شوند. اجزاءمشخص می« موقتهای شاخص بویه»توسط قبل، استقرار لنگرها از نقاط 

در داخل  ،نصبو قبل از  هبارگیری کردروی کشتی توان ها و طناب( را میزنجیر، خط لغزشی، قالب

 د. نمومونتاژ ساحل( دور شده از ) کشتی

 استقرار لنگرها  شرو

  ، شده عییناز پیش ت اطروی نق هالنگریک از ـ آزادسازی هر 

 ،دنشومتصل میبه هم  مهاربندی وطکه خط، جائیسیستم شبکه هایـ حرکت قایق در جهت بویه

متصل  کنکتور به صفحهرا  طنابسر قالب  هاغواصشود و ـ یکبار در بویه، قایق به بویه متصل می

 ،کنندمی

سمت  در مهاربندی طنابهایهمان سمت و سپس برای  درجانبی دیگر  طنابهایـ این عملیات برای 

  شود. مخالف تکرار می

 سازی و بررسي پس از نصب محكم

 است و اینکه همهشکل اینکه شبکه مربعی ، بمنظور اطمینان از لنگرها بعد از استقرار طنابهاسازی محکم

 . استشده باشد، مهم لنگرها تقسیم روی  بارها بطور یکسان

 کرد.  نصبشکل را  روی عقب قایق  V، یک طناب یدکی توان می سازیبرای عملیات محکم

سه لنگر خطوط  .توان با این طناب یدکی باال کشیدسپس خطوط لغزشی همه لنگرهای شبکه را می

 در ابتدا باید محکم شوند. و روی همان سمت سیستم شبکه  ،مرکزی اصلی
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کند و همان طور که تنش افزایش شروع به حرکت می همدر نتیجه باال کشیدن لنگر، بویه سطحی 

 کند. ور شدن مییابد، بتدریج شروع به غوطهمی

روی خود قایق پشتیبان  .توان با قایق پشتیبان تأیید کردرا می قرارگرفتن صحیح بویه ها در یک راستا

 کند. سازی فراهم میمحکم ی مدتی در طلبرای قایق اص هایی راشود و جهتها مهار میبویه

توسط قایق و راهنمایی قایق برای  هاها، ارزیابی تنش مناسب اعمال شده به لنگربا مشاهده شناوری بویه

د. اگر ندر مکان مناسبی قرار دار هاپذیر است که لنگرزمانی امکان خطوط فقط ،متوقف ساختن کشش

باشد، بسته شده بسیار محکم  طناباگر  و شناور خواهند شد یها زیادباشد، بویه شل خیلی طناب

 ور خواهند شد. و غوطه در آب فرو رفتهها بویه

روی  بعداز آنه و کسمت مخالف شب درمرکزی اصلی  طنابهایسپس این عملیات روی سایر لنگرهای 

 شود. تکرار می مهاربندیکناری  طنابهای

)زیر نقلیه  لبا استفاده از وسائ ترجیحاًیا  هاغواصهای بعدی توسط بررسیانجام از نصب قفس،  پس

 که:  . باید بررسی شودشود(، توصیه میROVند )شوکنترل میکه از راه دور ( یآب

 ،اندشدهچرخند و به درستی تعبیه ـ لنگرها نمی

 ،دگردمقاومتشان منجربه کاهش ند که ادهشپیچیده یا بافته نند و ارفتهگها به درستی قرار ـ طناب

  ، و در موقعیت مناسبی قرار دارندشده های اتصالی بدرستی نصب ـ همه قالب

پالستیکی  هایتگهمه صفحات شبکه با  ،پس از استقرار بهتراست ،برای مدیریت محل پرورش

ها و مشکالتی که به پیگیری نیاز ناهنجاریبتوانند کند تا به کارکنان کمک می کار. اینگذاری شوندشماره

 ،ثبت کنندشناسایی و دارند را 

سازد. قبل از نصب ساده مینیز را  نگهداری ه منظورب ،شبکهصفحات ، ثبت سابقه با تگکردن دار شماره

  شوند. حلقه قفس، خطوط زنجیر مهار به صفحات متصل می

های ماهی آماده و برای استقرار قفس شدهو شبکه به درستی نصب  مهاربندی هایسیستمدرنهایت 

 هستند. 

 

 

 HDPE. اجزای قفس 4

های شناور ای به عنوان ماده اصلی برای ساخت قفس( کاربرد گستردهHDPE) متراکماتیلن های پلیلوله

است.  هپلیمریزه شدگاز اتیلن آمده از های پالستیکی بدست از رزین گروهیک  متراکماتیلن پلیدارند. 
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زیرا معموالً برای انتقال مایع و  ،ای در دسترس هستندگسترده صورتب HDPEهای ساخته شده از لوله

یک ماده  HDPEهای شوند. عالوه بر این، لولهاستفاده می های گاز(لوله و های آبیاریسیستمدر )گاز 

مقاوم به نور  و پذیر، ضد ضربهزیرا با دوام، انعطاف ،هستند آبزیان پرورشعالی برای ساخت قفس 

  به نگهداری نسبتاً کمی نیاز دارند.  ،اگر به درستی نصب شوند( هستند و UVفرابنفش )

 

  HDPEخصوصيات قفس 

 HDPEهای لوله

  HDPEانواع 

آنهایی که برای ساخت قفس استفاده  .ها وجوددارنداستفاده برای لولهمورد HDPEمتفاوت  نوعچندین 

مقاومت مورد نیاز حداقل این کدها به  ISO 4427مطابق هستند.  PE100یا  PE80عمدتاً  ،ندوشمی

(MRS لوله ربط دارد که بعد از )سال در یک دمای  50c ْ20 شودمیبار بیان  راساسو به گیری شداندازه : 

 ؛ PE80 (=MRS 8.0)ـ 

 . PE100(=MRT 10.0)ـ 

PE80 درجه ای از HDPE فشار حداقل دهد که لوله در یک را نشان میN/mm8 در یک عمر خدماتی ،

خواهد بود.  N/mm10فشار حداقل این ، PE100خواهد ترکید. در مورد لوله  c ْ20 دمای ساله در 50

های ساخته شده لوله. با ابعاد یکسان داریمPE100 وPE80  هایکنیم ما لولهکه، فرض میاین این یعنی

مل تح PE80های ساخته شده از لوله را نسبت به االتریممکن است فشار عملیاتی ب PE100از ماده 

 د. نکن

  و 3g/cm  945/0 به ترتیبآنها مقادیر جاذبه ویژه بوده و  100PEتر از تا حدودی پائین 80PEچگالی 
3g/cm 9508/0 باشدمی . 

 HDPEشده با تر از قفس ساختهتر و قویسخت PE100 HDPEبنابراین، یک قفس ساخته شده با 

PE80  و در جابجایی بارهای دینامیک  شتهابعاد یکسانی داخواهد بود، با فرض اینکه هر دو لوله

 د. نپذیری نسبتاً کمی دارانعطاف

 ها قطر لوله

شود. قطر متر بیان میمورد استفاده برای ساخت قفس معموالً به میلی HDPEهای قطر بیرونی لوله 

بیشتری نیاز خواهد  شناورید کرد. مکان بازتر، به نیروی نحلقه قفس را تعیین خواه شناوری توانها لوله
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داشت )برای مثال، وزن بیشتری برای حفظ حجم قفس نیاز خواهد بود( و بنابراین نیاز است قطر لوله 

 شود. تعیین می HDPEها بر طبق قطر لوله های براکتتر باشد. اندازهیشب

تلف با درجات مخ HDPEهای فشار یک خصوصیت مرتبط برای ساخت قفس نیست. اگرچه، لوله

توانند ها میلوله و دادهبار نشان  صورتشوند، که فشار آب را ب( تولید میPNمقاومت )درجات  -فشار

گوناگون دیواره لوله و در نتیجه وزن،  هایبر ضخامت PNدوام بیاورند. درجات مختلف  c ْ20در 

تر باشد، ضخامت لوله باال PNداللت دارند. بنابراین هرچه قفس پذیری مقاومت، استحکام و انعطاف

 خواهد بود. بیشتر دیواره لوله 

بندی درجه برای( به عنوان روشی SDR) "نسبت بعد استاندارد"از  HDPEبسیاری از تولیدکنندگان لوله 

 شود: و به صورت زیر بیان می بودهنسبت قطر لوله به ضخامت دیواره  SDRند. نکاستفاده می هالوله

SDR=D/S  
 که 

D :( قطر بیرونی لولهmm ) 

S( ضخامت دیواره لوله :mm .) 

 متری دارد. میلی 8/27ضخامت دیواره  ،مترمیلی 250و قطر  SDR 9مثال: یک لوله با 

درجه  ،باال SDR، دیواره لوله نازکتر خواهد بود. همچنین، یک لوله با SDRبنابراین با یک نسبت باالی 

 دارد.  یفشار باالتر پائین درجه SDR با و یک لولهشته دا یترپائینفشار 

برحسب میزان ها شود، لولههای مدور استفاده میبرای ساخت قفس HDPEهای زمانی که از لوله

شعاع برای بستن و جوش دادن یک قفس گرد تقریباً حداقل شوند. بطور کلی، شان محدود میخمیدگی

 تا شعاعقبل از پیچیدن تواند متری میمیلی 250که یک لوله اینبرابر قطر بیرونی لوله است. این یعنی  25

(. این محاسبه بر طبق ضخامت mm6250=25×25بصورت گرد در آورده شود )متری،  25/6حدود 

د ابعابا نسبت  HDPEهای شعاع خمیدگی را برای لوله 15کند. جدول دیواره لوله و دمای هوا تغییر می

  (. SDR)دهد می ارائهاستاندارد متفاوت 

 
 HDPEهای . شعاع خميدگي لوله15جدول 

 شعاع خميدگي )حداكثر توصيه شده(  (SDRنسبت بعد استاندارد )

 قطر بيروني × 20 9

 قطر بيروني × 23 11

 قطر بيروني × 25 13
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 قطر بيروني × 27 21

 

 شناوریبرخی از جزئیات فنی، نظیر ضخامت دیواره لوله، وزن هر متر لوله و نیروی  17و  16های جدول

و قطر لوله که غالباً در ساخت قفس مورد   PNمقدار آن برای  ،PE100و  HDPE PE80 لوله  در هر متر

  . دهندرا ارائه می گیرنداستفاده قرار می

و  HDPE PE100های نوع متری دارد، که با لوله 60دوگانه، یک محیط  هایمثال: یک قفس با لوله

PN16  معادل  ینیروی رانش ،مترمیلی 250با قطرkg3924 خواهد داشت: 

(kg3924 =kg7/32 ×m1202= لوله×m60.) 
 HDPE PE80. خصوصيات لوله 16جدول 

 HDPE PE 80های لوله

PN16 PN 12.5 PN 10  PN 6.3  اندازه

 (قطر)

لوله 

 ( مترميلي)

SER9 SER11 SER13.6 SER21 
B W T B W T B W T B W T 

7/5 8/3 3/12 3/6 3/2 0/10 9/6 6/2 1/8 - - - 110 

4/7 9/4 0/14 2/8 ¼ 4/11 9/8 4/3 2/9 - - - 125 

2/9 1/6 7/15 3/10 1/5 7/12 2/11 2/4 3/10 - - - 140 

1/12 0/8 9/17 4/13 7/6 6/14 6/14 5/5 8/11 4/16 7/3 7/7 160 

3/15 1/10 1/20 0/17 5/8 4/16 4/18 0/7 3/13 7/20 7/4 6/8 180 

9/18 5/12 4/22 0/21 4/10 2/18 8/22 6/8 7/14 6/25 8/5 6/9 200 

8/23 9/15 2/25 6/26 2/13 5/20 8/28 9/10 6/16 4/32 3/7 8/10 225 

6/29 5/19 9/27 8/32 3/16 7/22 6/35 5/13 4/18 1/40 0/9 9/11 250 

1/37 4/24 3/31 2/41 4/20 4/25 6/44 9/16 6/20 2/50 3/11 4/13 280 

0/47 9/30 2/35 2/52 7/25 6/28 6/56 3/21 2/23 6/63 3/14 0/15 315 

6/59 3/39 7/39 3/66 6/32 2/32 9/71 0/27 1/26 8/80 1/18 9/16 355 

8/75 8/49 7/44 1/84 5/41 2/36 4/91 2/34 4/29 6/102 0/23 1/19 400 

0/96 0/63 3/50 6/106 5/52 9/40 6/115 4/34 1/33 0/130 0/29 5/21 450 

- - - 5/131 8/64 4/45 8/142 5/35 8/36 4/160 9/35 9/23 500 
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 HDPE PE100های . خصوصيات لوله17جدول 

 HDPE PE 80های لوله

PN25 PN 16 PN 10  PN 6  اندازه

 ()قطر

لوله 

 متر()ميلي

SER 7.3 SER 11 SER 16.8 SER 26 
B W T B W T B W T B W T 

0/5 5/4 1/15 3/6 2/3 0/10 3/7 2/2 6/6 - - - 110 

4/6 8/5 1/17 1/8 1/4 4/11 5/9 8/2 4/7 - - - 125 

1/8 3/7 2/19 3/10 1/5 7/12 9/11 5/3 3/8 - - - 140 

6/10 5/9 9/21 4/13 7/6 6/14 6/15 5/4 5/9 1/17 0/3 2/4 160 

4/13 1/12 6/24 9/16 5/8 4/16 7/19 7/5 7/10 7/21 8/3 9/6 180 

5/16 9/14 4/27 9/20 5/10 2/18 3/24 1/7 9/11 7/26 7/4 7/7 200 

9/20 9/18 8/30 4/26 3/13 5/20 8/30 9/8 4/13 9/33 9/5 6/8 225 

8/25 3/23 2/34 7/32 4/16 7/22 1/38 0/11 8/14 8/41 3/7 6/9 250 

4/32 2/29 3/38 0/41 5/20 4/25 8/47 8/13 6/16 5/52 1/9 7/10 280 

0/41 9/36 1/43 0/52 9/25 6/28 4/60 5/17 7/18 3/66 6/11 1812 315 

1/52 8/46 5/48 1/66 8/32 2/32 7/76 2/22 1/21 3/84 6/14 6/13 355 

1/66 5/95 7/54 9/83 7/41 3/36 5/97 1/28 7/23 1/107 6/18 3/15 400 

7/83 3/75 5/61 2/106 8/52 9/40 4/123 6/35 7/26 5/135 5/23 2/17 450 

- - - 1/131 1/65 4/54 2/152 0/44 7/29 3/167 9/28 1/19 500 

 

 

 ها براكت

قفس را  هکند تا طوقها را به هم وصل میقفس است که لولهدور  هساختاری طوق ءاجزا ی ازبراکت یک

 قفس ضروری است. بودن (. قدرتمندی براکت برای قابل اعتماد 29شکل دهد )شکل 

های شناور اصلی ی لولهرو دو یا چند )یا گاهی حتی چهار( پایه بر بصورتطراحی براکت ممکن است 

درنظر گرفته اضافی  یفضاممکن است های گذرگاه برای لولهد. ونشان داده ش (29( در شکل Aدر ))
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قرار دارد. ممکن است روی آن ( که نرده B، یک پایه موجود است )(D)(. در باالی ستون cد )شو

توانند با ( باشند که میG( و سیستم شناور )F ,Eتور )به اتصال ای برای ویژهها مجهز به نقاط براکت

یک زنجیر ایمنی به پایانی ممکن است برای اتصال  اتصالنقاط ها ایمن شوند. این ها یا طنابلوله

 ازقفسطوق ه و جداشدن گیری از شکستپیش جهترا  بیشترید امنیت تواند که مینمحیطی استفاده شو

های تولیدکنندگان قفس توسطمختلف  یهاای از براکتگسترده طیفگین ایجاد کنند. همدر دریاهای س

و مقاومت  مکان استقرار قفسباید با توجه به  هاطرحاین  هریک از انتخاب که شوندتولید میتوری 

خورده، ها وجود دارند: پالستیک جوشبراکتدرمورد بندی اصلی طبقه شود. چهارانجام مورد نیاز قفس 

  تزریقی و فلزی.  ، پالستیک قالبیچرخشی گیری شدهپالستیک قالب

 HDPEبه هم جوش خورده  ءاجزادیگر و  HDPEهای های پالستیکی جوش خورده با لولهبراکت

باید به  ء(. این نوع براکت معموالً بسیار قدرتمند است، اگرچه همه اجزا23عکس شوند )ساخته می

ها در یک مکان باز نصب پذیری آن تضمین شود. اگر قفستا دوام ده باشندخورهم جوش  هدرستی ب

ها نقاط (، زیرا این جوش24عکس  -گاه نردهد )تکیهشوروی پایه اجتناب ه باید از جوش لبشوند، 

 ند. گیرقرار میکه با حرکات مستمر امواج در معرض فرسودگی  کنندایجاد میپایه  فلزضعیفی را روی 

 هابراکت نوع شناور پر کاربردترین HDPEهای های پالستیکی قالبی چرخشی احتماالً در قفسبراکت

بدین صورت شوند، تولید می« گیری چرخشیقالب»(. آنها با تکنیک صنعتی 26و  25هستند )صفحات 

د. شومیو سپس تا نقطه ذوب پالستیک گرم پر شده ( PEیا  HDPE)که قالب یک براکت از پالستیک 

شود. های قالب پراکنده میبطور یکنواخت تا دیوارهو چرخد، پالستیک ذوب شده همان طور که قالب می

پالستیک  ،هاشود. این انواع براکتآماده میسپس قالب سرد و باز شده و براکت پالستیکی برداشته و 

آنها تأثیر بر قدرتمندی طراحی خصوصیات ساختاری اصلی  نوعضخامت پالستیک و  جامد نیستند و

تر( تا باالی سبک های)برای مدل kg20-15تواند از طراحی، وزن این عناصر می براساسگذارند. می

kg50  د نشویشده پر میورتان منبسطها با رزین پلی( تغییر کند. برخی از مدلترمحکم یهامدل)برای

 د. شوجلوگیری آنهاها را افزایش داده و از تغییر شکل نهاآاستحکام تا 



                                                                                   

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هایساخته شده با لوله HDPE. براكت 23 عكس                                . طرح براكت استاندارد 29شكل 

 جوش خورده،كه به HDPEهای يا با لوله   HDPE                                )دو لوله شناور، باالبری جانبي(

 است كف پايه تقويت شده

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توليد شده با تكنيك  PEهای . براكت25 عكس           ساخته شده با  HDPEهای . براكت24 عكس    

 چرخشي گيریقالب                               كه روی يك قفس تعبيه شدند. HDPEهای لوله   

 های لوال روی پايه )پيكان قرمز(،توجه كنيد  جوش 

 استحكام كمتری دارند.             
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 يگيری تزريققالب با . براكت پالستيكي27 عكس              گيریتوليد شده با قالب PE. يك براكت 26 عكس

 چرخشي، قبل از نصب            

 

 سازی جدا شده. براكت غيرقابل پياده29 عكس

 

 فوالدی براكت يك شده جدا اجزاء. 28 عكس

 گالوانيزه                    
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 سازی مونتاژ شده. براكت غيرقابل پياده30 عكس

 

( با فرایندی متفاوت از آنچه که توضیح داده شد تولید 27عکس های پالستیکی قالب تزریقی )براکت

( در یک بشکه گرم شده HDPEیا  PEاتیلن )پالستیک پلی تزریقهای قالب تزریقی با شوند. براکتمی

د. شوند که سرد و سخت مینشوترکیب شده و سپس در یک قالب تزریق می درآنجا شوند، کهساخته می

گیری هستند، اما  از آنچه که با قالب مستحکمیجامد و بسیار  هایسازههای قالب تزریقی براکت

 هستند. تر سنگین شود،میچرخشی تولید 

های پالستیکی، ای داشتند، اما با افزایش استفاده از براکتکاربرد گستردهدرگذشته های فلزی براکت

 هنوزاگرچه (، 28عکس گیرند )مورد استفاده قرار می بستههای در مکان درجه اولدر فلزی های براکت

های شوند. براکتتوسط برخی از تولیدکنندگان تولید می ،های فوالدی مخصوص کارسنگینبراکتهم 

یکدیگر ساخته  هب قطعاتدن کرفلزی معموالً از آهن گالوانیزه )صفحه روی( یا با جوش دادن یا پیچ 

های پالستیک باشند، اما کاربردشان برای تر از براکتهای فلزی ممکن است ارزانشوند. براکتمی

که زنگ زدن )خوردگی گالوانیزه( اول شود. باز بخاطر دو محدودیت اصلی توصیه نمیروهای مکان

های پالستیکی ممکن لولهدوم اینکه تأثیر بگذارد و براکت بر قابلیت اطمینان ممکن است با گذشت زمان 

  فلزی آسیب ببینند.  براکتسائیدگی مستمر در مقابل  بر اثراست 

به عنوان  ،شودزمانی که براکت اصلی خراب می طراحی می شوند تاطوری ها بویژه برخی از براکت

 مکان نصب کرد درتوان به طور مستقیم مکمل را می یهاگاه موقتی استفاده شوند. این براکتیک تکیه

 (. 30و  29)صفحات  نمودها تعبیه روی لولهکه قفس در حال کار است  زمانییا  و
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شوند. آنها جایگزین  باید دراسرع وقتاصلی  هاییک راه حل موقت هستند و براکت تاشوهای براکت

شامل بریدن  فرایندشود، زیرا این های اصلی معموالً در خشکی اجرا میها با براکتجابجایی براکت

برای ها و جوش دادن مجدد لوله یگزینجا براکت جایگیری، حذف براکت شکسته، HDPEهای لوله

 طوق کامل است.  گیریشکل
 

 وزنه و لوله نگهدار ندههای نگهداروزنه

 برایهای متغیر حفظ شود. دو روش اصلی شود تا حجم قفس در جریانسنگین  قفستوری نیاز است 

یا استفاده از یک لوله و چند گانه نده های نگهدارکردن یک تور وجود دارند: استفاده از وزنهسنگین 

  گیرند. ها و اصالحیات این دو سیستم هم مورد استفاده قرار می. برخی از ترکیبوزنهنگهدار 

 
 نگهدار  وزنهمختلف  های. سيستم30شكل 

(. معموالً برای 31-36تور هستند )صفحاتن کردن سنگیهای نگهدار چندگانه روش متداولی برای وزنه

شوند. این طناب را ثابت می لوله طوق قفسترین به بیرونیبا یک طناب چندین وزنه،  ،هر براکت

شود(. طناب باید چند متر توان به لوله یا به براکت وصل کرد )اگر براکت با یک نقطه اتصال طراحی می

ه ( ب35عکس )وزنه ها طناببا ( یا 31عکس ها )وزنه اقفس باشند. تور یا ب یبلندتر از دیواره تور

   د. انیافتهقفس توری امتداد تا طناب پایه سطح متصل می شود که از  طنابهایی
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د نوابسته خواهقفس های نگهدار معموالً به ابعاد تور، اندازه شبکه و خصوصیات محیطی مکان وزنه

های تر نیاز دارند. وزنههای سنگینهبه وزن ،تر و امواج بزرگتروسیع ت آبیناجریاتوریهای واقع در بود. 

 (. 36و  32، 31شوند )صفحات نگهدار معموالً از بتن ساخته می

با بتن ساخت، که یک بخش زنجیر در  PVCای از لوله با پر کردن تکه خیلی سریعتوان میها را وزنه

به طناب نگهدار و آمده  بیرونبتن  اززنجیر به قدر کافی  حلقهشود، طوری که باالترین ور میآن غوطه

   تور متصل شود.و یا خود 

 یابد. کاهش می %50 تاشود ور مینکته: وزن بتن زمانی که در آب غوطه

آماده را  یوزنه نگهدار بسیار ارزانتوان هم میهای توری پر شده با سنگریزه و شن با استفاده از کیسه

شان پاره شده هایتوریارزان هستند، اما ممکن است بسیار اگرچههای وزنه این کیسه(. 33عکس کرد )

 . و مصالح درون آنها به بیرون بریزد

های نگهدار استفاده کرد توان به عنوان وزنهمیهم هر متر( بازای  kg40لنگر ) بزرگ از قطعات زنجیر

 (. 34عکس )

، باشدکه به تور بافته شده آویزان  و یا از پایین طناب عمودی ازخود توریاین که وزنه به طور مستقیم 

طول طناب وزنه باید به قدر کافی طوالنی باشد تا مانع از تماس وزنه با تور شود. باید  .بسیار مهم است

بدینوسیله و  هفرو کرد پایه تورتوان در را می های نگهداروزنه؛ تور توجه شود« دستپائین »به جهت 

 ن( پوشاند2یا )و ( طوالنی کردن طناب وزنه 1با )یا . پیشگیری کردسائیدگی ناشی از  تور آسیباز 

 توان از آن جلوگیری کرد. با تور اضافی می توری

وزنه نگهدارنده است. یک لوله « وزنهنگهدارنده لوله »استفاده از یک  ،کردن تورسنگینن روش دیگر 

همراه با  ،ساخته شده است  جوش خوره به لوال HDPEهای یک سیستم فروبر مدور است که از لوله

 همکابل معموالً  یا. این زنجیر اندکه داخل آن شن ریخته HDPEهای ولهلکابل فوالدی یا  و یک زنجیر

از شرایطی در هر  معموالًشود.  سازی برای جلوگیری از لغزش ایمناست که بهتراندازه لوله است و 

این تأمین معموال  و، دربیاید ارزان ترشان خرید و حمل و نقل  کهاستفاده می شود  هوزن موادی برای

  پذیرد.صورت میمبدأ از نزدیک ترین  هم مواد

محاسبه  وبینی پیش ،کند و عمدتاً بر طبق جریان آباندازه قفس تغییر میبراساس  ،وزنهوزن لوله  

  شود. می
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 از ،متر )برای مثال مورد استفاده برای پرورش سالمون( 90-160هایی با محیط برای مثال در قفس

مدیترانه متر، )مورد استفاده در دریای  60-90های کوچکتر با محیط و در قفس kg/m 70تا 40های وزنه

 شود.  استفاده می kg/m 40تا 15های برای پرورش ماهی خاردار اروپایی یا ماهی سیم سرطالیی(، از وزنه

                                                                 اند: های بتني كه نادرست نصب شده. وزنه32 عكس         نصب صحيح -های نگهدار بتني. وزنه31 عکس 

                 های طناب وزنه نگهدار عمودی بسيار كوتاه است و وزنه                                                                

 .شوندنگهدار از تور آويزان مي                  

 عنوان وزنه.دار مورد استفاده ب. زنجيرهای ميانه34 عكس    های پر شده از شن، سنگريزه يا . كيسه33 عكس

         استفاده از زنجيرها بعنوان وزنه در اولويت است. بخاطر      های قلوه سنگ ريز برای استفاده به عنوان نخاله

                 ها يا ساير با بتن، سنگ آب، در مقايسهاينكه وزن فوالد در                                                 وزنه نگهدار

                                                                        است.                    مواد بيشتر    
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 های چندگانه. نمای كلي سيستم وزنه بندی با وزنه36 عكس           های وزنه . تور ثابت شده روی طناب35 عكس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . حلقه نگهدار متصل به پايه براكت38 عكس          مدل به وزنه. اين  HPDE. عامل اتصال لوله 37 عكس

 نشان   لوله  لوله وزنه )كه با قسمتي ازكه دهد نشان مي 
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   شود )به رنگ َشده( چطور به طناب نگهدار ثابت مي داده

 يدكي  هایوزنه چطور   پالستيكي( و   چشمي  با  زرد

 كه نشان داده   زنجيری  )همانند  اضافه شوند  توانندمي 

 نقطه توان به عنوان يكحفره آزاد مي ابقيمشود(. از مي

                                  استفاده كرد. تور برای  اتصال 

چند ترجیحا گاهی اوقات البته قفس است )دور  هوزنه حداقل همانند طول طوقنگهدارنده لوله طول 

متغیر بر طبق طراحی قفس ساخته ای با قطر درونی معموالً با لوله و شود(تر انتخاب میمتر طوالنی

های همانند وزنهلوله وزنه (. 39عکس متر( )میلی 400متر تا میلی 120شود )برای مثال از حدود می

( 38عکس پایه براکت )از ( یا 37عکس ) هترین لوله روی طوقبیرونی از ،های ثابتنگهدار، با طناب

تور بطور مستقیم روی خط لوله  پایهقرارگرفته در توان با خطوطی از خط . تور را میشودمیآویزان 

 د. نموپائین وزنه نگهدار محکم  خطوطیا روی وزنه 

خواهد بهتر حفظ شکل پایه تور و حجم قفس را بااینحال ها ست، تر از وزنهقیمت اگرچه گرانلوله وزنه 

قرار دارد بهتر  ت آبیناساختار تا حدودی سخت است و زمانی که در معرض جریا دارایکرد، چرا که 

 (. 39عکس کند )عمل می

اند  ها در مکانی مهار شدهپایه تور در مواردی که قفس نگهداشتناستفاده از یک لوله وزنه برای محکم 

به طوری شده است(،  منعت شدبه اینکار )اگرچه تواند بسیار مفید باشد می هستند،بسیار کم عمق  و

)توجه: پایه تور را می توان محکم بست ، و بستر دریا توربرای اطمینان از حداکثر فاصله بین پایه  که

 شود(.های کم عمق توصیه نمیمکان استفاده از

 قفس ساخت طوق دور

 کند. قفس بسته به مدل قفس مونتاژ شده تغییر میدورساخت طوق های روش

اندازی نیاز دارد که به قدر کافی به دریا نزدیک باشد تا راه یقفس به فضای بازدورساخت یک طوق 

این گوناگون  قطعاتهمه برای تا  باشددر زمان تکمیل ممکن سازد و به قدر کافی بزرگ را آسان قفس 

 ها لوله همه اتصال جا براید و جای داشته باشهای پلی استیرن و غیره( توانهها، اسها، براکت)لولهکار 

 . را داشته باشدطوق برای تشکیل 

منبع تغذیه یک تسهیل کند.  ساخت نهائی طوق را تواندیا ماشین لودر تا حدود زیادی مییک کامیون 

 ژنراتوریک  نباشد،اگر خطوط برق در دسترس فلذا ، است دستگاه جوش الزم کار بانیز برای 

  .موردنیازخواهدبود
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شود تا حمل و نقل را از بند به مكان ( لوله وزنه موقتاً روی نرده قفس متصل ميa: وزنه نگهدار. لوله 39 عكس

 نصب شده وزنه  نگهدار لوله يك( bنصب تسهيل كند؛ 

 مونتاژ طوقه 

صورت دو لوله لبه های گرمایش با ه شوند. جوش لبمونتاژ میه با یک دستگاه جوش لب HDPEهای لوله

شوند. متصل می لوله محکم بهمدر نتیجه دو و  شدهنقطه جوششان ختم رسیدن که به ییتاجاپذیرد، می

 روند مونتاژ به شرح زیر است: 

 تاحدودی هاشود. قطر این استوانهاستایرن  پر میهای پلیدر ابتدا با استوانه HDPEـ هر لوله جداگانه 

 دادکه حتی اگر ها این اطمینان را خواهددر لولهاستایرن  وجود پلیکمتراز قطرداخلی لوله ها می باشد. 

 گرفتگی شوند، قفس همچنان شناور خواهد ماند.آسیب دیده و یا دچار آب هالوله

استایرن لوله با پلیداخل ، استایرنپلیباالی  یشناوربا توجه به قابلیت  ،های قفسمدلبرخی از در  -

 است.پر شده 

به  حلقهدو نهایتا شوند تا متصل میبهم  لبهیک دستگاه جوش  کمک هبطور متوالی ب HDPEهای ـ لوله

  د. نتولید کن راقفس نهایی اندازه محیط 

  شوند. ها روی هر دو لوله ردیف میبراکتسپس ـ 

 شوند. می عبوردادهها ـ سپس نرده مونتاژ شده و از حفره باالیی پایه

 شوند. لوله توزیع می مسیرهای از پیش تعیین شده در طول نیمی از ها در مسافتـ سپس براکت

به شوند تا سرهای مخالف را های مناسب خم میو قرقره  لیفتراكها با کمک یک لولههمه  سپس -

 های اصلی را  ممکن ساخته و نرده ساخته شود. آخرین جوش لبه لوله بدین طریق و شدهمتصل یکدیگر
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شوند ها تصحیح میهای بین براکتشوند و فاصلهها توزیع میهای باقیمانده در طول لولهبراکتسپس ـ 

  (. 45عکس دارند )قراراز یکدیگر فاصله مساوی در یک که آنها  مطمئن شویمتا 

شوند می ثابت HDPEی هاروی سطح لولهسازها ها در محل خود با جوش دادن متوقفـ سپس براکت

، یک زنجیر دور طوقه این است کهممکن است مورد استفاده قرار بگیرد روش دیگر که (. 46عکس )

 . شودثابت  کشیده شده و به هریک از براکتهاقفس 

برای آسانی حمل و نقل  تشود و بطور موققرار بگیرد( مونتاژ میلوله وزنه )اگر مورد استفاده سپس ـ 

 (. 39عکس )شود محکم میروی راهروی طوق قفس سایت، طوقه به 

کیفیت پائین ترین علت های لبه هست. متداولجوشکیفیت پائین  ،HDPEهای نقطه ضعف اولیه قفس

 جوش-میلهمورد نیاز برای ذوب شدن کافی بندی، دما و فشار عدم توجه اپراتور به زمانا، هجوش

که  مطمئن شوداپراتور باید  است. قبل از جوش لبه، نامساعدشرایط طی در  دادن ، یا جوش)الکترود(

غبار باشند و  و یا گرد اندستگاه برای استفاده در مکان خشکی است. تجهیزات نباید در معرض بار

 شرایط بارانی، پرباد یا گردوخاك تعطیل شوند. در  دادن بایدجوش عملیات

 

 

 

 نصب طوقه 

(. نیاز است 47عکس اندازی کرد )آب راه بهبا سر دادن آنرا توان میزمانی که طوقه قفس تکمیل شد، 

زمانی که اجزای قفس  .ها ممکن است تاب خورده یا خم شوندزیرا لوله ،این عملیات با دقت انجام شود

برای به  آسیب ببینند. توانند خم شوند می موردنیازاگر بیشتر از حد  ،خورندروی عرشه سر میدر 

اند مهاربندی که قطری واقع شده طنابتوان با چند های قفس را میحداقل رساندن ریسک آسیب، طوقه

 گرددجلوگیری  هاشکل مدور طوق را حفظ کرده و از خم شدن اضافی لولهتا بدین ترتیب تقویت کرد 

 31اندازی کرد. شکل کاری یا ترکیب هر دو راهیا قایق لیفتراكتوان با استفاده از یک قفس را می هطوق

های و طناب کش بکسل شده طناب یدك با د کهدهمی نشانرا  یک نمای شماتیک یک طوقه قفس

 شوند. نشان داده میدرتصویر قطری با خطوط آبی 
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نکته مهمی که باید به یاد داشته باشیم  بنابراین همیشه تفاوت دارند، به آب انداختنهای نکته: مکان

 ، دهیم ای قرار مینرسیدن به قفس است. برای مثال، اگر آن را در یک منطقه صخرهدی جآسیب 
. به آب اندازی طوق قفس از اسكله       31شكل  

ها قرارداده استيرن در لولههای پلي. استوانه40شكل 

                                                                                                                       ميشوند

 
شوند. نرده هم روی در طول نيمي از مسير لوله توزيع ميها . دو لوله اصلي بعد از ساخت؛ براكت41شكل 

 براكتها سوار شده است.

نکته: نمای باالیی از یک قایق پشتیبانی که یک قفس را در آب بکسل کرده، به سمت چپ می کشد، درحالیکه کامیون 

 اند.کشد. طنابها به رنگ آبی نماش داده شدهدار به سمت راست میجرثقیل
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              . جزئيات سرلوله: استوانه پلي استيرن درون43شكل       شوند.ها بشكل يك دايره كامل خم مي. لوله42شكل 

 حفرهلوله قابل رويت است. همچنين نرده از طريق 

 شود.ها عبورداده ميبااليي براكت

 ها درفواصل يكسان در طول لوله . براكت45شكل         . جوش لبه نهايي دو سر لوله؛ بعد از اين 44شكل 

 شوند.توزيع مي                            شود.جوش دادن، اولين لوله طوقه قفس بسته مي  

 
)پيكان قرمز( ثابت شده است؛  HDPE های روی لوله داخليكننده. موقعيت يك براكت با متوقف46 شكل 

دستي جوش  HDPEها روی لوله قفس با يك دستگاه جوش كنندهكننده است. متوقفلوله بيروني بدون متوقف

 خورده اند.



                                                                                   

77 

 

 بگیرند قرار قفس زیر در ر،یت مانند یالغزنده قطعات ای و لوله مانند یاغلتنده قطعات که شودمی توصیه

مجهز به اندازه مناسب و  قایق باکمک یک توان به آسانی بقفس را میتا به آسانی بتواند حرکت کند. 

یا « شکل V» یدو طناب یدک ،حداقل روی دو نقطه قفسمهم است که کشید. بدنبال موتور بیرونی 

 (. 31نصب شوند )شکل  ،زنجیرهای مهار برای توزیع نیروی کششی

 
های مختلف توجه كنيد، براكت مشكي جايي كه به ها با رنگ. طوقه قفس تكميل شده؛ به براكت47شكل 

 دهد.زنجيرهای مهاربندی متصل است را نشان مي

-80    برای قفسی با محیط باالیمتصل باشند.  قفس نقاط اتصال طناب روی قفس باید به لوله داخلی

 متر باشد.  4مسافت بین دو طناب باید حداقل  ،متر 70

داشته باشند که بطور ویژه برای تحمل نیروهای کششی  مهاربندیهای قفس باید براکت برخی از مدل

متصل کرد.  آنهاتوان به وجود داشته باشد، طناب را می مهاربندیند. اگر براکت وباال طراحی شبسمت 

 هایشوند )همانند قفسهای طوالنی کشیده در مسافتباید قفسها که کنند یمعموماً زمانی نصب  را آنها

  .(تن ماهی یکشش
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شود كه قفس در خشكي مونتاژ شود. اين های قفس نصب ميزماني روی لوله ی. براكت مهاربند48 شكل 

( عامل نقطه aرا داشته باشند:  یروی نقاط مهاربند ديشده اند تحمل نيروهای شد يطراح یبراكتها طور

 قفس يك روی شده نصب یمهاربند نقطه( bقبل از نصب؛  یمهاربند

 
)در دايره آبي( با دو جفت خط زنجير مهار )پيكان قرمز( كه در هر گوشه نشان داده  ی. صفحه مهاربند49 شكل 

 اند. خطوط نارنجي شبيه به خطوط شبكه هستند.شده

 .شوندمي متصل متفاوت قفس دو به مهار زنجير خطوط جفت دو هر: توجه

 

تواند ضخامت لوله را دو برابر کند و از سر خوردن زنجیر مهار یا طناب یدك دور می مهاربندی براکت

 کند. ها روی اجزای پالستیکی قفس جلوگیری میطناب یشسا ایجاد از درنتیجهو  HDPEلوله 

. اگر کشیدن صورت پذیرد کشیدنقطری داخلی قبل از شروع یدك  مهاربندینصب خطوط بهتر است 

بین قایق و قفس حفظ شود متری  50یک فاصله حداقل باید ، باشدتور نصب شده  نی باشدکهازمقفس 

این  ،اگر ماهی داخل قفس توری قرار داشته باشد. دگردتور جلوگیری قایق درون تا از فرورفتن پروانه 

   متر افزایش یابد.  100مسافت باید حداقل تا 

های طوقه، در سمت مخالف یک نیروی رو به پائین روی لبه اصلی لوله ،قفسسرعت باالی کشیدن 

 شناورکه اجزای شود قایق )یعنی لبه داخلی بخش پشتی طوقه( ایجاد خواهد کرد. بنابراین توصیه می

 . سازیدلوله متصل  ی ازبخش به( را شناور روی آبها و سایر مواد ، بویهپاروها)
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ی مهار به صفحات شبکه هاریاز طریق زنج بندیدر محل پرورش ماهی، طوقه هر قفس در سیستم شبکه

 مهاربندیبرای کنکتور از هر صفحه  )زنجیر یا طناب( (. معموالً دو خط49عکس شود )میمتصل مهار 

در کل هشت که شود، می لنگرکنکتور قفس روی چهار صفحه  هرموجود هستند و  هاطوقهیک از هر 

های متر قطر( یا در مکان 25>های بزرگتر )برای قفسگیرند. برای هر قفس مورد استفاده قرار می خط

هر قفس(،  برایکنکتور صفحه  4از  خط 12برای هر قفس )در کل هم کنکتور  صفحه 3داشتن  ،بازتر

 ممکن است ضروری باشد. 

. چهار جفت خط زنجیر ه استنشان داده شدزنجیر مهار به طوقه  خطآرایش اتصاالت  32در شکل 

سازند. نقاط اتصال روی قفس باید متقارن )آبی( را به طوقه متصل میکنکتور هر صفحه  ،مهار )سبز(

های مختلف با رنگ ییهاتوان به آسانی با استفاده از براکتباشند. نقاط اتصال خط زنجیر مهار را می

هر طوقه موجود هستند  مهاربندیبرای  کنکتور از هر صفحه طناب(. معموالً دو 47عکس مشخص کرد )

برای هر قفس مورد  طنابشود، در کل هشت مهار میکنکتور و همان طور که قفس روی چهار صفحه 

برای  طناب 3داشتن های بازتر متر قطر( یا در مکان 25>های بزرگتر )برای قفسگیرند. استفاده قرار می

  (، ممکن است ضروری باشد. کنکتور صفحه 4درکل  هر قفس برایخط  12) کنکتور صفحههر 

که گردد بسیار مهم است. توجه  ،وزن برابرصحیح تضمین توزیع  بمنظورمنظم زنجیرهای مهار  استقرار

زنجیر مهار یکی در سمت هر خط زنجیر مهار به بخش دورتر براکت محکم شده و برای هر جفت خط 

 در حالی که دیگری در سمت راست قرار دارد.  ،چپ براکت قرار دارد

ممکن است بر یکپارچگی قفس  ،اگر بدرستی نصب نشوندزنجیرهای مهار اجزای حیاتی هستند که 

گذاری گیری و عالمتمهم است که سیستم زنجیر مهار از قبل طراحی، اندازهخیلی بنابراین تأثیر بگذارند. 

 از هر اشتباهی در مرحله نصب جلوگیری شود. و شوند 

(. 33خط زنجیر مهار روی طوقه قفس استفاده کرد )شکل  بستنتوان برای از چندین روش مختلف می

نشان داده شد. خط زنجیر مهار برای اولین بار از روی لوله  33ترین گره مورد استفاده در شکل متداول

 ،گذرد، متصل شوندمی توریقبل از اینکه به خط زنجیر مهار که از صفحه  بیرونی عبور کرده و سپس

 چرخد. میها دور لولهبطور متناوب چندین بار 

های مانع از حرکت مکن است، مباشندشده  مهار به قایق پروپیلن()برای مثال پلیاگر خطوط زنجیر 

، یک یتوضع برای جلوگیری از این سکان گیر کنند. محور های قایق یا دوردر پروانه یاو  شدهقایق 

توان به هر خط زنجیر مهار اضافه وزنه کوچک )بلوك بتنی کوچک یا بخش کوچکی از زنجیر( را می

 د. نمو
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 هایزنجير مهار محكم شده به لوله . خط50 شكل   بر خط زنجير مهار ترجيحي )شماتيك( ميرست 32شكل 

                            ای دوگانه يك حلقه قفس لوله            نشان داده شد. 33طوقه قفس. اين گره در شكل       

 
. گره ترجيحي اتصال خط زنجير مهار 33شكل             زنجير خط زی. يك گره متناوب برای ايمن سا51 شكل

 ای دوگانه()شماتيك روی يك طوقه قفس لوله        روی يك گره دوخفت -زنجير مهار روی يك طوقه

 لولهترين لوله، با سر آزاد باقيمانده كه روی بيروني    

 زنجير سازیگره  ترجيحي برای ايمنرو ثابت شده. پياده

 نشان داده شد. 33مهار در شكل              
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 ،مهار  زنجيرسازی  ايمنديگر . يك روش 52عكس 

 با  دو چشمي است )كهبه طناب آبي   حلقهل اتصا

 طناب شيلنگ پالستيكي پوشانده شده تا از سائيدگي

           سپس و شدهمحكمحلقه روی براكت د(.شو جلوگيری

 شده است. های فلزی محكمزنجير مهار روی چشمي  

 های تعبيه شده روی زنجيرهای . وزنه53 عكس            شكلزنجير مهار در سازی خطگره ترجيحي برای ايمن 

 مهار                                                       .ه استنشان داده شد 33              

 

 نصب تور 

شود(. شرح داده می 5دهند )خصوصیات تور در فصل شرح میرا زیر فرایند کلی نصب تور  مراحل

 طی»هم دائماً  که آند؛ باشتفاوت میک تور جدید ممکن است از مکانی به مکان دیگر نصب  مراحل

 د. شوهر گروه از کارگران اصالح می توسطسال دیگر ه سالی باز « میدانی کار

وجود  تور هیچ نقصی در تولیدکه شوند  مطمئنشود تا ـ تور در خشکی باز شده و به دقت بررسی می

 دارد. ن

اتصالی )خطوط سبز  طنابهایهای فلزی باشند، تعداد کافی از چشمی ،ها بیکدیگرنقاط اتصال تور گرـ ا

 طناب یتعدادنیاز به شوند.  هم سرهم )متصل( پهلو به پهلویتورها ( باید آماده شده و 34در شکل 

 ،متر طول دارند 5/1-2که هر یک در حدود عمودی تور را  طنابهایتعداد  ،هابرای اتصال تور به براکت

برای  طنابها(. تعداد داشتخواهد  بستگیها به طراحی براکت تور دو برابر خواهد کرد )طول واقعی

چندین متر طول خواهند  که هریکعمودی خواهد بود  طنابهایبرابر با تعداد  ،اتصال تور به سیستم وزنه

 ها بسته به طول تور و مدل سیستم وزنه متغیر است. داشت. طول این طناب
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ها در سطح نرده رود. طناب باالیی آن روی براکتجرثقیل قایق باال می توسطـ تور داخل طوقه قفس 

 ثابت شده است و طناب خط آب روی پایه هر براکت ثابت شده است. 

 کنند. به سیستم وزنه وصل میاتصالی  خطوطاز طریق طناب پایه را  هاغواصـ 

)بخش تور بین طناب باالیی و طناب خط آب( باید شل شود. همه وزن تور باید « طناب پرش»نکته: 

 توزیع شود. توری اتصال طناب خط آب نقاط  یکایکدر طول 

 

 
 . طرح نصب تور )باالبری جانبي(34شكل 
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  هاطناب و تورسازی الياف،. 5

 الياف

شده  همراهجدید و پلیمرها زیادی با توسعه صنعتی مواد ودتا حداخیر پرورش ماهی در قفس گسترش 

های را برای تورها و طناب یدائماً مواد بدیع  ،در مورد الیاف پلیمری جدید جاریاست. تحقیقات 

 کند. جدید فراهم می

در بخش هم نقش مهمی ، شوندها استفاده میطنابتولید تورسازی و همان طور که برای الیاف مصنوعی 

های توری و توان برای قفسن پلیمرها مییکنند. از همپروری قفسی ایفاء میفرعی صنعت آبزی

  د. ننگهداری و قابلیت اطمینان دارتعمیر ونتیجه مشابهی از نظر قدرتمندی،  و استفاده کرد مهاربندی

، (PESتر )اسپلی ،(PAنایلون یا پلی آمید ) ،هاترین پلیمر مصنوعی برای تورها و طنابمتداول

هم بافته درتوانند پروپیلن میاستر و پلیتیلن با عملکرد باال هستند. الیاف پلیاپلی( و PPپروپیلن )پلی

بسازند. همه این پلیمرها غیرقابل انحالل در آب هستند؛  یبیرکتپلیمر توری با خصوصیات یک شوند تا 

که ، باشندمیآنها مقاومت شیمیایی خوبی دارند و بنابراین برای استفاده در محیط دریایی مناسب 

 . دایننممی تضمینرا تور عالی و بلندمدت و قابلیت اطمینان  یپذیردوام

 

 چگالي 

الیاف اصلی مورد استفاده  رویدهد که بر رفتار شناوری یا فروهای مختلف را نشان میچگالی 18جدول 

 کنند.پرورش ماهی داللت میقفس در 
 . الياف پارچه، چگالي و ضريب تقويت برای برآورد وزن در آب18جدول 

 (g/ccچگالی ) ماده کف
 ضریب تقویت

 آب دریا آب شیرین

 40/0)+(  41/0)+( 70/1 پلی وینیلیدن 

 33/0)+( 35/0)+( 1//54 پنبه 

 32/0)+( 34/0)+( 51/1 رامی 

 31/0)+( 33/0)+( 50/1 لینن

 31/0)+( 32/0)+( 49/1 سیسال

 31/0)+( 32/0)+( 48/1 کنف

 31/0)+( 28/0)+( 48/1 مانیل

 38/1 )+(28/0 )+(26/0 (PESپلی استر ) 
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 37/1 )+(27/0 )+(25/0 (PVCپلی وینیل کلرید )

 30/1 )+(23/0 )+(21/0 (PVAپلی وینیل الکل ) 

 15/0)+( 17/0)+( 20/1 آرامید

 14/1 )+(12/0 )+(10/0 (PAنایلون، پلی آمید ) 

 08/0(-) 05/0(-) 95/0 پلی اتیلن 

 14/0(-) 11/0(-) 90/0 پلی پروپیلن 

 26/9(-) 9(-) 10/0 پلی استیرن )توسعه یافته( 

 

ارشمیدس، یک شیء قانون کند. براساس ن غرق شده تغییر میای که در آزن یک شیء بسته به مادهو

تقویت ضرایب یا شناور باشد. وتواند فرورود بسته به چگالی نسبی خود شیء و ماده اطراف آن یا می

 گیرند. وزن واقعی منسوجات در آب مورد استفاده قرار می محاسبهبرای  (18در جدول )

 برای مثال: 

Kg25  تقویت زیر را دارد: ضرایب تور نایلونی در هوا 

 ؛12/0آب شیرین )+(

 ،10/0آّب شور )+( 

 بنابراین وزن نهایی: 

 kg3)+(=12/0×kg25ـ در آب شیرین: 

 kg5/2)+(=10/0×kg25ـ در آب شور: 

شناوری را نشان  ،ضرب وزن در ضریب تقویتمشناور خواهند شد، بنابراین  1<منسوجات با چگالی  

 خواهد داد. 

استیرن پلی kg 1 در آب شور دارد، بنابراین 26/9ضریب تقویت )+(استیرن : پلیدیگربه عنوان یک مثال 

 خواهد داشت.  kg26/9یا شناوری  -kg26/9وزن نسبی ور در آب غوطه

 ( يا نايلون PAپلي آميد )

 ( 4/1)چگالی = ندهروـ فرو

 پاره شدن ـ بسیار مقاوم به 

 ـ بسیار مقاوم به سائیدگی 

  )دوام( کشیدگی زیادقابلیت ـ 

 پذیری عالی ـ انعطاف
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 های متفاوت ـ ظرفیت باال برای جذب رزین

ها، تورسازی برای قفسدر قفس است. درپروری نایلون پرکاربردترین الیاف مورد استفاده در آبزی

 شوند. تور به طوقه اکثراً با نایلون ساخته میاتصال مورد استفاده برای  طنابهایو  مهاربندی طنابهای

، روبه زوال خواهد گذاشتدر برابر اشعه فرابنفش و نایلون مقاومت ضعیفی نسبت به نور فرابنفش دارد 

و از نور خورشید نگهداری شوند. هر چه تورها  باید دورین همه تجهیزات ساخته شده با نایلون بنابرا

قرار بگیرند، تحمل حداکثر بار و مقاومت  UVدر معرض نور  یترطوالنیمدت های نایلونی ا طنابی

 های ساختاری دارند. ز شکستگینتیجه ریسک باالتری ا در و دبیابیشتر کاهش می شانکلی 

توانند طول هر جزء را پس از بار( که می شکستدرصد در تحمل  23پذیر است )نایلون بسیار انعطاف

 درتحمل شکست که درصد افزایش دهند.  بنابراین، نیاز است  10یک دوره کاری چند ماهه تا حدود 

فشار قرار بگیرد. آزمایش تحت دوباره  ،نایلونی چند ماه بعد از استقرار مهاربندییک سیستم بار برابر 

در معرض ناشی از قرارگرفتن ها و تور های توری نایلونی در عمق بخاطر کشیدگی طنابقفسطول 

 افزایش خواهند یافت. درصد  5-10تا های روی تور بار رسوب زیستی یا وزنه

شود. بعد از چندین بار عملیات می باعث مشکالتی در تورکه شوند، بهم توانند منقبض الیاف نایلونی می

و طراحی درصد کاهش داد. در مونتاژ  3-5شستشوی تور، امکان دارد که ابعاد افقی قفس را بتوان تا 

 . آیدفراهم این پدیده اصالح امکان توجه شود تا  افزایش توراین ضریب  بهتور، همیشه باید 

 ( PEپلي اتيلن )

 ( 94/0-/96ـ شناور )چگالی= 

 پاره شدن ـ مقاومت خوب در مقابل 

 پذیری خوب ـ انعطاف

 ـ کشیدگی پائین 

 UVاشعه ـ مقاومت باال به قرارگیری در مقابل 

 ( PES) سترپلي ا

دارد، بنابراین بطورمتداول برای تورهایی استفاده  UVاستر مقاومت بسیارخوبی نسبت به نور پلی -

ها شود که باید در معرض نور خورشید قرار بگیرند، از جمله تورهای پرندگان تعبیه شده باالی قفسمی

 های تور ضد سائیدگی حول خط آب قفس. و پنل

دارد که این مزیت را  PESاما  ،تر استدرصد سنگین 20-25در جدول  PESدر مقایسه با نایلون، - 

 درصد آب را جذب کند.  10تواند تا باالی کند، در حالی که نایلون میآب را جذب نمی
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زیرا  ،قدرتمند سودمند است ناتبرای تورهای در معرض جریااینکه  PES مهمترخصوصیات از- 

 . کند که تور شکلش را نسبتاً خوب حفظ خواهد کردتضمین می PESکشیدگی پائین ماده 

 ( PPپلي پروپيلن )

 ( 92/0ـ شناور )چگالی=

 پاره شدن ـ مقاوم به 

 ـ بسیار مقاوم به سائیدگی 

شکار استفاده ضدتور پروپیلن کاربرد متداولی در تولید تور قفس ندارد، اما در عوض اغلب برای تورهای 

پروپیلن با اندازه شبکه بزرگ و ضخامت شود )معموالً برای تورهای محافظت پرندگان(. تورهای پلیمی

گیرند، زیرا مورداستفاده قرارمیهم حلزون در پرورش صدف  جمع کنندهریسمان چندال به عنوان 

 تضاد دارد ، شوندکه به تور متصل میها شناوری این الیاف با وزن صدف

 ( HPPEبا عملكرد باال ) اتيلنپلي 

 ( 91/0ـ شناور )چگالی= 

 پاره شدن  برابردرـ مقاومت عالی 

 ـ مقاوم به سائیدگی 

 Royal DSM)یک تقسیم  DSMبا  TMSpectraیا  TMDyneemaاتیلن با عملکرد باال، همانند الیاف پلی

NV یا )Honeywell  ای در اختراع شد. این الیاف کاربرد فزاینده 1990)ایاالت متحده آمریکا( در دهه

 کشیدگی میزاناینکه  خصوصیات اصلی این الیافازعمدتاً برای تولید تور داشته است.  پروری،آبزی

با حداکثر استثنایی تحمل بار در مقایسه دارای درصد در حداکثر تحمل بار( و  5/3کاهش یافته ) هاآن

 سایر الیاف با همان ضخامت هستند. 

 تولید شدند چندین مزیت دارند:  HPPEپرورش که با استفاده از تور با توری 

تر و تر، قویو بنابراین تورهای سبک نخهای تور شدهقطر کوچکتر  منجربه ،HPPE استحکامـ 

  د. شوتولید می یکارآمدتر

هایی هاست )بویژه با گونهها، نفوذها و سایر آسیبتر از سایر الیاف نسبت به گاز ماهیمقاوم HPPEـ تور 

 (. Sparus aurataگیرند نظیر سم ماهی سرطالیی، که گاز می

 دارد. عمر طول دو برابر تورهای نایلونی  HPPEـ تور 

 HPPEهای ، در حالی که طنابدو تا سه برابر بیشتر از تورهای نایلونی است HPPEهزینه تورهای  -

 های سنتی هزینه داشته باشند. توانند تا ده برابر طنابمی
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رسند، اما برخی از معیارهای تجربی برای یک ممکن است الیاف در اولین نگاه بسیار مشابه بنظر می

ات خصوصی 20(. جدول 19توان برای شناسایی صحیح در نظر گرفت )جدول بررسی میدانی سریع را می

شوند پروری استفاده میکند که معموالً در آبزیفراهم میرا الیاف مصنوعی  دسته ازشیمیایی و فیزیکی  آن

 تواند به یک شناسایی تجربی کمک کند. می و
 

 . معيارهای تجربي برای شناسايي الياف مصنوعي19جدول 

 نوع الياف  عناصر شناسايي 

PA PE PES PP HPPE 

 بله  بله  خیر  بله  خیر  شناورها 

هم جوشی به  احتراق 

دنبال یک 

شعله ساده با 

دفع قطرات 

جوش 

 خورده 

به آرامی 

ذوب شده و 

با شعله آبی 

کمرنگ 

 سوزد. می

هم جوشی به 

دنبال احتراق 

کند با شعله 

 زرد روشن 

هم جوشی به 

دنبال احتراق 

کند با یک 

شعله آبی 

 تیره 

به آرامی 

ذوب شده و 

با شعله آبی 

کمرنگ 

 سوزدمی

 سفید  سفید  سیاه با دوده  سفید  سفید  دود 

عطر ماهی  بو 

 مانند کرفس

 شمع سوخته  واکس داغ  روغن داغ  شمع سوخته 

قطرات گرد  بقایا 

جامد، مایل 

 به زرد 

قطرات  قطرات جامد 

متمایل به 

 مشکی جامد 

قطرات 

 ای جامد قهوه

 قطرات جامد 

 

 شيميايي و فيزيكي الياف مصنوعي. خصوصيات 20جدول 

خصوصيات فيزيكي يا 

 شيميايي 

 نوع الياف 

PA PE PES PP HPPE 

 9 5-7/4 9 7 40 (g/den*صنعتی )

شکستگی  منجر بهکشیدگی 

)%( 

20 25 14 18 5/3 

 خوب  متوسط متوسط نسبتاً خوب ضعیف UVمقاومت به نور 

 14/1 95/0 39/1 91/0 97/0 ( 3g/cmچگالی )
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 260-255 135-115 260-250 175-160 152-144 ْ (cنقطه ذوب )

 خوب  خوب  ضعیف  خوب  خوب  مقاومت به قلیا 

 خوب  خوب  خوب  خوب  ضعیف  مقاومت به اسیدها 

 %65جذب رطوبت )%( )

 (c ْ20رطوبت در 

5/4-4/3 1/0 5/0-2/0 0 0 

 

 

 ها طناب

 سیستم شبکه و قاب مهاربندیقفس هستند. از آنها برای خطوط درپروری آبزی ها جزء مهمطناب

 شود. تورسازی استفاده می

 (: 35شوند )شکل ها عموماً به دو نوع تقسیم میطناب

)پیچیدگی در جهت عقربه ساعت یا خالف جهت عقربه شکل Zیا  Sـ طناب پیچیده: با پیچیدگی 

تابیده شده بهم شوند. هر رشته شامل چندین نخ می رشته تشکیل 8یا  4، 3(، و معموالً از است ساعت

نیاز به اگر  تر استتر باشد، مقاومت در مقابل سائیدگی بهتر و طناب بادواماست. هر چه تابیدن محکم

اکثراً در تولید تور رشته ها متوسط  -. پیچیدن نرمشودتر عموماً ترجیح داده میتابیدن نرم، اتصال باشد

  شوند. شود، بخاطر اینکه فوراً توسط ماشین دوخته میقفس استفاده می

یک هسته داخلی ساخته بعالوه رشته،  32 یاو 24، 16، 12 ازبافته  یهرویک متشکل از  -ـ طناب بافته

وانند یک روکش دوالیه تهای بافته می. برخی از طناباست بافتهدرهم های شده از طناب تابیده یا رشته

داشته باشند تا در مقابل سائیدگی مقاومت بیشتری داشته باشند. طناب بافته بدون هسته عموماً زمانی 

 ضروری باشد.  پیچشکشسانی خوب و مقاومت به  نیاز بهگیرد که مورد استفاده قرار می

 

 های انواع طناب اصلي تحمل بار و وزنشاخص حداكثر 

اصلی را  وزن )کیلوگرم در هر متر( و حداکثر تحمل بار )کیلوگرم( انواع طناب 24تا  21های جدول

  دهند. هایی با قطرهای مختلف نشان میبرای طناب

 

 

 تورسازی 
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شوند ماهی است. تورهای قفس هنرمندانه ساخته می ترین جزء در هر سیستم قفستور قفس با ارزش

هستند. همه تورها باید با  بمنظور کاربردی کردن و ایمن بودنو شامل خصوصیات مختلف زیادی 

بطور ساخت تور، فرایند کامل تولید شوند و بعد از هر فرایند و بعد از تکمیل  ممکنباالترین کیفیت 

 د. نکامل بازرسی شو

خورده را د تفاوت بین یک پرورش ماهی موفق و شکست نو طراحی قفس می توان تورویژگی های 

طراحی جداگانه هر مزرعه  مناسب. طراحی، جزئیات، مشخصات و ویژگی های شبکه باید ندنشان ده

 شده است.

، نیازمند توجه به چندین عاملموضوع های توری بسیار قابل اعتماد ضروری است. این داشتن قفس

استفاده، جابجایی و درضمن مقاومت کاهش و اجزای تور، طراحی قفس توری، تولید، مقاومت  ازجمله

 . باشدمیتور  نگهداری

 
 (b) بافته طناب و( a) پيچيده طناب. 35 شكل

 مواد، اندازه، شكل و ضخامت -خصوصيات تور

ای کاربرد گسترده ،نایلونازجنس دار گره تولید کرد. تور گرهیا بیو دار توان یا به صورت گرهتور را می

سنتی در صنعت ماهیگیری داشتند. دار کاربردزیرا تورهای گره ،قفس دارددر پروری در مراحل اولیه آبزی

های . اگرچه، گرهاستو تعمیر آنها نسبتاً آسان داشته دار مقاومت زیادی در مقابل سائیدگی تورهای گره

روی پوست ماهی به ماهی آسیب برسانند، بویژه زمانی که تراکم  توانند با ایجاد سائیدگیجلو آمده می

دار بیشتر از تور(. عالوه بر این، وزن تورهای گره هنگام تعویضیابد )برای مثال در ماهی افزایش می

 گره است. تورهای بی
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در روری پآبزیصنعت دار مورد استفاده در تور بدون گره اکنون تقریباً بطور کامل جایگزین تور گره

تر های  تولیدشان پائینتر باشند، هزینهدرصد سبک 50توانند قفس شده است. تورهای بدون گره می

   .است محکمترتر است و جابجایی آنها آسانو  است، مقاومت باالتری نسبت به ساییدگی دارند

خصوصیات الیاف، اندازه و شکل  باید لحاظ شوند شاملتورسازی  در کهخصوصیات اصلی از جمله 

 . است تور ، بافت و رنگتور

  فيبرپليمر 

توان برای تورسازی استفاده کرد. مواد ای از الیاف مصنوعی میهمان طور که توضیح داده شد، از دامنه

 . متفاوت هستندنگهداری و سایر خصوصیات تعمیر وپذیری، هزینه، مختلف از نظر دوام

است. دنیر یک اصطالح  ارب 210دنیر شده رشته بافتهکت( PAنایلون ) مورداستفادهاده پرکاربردترین م

 متر از یک رشته اشاره دارد.  9000فنی نساجی برای تورهاست و به وزن )به گرم( 
 يك برای بار تحمل حداكثر و وزن. 21 جدول

 ایرشته سه استيل پلي طناب

) طناب قطر
( )MM) 

 وزن

(Kg/m) 

 تحمل حداقل

( BL) بار

(Kg) 

4 008/0 311 

5 011/0 436 

6 017/0 680 

7 023/0 917 

8 030/0 190 1 

9 038/0 495 1 

10 045/0 780 1 

12 065/0 590 2 

14 089/0 540 3 

16 116/0 490 4 

18 148/0 720 5 

20 181/0 830 6 

22 221/0 340 8 

 طناب برای بار تحمل حداكثر و وزن. 23 جدول

 نايلوني يا( PA) آميد پلي

) طناب قطر

( )MM) 

 وزن

(Kg/m) 

 تحمل حداقل

( BL) بار

(Kg) 

4 010/0 320 

5 016/0 450 

6 022/0 750 

8 040/0 345 1 

10 062/0 080 2 

12 089/0 995 2 

14 122/0 095 4 

16 158/0 300 5 

18 200/0 700 6 

20 245/0 300 8 

22 300/0 990 9 

24 355/0 030 12 

26 420/0 965 13 
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24 263/0 780 9 

26 303/0 300 11 

28 356/0 800 12 

30 411/0 600 14 

32 453/0 300 15 

34 517/0 333 17 

36 573/0 270 19 

38 638/0 411 21 

40 719/0 200 24 

42 798/0 060 26 

44 876/0 000 29 

46 957/0 247 31 

48 040/1 700 33 

50 130/1 903 36 

52 220/1 000 43 

56 420/1 000 49 
 

28 485/0 800 15 

30 555/0 750 17 

32 630/0 980 19 

36 800/0 890 24 

40 990/0 990 29 

44 200/1 800 35 

48 420/1 0 20 42 

52 660/1 860 48 

56 930/1 000 56 

60 210/2 850 63 
 

 طناب برای بار تحمل حداكثر و وزن. 22 جدول

 استرپلي باالی سختي با پيچيده

) طناب قطر

( )MM) 

 وزن

(Kg/m) 

 تحمل حداقل

( BL) بار

(Kg) 

4 012/0 377 

5 018/0 575 

6 027/0 809 

8 048/0 407  1 

9 093/0 774 1 

10 076/0 162 2 

12 110/0 069 3 

14 148/0 120 4 

. وزن و حداكثر تحمل بار طناب 24 جدول

 (TMDyneemaيا   TMSpectraاتيلن ) پلي

) طناب قطر

( )MM) 

 وزن

(Kg/m) 

 تحمل حداقل

( BL) بار

(Kg) 

14 096/0 500 18 

16 128/0 600 24 

18 160/0 800 30 

20 193/0 000 37 

22 225/0 100 43 

24 267/0 800 49 

26 331/0 400 60 

28 364/0 400 65 
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16 195/0 292 5 

18 245/0 557 6 

20 303/0 076 8 

22 367/0 585 9 

24 437/0 421 11 

26 512/0 154 13 

28 594/0 194 15 

30 682/0 233 17 

32 778/0 579 19 

36 982/0 473 24 

40 210/1 980 29 
 

30 418/0 500 79 

32 476/0 000 90 

36 602/0 000 105 

40 743/0 000 124 
 

کام حو در بلند مدت استشده وابسپارش( یا  دپلیمریزاسیونخرابی پلیمر )سبب  خورشید فرابنفش اشعه

 ،فرایند تولید الیافدر طول باید همیشه است که الیاف پالستیکی  ترین. نایلون رایجدهدمیکاهش را آن 

 . به آن افزود UVاشعه تثبیت کننده دربرابر مواد مناسب 

 

 تحمل بار  قلتعداد نخ و حدا

 تشکیل شده« γ»و « دنیر»از تعداد  که گیردتعداد نخ برای نشان دادن اندازه نخ تور مورد استفاده قرار می

 ند. اههایی که در هر نخ به هم تابیده شد، یعنی تعداد رشتهاست

اما در تورسازی بدون  دار پذیرفته شده است،یک استاندارد متداول بطورگسترده برای شناسایی تور گره

تر، تولیدکنندگان تور یک واژگان مشترك را هنخ خودش را دارد. برای درك ب ایگره، هر تولیدکننده

ا این بدین معنی نیست که وزن (، ام96/210شود )برای مثال دار استفاده میگره توراتخاذ کردند که در 

 یکسان است. همه این تورها تحمل بار  قل)کیلوگرم در هر مترمربع( یا حدا

دهد. این دنیر را نشان می 210هر کدام که ، است نخ نایلونی 72یک تور ساخته شده از  72/210نایلون 

 ساخته شده است.  210نخ با دنیر یکسان 60خواهد بود که از  60/210تر از یک تور محکمتور 

 براساساین پارامتر، تعیین تحمل بار نخ است.  قلحدا ،ترین روش ارزیابی یک تور بدون گرهصحیح

 تواند به آسانی با یک، میسازیتور دارای مجوزو توسط تأمین کننده بوده  کنندهدرخواستسفارش 
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)نکته: تأیید شود  ،یروسنج استیک ن مجهزبهمقاومت تور که متشکل از یک باالبر  ارزیابی )درجه( گیج

 شوند(. مطرح می ISO 1806تحمل بار در استانداردهای  قلگیری حداای اندازهشهرو

تواند کیفیت ( پارامتر دیگری است که می2m1مساحت سطح استاندارد )معموالً  با وزن یک واحد تور

دهنده کیفیت تحمل بار نشان میزانو همان  هاچشمهیک تور سبکتر، با همان اندازه  .تور را نشان دهد

بنابراین، گیری کرد. اندازه یمیدانمطالعات توان در بهتر نایلون خواهد بود. وزن هر واحد مساحت را می

یکی است، می  بهم معیارنسبت این دو که (، BLبار ) تحملقدرت ترکیب وزن در هر متر مربع و  از

توسط تولیدکنندگان مختلف )با اندازه تولیدشده  یتورهایسه عینی برای مقا استانداردتوان به عنوان یک 

 نمود.استفاده شبکه و تعداد نخ یکسان( 

  وزن وقدرت تحمل بار را در تورهای مختلف نشان می دهد. 2جداول موجود در ضمیمه 

. برای یافتن وزن در هر ه استدشمتر فهرست  1طول × ه چشمعرض  1000وزن به صورت وزن هر 

 مترمربع: 

 2m/kg= وزن در 

 فرابنفش تخريب ناشي از اشعه

 یدرطتحمل بار نخ  قلحدا کاهش نتیجهدرفرابنفش هستند، که  اشعه از یناش بیتخردر معرض  الیاف

 . دارد یدرپ را زمان

 .دهدنشان می UVبرای نایلون در معرض نور  را باقیمانده بار تحمل قلحدا 25 جدول

 
 در هوای آزاد UVدر معرض  رفتهمقاومت باقيمانده در الياف نايلوني مختلف قرارگدرصد . 25جدول 

 رنگ عمل آوری نام الیاف/ قرارگیری

 زمان قرار گیری

25/0 5/0 1 2 3 4 5 6 

           هوای آزاد

           6آمید پلی 

Enkalon 540T UV 20 25 55 70 80 - زرد تثبیت شده - - 

Non-Akzo Nobel - 10 25 35 40 - زرد - - - 

Enkalon 149HR  40 50 65 70 80 85 95 سیاه خشک شده - 

           پلی استر

Diolen 855T - 30 45 55 65 75 80 90 زرد - 

 متر( 1طول × شبكه عرض 1000)وزن هر 

 )نصف اندازه شبكه(
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Diolen 178T - 50 55 60 65 80 85 95 100 سیاه خشک شده 

قرارگیری پشت شیشه 

(mm4) 
          

           پلی آمید

Enkalon 540T 
UV-  تثبیت

 شده
 - - 25 35 45 60 - - زرد

Enkalon 149HR - 55 60 65 70 75 85 - 95 شده کسیاه خش 

           پلی استر

Diolen 855T - 60 65 75 75 85 90 95 95 زرد 

Diolen 178T 
 

 85 90 90 90 95 95 - 100 سیاه خشک شده -

 

های منظم بررسی ،قبل از نصب مجددو باید روی هر تور پاك و تعمیر شده تور،  تعویضاز  پس

ها تحمل بار قابل نخشود و اگر  یاداشت روزانه ثبت دفتر. نتایج باید در یک گیردمقاومت تور انجام 

. مقاومت باقیمانده قابل قبول یک تور به باید مصرف شودنتور دیگر ، ندرا نداشته باش استانداردقبول 

رصد د 60. برای مثال، نخ توربافی مورد استفاده با کمتر از بستگی دارد مربوطه مکاندر قرارگیری 

و نامناسب بوده تور کناری برای مقاومت اصلی درصد  65مقاومت اصلی برای تور پرشی و کمتر از 

 شود.  تعویضباید  یتور

گرفتگی جرم  های ضدتأثیر بگذارند. برخی از پوشش تور تحمل بار قلتوانند بر حداهای تور میپوشش

توانند ها میدر حالی که اکثر پوشش ،نددهدرصد افزایش  5-8تحمل بار تور را تا  قلتوانند حدامی

 درصد کاهش دهند.  30را تا  تور تحمل بارحداقل 

  تورچشمه شكل 

شش  یامربع شکل  یاقفس در دو شکل متفاوت موجود است، درتور مورد استفاده برای پرورش چشمه 

براساس عمدتاً اشکال این و  وجود نداردبجای دیگری در استفاده از یکی آشکاری ضلعی. هیچ مزیت 

شود، در حالی که در ه مربعی ترجیح داده میچشم. برای مثال، در ایتالیا هستندسنتی  های بندیاولویت

 ه شش ضلعی پرکاربردتر است. چشمیونان 

 علم یا توصیه در نظر گرفته شوند: بعنوان کلی هستند و نباید  بیاتنکات زیر براساس تجر
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 ها مزيت -ه مربعيمچش

ه عبور چشماز  براحتیکه دهد ، به آب اجازه میماندهقوی باز  ناتجریا مقابله همیشه درچشمـ شکل 

 کند؛ 

 ؛ رشته های ردیفی توربارهای عمودی در سراسر توزیع دوام بهتر در آب به دلیل ـ 

 ترتعمیر راحتامکان  -

 مضرات  -شبكه مربعي

های زیرا نیاز است تور بریده شود تا پنل میشود،ضایعات بیشتری تولید  ،ـ در فرایند تولید تور قفس

 مربعی ایجاد شوند. 

 ج. اموااز حرکت ناشی ت عمودی اکشسانی کمتر نسبت به حرکقدرت ـ

 

 مزيت  -شبكه شش ضلعي

دارند حرکات عمودی  اثرکشسانی بیشتر درها در معرض حرکت موج قرار دارند هنگامیکه که قفسـ 

 (؛ HPPEهمانند  قدرت کشسانی پائین است، ،بسیار مفید تور هایویژگی ی از)این یک

 فرایند تولید  یـ ضایعات کمتر در ط

 مضرات  -شبكه شش ضلعي

 ـ تعمیر آنها دشوارتر است. 

 آسان نیست.  چشمه تورگیری ـ اندازه

ها و مضرات این توریها و خصوصیاتشان دائماً درکل هیچ ترجیحی بین این دو نوع وجود ندارد و مزیت

 دهندگان به بحث مطرح هست. در میان پرورش
 

 

                             



                                                                                   

96 

 

                                                                 

 . محاسبه اندازه چشمه، پيكان قرمز عرض ده54عكس                                         گيری چشمه  . اندازه36شكل 

       سانتي متر است.  16دهد كه در حدود چشمه را نشان مي

 متر است.ميلي 16( اين تور HMKKبنابراين اندازه چشمه )                                                               

  چشمهاندازه 

متر فاصله بین دو گره مخالف یک شبکه کشیده شده است که به میلی چشمهدر صنعت ماهیگیری، اندازه 

گیری کرد که شامل ( اندازهFMKKگره ) تاکامل گره  چشمهتوان به صورت شود. این را میبیان می

کشیده شده را  چشمهطول داخلی یک  ،(FMG) چشمه کامل . گیج سنجششودمی هم های تورنخ

 ها باشد. دهد، بدون اینکه شامل گرهنشان می

به نصف فاصله بین  (مربعی با چشمه)برای تورسازی  چشمهمدیترانه، اندازه  در قفسدرپروری در آبزی

(. برای 36شکل  -HMKK)یا اشاره دارد ، ه استشد کامال کشیدهتوری ه چشمزمانی که  درها گره

 شود. استفاده میچشمه برای نشان دادن اندازه  ،(EMG)، نصف چشمهه شش ضلعی، طول چشم

بر ده  آنها مربع در یک ردیف و تقسیم طول کلی چشمه 10گیری با اندازه چشمه تورگیری سریع اندازه

هم . این روش شامل ضخامت نخ ضروری است گرفتن میانگیناساساً در هرصورت شود، میحاصل 

 ( 54عکس است ) FMKKگیری ست و بنابراین یک اندازهه
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 چشمهنوع  .کنداشاره دارد؛ بنابراین از سردرگمی جلوگیری می FMGتور به چشمه شش ضلعی اندازه 

 ه مشخص شود. وارباید هم چشمههمراه با اندازه  ،)یعنی مربع یا شش ضلعی(

کنیم، توجه به اندازه و شکل ماهی ضروری است. نیاز است می تعیینرا  چشمه تورزمانی که اندازه 

توان را می چشمههای جوان و نوزاد کوچکتر باشند، در حالی که اندازه تورهای قفس ماهیاندازه چشمه 

باید هم چشمه اندازه  افزایش داد. هر چه ماهی بزرگتر باشد،ماهی رشد  در ضمنبا تغییرات نهایی تور 

 کارینا ولی جای داد،هم کوچک  چشمهتوان در تورهای های بزرگ را میبزرگتر باشد. اگرچه ماهی

جریان آب امکان آنجا که امکان دارد بزرگ باشد تا بهترین باید تا چشمه شیوه خوبی نیست زیرا اندازه 

حداقل سازد. برای هر گونه پرورشی، یک رابطه بین وزن میانگین ماهی و  فراهمداخل تور قفس برا 

پرورش ماهی خاردار تور برای مناسب  چشمههای تعیین شده است. اندازهچشمه اندازه موردنیاز 

(Dicentrarchus labraxو سیم )( ماهی سرطالییSparus aurata در جدول )شده استنشان داده  26 .  

 
خاردار اروپايي و سيم ماهي ه مربعي شكل( برای ماهيچشم) چشمه. رابطه اندازه ماهي/ اندازه 26جدول 

 سرطاليي

ه چشمنصف اندازه 

 متر()ميلي

( HMKKه )چشماندازه  نخ چندال  ( گرمماهي )اندازه حداقل 
 سيم ماهي  ماهي خاردار  (مترميلي)

4/6 6 2 36/210 8 

8/8 12 4 36/210 10 

8/9 20 8 48/210 12 

4/11 40 12 72/210 15 

2/15 65 25 72/210 18 

0/20 90 30 72/210 22 

1/22 120 40 96/210 24 

 

در اندازه  ایگروه ماهی هم باید مورد توجه قرار گیرد. اگر گوناگونی گستردهاندازه در هر دامنه توزیع 

 وجود داشته باشد، ماهی کوچکتر ممکن است از تور جدید بگریزد.  هاماهی

شمزمانی که یک اندازه  صیات ریخته را انتخاب میچ صو شکل و خ سی گونهکنید،  های ماهی شنا

صیات آرواره گیرند. در برخی از گونهبپرورش یافته هم باید مورد توجه قرار  صو شکل دهان و خ ها، 
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شود وهایی با پیچ خوردگی)بویژه برای ماهی ست باعث گیر افتادن ماهی  اندازه  لذاهای دهان( ممکن ا

 انتخاب شود.کارانه محافظهباید  چشمه

 بافت تور

های انجام شده توسط یک ماشین خصوصیات توربافی است که با تعداد بافت ی ازهای بافت یکویژگی

ست دربافندگی روی نخ  سخت نامیده می بافت تورانواع . ارتباط ا سط یا  زیرا  ،دنشومعموالً نرم، متو

ـــطح بافتن بر  ـــختگذارد. یک تور تأثیر می« نرمی»س ، از بافت نرم همان تعداد نخ ابتر یک بافت س

سخت  اقلهد بود و حدتر خواقوی سیار  شده با بافت ب ساخته  تحمل بار باالتر دارد. اگرچه، یک تور 

 شدهمجعد  های تورنخممکن است آسیب ببیند، زیرا  ممکن است شود شستهاگر در ماشین لباسشویی 

شمهو  شو های تورچ شکالت انقباض د. تورهای بافت نرم هم مینمنقبض  ستخوش م شمه توانند د چ

 ت.گرفشوند، اما در معرض مجعد شدن قرار نخواهند ها واقع 

 

 رنگ

گاز گرفتن نشان  ی مثلپرورش رفتارهای تحت هایه، اگر گونهلبتتورهای نایلونی معموالً سفید هستند. ا

های . برای مثال، سیم ماهی سرطالیی که در قفستوانند مفید باشندهای مختلف میرنگ، استفاده از دهند

ها را دهند. این نقاط خراش یافته بیشتر ماهیشوند، تور را گاز گرفته و خراش میسفید نگهداری می

های سفید را گاز بگیرند و به سرعت آنها را به سوراخ تبدیل کنند. در کنند تا دائماً همان لکهجذب می

ن شود. با یک تور مشکی رنگ، جذابیت اییک تور به رنگ مشکی توصیه میاستفاده از این مورد، 

  .پیش می آیدها کمتر سوراخ ایجادیابد و بنابراین های خراش یافته کاهش میلکه

تحویل هنگام ، همه ویژگی های تور ذکر شده در باال باید مشخص شود و در تورهنگام سفارش یک 

 ددهمی ارائهتوری شکل یک نمونه از مشخصات و  27. جدول گردد ییدأتو بررسی 

 مشخصات تورسازی. مثال 27جدول 

 
اشل پلیمر و 

 نخ

تحمل 

 حداکثر بار
 بافت رنگ شکل اندازه شبکه

 Nylon مشخصات

210/72 
 متوسط مشکی مربع مترمیلی 15 کیلوگرم 86

 

 طراحي قفس توری
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. این که تقریبا منحصـــر به فرد هســـتند ای طراحی کنندپیشـــرفتههای ممکن اســـت تور منفردمزارع 

ــیات مکان، برنامهطراحی ــوص ــاس طراحی کلی قفس، خص های تولید و تجربه اپراتور های ویژه براس

  .شودانجام می

ــاختار متداول اجزای  مطابقجزئیات تور باید  ــلی س ــناور، پایه/ براکتاص های ها، وزنهقفس )طوقه ش

ـــدنگهدار، لوله نگهدار و غیره(  ـــوند.طراح ،که تور به آنها ثابت خواهد ش ـــکل ی ش تورها برای  ش

ست که روی یک تور پایه قفس شامل یک دیواره عمودی ا شناور مدور عموماً  تعبیه  )کف قفس(های 

ست. دیوار شتر ب هشده ا عمق تور( و یک  مربوط بهور )کم و بیش یک بخش غوطه صورتعمودی بی

 (.37)شکل  باشدآن خارج از سطح آب و متصل به نرده است، میتور پرش که بخشی از دیوار 

 دربرگیرندهیک قاب طناب  بصورتها ساخته شده و باید مونتاژ تور با طناب ازیک قفس توری عمدتاً 

ها باید همه وزن قفس را تحمل کنند؛ در حالی که تور تنها (. طناب37تور در نظر گرفته شــود )شــکل 

شته باشد. و  نگهداردرا های محصور شده داخل آن باید ماهی ستحکامنباید هیچ کارکرد ساختاری دا  ا

سا سب با  هازهکل  شد. طناب قفس قرارگیریمکان باید متنا سبی ها باید طول، اندازهبا ، ماده و نوع منا

 مکان خاص را تأمین کنند. هرنیازهای داشته باشند تا 

ــیات مکان، اندازه و گونههای تور )فوقها، ویژگیهمانند طناب ــوص های ماهی الذکر( باید برطبق خص

 ( مورد نیاز است.بیشتر تحمل بار قلا حداب)تور های بازتر، تعداد بیشتری نخ انتخاب شوند. در مکان
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 . آرايش قفس و جزئيات فني اصلي37شكل 

ستانداردهای نروژی   سی بر طبق ابعاد قفس حداقل در مورد  NS-9415ا صات فنی تورهای قف شخ م

صیه ستانداردها، جدول هایی میتو ساس عمق و طبقه 28کنند. همانند هر یک از این ا بندی قفس را برا

)عمیق و پهن( تفاوت دارند.  Class VII)کم عمق و باریک( تا  Class Iگیرد که از محیط درنظر می

های برای قفس Class 0گیرد. وصیه مشخصات فنی اضافی مورد استفاده قرار میبندی برای تاین طبقه

 .گیردمورد استفاده قرار می، های حیاتی دارند و باید جداگانه محاسبه شوندبسیار عمیق یا پهن که جنبه
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باید بصــورت و  اضــطراری داشــتهبرای قفس فوق العاده عمیق و یا گســترده، که جنبه Class   0ابعاد

 .استفاده می شود گردد، جداگانه محاسبه

نباید طناب پایین  بدان توجه داشته باشید، این است عمق سطح آب تا بایدکه  28جدول  موردای درنکته

درصد  50  تامخروطی شکل  برای قفسهایکند، هر چند  مدور تجاوزدور قفس  محیطدرصد  40 از

 قابل قبول است.هم 

 
 (NS- 9415ها )ابعاد قفسبندی . طبقه28جدول 

 محیط )متر(
 عمق تور از پایه خط آب )متر(

49=> 69-50 89-70 109-90 129-110 149-130 169-150 170> 

15-0 I II III IV V V VI 0 

30-15 II II IV IV V VI VII 0 

40-30 II II IV V V VI VII 0 

40> 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

پارامترهای کلیدی ساختار  از  برخی سازیاجازه استاندارد ،دابعا بندیهکالسبندی قفس از طریق طبقه

بار تحمل و حداقل  طعهای عمودی و متقاطناب، تعداد  (BL) بار تورتحمل قفس، مانند حداقل  یتور

 دهد.را می طناب
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 های ابعاد قفس. مشخصات فني عناصر اصلي قفس با رجوع به طبقه29جدول 

 های ابعادطبقه 

(HMKKاندازه شبکه ) I II III IV V VI VII 0 

 (kgحداقل تحمل بار ) 

0/6>= 21 21 25 25 25 25 25 25 

0/8-1/6 25 31 31 39 39 39 39 39 

0/12-1/8 31 39 47 55 55 55 55 55 

5/16-1/12 39 47 55 63 71 71 79 79 

0/22-6/16 47 63 79 79 79 95 95 95 

0/29-1/22 63 71 95 95 117 136 136 136 

0/35-1/29 95 95 117 117 136 136 151 151 

حداکثر. فاصله بین 

 (mطناب عمودی )
5/7 5/7 5/6 5/6 0/5 0/5 0/5 n/a 

حداقل طناب عمودی 

 (تعداد)
4 8 8 16 16 24 32 n/a 

 طناب متقابل پایه حداقل

 )تعداد(
0 0 2 4 6 10 14 n/a 

 n/a 5 000 4 100 4 100 3 400 2 800 1 900 1 900 برای طناب BLحداقل 

 

 های تورطناب

صلی ستم طناب ءجزترین ا سی ست. این طنابساختاری تور  ستحکامها مقاومت و ها قفس توری را  ا

ضمین می ستفاده قرار میت صی کنند. انواع مختلف طناب مورد ا صیه خا در این رابطه گیرند و هیچ تو

 پروپیلنپلیترکیب  ،های پلی استیل سه الیه بوده است. نوع طنابندارد. بیشترین تجربه با طنابوجود 

ــت که PE)زده قالب( و پلی اتیلن PP) زدهقالب ــد UV مقاوم به( اس ــت. این طناب ش  25تا  20ه اس

شتر سائیدگی بی سایر طناب یدرصد، تحمل بار باالتر و مقاومت به  سه با  دارد.  PEیا  PPهای در مقای

های ساختاری تور تحمل بار طنابقل حاصل شده است. حدا PESبافته شده  با طناب هم نتایج خوبی

ــب با مکان ــد. برای مثال یک طناب  قفس قرارگیری باید متناس تن تحمل بار(  4/3متری )میلی 14باش

  .داردهای تقریباً باز در مکان ی مستقرهار قفسهای ساختاری دکاربرد متداولی برای طناب

 (:37)شکل  موردنیاز استهای اصلی زیر طناب ،تور قفساستاندارد یک آرایش برای 
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 باالی تورسطح های پوشش طناب

شناور، سر تورکلی به تناسب تور باال  و یا این طناب به طور جلوگیری از )که بمنظورپوش قفس های 

 .شوددر حالی که قفس در زیر آب غوطه ور شده(، ساخته میفرار ماهی 

 طناب بااليي 

 متصل به نرده است. کهباشد می باالی تور پرش واقع درباالترین طناب افقی 

 آبسطح طناب 

ـــر خط آب ـــراس ناب افقی در س یده شـــده یاین ط ـــ قه قفس کش ناب اطراف طو  اســـت. این ط

باید  هاطناب .کاربرد دارند قفسطوقه ه ب ثابت کردن تورکه برای  استهای فلزی حلقهحلقه یا به  متصل

 .وندمحافظت ش لوله های فلزیبا شیلنگ های الستیکی و یا   سایش برای جلوگیری از

 يدكيافقي  طناب یا طنابهای

چارچوب بویژه  تقویتیک یا چند طناب افقی بین طناب خط آب و طناب پایه وجود دارند که برای 

ـــتقرهای قفسهای عمیق و قفستوری برای  کان مس یان های پرانرژیدر م فاده  موج(-)پرجر ـــت اس

 شوند.می

 های عمودیطناب

ـــیوه ندارمی وزن تور را نگهکنند و همه متصـــل میدورقفس های عمودی تور را به طوقه طناب د. ش

ها روی طوقه است. هر طناب عمودی، طناب باالیی، های عمودی به تعداد براکتداشتن طناب ،متداول

ــطحطناب  ــتی تقویت  نقاط اتصــالکند و را قطع میتور آب و طناب پایه  س ــودمیبا بخیه دس . هر ش

( دارد تا تور را به پایه )در رینگها)یا  حلقه های فلزیاتصــال با  برایطناب عمودی حداقل ســه حلقه 

صل  سطح طناب پایه( مت ستم وزنه ) سی سطح خط آب( و به  سطح طناب باالیی(، به طوقه قفس )در 

ـــتر بار تور را های خط آب مهمکند. حلقهمی ـــتند، زیرا این نقاط بیش تحمل ترین اتصـــاالت تور هس

ندمی ناب برخی از این .کن به عنوان طنابمی هاط ند  قاطعتوان یه تا های مت مه  تور پا ندادا ها . اینیاب

ـــتفاده از این طنابهای باالبر هم نامیده میطناب ـــود. اس ها برای باال بردن تور در زمان نصـــب یا ش

 است. مناسبیشیوه  یهای تورسازی قفسپیاده

شوند، و اینکه این اتصالی خط آب روی پایه براکت محکم می هایطناب که همه  مطمئن شویدنكته: 

باید شل باشد و نرده نباید  (تور پرش) کنند. بخش باالیی تورتور را پشتیبانی میروی نقاط اتصال، بار 

 (.34باری پشتیبانی کند )شکل هیچ از 
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 طناب پايه

 گیرد.قرار می پایهتور کناری و تور در محل اتصال یک طناب افقی است که 

 تورپايه متقاطع های طناب

گهگاهی کنند )عبور میقفس ( از مرکز پایه 38هایی وجود دارند که در یک سیستم شبکه )شکل طناب

  در مرکز، یک حلقه طناب یا حلقه فوالدی نصب شده است(.

طناب شعاعی است  6-12شوند و معموالً شامل پایه ثابت میتور روی پایه متقاطع های سرهای طناب

در نظر گرفت.  یمتفاوتتوان طراحی کلی می ،برای هر محل پرورششوند. که از مرکز تور پایه آغاز می

نیاز باشــد  های پایه زیادهای عمودی به طنابهای بســیار رو باز ممکن اســت به اندازه طنابمکاندر 

شکل  شد که ا(؛ در این مو39) صل خواهند  شابه مت ستقیم به طناب عمودی م رد، هر طناب پایه بطور م

  .شودمنجر میافزایش مقاومت به 

 ی(ختياركششي )ا طنابهای

ـــل که  طنابهای کنند )همراه با قفس توری، از حلقه باالیی نرده تا حلقه طناب پایه عبور می از باالیش

ــتیبان  عنوانباالبر عمودی(. از اینها ب هایطناب ــتمپش ــیس  هایوزنه باالبری قفس توری و یا نصــب س

 شود.استفاده می)کیسه های شن وماسه( فروبری 

 )اختياری( وميرمرگآوری جمع طناب

ــل می آوریجمعاختیاری به تور  طناباین  ــودماهی مرده متص یک تور آوری ماهی مرده تور جمع .ش

ست کوچک  سطح  هاغواصبدون کمک تواند که میا  هایآوری ماهیجمعبارهر  پس از و کار کنداز 

 .شودمی این تور بازیابی ،مرده کف قفس توری

 )اختياری( دارسربعمقي های طناب

ستفاده می یدکیهای هبه عنوان وزن بولت دارسرب هایطناب های شوند و روی طناب پایه و یا طنابا

ــوند. طنابپایه دوخته میمتقاطع  ــربهای ش ــریعباعث می یس ــوند که بخش پایه تور س فته تر فرو رش

 .سازدمیتر نصب قفس توری را آسانو

 بافته تقاطع هر طناب افقی/ عمودی، تقویت با بخیه دســـتی با اســـتفاده از نخ چند الی اطدر نقنكته: 

 دست نخورده رها کرد.تقاطع طناب محل در توان میتور را  ی ازشود. بخشتوصیه مینایلون 
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های ساحليهای پايه، كه برای قفس. طناب39شكل   

 شوندطراحي مي های پرانرژیبدون پوشش در مكان

 

 

 

 

 

 متقاطع پايه تورهای متفاوت طناب . طرح38شكل 

 

 هابخيه

بندی سرهم ،ویژههای خیاطی چرخایجاد شده با های بخیهیا  تیهای دسها از طریق بخیهتورها و طناب

  . دو نوع مختلف بخیه در یک قفس توری وجود دارند:شوند

ـــتفاده از نخ نایلونی یا نخ چندالی (: این بخیهa55عکس . بخیه تور به تور )1 ها عموماً با چرخ ، با اس

 ،محل هررد کردن نخ چندال روی یک تا ســه بار . با شــوندانجام می (36/210نایلون ) /PESترکیبی 

 کرد.ایجاد توان آنها را می

به طناب )2 کار را هم میb55عکس . بخیه تور  ـــت  و (: این  با دس جام داد. در هم توان  با چرخ ان

ست، هیچ محدودیتی برای ابعاد طناب یا نخ تور وجود ندارد ) با این حال، به (.  58عکس دوخت با د

پیچ  یمترمیلی 18و یا طناب  96/210تور  رویپیچ خورده  یمترمیلی 24طور کلی به حداکثر طناب 

   محدود شده است. 210 /400تور   رویخورده 

 توان به صورت زیر انجام داد:کنند را میتور را به طناب وصل میبا چرخ خیاطی هایی که بخیه 

 (.59عکس کند )ـ تک بخیه که چرخ خیاطی یک بخیه را دور طنابی مثل یک جوراب ایجاد می
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گیرد. این  بخیه ـــ  بخیه دوگانه داخل طناب، که بخیه با عبور دادن نخ خیاطی داخل طناب صورت می

 کند.جدایی احتمالی طناب از بخیه جلوگیری می گونههراز  نموده وتور را به طناب ثابت 

 .است یک بخیه خارج از طناب و دیگری داخل طناب بصورت، )دوگانه( ـ بخیه دوبل

 
 ( تور به طنابb( تور به تور aها در تورهای قفس . بخيه55عكس 
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                  . دوخت دستي تور به طناب56 عكس      

 . دوخت طناب به تور با چرخ خياطي57 عكس

 خارج از طناب . تك بخيه59عكس                                  . بخيه دستي تور به طناب58 عکس 

  

 هاها و زيپها، دريچهحلقه: های توررابط

ــکل BLرا کاهش خواهد داد )طناب تحمل بار  قلدر یک طناب حدا بهم تابیدنیهر گره یا  (. 40( )ش

ست و باالترین درصد تحمل بار را حفظ میبهم تابیدن،  صال دو طناب ا کند. قابل اعتمادترین روش ات

 برای همه نقاط اتصال روی تور توصیه شده است. بهم تابیدنبنابراین 
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صالهای قفس تور با تعدادی طناب ستم وزنه و هر جزء  بهنصب مناسب تور  ،نقاط ات سی طوقه، نرده، 

ست به تور شود یدیگر قفس که نیاز ا صل  شرایط سازندرا مهیا می قفس مت صاالت  . هر یک از این ات

  متفاوتی از نظر استحکام و مقاومت به سائیدگی خواهند داشت.

 های داخلي و بيروني. تركيب بخيه61 عكس             كند.. بخيه دوبل كه از طناب عبور مي60 عکس
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 های گره خورده. عدم مقاومت در طناب40شكل 

 

شه  صال نقاط همی شتهقرار  هاروی طناب ،باالبر تورخطوط ات د. رنیگمیو هرگز روی پنل تور قرار ن دا

شد  ضافی را تحمل کند یا در معرض هیچ باری با  مرتبط باهر باری و تحمل خود تور نباید هیچ وزن ا

 .باشدها میبر عهده طنابقفس توری 

 شامل: نماییدمشاهده  62-68در صفحات  یدتوانمیکه انواع مختلف اتصاالت را 

 پذیرطناب حلقه شده با حفاظ لوله انعطاف -1

 پالستیکی لوله -2

 حلقه پالستیکی یا فوالدی -3

 طناب حلقه شده بدون حفاظ -4

 طناب آزاد -5
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صال پیدا کنند، در بخش بعدی آمده یتورهای متفاوت برخی از موقعیت ست ات اند. هر قفس که نیاز ا

 .باشددر باال مییکی از انواع اتصاالت فهرست شده  ت،اتصاال حلیک از این م

 

 های باالييحلقه

ــتفاده می هایحلقه ــال تور پرش به نرده اس ــوند )باالیی برای اتص ها به حلقه (. این حلقه62عکس ش

یا  رینگها باید از سائیدگی با شوند. این حلقهباالیی یا حلقه عمودی در سطح طناب باالیی متصل می

ده و یا خورحلقه گرهبه  ،یدکی رابطیک طناب که  ممکن اســتپالســتیکی محافظت شــوند.  هایلوله

 (.63عکس ) رده شده را برقرار سازد  نرده روی پایهلوله یا  که از طناب باال  تا ایمنی متصل شود

 

 آبسطح های حلقه

ستفاده قرار میب ،خط آبدرطناب عمودی های حلقه صال تور به طوقه مورد ا صفحات رای ات گیرند )

صل می(. این حلقه65-64 سطح خط آب مت ، معموالشوند. ها به طناب خط آب، یا طناب عمودی در 

د. یک طناب اتصال ممکن است به حلقه محکم شود تا طناب وشمیحلقه با لوله پالستیکی محافظت 

  روی لوله داخلی یا پایه متصل شود.و  محکم کردهخط آب را به طوقه شناور 

 

 تور های طناب پايهحلقه

ستفاده میحلقه ستم وزنه نگهدار ا سی صال کف تور به  موجود های شوند. حلقههای طناب پایه برای ات

ها، یک طناب د. از این حلقهنشـــوبه حلقه پایه روی طناب عمودی متصـــل میدر ســـطح طناب پایه 

 را تکمیل کند. وزنههای نگهدار یا لوله وزنهبه شود تا اتصال محکم می ویا به حلقه متصل اتصالی دوم

 

 

 

 

 
 

 . حلقه بااليي با طناب اتصالي63 عكس                       محافظ الستيكيبا . حلقه طناب بااليي، 62عكس 
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  پالستيكي .حلقه طناب سطح آب باچشمي65عكس  پذيرانعطاف حفاظلوله. حلقه طناب خط آب با 64 عكس  

 های متقاطع پايه متصل به حلقه مركزی. طناب67 عكس                                . حلقه طناب پايه تور66 عكس

 )با حلقه بيروني اضافي( 

 . حلقه پالستيكي روی طناب عمودی68 عكس

 كابل ايمني هنوز نصب نشده است.كه . زيپ روی تور پايه يك قفس 69عكس  



                                                                                   

112 

 

 های طناب متقاطع پايهحلقه

به هم  اصـــلیمتقاطع  که درآنجا طنابهای قرار دارندتور در مرکز پایه  اصـــلیهای طناب متقاطع حلقه

شوند. میوصل به حلقه طناب  بندیتسمههای متقاطع با پیچیدن یا طناب(. 67عکس شوند )متصل می

ممکن است به صورت حلقه داخلی یا حلقه بیرونی نصب هم یک حلقه طناب اضافی یا حلقه فوالدی 

ستفاده قرار می صال وزنه تعادل مورد ا شکل پایه مخروطی را شود. حلقه بیرونی برای ات گیرد تا یک 

ستفاده کرد ) جمع کنندهطناب توان برای ایجاد کند، در حالی که از حلقه داخلی می عکس ماهی مرده ا

قه37 قههم  زی داخلی و های مرک(. هم حل مان جمعهای حل باال بردن تور در ز آوری بیرونی برای 

 تور مفید هستند.تعویض ها یا نصب یا ماهی

 

 هاحلقه

ضافی می ،چه بیرونی چه داخلیها از حلقه صال ا ستفاده کرد. طناب بهتوان به عنوان نقاط ات های تور، ا

ـــمت بیرونی قفس(، حلقه ند تور را به خطوط ها میبرای مثال، روی طناب عمودی )در س وزنه توان

ضدزنگمحکم کنند. حلقه ،نگهدار ستیک، فوالد  ساخته  ویا ها از پال شده  فوالد گالوانیزه اندودکاری 

ـــوند و میمی های گوناگونی روی قفس قرار در موقعیت ،هیبرطبق اولویت پرورش دهنده ماتوانند ش

 (.68عکس گیرند )ب

 های درياييزيپ

پرورش به دالیل متفاوتی افزایش یافته قفس های دریایی بزرگ در های اخیر، اســتفاده از زیپدر ســال

ست ) های یچهدربعنوان های قفس، تورهای ماهیگیری و ها برای محکم کردن بخش(. زیپ69عکس ا

 با قالب پالستیکیزیپهایی معموالً مورداستفاده  هایزیپ. باشندمیمفید  ،به قفسو ایمن  یعسردستیابی 

هایی هســـتند که معموالً برای های پالســـتیکی هســـتند که بطور قابل توجهی بزرگتر از زیپدندانه و

 (.70عکس شوند )پوشاك استفاده می
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                   وری . زيپ مورد استفاده برای در غوطه71 عكس     ه تورچشم. جزئيات يك زيپ )نصف اندازه 70عكس 

 هاغواص                                                                          متر است(.ميلي 18

  

 
 است ثابت شده با يك زيپ در يك قفس شناوركه . تور بااليي قفس 72عكس 

ــوند تا در برخی از قفس ــیم ش ــاوی تقس ــت با یک زیپ به دو نیمه مس های بزرگ، تورها ممکن اس

صب جابجایی قفس توری  صف میدر طول ن شود ن شتشود( و )وزنی که باید جابجا   صید و بردا

شد، دو نیمه بیرون تور قدیمی قرار می صب  شود. زمانی که قفس جدیدی ن سان  سپس یک آ گیرند و 

 بندد.بدین طریق تورجدید را می کند وبست زیپ حرکت میدکمه غواص در طول 

 تن/ متر دارند. 9/5( باالی BLتحمل بار ) قلهای دریایی حدازیپ

پاك از یک سمت زیپ را لغزنده مواد زیپ را باز کنیم بدون اینکه سازی یک تور جرم گرفته، پاکبرای 

از هم باز کرد )همانند زیپ تنها با کشیدن دو سر  ،به آسانی و به سرعتتور را توان می نموده و سپس

 کند(.زمانی که زیپ یک لباس درست کار نمی
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صــاالت کابلی محکم کردن زیپ با ات کنند،در مورد بســتن زیپ که دو نیمه قفس را به هم متصــل می

 شیوه خوبی است. کنند،میمحکم  یمتریک هر فاصله در را اضافی که زیپ 

ستیابی بمنظور ها همچنین زیپ ستفاده میبه قفس هاغواصد سی ا شناور برای بازر عکس شوند )های 

ست تا  لو معموالً به طو تور قرارگرفته هطول دیواردر وسط عمودی (. دریچه بطور71 امکان چندمتر ا

ست سد سری غواص را مر شیوه  ی ستسازد. همچنین،  شه  در ست که همی سیرزیپ،این ا بعد از هر  م

  کابلی محکم شود. هایگره بابازرسی از قفس 

شناور، زیپدر قفس سطح طناب باالیی های  صل کردن تور باالیی قفس به دیوار قفس در  ها برای مت

  (.72عکس گیرند )ستفاده قرار میمورد اهم 

شرح هستند:  ستفاده از زیپ بدین  صلی در مورد ا ( هزینه باالی تجهیزات )در حدود 1دو محدودیت ا

ـــت  ییباالنیاز به مراقب کنیم زمانی که تورها را جابجا می( 2(؛ و هرمتر/آمریکادالر 70  مطمئنتا اس

های شکسته ریسک بدکاری زیپ را م که دندانه پالستیکی زیپ آسیب ندیده است، چرا که دندانهشوی

 موجود است.بازارتجاری  دردهند. یک جعبه تعمیرات برای جایگزینی دندانه شکسته زیپ افزایش می

  روش اتصال متناوب

متر سرهای آزاد در  5/1-2ها، با چشمیطناب های حلقهاتصال بجای های عمودی ممکن است طناب

ستم  سی ستن تور روی نرده( و در تور پایه )برای ثابت کردن تور به  سطح حلقه طناب باالیی )برای ب

ــند. این ــته باش ــالی تحمل بار طناب را حفظ می قلحدا کاروزنه نگهدار( داش کند زیرا هیچ گره یا اتص

شکلوجود ندارند و  شد. این م صب کمتر خواهد  ساخت اولیه امکان کارن ست در طول  پذیر ممکن ا

 نباشد اما ارزش توجه دارد.

 

 ابعاد تور

 شكل

ست  ستوانهتورها ممکن ا شند که به اندازه تور پایه وارونه ناقص  یا مخروط شکل ا شته با ستگی دا ب

کوچکتر  سطوحیک از اگر و  (؛a41خواهد بود )شکل شکل ای قفس تا حدودی استوانه ابرایننب .دارد

 ،پایه مخروطی(. یک اســتوانه با b41خواهد بود )شــکل وارونه شــکل یک مخروط ناقص بباشــد، 

 شودمنتهی میبه یک نقطه در مرکز گذرگاه  درنهایتکه  ای عمودی دارددیواره

های ســازد )ماهیتر میهای مرده را آســانآوری ماهیجمعقفس (. پایه مخروط برعکس c41)شــکل  

ای حجم قفس توری را به حداکثر مرده روی ســر مخروط شــناور خواهند شــد(. یک شــکل اســتوانه



                                                                                   

115 

 

ـــاند، در حالی که تورهامی ـــکل مخروطی ناقص  یرس ـــت در مکانوارونه با ش هایی با ممکن اس

  تر باشند.تر مناسبهای قویجریان

خط آب تا طناب پایه بعالوه ارتفاع پایه سطح از  های، عمق تور معادل با عمق دیوارتورهای استوانهدر 

پرورش  محلشــود که این عمق برابر با کمتر از یک ســوم عمق آب اســت. توصــیه می یمخروطتور 

 .باشد

ــطح پرش از  یتور ــد. پایه 50باید حداقل  ،آب تا نردهس ــد باالتر از پایه باش ها معموالً یک متر درص

 متر ارتفاع داشته باشند. 5/1ارتفاع دارند، بنابراین تور پرش باید 

 
 های تور قفس. شکل41شکل 

 

 حجم

سبه حجم ستنبرای  تور محا شکل ظرفیت ذخیره دان ست. حجم به  سرعت تبادل آب مهم ا سازی و 

 د.شوهای کلی و یک مثال ارائه میبرخی فرمولراین رابطه دشئ بستگی دارد. 

 ها:های محاسبه حجمفرمول

V   ایشکل استوانه r h  2  

V  شکل مخروط ناقص h(r Rr R )   2 21

3
  

V  شکل مخروطی تیز ( r h)  21

3
 

 که

V حجم  = 
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 =14/3 

h تور )بدون توجه به تور پرش( ه= ارتفاع دیوار 

r  (14/3= شعاع تور )نصف محیط تور تقسیم بر 

R شعاع تور پایه = 

شکل مخروطی  ست یک  شته تور پایه ممکن ا شکل دا شد ) (، که حجم کلی قفس را افزایش c41با

شود تا کل حجم قفس را وارونه دهد. در این مورد، حجم مخروط می ضافه  ستوانه ا نیز باید به حجم ا

 .نشان دهد

 هایی برای محاسبه حجم مخروط معکوس شکل گرفته توسط تور پایهفرمول

V ( R h)  21

3
  

 که 

V حجم = 

14/3 = 

h عمق مخروط = 

R شعاع تور پایه = 

 (D( و قطر )Rها برای محاسبه شعاع )فرمول
D C /

R D/

 

 2
  

 که

D قطر = 

C محیط = 

14/3 =  

شد در تماس با  صب  شد طوری که زمانی که ن محیط تور باید تا حدودی کمتر از محیط طوقه قفس با

شقفس ن دور طوقه شده امکان د و با سیب ایجاد  محیط قفس ین بنابراد. گردسائیدگی کم ناشی از هر آ

شد. این دور باید حداقل یک متر کمتر از محیط طوقه متر دور از سانتی 15تور را در حدود  کارقفس با

 طوقه قفس نگه خواهد داشت.

 مثال:

 متر 60محیط طوقه قفس= 

 متر
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قطر طوقه قفس= 
/

60

3 14
 متر 1/19=  

 متر 59محیط قفس توری= 

قطر قفس توری= 
/

59

3 14
 متر 7/18=  

 مترسانتی 31متر=  31/0= 1/19 – 7/18تفاوت در قطرها= 

31فاصله تور قفس از طوقه قفس= 

2
 متر 5/15متر= سانتی  

 جزئيات ساختاری

توان در طول فرایند تولید اضــافه کرد تا ایمنی قفس توری را اضــافی را می قطعاتهای باز، مکاندر 

 افزایش داده و ریسک خرابی تور را به حداقل رساند.

سائیدگی تور با طوقه پالستیکی و هر  شده از  ضافه  سطح خط آب ا ضدسائیدگی که در  نوع یک پنل 

 (. 37احتمالی روی تور جلوگیری خواهد کرد )شکل  شدیدگیری جرم

و  چشمهکه اندازه شود میتوری ساخته  ازجنس معموالً  وتور تعبیه شده  بیرونیل روی سمت پناین 

شتهتعداد  ستاز تور داخلی  بیشهای آن  ر سائیدگی بطور کامل روی تور قفس را از . ا ضد خط پنل 

ــائیدگی  ،متر باالی طناب خط آب 5/0باالیی تا حداقل  ــدس ــاند. عالوه بر این، از تور ض خواهد پوش

ستفاده کرد، بویژه زمانی که از می ستفاده می تور جمع آورندهتوان دور پایه ا شود. در این ماهی مرده ا

 .ودشمیساخته مشابه  یتوراین یا  تور اصلیاین از همان  پنل مورد، این

ست که تور پایه و تور کناری   صل را یک نقطه حیاتی برای قفس توری، طناب پایه ا . کندمیبه هم مت

بار در این ناحیه  نوعشود. چهار جایی است که سیستم وزنه نگهدار به طناب پایه متصل میهمان جااین

کند؛ ( بار عمودی، که در طول طناب عمودی از روی تور کناری عبور می1(: 73عکس وجود دارند )

ستم  -( بار رو به پایین3( بار افقی تانژانتی در طول طناب پایه؛ 2 سی صل به  بیرونی که در طول خط مت

ـــبکه تور پایه عبور میکه داخلی  -( بار افقی4کند و نگهدار عبور می کند. نیروی این چهار در طول ش

ها )طناب عمودی، طناب پایه و طناب به سیستم وزنه نگهدار( و در طول شبکه در طول طناببار جزء 

)برای مثال، در طول یک طوفان یا جریان  )تور پایه( توزیع شـــده اســـت. اگر مقدار نیروی اســـتثنایی

ممکن اســت نقطه ضــعیفی خواهد بود که معمال شــود، شــبکه تور پایه به این نقطه ا تر از نرمال(قوی

 .ببیندآسیب 

 

 متر
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 پايهطنابقفس، در سطح. پنل تور داخل74 عكس     . چهار جزء بار در طناب پايه. اجزای زردرنگ73 عكس

 اعمال شبكه روی ها قرار دارند، جزء قرمز برروی طناب

 كسببرای اين نقطه خراب شود. شده كه ممكن است در

 به متن مراجعه نماييد.بيشتر ات توضيح

 

 

 های متقاطع بخاطر بارهای. ريسك خرابي شبكه طناب76 عكس      . پنل ضدسائيدگي )شبكه سفيد( 75 عكس

   گاهي نشان داده شد( باالتر است. شبكه 73 عكس)كه در موجود         سطح بيروني تورپرش نصب شده در    

   را رویتا بارهاها در نقطه اتصال دوخته نشده،اوقات روی طناب                                                         

   برساند. به حداقل نقاط چندگانه توزيع كند و پتانسيل خرابي را                              
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ـــافی )که پنل تقویت  یخرابی تور، یک پنل تورهنگام ها در یبرای جلوگیری از فرار ماه داخلی اض

ــود( را میکننده نامیده می ــافه کرد )نزدیک طناب پایه توان به ش (. این پنل تقویت 74عکس قفس اض

شــود. از طناب پایه دوخته می یمترســانتی 50در حدود مناطقی تور، در  هو دیوار تور پایهکننده روی 

  ساخته شده است.قفس توری  توری مشابه بااین پنل معموالً از 

از یک روش دوخت ویژه استفاده کرد. بخش کوچکی توان میتور به برای کاهش بیشتر ریسک آسیب 

ها به هم تا گوشـــه که طناب مســـیر طنابروی  ،کف تورگوشـــه  یمترســـانتی 20از تور، در حدود 

سندمی سبب (. 76عکس شود )دوخته نمی ،ر توزیع نیروهای بار بر روی یک منطقه بزرگتر از اینکار 

   .پذیردصورت میکه توسط این نقاط اتصال  شودمی تورها

 

 UV دربرابر گيری و محافظضد جرممواد  -آوری تورعمل

ــوعجرم ــتی یکی از موض ــت و آبزی مدیریتدر مهم های گیری زیس ــتی به آن پروری اس اگر به درس

 هایشــامل جلبکزیســتی جرم. کندایجاد میقفس توری یک تهدید جدی را برای یک ، پرداخته نشــود

 دریایی انخارپوستها، های دوکپه )از جمله صدف باریک یا خوراکی(، مرجانگوناگون، صدفدرشت 

سفنجها و ، )توتیاها( سما ست. همه این غیرمتحركهای سایر ارگانی شد دیگر ا را  هاپالنکتون موارد ر

 .کنندمی تثبیتهای محل پرورش روی تورها و سازه

ها کند. آسیب مستقیم توسط صدفگیری زیستی بطور مستقیم یا غیرمستقیم به تور آسیب وارد میجرم

 هدنموسائیدگی ایجاد ها و طنابتوری شود که روی شبکه مهرگان ایجاد مییا سایر اعضای سخت بی

. این گردندمیها ابطن گیبریدیا  توری ها در شــبکههایی نظیر ســوراخو بدین طریق باعث آســیب

های شبکه ربط دارد و عمدتاً در پنل موجودات مذکوراغلب با خود عملکرد ساینده  ،خرابی ساختاری

ستقیم رخ می یتور سیب غیرم شبکه یا طنابمیهم دهد. آ ساختاری   راثرب ههای مربوطتواند با خرابی 

 روی قفس ایجاد شود.برافزایش بارها 

ـــتی عالوه بر این، جرم ـــدید،گیری زیس و نتیجه کیفیت و دردهد، تبادل آب را در قفس کاهش می ش

گیری زیســتی تر جرمو خطرناك مهمتر(. تأثیر 71عکس دارد )را درپی ضــعیف آب برای ماهی کمیت 

سیژن محلول سازی ، تهیشدید ست. این موجود اک ضوع در قفس ا ست اثرات مختلفی بر مو ممکن ا

موجودات از کاهش تصــادفی مصــرف مواد غذایی تا افزایش وقوع تواند میها داشــته باشــد، که ماهی

 د.باشر تغیماکسیژنی ها بخاطر بیو شیوع بیماری، تا از دست رفتن کل گروه ماهی بیماریزا
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شتهای ماهی شمه اندازه  ی توری باهادر قفس قدانگ شتر در معرض تلفات فاجعه ،کوچکچ آمیز بی

 رخ دهند.قفس مکان جریان یا بدون جریان در  کمآبی  یهابویژه اگر دوره، هستند

شینی برای جلوگیری از ته ستی، ماجران شش انواعی از زی ضدجرم را میپو ها قرار یتوان روی تورهای 

سم شدن ارگانی سیب را کاهش د نمودههای دریایی جلوگیری داد تا از جمع  د. او بدین طریق احتمال آ

این مطلب که  کنندمیاغلب کمتر از بقیه تورها تغییر  گرفتگی،جرم ضد با موادآوری شده تورهای عمل

 دهد.هزینه نیروی کار را کاهش می

را با کاهش تجزیه پلیمرهای ایجاد شـــده با نور  رتواند طول عمر توگیری همچنین میضـــدجرممواد 

UV  سازی سائیدگی که در طول پاک سودگی و  افزایش دهد. اگرچه تأکید  ،پیش می آیدو با کاهش فر

ست نکته  بر این ششهم مهم ا ضدجرم میکه پو شبکه حداقل توانند های  را کاهش توری تحمل بار 

 .دهند

 شرایط دریا بستگی دارد. ماه طول بکشد که به 12تا  9گیری باید از معموالً یک عملیات ضدجرم

شامل اکسید مس به عنوان  ،شوندهای ضدجرم که امروز در صنعت پرورش ماهی استفاده میاکثر رنگ

Cuاکسید مس )بکمک  ،مس حاوی موادگیری جرم تشکیل دهنده فعال هستند. فعالیت ضد ادهم O2 )

سی شود که جدا میمیانجام  شکل این یون  سپسد. ( را آزاد کنCu)کوپروس شود تا یون م یون ب

عامل های شود، که عمدتاً مسئول سمیّتی است که از رشد ارگانیسم( اکسید میCu) کوپریک مسی

ــتی جلوگیری میجرم ــمومکند. اگرچه گیری زیس ــتی برپایه س ــتفاده قرار فلز  زیس روی هم مورد اس

  گیرند.می

زیرا این مواد شیمیایی  ،ستا محیطدر  هااین فرآورده پذیریدوام ،مس و رویاستفاده از نگرانی اصلی 

های گازگیر شـــوند. برخی از ماهیمی اضـــافهبه محیط دریایی های مهم و دائمی به عنوان آلوده کننده

. بدین ببلعندها یهای فلزی ســـنگین را با گاز گرفتن تورتوانند این یون( میدریایی ســـیمماهی  مثالً)

گوناگون ها یا قواعد ، پروتکلراین اســـاسد. بشـــوها ایجاد میطریق ریســـک آلودگی فلزی در ماهی

را در  هاگیراستفاده از ضد جرم ،پروری در ایتالیا(آبزی ات)برای مثال قواعد تولید پروریآبزی اتتولید

 سازند.تورها ممنوع می

پذیر هستند. چند رنگ ضدجرم پروری عمدتاً در آب انحاللهای ضدجرم مورد استفاده در آبزیپوشش

 :باشندمیپروری به شرح زیر تجاری مورد استفاده در آبزی

مس است. این درصد اکسید 3، یک رنگ واکسی شامل Net Kem: تولید شده توسط  Netrex AFـ 

شیمیایی ساعت قبل بر روی توان را می داروی  شت  تورهای خیس اعمال کرد. تورها باید در حدود ه
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ستفاده در دریا شوند. بعد از عمل ،از ا شک  شدن تور، وزن تور نایلونی تا خ شک   10-20آوری و خ

 شود.نامیده می« رشد تور»اصطالحاً یابد. این وزن افزایش یافته درصد افزایش می

ـــ  سط  Flexgardـ شده تو ست تا  داروی، یک  Flexbar: تولید  ست که ممکن ا  100شبکه مانند ا

صد  صلی  ظتغلدر شود. تورها باید قبل از عملآب در فرمول ا شندشده تمیز  ،با دارو آوریرقیق   .با

سانده در دارو  روزسه درمرحله بعد  شدن  20 سپس وشوند میخی در آفتاب رها دقیقه برای خشک 

آوری، رشـــد تور کرد. بعد از عملقفس ها را وارد توان ماهیمی دیگرســـاعت  72. بعد از شـــوندمی

 است. HPPEتوری درصد برای  40-45نایلون و توری درصد برای  30-35 ،وزن()افزایش 

شده  Aquasafeــــ  سط : تولید  ضد جرم  Steen- Hansenتو ست که در نروژ  "آب بنیاد"، یک  ا

شد. این  شد تورهای عملاجزایک فرآورده بدون بو، با ماده ساخته  ست. ر سید مس ا آوری ء بازی اک

  درصد است. 35در حدود شده با این فرآورده 

عکس شوند )پوشانده میضدجرم  ا رنگب ،و خشک شدنرنگ ضدجرم در  یورغوطهازطریق تورها 

مقدار کافی از رنگ برای  دانستنور شده )نکته: (. کل تور در یک مخزن پر از رنگ ضد جرم غوطه77

ست یک تور  شاندن در ست(،  ضروریپو سپس برای چند دقیقه ا شده و  برای چندین در مخزن رها 

ــاعت  ــمیآویزان س ــک وش ــاختمان. این عملگرددد تا خش ــط تولیدکنندگان تور در س های آوری توس

 شوند تا خشک شوند.در هوای آزاد آویزان می و شدهآوری ، که تورها عملشودمیاختصاصی انجام 

 . فرو بردن تور در يك مخزن ضدجرم78عكس                             آوری تور. يك كارخانه عمل77عكس 
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ـــتیجرم ه تور دربرابرکنندتثبیت موادعالوه بر به الیاف  طی فرایند تولید تور بایددر که  گرفتگی زیس

ش ضافه  صی ند، فرآوردهوا  UV از تور در مقابل نوربعد از تولید توانند وجود دارند که میهم های خا

شدن ها باید با غوطهاین پوششاعمال های ضدجرم، آوریمحافظت کنند. همانند عمل وری و خشک 

شکی   TMFlexdipمثال  برایشود.  نجامتور ا شش م ست که از نایلون در مقابل تجزیه تور ، یک پو ا

عامل های که ارگانیســم بطوریســازد، تر میو پاکســازی تور را آســان کندمحافظت میUV  ناشــی از

ـــتند تا در الیاف تورجرم گاه ثابت روی تور توانند به یک تکیهنفوذ کنند و بنابراین نمی گیری قادر نیس

زخمی کردن  یاکه این پوشش در جلوگیری از آسیب  است اثبات شدهدرحال حاضر دست پیدا کنند. 

شلی که ممکن  طنابنه تنها هر  اینکار مؤثر است. کادهمانند سیم ماهی سرطالیی و ماهی هایی ماهی

ست ماهی را جذب کند صل میکندمحکم را  ا سر به هم مت سودگی  هم شده شل طنابهای ، بلکه از فر

شود که میدیده  بیشتر هاماهیتوسط  تور آوری نشده، فرسایشعمل توری کند. در شبکهجلوگیری می

  .شودمیدر تور های بزرگ حفرهمنجر به توسعه سریع 

ششبرخی  ستفاده برای پمورد  یهاپو ند. وشمیارائه مجاز در بازار صورت معموالً برورش ارگانیک ا

ــازی توراین فرآورده ــهیل پاکس ــوند که طراحی می در جاهایی ها برای تس ــتفاده از ش های پوشــشاس

ور کردن توان با غوطهمی را (Ecopolishیا  Flexdipها )برای مثال ضدجرم مجاز نیستند. این پوشش

ستفاده در ماده مذکور توری  شک کردن، توری (. 78عکس کرد )ا امکان  لذاو شودلغزنده میبعد از خ

صال ضعیف رامجا ات ستی را  سانمیتسازد، طوری که تور را تر میزی ششوان آ ها تر تمیز کرد. این پو

 شان نیستند.شامل هیچ فلز سنگینی در فرمول

آب توســط اســتفاده کرد تا جذب « آســترمانند»های توان به عنوان پوشــشمیهم ها فرآورده برخیاز 

 را کاهش دهند.ستی زیم اجراالیاف مصنوعی را کاهش داده و در نتیجه رشد 

 

 شكارچيضدتورهای 

سهای شیرهای دریایی شکارچیان های زنده یا مرده، ماهی حاویتوری  قف  وزیادی از جمله پرندگان، 

 ذخایر ماهیها استدر تعادل  فاکتورهای غیرقابل کنترلکنند. شکارگری یکی از ها را جذب مییا کوسه

ــکار منجربه کاهش (، 7)فصــل  ــنجش ش ــتی از یک مقدار غیرقابل س ــودمی هاگله ماهیتوده زیس . ش

شان، ها شکارچی شکار ستیابی به  ست به تور برای د سیب نیز ممکن ا سانندآ بدین طریق باعث  و بر

شدن ماهی شتری هایتلف  ش بی شود، نود. قفس باید در مقابل این نوب که اگر چراع حمالت محافظت 

  د.تمام شوتر از خود شکارگری تواند گرانباعث آسیب به تور شوند می
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 . پايه شناور نگهدارنده تور پرندگان، آماده 80 عكس              . قفس حفاظت شده با تور پرندگان79عكس 

 

 . تورهای ضدکوسه نصب شده زیر تور پایه 82 عکس  از سطح آب بیرون  لهی. تور ضدپرنده که با م 81 عکس

  Dyneema یاین مورد، این یک پنل تور در .قفس                                            .است شده داشته نگه

  شده نصب تور پایه از محافظت برای که است ساده                                                                     

 

 .کند ثابت قفس مرکز در را آن تا گیرندمی قرار استفاده مورد متعددی هایطناب. نصب برای: نکته
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 پرندگانضد تورهای 

ست تهدیدی برای ماهی هایها، مرغباکالن شکارچی ممکن ا سایر پرندگان  شی نوروزی و  های پرور

ها یک مشــکل ویژه های کوچک زیادی را صــید کنند. باکالنتوانند ماهیها میباشــند. این شــکارچی

ــتند زیرا  ــازیهای قفس اطرافدرمدت های طوالنیبرای دورههس ــده ،تازه ذخیره س گیرند. می قرار ش

سیب به ماهیعالوه بر این، پرندگان می سنداندازه بازار انتوانند باعث آ امکان که دیگر بنحوی  ،دنشو پ

 .فروش ماهی نباشد

ـــکار  ـــر باز قفس با یک تور کرکارآمدترین روش برای جلوگیری از ش ـــاندن س دن پرندگان، پوش

ست )ضد شمهاندازه (. این تور باید 79عکس پرندگان ا شد و میلی 100بزرگ )یعنی  چ شته با متر( دا

صب میقفس عبور دوریک طناب که در طول محیط  کمکب ست برای . شوندکرده، ن افزایش ممکن ا

 افزوده شود.هم قطری اضافی  موربهای طناب استحکام آنها،

شود. برای نیل به این هدف، تور باید سطح پرندگان باید خارج از ضدتور  شته  صورت آب نگه دا ب

پرندگان ممکن است ضدبزرگ باشد، تور خیلی قفس محیط شود. اگر و تثبیت نصب روی نرده  ایمن

زیرا  ،کرد موضــوع باید پیشــگیرید. از این بیفتقفس ی در آب مرکز بســته نشــدهبه قدر کافی محکم 

جرم تور  ممکن استآسیب ببیند. عالوه بر این،  ضدپرنده با نخ تور مکن استماهی در زمان تغذیه م

شوند آوری میها جمعباید هر زمانی که ماهیرا پرندگان ضدد. تور شو ترو جابجایی آن دشوارگرفته 

 .کردبرداشته و مجدداً نصب 

شتنگهای برای باال ویژههای هپای شدهپرنده خارج از آب ضدن تور دا های متفاوتی از اند. مدلساخته 

 از یک طوقه شــناور ،وجود دارند، اما پرکاربردترین ســازه HDPEهای ســاخته شــده از لولههای پایه

شکیل یافته که صل درباال تر به یک طوقه کوچکعمودی های پایهبا  ت را پرندگان ضدتور  وشود میمت

  (.80عکس ) داردنگه می

بیرون از  محیط قفس و در هایلولههای ثابت روی توان با چوبمیهمچنین را ضـــدپرندگان تورهای 

سیستمی کمک بشوند و تور پرندگان ها ثابت میدور قفس روی پایه یچوبمیله داشت. چندین آب نگه

  .گرددمیها آویزان از باالی این چوبها ها و قرقرهاز طنابمتشکل 
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 كوسهضدتورهای 

 انتواند بسیار جدی باشد. شکارچیها میها( یا فکبزرگ نظیر کوسه یاناز ماهی )شکارچناشی آسیب 

کنند این افتند. آنها سعی میشوند که روی کف تور پایه میای میهای مردهزیر آب عموماً جذب ماهی

ــپس این باعث پارگی تور می که تور بخورندروی ها را از ماهی ــوند. س فرار  منتج به تواندمیاتفاق ش

 .شودتور ایجادشده در های ماهی از سوراخ

تواند رخ گیرند که این مشــکل میمورد اســتفاده قرار می یهایشــکارچی زیرآبی در مکانضــدتورهای 

ستفاده   TMDyneema(. 42و شکل  82عکس دهد ) شکارچی است که تور ضد درماده خوبی برای ا

سیار ماده  یدارای نوع ستحکمسبک و ب ست و م شکارچی مقاومت برایا های بزرگ نظیر در مقابل 

ــهفک ــکارچی زیرآبی به طرح قفس ضــد. طراحی تورهای  به قدر کافی محکم اســتها، ها و کوس ش

ترین بخش توری شود. تور پایه مهمو معموالً قبالً توسط  تولید کننده تور توضیح داده می بستگی دارد

شود و بنابراین  ست که باید حفاظت  ضافیاغلب ا  شودمیخارج از تور پایه تعبیه  ،یک تور بیرونی ا

 (.82عکس )

 
 با تشكر از حسن نيت اكواگروپ                        كوسهضد. طراحي پيشرفته يك تور 42شكل 

 

 پستانداران دريايي

تواند میشــود )نه فقط بخش کف( شــکارچی که شــامل کل بخش زیرآبی تور قفس میضــدیک تور 

 تواناییاین . شیرهای دریایی باشد ها و شیرهای دریایی()فکحلی در مقابل شکار پستانداران دریاییراه

شار آوردن و باال رفتن از نرده با که را دارند سیدن بهها بف ستیابی به  ،تورحفاظت هوایی رای ر امکان د



                                                                                   

126 

 

در مناطقی که شیرهای دریایی وجود دارند، حافظت از بنابراین پیدا کنند.  قفس دست یاز باالرا ماهی 

  .برساندهای قفس به لولهخود را حیوان نتواند  تا در دستورکار استهم اطراف محیط 

 PETای تورهای تك رشته

ـــتفاده از تورهای تک رشـــته اتیلن تترافتاالت( در مقابل شـــکارچیان در حال پلی) PETای اخیراً، اس

ست. تورهای  سبتاً پایینی دارند. خود ر ضمنمقاومت خوب و در PETافزایش ا یکپارچه  هاشتهوزن ن

ستاندارد او سطح سخت ماده تور مقاوم هستند که تور نسبتاً سخت است، ئی. از آنجاستتر از نایلون ا

ــمهاندازه  ــکل اصــلی  تور، و دهانه چش ند و جریان آب را از طریق قفس نکرا حفظ می خودعموماً ش

شده از نایلون که طول عمر آن بطور نرمال نسازتوری ممکن می ستاندارد تولید  سه با تور ا د. در مقای

شته  6-4 ست، تورهای تک ر سبیاگر  PETسال ا سال طول عمر  14تا  ،دشوننگهداری  بطور منا

 د.ندار

شته شتهچشماز یک  PETای تورهای تک ر ضلعی با ر شش  ضخامت تقریبی  هاییه  متر و میلی 3به 

شتر  تامتر میلی 40( که از چشمهمختلف )اندازه چشمه عرض  ست، بی در  هاشوند. وزن آنساخته میا

gحدود  / m2 500-600  .ست شمه اندازه نمونها شتهموجود برای تورهای  هایچ در  PETای تک ر

  آورده شده است. 30جدول 

 

 PETای های تور تك رشته. اندازه30جدول 

 وزن t (mm)A (mm)B (mm)C (mm)D(mm) هچشماندازه 

g 37 43 40 35 5/2 کوچک / m2570 

g 59 71 50 45 3 بزرگ / m2590 

g 85 100 80 73 5/3 بسیار بزرگ / m2450 
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 كنترل و نگهداری. 6

ــل در  ــیببه این فص ــایییک محل پرورش  ممکن در عمده هایانواع آس ــناس منبع  قفس توری و ش

ازجمله . پرداخته خواهدشد ،نگهداری برای مدیریت خوب محل پرورشضروری مشکالت و مراحل 

سیب صادی، از طریق هزینه های مواد، زیان به توانساختاری می هایآ زمان برای صرف های عمده اقت

ذخایر باتوجه به فرار  از همه، از دست دادن مهمترکارگران واجد شرایط  و  مختلف  مشکالتاصالح 

 .کرد ماهیها اشاره

انجام شود، توجه به نصب و نگهداری قفس توری درمسئول پرورش  که باید توسط افراد اصلیاولین 

ـــت. عالوه بر این، نقص های کوچک در اجزاء نباید نادیده نظمیها یا بیهمه اجزای مکان پرورش اس

هایی روی بازخوردتواند گرفته شود و در عوض باید به سرعت اصالح شوند. خرابی یکی از اجزاء می

 کل سازه داشته باشد.

شیمیایی و بیولوژیکی ز مقدارمحیط دریایی  تعداد باالیی متغیرهای درگیر دارد  ویادی نیروی فیزیکی، 

 گذارد.این حرکت بر هر چیز معلق یا روی سطح آب تأثیر می هستند ودائماً در حرکت  که

 شوند:بندی میگذارند به دو نوع کلی دستهنیروهای فیزیکی که بر یک قفس توری تأثیر می

موجود  اجزاآورد( و شناوری ن فشار میرو به پاییتوده جرم  براساسجاذبه )که  نیروهای ایستا شاملـ

 آورد(.چگالی رو به باال فشار می)که براساس مکان  در

ـــ نیروهای دینامیک وابسته هستند. درهر  اتعمدتاً افقی هستند و به باد، امواج و جریانکه  )متحرك( ـ

گذارند که بدین طریق کنند بر کل ســاختار محل پرورش تأثیر میدو مورد، این نیروها که با هم کار می

صل کنش سائیدگی و . این فرایندها میشودتکرار میواکنش  و دائماً ا ستگی توانند باعث  اجزای شک

 گوناگون شوند.

 ای شیمیایی و بیولوژیکی هستند که شامل:در معرض فراینده چنینهای توری همقفس

و خورند ( که مواد را میصفحات کنکتورها یا ها، حلقههای فلزی )زنجیرها، قالبـ اکسیداسیون بخش

 د.نسازآنها را نازك و ضعیف می

ــیمیایی  ــوردریاـــــ تجزیه ش ــی از محیط ش ــتیکی طناب ررویکه ب ناش ها یها و تورپلیمرهای پالس

 دهد.، حداکثر تحمل بارشان را کاهش میاثرگذاشته

سم صدفهای دریایی و جرمــــ فعالیت بیولوژیکی، بویژه ارگانی ستی ) ها و غیره(. ها، کرمگرفتگی زی

افزایش مقاومت  سبب تورهاو در مورد افزوده ها جرم گرفتگی زیستی بطور قابل توجهی به وزن سازه

 .شودات آبی میحرکت جریان دربرابر
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  نگهداری سوابق و نقشه مكان

ــناور، باید پروتکلپرورش محل قفس برای مدیریت بهینه  ــوابق وجود ش های قابل اعتماد نگهداری س

شد. شته با شه مکان» باید دا سوابق در بطور ایمن « نق شود. این  شیو نگهداری   أبدمشامل باید یک آر

شدند، هریک ازگوناگون، زمانی که  تولیدقطعات صب  شخیص ق احتمالی که ابعدم تطهرگونه آنها ن ت

 باشد. تعمیر وبازسازی این قطعاتو  داده شده باشد،

سوابق به پرورش دهنده اجازه می را با  قطعاتنگهداری و جابجایی همه  و تعمیرهای دهد فعالیتاین 

سوابق همچنین برای برنامه مدیریت مکان پرورش مفید خواهند بود شت زمان ثبت کند. این  ن آ و گذ

سازگار می صیات این مکان خاص  صو شرایط نگهداری  یهسازد. حتی اگر رورا با خ ستاندارد طبق  ا

کان باید برای هر م هاییرویهخصــوصــیات خاص خودش را دارد و چنین  ،هر مکانبازهم باشــند، 

 تعدیل شوند.

 

 گزارش روزانه

ــی  32و  31های جدول ــی ند که میرا ارائه میدهمثالی از یک گزارش روزانه بازرس توانند برای بازرس

سی خط  شوند. تعداد قفس مهاربندیقفس و بازر ستفاده  ، همچنین اقالم مورد مهاربندیها و خطوط ا

سی باید  شوند. هر یک از  تطابق دادهقفس توری در و مدل هر محل پرورش  مزرعه با طراحی هربرر

 شود.زیر توضیح داده میجدول ها در این جنبه
 . مثال گزارش روزانه بازرسي قفس31جدول 

 تاريخ اپراتور شرايط آب و هوا

 ها/ تطبیق نیافتهیاداشت

 به
ده
 ش
ت
ثاب

 

 
ت 

وی
اول
(

3-2-1)
 

ت 
ثاب

)×
(

 

ه 
افت
 نی
یق
طب
ت

)×
(

 

ه 
افت
ق ی

طبی
ت

)×
(

 

ده 
 ش
سی

رر
ب

)×
(

 

 

 1قفس  

 هانرده      

 ضدپرندگانتور       

 هابراکت      

 طوقه قفس      

 زنجیر مهار      



                                                                                   

129 

 

 های عمودیطناب      

 تور      

 لوله وزنه نگهدار      

 مرگ و میر      

 بیماری      

 غذای خورده نشده      

 2قفس   

 هانرده      

 پرندگانضدتور       

 هابراکت      

 طوقه قفس      

 زنجیر مهار      

 های عمودیطناب      

 تور      

 لوله وزنه نگهدار      

 مرگ و میر      

 بیماری      

 خورده نشده غذای      

 3قفس   

 هانرده      

 ضدپرندگانتور       

 هابراکت      

 طوقه قفس      

 زنجیر مهار      

 های عمودیطناب      

 تور      

 لوله وزنه نگهدار      

 مرگ و میر      

 بیماری      
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 . مثال گزارش روزانه بازرسي قفس32جدول 

 تاريخ اپراتور شرايط آب و هوا

 ها/ تطبیق نیافتهیاداشت

 به
ده
 ش
ت
ثاب

 

ت 
وی
اول
(

3-2-1)
 

ت 
ثاب

)×
(

 

ه 
افت
 نی
یق
طب
ت

)×
(

 

یق
طب
ت

 
ه 
افت
ی

)×
(

 

ده 
 ش
سی

رر
ب

)×
(

 

 

 1لنگر   

 قید لنگر       

 خط سفر      

 ورهای غوطهبویه      

 خط مهار      

 صفحه مهار -خط مهار       

 2لنگر   

 لنگر  مهار      

 خط سفر      

 ورهای غوطهبویه      

 خط مهار      

 صفحه مهار -خط مهار       

 3لنگر   

 لنگر  مهار      

 خط سفر      

 ورهای غوطهبویه      

 خط مهار      

      

 صفحه مهار -خط مهار 

 کنکتور
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 ایهای دورهبازرسي

یک  های قفس اجرای مختلف  جات مختلف نیرو ماهی در معرض در لذکرپرورش  ند.  فوق ا ـــت هس

شان می شوند. موقعیت و عملکرد به اجزاء هر  که دهندچندین پارامتر ن سی  چند وقت یکبار باید بازر

 ی گوناگون تااین نیروها که کنندنســبی )مواد و ضــخامت(،  تعیین می تراکماجزاء در ســازه، همچنین 

قدار بر  تأثیر می هر قطعهچه م یل، برخی از خاص  به این دل ند.  نه قطعات گذار ید روزا محل  دربا

 تعدادباید هر هفته، ماهیانه یا هر شش ماه یکبار بازرسی شوند. نوع، هم بقیه  پرورش بررسی شوند و

ـــپس اینو نتیجه کل نظارت باید در فرم دفعات ـــوند. س توان ها را میهای مدیریت فنی ویژه ثبت ش

  بررسی، تحلیل و نگهداری کرد. عنوان مرجعی برای آینده،ب

ــی ــازه یهابازرس ــط س ــومیانجام  هاغواصهای زیرآبی توس ــت. همه ش د. کار زیرآبی خطرناك اس

های بســیار خطرناك باید بطور کامل های ایمنی باید به دقت دنبال شــوند. در کل از فعالیتپیشــگیری

ست به پیمانکاران  اجتناب کرد و برخی از عملیات صی عمیق ممکن ا صص غوا سی دریایی متخ مهند

 نیاز داشته باشند.

 هههای شش مابازرسي

 مهاربندیخطوط 

، آسیبی شوندکه بطور دستی نصب  اگروزنه کیسه متصل به پایینی بعید است که لنگرها و زنجیرهای 

ضخامتببینند سیار شان. اندازه و  شتر از در عمقی  معموالً ازینرو و ساخته محکم، آنها را ب  20-30   بی

ج بطور مستقیم اموا ،شوددیده می ترکم عمقهای آب در  برخالف آنچهقرار دارند. در این اعماق، متر 

شبکه گذارندروی اجزاء اثر نمی سر  سرا ها ، زنجیرها و بویهمهاربندی طنابهای. در حقیقت، نیروها در 

دشوار زیاد توانند بخاطر عمق ها میعمل کنند. بازرسی ضربه گیرتوانند به عنوان شوند که میتوزیع می

صی عمیق  شند و غوا ستممکن با پایین زمان  لذاقرار دهد وزیادی را در معرض خطرهای  هاغواص ا

و یکبار توان هر شــش ماه های بصــری را میمحدود خواهد بود. به این دالیل، بازرســی ماندن غواص

 از رویدادهای جوی و موجی شدید انجام داد. پس

 که: شود تحقیقها، مهم است این بررسی در

ـــ لنگر عمودی است و به درستی در بستر دریا تعبیه شده است. لنگری که در طول بستر دریا کشیده  ـ

یافته  شکلیا تغییر شده ور وچکتزیرا اندازه آن ک ،به آسانی برای یک غواص قابل تشخیص استشده 

 .ذاردگبه جا می خودشیاری را پشت و 

 د.شته باشلوال وجود دا خفرسوده یا شل نشده و می)شگل( ـ قالب 
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 ند.ه باشو اتصاالت فرسوده نشد شتهقرار دا بسترـ زنجیر قالب 

ـــ قالبی که زنجیر لنگر کف را به چشمی متصل می داشته لوال وجود  خو می نبودهکند فرسوده یا شل ـ

 .باشد

 بیش ازحدو  دادهن نکند، هیچ سائیدگی نشا)یا حلقه( متصل می کنکتور ـ طنابی که زنجیر را به صفحه

  .باشدگیر زیستی پر نشده های جرمبا ارگانیسم

 های شاخصبويه

 که: تحقیق شودهای شاخص باید بازرسی بویهدر 

  .باشدـ بلوك بتنی کشیده نشده 

 .دنباششده و فرسوده ن کردهدرستی عمل آن بچشمی بلوك بتنی و قالب متصل به حلقه ـ 

 .باشدگیر زیستی نشده های جرماز ارگانیسم مملوـ زنجیر فرسوده نشده و / یا بیش از حد 

 کنند.و به درستی کار میه ـ قالب و صفحه آهنی در بخش معلق پایینی بویه فرسوده نشد

 .باشدگیر زیستی نشده های جرمور بویه پر از ارگانیسمـ بخش غوطه

 ماهانه بازرسي

 بويه شاخصهای المپ

ها معموالً از یک پنل خورشیدی های شاخص مهم است. این المپهای باالی بویههر ماه بازرسی المپ

شارژ میشوند که با باتریکوچک تغذیه می شرایط کم نور هایی در طول روز  شوند و در تاریکی و 

 فعال هستند.

سیالمپ شوند. یک روش بازر شکی دیده  شاخص باید از خ شاندن بخش باالیی بویه های بویه  ، پو

ها فعال هستند المپاین که آیا  شود مشاهده بعد و است سازی تاریکی( بویه با یک پارچه تیره )شبیه

خشکی ضروری در آن مجدد . اگر دستگاه المپ کار نکند، باز کردن آن از باالی بویه و بررسی یا خیر

 است.

ها یا آسیب به رنگ محافظ ضدزنگ خراشپیشگیری از ه بویه باید برای رآمددر طول بازرسی، بخش ب

 های خورشیدی پاك شوند.بررسی شود. مدفوع پرندگان یا سایر موانع باید از روی المپ و پنل

 بازرسي هفتگي

 سيستم شبكه

 شود که همه اجزای سیستم شبکه هر هفته بررسی شوند. توصیه می

 ند.متصل میباششناور شبکه  زیر به درازیاین قطعات در عمق توسط زنجیر 



                                                                                   

133 

 

صاالت بین طناب  صفحات و بویهها، زنجیرها، حلقهمعموالً، ات سطحی با قالبها یا  ساخته های  هایی 

 .قفس هستند شوند که نقطه ضعف اولیه در کل ساختارمی

 ند که:باید تأیید کن هاغواصهای هفتگی، در بازرسی

 ند.دارر وآنها حض خ لوالیشوند و میها به درستی قفل میـ همه قالب

 گیر زیستی نیستند.های جرماند و پر از ارگانیسمـ زنجیرهای بویه فرسوده یا خورده نشده

 خود را به ترتیب دارند. قطعات ، تمامها یا صفحاتـ حلقه

 گیر زیستی باشند.های جرمدهند و پر از ارگانیسم ها نباید فرسایش یا سائیدگی دیگری را نشانـ حلقه

ــ بویه گیر های جرمپر از ارگانیسمنباید داشته باشند و خود  Prcها نباید هیچ ترکی در پوشش بیرونی ـ

 زیستی باشند.

 مهاربندیطوقه و خطوط 

 که:نمایند قفس هم باید بررسی شوند. بازرسان باید تأیید دور آب شامل طوقه سطح باالی  قطعات

سیب ندیده )در بخش ـــ قاب پالستیکی قفس آ های بیرون زده( و همه ور، همچنین بخشهای غوطهـ

 کنند.ها و نرده به درستی کار میهای قفس اصلی، براکتاجزای آن نظیر حلقه

براثر زنجیر مهار ممکن است خطوط من هستند. این ها ایو گره بودهزنجیر مهار قفس محکم  خطوطـ 

 .ندینببآسیب های خدماتی قایق

 بازرسي روزانه

 تورها

تورها باید بررسی شوند. تورها از  و مهمتر از آنبررسی شود، در محل پرورش باید هر روز هر قفس 

عوامل آســیب برخی توانند با هســتند و می محکم قفس موادی ســاخته شــدند که کمتر از ســایر اجزاء

 ببینند.

ستا و هم  سایر اجزاء، تورها هم در معرض نیروهای ای شتر  متحركهمانند  ست بی ستند. آنها ممکن ا ه

سایر اجزاء از جرم ستی از  سیب ببیندگیری زی سط ماهیانی که در آنها ذخیره توانند . تورها هم میآ تو

سیب ببینند. تورها همچنین محیط با جانوران دریایی هم و  شده ستاطراف آ سرقت یا  براثر ممکن ا

 دنبرتوری را ب ،تورداخل  اندستیابی به ماهیبرای  ممکن است سارقان .آسیب ببینند خرابکاری عمدی

 دارد.را هم درپی  هاماهیاز تعدادیفرار که 

ـــی تورها، غواص باید همه بخش ـــاختاری قفس، لوله وزنه نگهدار یا وزنهدر طول بررس های های س

 بررسی کند.را مرتبط با آنها نگهدار و خطوط 
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 ها باید تأیید کنند که:این بازرسی

 ست.نیها مشهود ـ هیچ سائیدگی یا آسیب روی تورها یا طناب

 گیر زیستی نیستند.های جرمیسماز ارگان مملو ـ تورها بیش از حد 

های اتصال فرسوده یا بسیار جرم گرفته نیستند و به درستی کار و طناب هستندنصب بخوبی ــــ تورها 

 کنند.می

ـــ سیستم وزنه نگهدار در جای مناسبی قرار گرفته و خطوطی که آن را نگه می یا  هدارند فرسوده نشدـ

 یستی نیستند.گیر زهای جرمبیش از حد پر از ارگانسیم

 قابعدم تط

شــرح ها و اقدامات اصــالحی مرتبطشــان بطور مفصــل ابقترین عدم تطبرخی از متداول 33جدول در 

 شوند.میداده 
 اتاصالح و قاباقدامات احتمالي عدم تط ؛ایدوره یمهاربند. بررسي 33 جدول

 قابعدم تط نتايج اقدامات اصالحي

مجدد لنگرها و محکم  استقرار

 مهاربندیکردن خط 

بار تحت تنش  مهاربندی خطوط

 نیستند

 ،لنگرها یا زنجیرهای وزنه کف

 گرفته اندجای درستی قرار ن

 مهاربندیجابجایی قالب خط 
ممکن است جدا  مهاربندیخط 

 شود
 مهاربندیفرسایش قالب خط 

 فرسایش قالب بویه بویه رهاشدن قالب بویه تعویض

 بویهتعویض 

که  درآب فرو رودبویه ممکن است 

در شبکه   عدم تعادل منجر به

 میشود

 بویه آسیب دیده

 قالب خط زنجیر مهار تعویض
خط زنجیر مهار ممکن است از 

 جدا شودکنکتور صفحه 

خط متصل به فرسایش قالب 

 زنجیر مهار

 مهاربندیهای روی خط سائیدگی ممکن است بشکند مهار خط خط تعویض

و  مهاربندیتمیز کردن خطوط 

 شبکه

بیش از حد  بارسازه ممکن است 

دینامیک  تحمل کند و تعادالت

 ند.یابتغییر 

 ءاجزا روی بیش ازحدگیری جرم

 مهاربندی

تغییر دادن یا تمیز کردن تور با 

 جت پرفشار -شوینده آب

، نیروهای چشمه تور مسدود میشود

، تضعیف میکنندتغییر  شبار و کش

 تبادل آب ت ازمانعم و تور

 گیری اضافی روی تورهاجرم
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 جابجايي اجزاءی هاشرو

صالحی تخصصی  سیاری از اقدامات ا صول نیاز ب صلی از ا های ایمنی ش، قواعد و رومهمبه دانش مف

یایی، همچنین دانش  ـــی در ندس کار مه کارگیری برای  یکب فاده های برخی از تکن ـــت تجهیزات از اس

با آن روبرو  مهاربندیدارند. مشــکل اصــلی که در زمان جابجایی اجزاء شــبکه را تخصــصــی و مواد 

و  وط مهاربندیاین است که همه اجزاء زیر بار سنگینی هستند که عمدتاً بخاطر تنش خط ،خواهند بود

 نیروهای کششی است.

شوند،  شبکه برای اگر هر یک از این عناصر باز  ستم  سی آمیز خواهد بود. مخاطره مهاربندییکپارچگی 

اتصال مجدد آنها  ممکن است کهنیروهای متضاد کشیده خواهد شد توسط  ،انفصال اطسرهای شل نق

 دشوار باشد.

تنش روی قالب یا گره کم شــود. باید در ابتدا عالوه بر این، برای جداســازی یا شــل کردن یک گره، 

ــتفاده کاراین ــود که موقتاً باعث می طنابو قرقره و یک  میله قرقرهاز یک  با اس ــود کمکی انجام ش ش

 کند.و از جدا شدن دو جزء منفصل جلوگیری می فتهیااجزاء کاهش  کشش

 یکپارچه شوند:یا تغییریافته و زیر بر طبق موارد های شرح داده شده ممکن است تکنیک نكته:

ستگی یا تجربه اپراتورها؛ 1 شای سترس بودن ( 2(  صیات هیدرودینامیک مکان3و  ابزارهادر د صو  ( خ

 .پرورشی

 مهاربندیكردن خط تغيير موقعيت لنگر و محكم

شود، تنظیم مجدد لنگر ب شیده  ستر دریا ک ضروری  صورتاگر لنگر وارونه بچرخد یا روی ب ست  در

 است. لنگری که به درستی قرار نگرفته قابلیت نگهداری خود را از دست خواهد داد.

در شود( باید پاشنه هم نامیده میطناب تاج یا طناب سفر )که  طناببرای اجرای عملیات تنظیم مجدد، 

سترس صل  یایمن منظورو ببوده  د شت لنگر مت شد، سطناب . اگر هیچ شودبه پ شته با فری وجود ندا

  متصل شود.دیگر طناب یک باید 

ــطحی بازطناب اول، قایق خدماتی  ــناورهای س ــفر لنگر را از ش  vزنجیر مهار کرده و آن را به یک  س

  سازد.شکل متصل می

-30بستر دریا  درآزادانه بطور کامل معموالً و قفس طوری کشیده شود با جهت  همدر ابتدا، لنگر باید 

سـازی . ضـروری اسـت که یک محدوده مانوردهی بزرگتر در طول فاز محکمشـودمیکشـیده متر  20

  سازد.بهتر لنگر را ممکن می و وجود داشته باشد که قرارگیری مجدد
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ــد، قایق  ــده وبعد از اینکه لنگر آزاد ش ــفر  طنابکند. را محکم می مهاربندی بتدریج از قفس دورش س

شار قرار بگیرد )بویهی آزاد میزمان ستی تحت ف شبکه بطور در ستم  سی سطحی شود که   دقیقاهای 

شده و  ستا  ستم تنفسی) هاغواصهمرا سی شعلت ، (مجهز به  ست ها را بهتن سپس و  نمودهبررسی  یدر

 شود.، وگرنه این عمل تکرار می(بستر دریا برگردانده شود بهلنگر 

 كنكتورقالب خط شبكه به صفحه جابجايي 

مهار شــده کنکتور روی بویه باالی صــفحه اســت که  هیدرولیک طنابقایق خدمات مجهز به کشــنده 

کند و سپس شود که از قالب موقتی عبور میکشیده می کنکتور یک خط کمکی از مرکز صفحه .است

شکل وصل می ،عبورکنداز روی آن که باید  طنابیبه « گره متوقف کننده»با یک  سر دیگر 43شود )  .)

 شود.وسیله نقلیه پیچانده می باالیخط کمکی روی جرثقیل 

بین صفحه  طنابکشیده خواهد شد که تنش را روی  طنابشود، این درگیر می وینچ زمانی که جرثقیل

سپس غواص میمی کمو گره متوقف کننده کنکتور  سوده را باز و جابجا کند. کند.  بعد تواند قالب فر

ــودکمکی به آرامی رها می طناباین  ازآن ــبکه به  وططوری که خط ،ش ــلی خود تنش میزان ش باز اص

 شود.می بازیافت و تعمیر ،قایق هشکمکی روی عر طنابد. گره متوقف کننده باز شده و نگردمی

تور باالبر اگر ســیســتم شــبکه تحت فشــار باالیی نباشــد، طناب کمکی هم ممکن اســت با یک نكته: 

 کند.توسط یک غواص کشیده شود؛ کیسه باالبر یک نیروی مستقیم رو به باال را اعمال می ایکیسه

 كنكتوربويه به صفحه قالب جابجايي 

صول کلی  شرح همان ا شدندکه در پاراگراف فوق  صفحه  ،داده  کنکتور برای جابجایی قالب بویه به 

ساناعمال می ستشوند. در این مورد، عملیات آ ست و  ،تر ا ست، قالب کوچکتر ا زیرا تنش کمتر ا

 عمودی است. فقطنیروی اعمال شده 

به بویه و از طریق دو قالب شوند. این زنجیر شبکه متصل میکنکتورها از طول زنجیر به صفحات بویه

 .کنکتوریکی بین زنجیر و بویه و دیگری بین زنجیر و صفحه  :شودثابت میکنکتور به صفحه 

سر 44)شکل کنکتور برای جابجایی قالب بین زنجیر و صفحه  به را کمکی   طناب(، یک غواص یک 

. سر استفاده از یک گره کمری()با  زندگره میکنکتور خط شبکه روی همان صفحه  هایقالب کی ازی

شود. زمانی که جرثقیل شروع به کار کرد، یک نیروی دیگر طناب کمکی روی جرثقیل قایق پیچانده می

صفحه رو به باال  را باال برده و تنش روی زنجیر را کم کنکتور صفحه که شود، اعمال میکنکتور روی 

تواند قالب فرسوده را باز کرده و آن را جابجا کند. زمانی که این قالب جابجا کند. سپس غواص میمی
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صلی خود شده آزادکمکی  طنابشد،  صفحه به موقعیت ا شار وارد  بهدوباره و گردد باز می،  زنجیر ف

 شود.میبازبینی  قایقعرشه روی  طنابشود. سپس گره کمری روی قالب باز شده و می

 

 

 

 

 

 
 كنكتور. جابجايي قالب خط بويه به صفحه 44شكل       كتوركن صفحه به شبكه خط قالب جابجايي. 43 شكل

 

  -. بخش شبكه پاك شده با يك شوينده آب84 عكس     نچي. استفاده از يك باالبر اهرمي دستي )يا و83 عكس

 پشت . جت پرفشار پنل توری ضد سائيدگي )نارنجي(             .یكابلي( برای كاهش تنش روی خط مهاربند 

 شود.تور تميز شده ديده مي                                                                        

 

 

 

 

 
جت پرفشار. به نوارهای عمودی توجه  -. پاكسازی زير آبي ديواره توری يك قفس با شوينده آب85 عكس

 كنيد.
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 قالب بين زنجير و بويهجابجايي 

کنار کند. ســـپس خط کمکی به زیر بویه محکم می یبه زنجیر یک متر یک غواص یک خط کمکی را

رود تا تنش را روی قالبی که باید جابجا که ضــرورت دارد باال میآنجا قایق متصــل شــده و زنجیر تا 

و شده شود. سپس خط کمکی به دقت باز . بویه به قایق محکم شده و قالب جابجا مینمایدکم  ،شود

 شود.میبازبینی 

 

 جابجايي بويه

کند که به همان با استفاده از یک گره کمری، یک خط کمکی را روی قالب خط محکم مییک غواص 

شود. قایق پیچیده می )وینچ( (. سر دیگر خط کمکی روی دوار44صفحه متصل است )شبکه  -زنجیر

کند. در این نقطه، غواص بدین طریق زنجیر را شل می و روددرگیر شد، صفحه باال می وینچزمانی که 

شود. تواند قالب قدیمی را باز کند. بویه آسیب دیده خارج شده و یک بویه جدید جایگزین آن میمی

   شود.طناب کمکی آزاد و بازیابی می

 

 بندیزنجير مهارقالب  جابجايي

صال یک خط زنجیر مهارمحل برای جابجایی  صفحه  شدهات ست که گره روی  کافی، تنها کنکتوربه  ا

ـــر مخالف زنجیر مهار دور طوقه تواند به راحتی این کار را باز کنیم. یک غواص می را قفس روی س

 کند. تعویضانجام داده و یک قالب فرسوده را 

 جابجايي خط شبكه

سوده باید به محض امکان  شبکه فر شبکه  تعویضخطوط  ضافی روی سبب شوند. یک خرابی  بار ا

 د.شدر نتیجه انحراف بار روی خطوط زنجیر مهار اعمال خواهد  وشده طوقه پالستیکی 

برای جابجایی یکی از خطوط شــبکه بین دو صــفحه شــبکه، قایق روی بویه باالی یکی از دو صــفحه 

د و سر خط کنعبور میکنکتور شود. یک غواص از یک سر خط کمکی روی صفحه مورد نظر مهار می

  کند.مخالف محکم میسمت به صفحه از طریق یک قالب موقتی را 

شد. همانطور که دقایق درگیر می وینچزمانی که  صفحه به هم نزدیکتر خواهند  صفحه به  وشود، دو 

شبکههم می سند، تنش از خط  شود ر سپس شل میطناب و  رهاای که باید جایگزین   هاغواصشود. 

صفحات یا از توانند هر دو قالب را می شبکه بازاز روی  سر خط  سیده را  روی یک  کنند و طناب پو

  کنند. تعویض
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ــتی باالبر یک اهرم توانیمنكته:  ــود )هم نامیده می وینچ همراهکه  دس بمنظور کاهش را ( 83عکس ش

ای توان رو یا دور نقطه. باالبر را مینمودقایق  وینچجایگزین  ،تنش روی اجزایی که باید جابجا شــوند

ست صب و ، که تنش کاهش یافته ا شتری نیاز باالبر . ثابت کردن ستی بی ستی معموالً به کار د اهرمی د

شته صرفهسازد، اما میتر میکار را طوالنیو انجام  دا ستفاده از قایق  جویی کرد و زمانی که توان در ا

ـــتفاده کردهیدرولیک موجود نیســـت،  وینچیک قایق با  ـــطحی از بنزین یا از آن اس . باالبر باید در س

ستفاده نمیدر نگهداری شود تا از زنگ زدن آن و مدتی فرو رفته سبک نفت شود جلوگیری زمانی که ا

  (.گردد آغشتهکننده ماده روانبه  باید ،د )قبل از استفاده از باالبرشو

 

 گيری زيستيحذف جرم

 شبكهو  مهاربندیخطوط پاكسازی 

ستم سی ستی  هایهمه خطوط  شبکه بای سممهاربندی و  شوند. های جرمبطور منظم از ارگانی گیر پاك 

، بارها هاوزنهتر ساخته، روی خطوط فشار آورده و بر تعادل سیستم بین زیستی سازه را سنگیناجرام 

 د.نگذارها تأثیر میو بویه

که باید تمیز شود محکم  قفسیبا سایز مناسب را به یک خط کمکی دور  یقالبغواص نگهداری، برای 

. خط کمکی به یک قایق کاری کوچک متصــل شــده و زمانی که قایق در طول این خط حرکت کندمی

 کند.می پاکسازیگیر بزرگتر را های جرمکند، قالب در طول خط عبور کرده و ارگانیسممی

، باشندمی مهاربندی زنجیرو  طنابهاکه شامل  مهاربندیساده روی همه خطوط سیستم این تکنیک بسیار

 .را بکاهدلنگرها تنش روی تا شود می اعمال

 

 پاكسازی تورها 

 بنابراین دهد وکاهش می به داخل قفس رامسدود شده، تبادل آب  چشمه هایجرم گرفته با  توری شبکه

شود تمیز می باید تور ،پذیر نباشدتور امکان تعویضاگر (. 85و  84 های عکسپاك شود )که نیاز است 

 تا کارکرد خود را حفظ کند. 

جت پرفشار است.  -یک روش احتمالی برای پاکسازی یک تور نصب شده استفاده از شوینده آب

که موتور و کمپرسور  در حالیپذیرد صورت میپاکساز زیرآبی  تلمبهاز با استفاده  پاکسازی توسط غواص

 ماند. باقی می قایقروی 
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د. همچنین شویب بآخارج با جت از م زیستی را اجرو ا است که غواص تور را از داخل تمیز کند بهتر

 شیوه عمودی است. اینطناب به اندازه فاصله بین دو عمودی تور پاکسازی نوارهای  ،بهترین شیوه

 سازد. ممکن میرا قفس  درسریع آب تبادل که  شودسب میتور را دور کل محیط تر پاکسازی سریع

پاکسازی تور  مخصوصویژه طور های چرخشی وجود دارند، که بکننده تور با دیسکچندین مدل پاك

ها زمان و زحمت پاکسازی را سطح کار کنند. این انواع شستشو دهندهدر توانند می واند طراحی شده

 هاغواصو  آبو نازل  درجه سنجشمجهز به یک شستشو دهنده های استاندارد سایر مدل درمقایسه با

 . دهنداجرا کننده کاهش می

 

 های اضافي برای پاكسازی تور توصيه

  غذا پخش كننده هایدستگاه

ها سوراخگرفتگی به کاهش چشمگیری در وقوع  دستگاههای پخش کننده غذا طراحی شدند زمانیکه

چندین ریشه تور طول دیوار تور( × متر میلی 8-12ها )قطر . با استفاده از طنابگردیدی منجر در تور

. نتایج خوبی حاصل شدکه  (86عکس شوند )تقریباً یک ریشه در هر متر( )در طول طناب ثابت می

روی نرده محکم شده و سرپائینی بر ها به اندازه طول دیواره تور هستند، که سرباالیی هر طناب طناب

 kg2 یک وزنه، یک روش دیگر اینکه. شودمیبا یک کابل پالستیکی در بخش پائینی دیواره تور ثابت 

هاست )یعنی ها در هر قفس نصف تعداد پایهه باشد. تعداد طنابشدمتصل به سرپائینی طناب  ورهغوط

 یک طناب برای هر دو پایه(. 

ضایعات موضوع اثر کنند و این تغذیه ماهی عمل میباقیمانده هایی برای های توربافی همانند جاذبریشه

کمتر ها های ایجاد شده توسط ماهیو در نتیجه تعداد سوراخداده کاهش را در توری قفس تغذیه ماهی 

  . شودمی

 های خودشویلوله

گیری شوند در معرض جرمروهایی برای کارگران استفاده میپیاده قفس که اغلب هماننددور های طوقه

ند، میگیرور لوله جای هطهای سخت پوست روی بخش غوها و سایر ارگانیسمصدف .زیستی هستند

گرفتگی است. این جرم ترشایعها بسیار لوله نیلغزنده در بخش بیرو هایزیستی جلبک جرم اگرچه

فتند و هم برای ابیدر آب روی جلبک لیزخورده و  ممکن استکه  استتهدیدی هم برای کارگرانی 

شوند. بنابراین، نیاز است و فرسوده مهرگان سائیده یا بی های سختتوانند توسط صدفتورها که می

 ها هم بطور منظم پاك شوند. که این لوله
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 . يك حلقه طناب )پيكان قرمز( نصب شده 87 عكس       . ريشه توربافي ثابت شده روی طناب. 86 عكس

 بخش لوله داخلي بين دو براكت. به عدم حضور روی        كنيد كه نخ سائيده شده توسط ماهي سيم  توجه

  تفاوت در جايگيری حلقه طناب روی لوله خارجي و                                                 د.ميشوجويده 

 های بيروني و داخلي توجه كنيد.زيستي بين لوله جرم                                                                 

ست ی قفس ااههای طناب دور لولهها نصب حلقهیک روش آسان و موثر برای پاکسازی این لوله   

 بستهها ساخته شده که آزادانه دور لولهمتر میلی 20-30طنابهایی با قطر از ها حلقه (. این87عکس )

 آنها کنند. حرکتلوله با حرکت موج حرکت می طیدور و در  ی طنابهاحلقه بدین ترتیبد. نشومی

برای هر بنابراین کنند. ها را پاك میها دائماً روی لولهزیرا طناب ،بردجرم را از بین می امکان استقرار

  نیاز است. یک حلقه طناب بخش لوله بین هر براکت قفس 
 

 تور تعويض 

ریزی و سازماندهی است که باید بطور کارآمد برنامهتور نگهداری برای عادی تور یک فعالیت  تعویض

   شود. 
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یک دفتر گزارش روزانه با تعداد روزهای کاری )تعداد روزها در آب( برای هر تور نگهداری شود. باید 

 تور ی که هربرای تعداد روزهای محدودهیک باید گیری مکان تعریف شده براساس خصوصیات جرم

 شود.  پیگیریو به دقت در نظر گرفته شده  قرار میگیردداخل دریا 

 بفرد دریافت کند. منحصر کدبه محل پرورش یک  هر تور باید در زمان رسیدن

 اطالعات اصلی که باید در دفتر گزارش روزانه تور ثبت شوند به شرح زیر هستند: 

 ـ شماره کد: کد برای هر تور 

  ـ طرح: شکل )برای مثال اگر اشکال قفس غیرمدور در محل پرورش ماهی استفاده شوند(، 

 های عمودی و سایر جزئیات مرتبط. تعداد طناب -

 ـ اندازه: حجم، محیط، عمق دیواره، عمق مخروط پایه. 

  .کننده: تولید کننده تورـ تأمین

 ـ زمان تحویل.

 .مواد و رنگجنس ، حداکثر تحمل بار، چشمه، شکل چشمه: اندازه چشمه تورـ خصوصیات 

 انجام شد.آوری شده، تاریخی که این عملیری ضد جرم گآوری یا تور عملآگیری: ـ ضد جرم

 . گرفته استـ روزهای داخل آب: تعداد روزهای کاری تور، اگر بیشتر از یکبار مورد استفاده قرار 

 .ها: هر تعمیر مرتبط انجام شده روی تورـ تعمیرات و وصله

تحمل بار باقیمانده تأیید  قلو حدا هآزمایش: زمان آخرین آزمایش مقاومت اجرا شدـ تاریخ و نتیجه 

 . تور شده

 آن در انبار. اخیراً روی کدام قفس نصب شده و موقعیت اینکه ـ موقعیت جریان: موقعیت تور، 

یک یا چند غواص معموالً برای تغییر تورهای بزرگ نیاز هستند. تورهای کوچکتر ممکن است تنها با 

یک ممکن است گرفتگی، . بسته به اندازه تور و میزان جرمدعویض شونتآب سطح در  خدمهاستفاده از 

اگر به موقع تعویض قایق با یک جرثقیل با اندازه مناسب مورد استفاده قرار گیرد. یک متر مربع تور 

بویژه زمانی  شدیدگرفتگی کیلوگرم وزن داشته باشد )خارج از آب(. جرم 10-15تواند می ،نشود

 ند. ده باشآوری نشها عملگرفتگیبا ضد جرمپذیر است که تورها امکان

 اقدامات مقدماتي در تعويض تور 

یک تور جدید باید بطور کامل روی خشکی بازرسی شود تا خطاهای تولید کننده یا اشتباهات تعمیر 

 وجود ندارد.  معیوبیک تور  ایک تور کثیف ب تعویضبررسی شوند. هیچ امتیاری در 

 شوند.  بستههای اتصال باید بررسی شده و روی حلقه یـ خطوط اتصال
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غواصی، بندهای طناب و ابزارـ همه تجهیزات مورد نیاز باید به دقت بررسی شوند )خطوط جرثقیل، 

 غیره(. 

 . شده باشندقفس برداشته  رویتورهای ضد شکارچی باید از قبل از د،وشمیتعویض جایی که تور ازـ 

 جداسازی تور  ـ

  شوند: از قفس باز میطبق مراحل زیر نقاط اتصال روی تور جرم گرفته 

 های نگهدار ـ وزنه

 وزنهـ لوله 

  های وزنه نگهدار طناب طیـ اتصاالت در 

 طوقه قفس به ـ نقاط اتصال 

 از طریق طناب باالیی به نرده محکم شده است. فقط : تور اکنون نكته

 تعيين موقعيت تور جديد 

  قفس به آب انداخته شده است. باالی سمت جریان  ازـ تور جدید 

 (. 45)شکل  رودباالبر کیسه تور، باال میگرفته با یک ـ کف تور جرم

 کشند. گرفته میزیر تور جرمبه تور جدید را  هاغواصـ 

شود. کارگران سطح زیر آب باال کشیده می یهاغواصو  آب سطح خدمهـ تور جدید بتدریج توسط 

برای کشیدن تور جدید زیر تور جرم گرفته کمک  هاغواصروی خطوط به برتور توانند با کشیدن می

 (. 46کنند )شکل 

خطوط اتصال تور جدید را روی  آب، سطح خدمه، گرفتجدید زیر تور جرم گرفته قرارـ زمانی که تور

 کنند. نرده محکم می

ها به طور ند. ماهیهستدر انتهای این فاز، هم تور جدید و هم تور جرم گرفته تنها به نرده قفس متصل 

که تور جدید  باید مطمئن شویم ،قبل از برداشتن تور قدیمی. توسط هردو تور احاطه شده اندکامل 

 . خوب اتصال پیدا کرده است

 گرفته جداسازی تور جرم

)شکل  شودیم متصلقالب جرثقیل  به ریزنج کی باو  شده آوردهپایه تور جرم گرفته از آب بیرون  ـ

47 .) 
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  شود.می بسته اول ریزنجزیر  و تور هیپا به یگرید ریزنج ،(دوار) نچیوبا استفاده از  ـ
 

                                          1مرحله  -. جابجايي تور45شكل 

 2مرحله  -.. جابجايي تور46شكل 
 

 
 4مرحله  -. جابجايي تور48شكل                                              3مرحله  -. جابجايي تور47شكل 

 

 

 

 

 5مرحله -.. جابجايي تور49شكل 
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 . استفاده از اتصاالت مدور برای جابجايي89 عكس   . يك تور كثيف روی عرشه قايق كاری. توجه88 عكس

 صيد نشان داده تور )در اين مورد يك تور برداشت      كنيد كه اتصال مورد استفاده برای باال بردن تور هنوز 

 شده است(.                      قالب جرثقيل متصل است. به

 . يك انبار تور برای نگهداری و تعميرات91عكس    . برداشتن يك تور جرم گرفته از قفس بااستفاده 90عكس

 تورها از يك زنجير شبكه

 

 (. 48)شکل  میشود.تور پرش از نرده باز  گرفته خارج از آب است،تور جرم ی ازـ زمانی که بخش بزرگ

که  شود، توجه شودمیپهن تور جرم گرفته از آب بیرون کشیده شده و روی عرشه قایق کاری سپس ـ 

 (. 88عکس و  49)شکل  فتاده باشداگیر نی ،گرفتههیچ ماهی در تور جرم

 گرفته جرم تور یپاكساز
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تور توصیه شده است یا برداشتن بهتر جابجایی امکان مدور برای  تسمه یا و تسمه بافتهاستفاده از 

توان مییا و د، نموبا اتصال دو سر یک طناب به هم ایجاد  توانرا میمدور  تسمه(. 90و  89)صفحات 

 را خریداری کرد.  هاتصاالت مدور تجاری تولید شد

 نامساعد انجام شود.  ات آبیتعویض یا نصب تور نباید در طول شرایط آب و هوایی یا جریان نكته:

 اتصال تور جديد

شود که تور پایه را به سیستم وزنه نگهدار متصل انجام می ییهاغواصات معموالً توسط این عملی

تور زیر بار خواهد  ،دایجاد شوپرورش در مکان  یآبیک جریان قوی اگر زمان ایجاد اتصاالت، کنند. می

 د. گردیخواهد ساز مسئلهو بود و ایجاد اتصاالت دشوار 

 نگهداری تور در خشكي 

 شود. که تور از قفس برداشته شد، به خشکی منتقل میزمانی 

کننده پرفشار تمیز شود، باید اول خشک شود. تور جرم گرفته در یک  كبا یک پاقبل از اینکه تور 

با استفاده از ماشین شستشوی تور تا خشک شود. اگر تور شود ترجیحاً روی زمین پهن می ،فضای آزاد

  شود. ترجیح داده می ولیضروری نیست شدن آن تمیز شود، خشک 

 زمان به تورها آسیب برساند.  درطیهای پرفشار ممکن است کنندهاستفاده مکرر یا طوالنی پاك

شامل که انجام خواهد شد  تور بعد از پاکسازی نیاز صورتها در طناب ویضعتاز جمله تعمیرات تور 

 برداشتن همه بندهای پالستیکی و تعمیر تور خواهند بود،. 

و انجام گردیده مقاومت تور  درجه)گیج( سنجش تور باید با استفاده از  باقیمانده آزمایش مقاومت

 میزان %60 کمتر ازشود. اگر مقاومت باقیمانده تور  ثبتهای به روز شده در دفتر گزارش روزانه تور داده

   شود. تعویضتحمل بار اولیه باشد، تور باید حداقل 

در معرض آن شود تا از قرارگیری تا شده و در یک انبار نگهداری میچنددر پایان این فرایند، تور 

 (. 91عکس د )شومستقیم نور خورشید جلوگیری 

 ماشين شستشوی تور 

گیرند که قفس مورد استفاده قرار میکثیف برای پاکسازی تورهای زمانی های شستشوی تور ماشین

های ماشیناز زیادی های بسیارها و اندازه. مدل(92-95های عکسها برداشته شوند )از قفس تورها

از  ناشیوجود دارند، اما اصل همیشه یکسان است: عمل پاکسازی از طریق اصطکاك شستشوی تور 
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صابون هیچ  و شودتنها آب بداخل اضافه می چرخد،استوانه می در حالیکهشود. حرکت تورها انجام می

گیری مرده های جرمشده شامل ارگانیسم ایجادفاضالب  اضافی مورد نیاز نیست.  کننده یا فراورده پاك

ه تصفینشینی از طریق یک مخزن تهباید حداقل  ،قبل از اینکه به دریا برگردانده شود شده ازتور، جدا

که تورهای کثیف قبل از شسته شدن خشک شوند، زیرا این کار عمل پاکسازی را  بهتر است  .شود

 سازد. موثرتر می

 . دريچه روی اين سمت استوانه بزرگ 93 عكس       4شستشوی تور )با عرض بزرگ . يك ماشين 92 عکس

 است، بنابراين انتقال تور را به داخل استوانه و        متر(. واحد موتور و كلكتور فاضالب 5/2متر و ارتفاع 

 سازد.خارج از آن آسان مي     به ترتيب در سمت راست و چپ تجهيزات قابل مشاهده 

  هستند. 

 مجهيز به يك  catamaran. يك قايق 95 عكس      تورها، استفاده از تجهيزات باالبر . بخاطر وزن94 عكس

گالس روی  ماشين  شستشوی تور فايبر          )نظير جرثقيل( برای تكان دادن تورها ضروری است. 

ماشين شستشو با يك موتور هيدروليك                                                                               عرشه. 

 كندكار مي
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 كه به سيستم محرك هيدروليك وسيله نقليه متصل                                                                          

 اندازد.است  كه جرثقيل را هم به كار مي                                                                          

 شوند و شامل عناصر اصلی زیر هستند: های شستشوی تور معموالً از فوالد ضد زنگ ساخته میماشین  

یک مخزن فوالد ضد زنگ اضافی است  نممککند. پشتیبانی می ایقاب اصلی که از محور استوانه -

(. 92عکس ریزد جمع کند )میبه بیرون زیر استوانه روی قاب نصب شود تا فاضالبی را که از استوانه 

 شود.مینشامل شکل یک نصف استوانه است و نیمه پائینی استوانه را  بهاین مخزن معموالً 

 یمناسب بزرگترین تورهاکه رمکعب( دارد، )چندین مت یحجم بزرگاستوانه نده: این چرخ بشکهـ 

دهد(. چشمگیری افزایش میطرز گیری زیستی حجم و وزن تورها را به )نکته: جرم استپرورش ماهی 

چرخد. تورهای کثیف معموالً می( rpmدور در دقیقه ) 5- 8 سرعت داشته و بایک در بزرگ قفل شدنی 

 (. 94عکس گیرند )قرار می چرخنده جرثقیل داخل استوانهبا 

تواند الکتریکی یا هیدرولیکی باشد. موتور از طریق یک سیستم دنده به استوانه می موتورواحد موتور: ـ 

. موتورهای یابدمیکاهش استوانه  rpmدهد که قدرت موتور را در حالی افزایش می ومتصل شده 

که  . چراشودمیشوند که ماشین شستشوی تور روی یک قایق نصب هیدرولیک زمانی ترجیح داده می

با  (. یک پنل کنترل95عکس متصل شود ) قایقتواند به سیستم محرك هیدرولیک موتور هیدرولیک می

 .شودمییک سوئیچ ایمنی به واحد موتور متصل 

از پمپ اختصاصی  . یک لوله متصل به یک پمپ اختصاصی استاز طریق آب منبع ـ یک منبع آب. 

 و استوانه محورای در معموالً حفرهآب کند. ورودی فراهم میآب را  ،طریق ورودی آب به استوانه

  موتور است.  محورمخالف 
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 ها ماهي و بچهانگشت قد های ماهي: ماهي سازیهذخير-7

 هادر رشد موفق ماهیموثر  یک عامل کلیدیپرورشی در قفس  سازی شدهذخیرههایی ماهیکیفیت بچه

کلی محصول تأثیر  شکل، زیرا بر کیفیت محصول نهایی، هزینه فرایند تولید و باشدها میقفسدر 

نیاز است که معیارهای اغلب یک پیش ،با کیفیت قدانگشتهای گذارد. بنابراین استفاده از ماهیمی

 طلبد. مشخص کیفی را می

 هادسته ماهيكيفيت 

ریزی انجام شود. اندازه محل تخماز  و قبل از تحویل ماهیباید  قدانگشتهای کیفیت ماهی بررسی

است تا  ضروری فراینداین انجام . گرددتعیین  بایداندازه دامنه گوناگونی شود و  بررسیماهی باید 

د )جدول رماهی دابچه اندازه  بامناسب  چشمهتضمین کند که توری که ماهی در آن رها شده اندازه 

  ن نگریزد. آیا از  وقفس گیر نیفتد توری ماهی در بچه (، طوری که هیچ 23

 ماهي اندازه

و وزن کردن آنها بطور جداگانه تعیین کرده  هاماهی از گیریتوان با نمونهی را میهگوناگونی اندازه ما

 CVاستاندارد شده است. تغییر شود. این پارامتر یک مقیاس ( محاسبه میCV« )ضریب تغییر»و سپس 

  شود: به صورت زیر تعریف می
CV=σ/μ 

 = انحراف استاندارد σکه  

μ  وزن میانگین = 

( نامیده RSD( نشان داد که انحراف استاندارد نسبی )CV×100توان با یک درصد )این مقدار را می

 شود. می

های همگن را نشان ها( معموالً مجموعهماهیدرصد در سیم 10و  3)برای مثال بین  RSD کم ادیرمق

به  ؛است هاگسترده در ماهیدازه نا تنوع نشانگر یکدرصد(  20از  )بیش RSD زیادمقادیر دهند. می

که احتماال برای از ماهی  هاییبزرگ، و حضور نمونه تادر اندازه کوچک هایی وجود ماهی عنوان مثال

تعیین  ،خوراك پلتاندازه باال نیز نشان می دهد که  RSD. هستندبیش از حد کوچک  چشمه توراندازه 

. بنابراین، اشدوده ببماهی مناسب ن افراد گلهممکن است برای همه  ،وزن متوسط ماهی براساسشده 

 .شودرزیابی نیازهای ماهی ا براساسو به دقت باید ارائه شده  خوراك پلتاندازه 

 بيماری 
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  باشند: هم باید شامل موارد زیر  هانه ماهیکیفیت نمو رسیبر

 100-200 نمونه(. یک 96عکس ) تعیین شود بردارینمونه براساسـ کمیّت درصد ماهی تغییر یافته 

را یافته شکل ند تا درصد ماهی تغییر وحس شده و بررسی شآوری شده، بیماهی از مخزن جمععددی 

های درصدی یک حد قابل قبول است. دامنه زیادی از تغییر شکل 3معموالً، سطح تغییر شکل . دنتعیین کن

ها ربط دارد. در محل پرورش، یک به ساختار استخوانی ماهی شایعبطور معموالً ماهی وجود دارد، اما 

توصیه شده تا  Xاشعه  دستگاه وسطتتر دقیق یتحلیلانجام به اما  ،توان انجام دادبررسی مقدماتی را می

 دهد. نشان میهم را  یهر تغییر شکل پنهانی احتمال

در  بردارییک نمونهدر . شودبا ارسال نمونه به یک آزمایشگاه انجام شناسی -بیماری بررسیـ یک 

( هر مخزنیک نمونه از باشد، بیشتر از یک مخزن  شاملآوری شده )اگر مجموعه ماهی جمع 30حدود 

 . شودآزمایشگاه فرستاده شناسی ماهی به و برای تشخیص آسیب

ماهی باید از لحاظ ابتال به بیماریهای ویروسی، انگلی و باکتریایی بررسی شوند و خیلی مهم است که 

هر بیماری پنهان تشخیص  این ارزیابیاینکار باید قبل از انتقال ماهی به محل پرورش صورت پذیرد. 

 عامل بیماریزا )پاتوژن(ورود  نیزو  هریسک شیوع بیماری در مجموع درضمنلی را ممکن ساخته و احتما

را به  ،دشوحیات وحش  انهای ماهیها به جمعیتانتقال احتمالی بیماری منجربهاند توبه محیط که می

 (. 2002 )کالرنی،ساند رمیحداقل 

 ها شمارش تعداد ماهي

ها ممکن است چند ماه طول بکشد و به روزرسانی اطالعات توده زیستی هر قفس تولید در قفس چرخه

دفعات ضروری است. این ارزیابی توده زیستی برای محاسبه درست تعداد  هاماهی ذخایربرای مدیریت 

 است. ضروری  سازیذخیرههای بعدی برداشت، فروش و برنامه زمان تغذیه مورد نیاز و برای ارزیابی

ها را در یک قفس فراهم کند. تعداد دقیق ماهی امکان شمارش هیچ ابزاری موجود نیست که قادر باشد

شده و برداشته شده از محل  ذخیرههای تعداد ماهی دقیقثبت  آمار ماهیها،  بنابراین بهترین روش حفظ

 ای در این تعداد است. نگهداری و به حداقل رساندن هر تغییر کنترل نشده

. وزن آیدمیها در وزن متوسط ماهی بدست توده زیستی یک مجموعه با ضرب کردن تعداد ماهی

توان با گرفتن نمونه از مجموعه قفس تعیین کرد. اگرچه، برای تخمین کل زیست میانگین ماهی را می

 گیری مشخص شود. ها در لحظه نمونهتوده، نیاز است تعداد ماهی

 ، کهشدتوده زیستی خواهدچندین خطای مرتبط با منتج به ها تعداد ماهییک ارزیابی نادرست از 

 باشد.  اتی بدنبال داشتهاطراف مضر زیستهمچنین محیط و  شرکت محاسباتتواند برای می
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، که به معنی افزایش شدبیش از حد خواهد  غذادهی منجر بهتخمین بیش از حد زیست توده ماهی 

( بیشترهای تولید هزینه یعنیباالتر ) FCRمنفی بر محیط و یک  اتتلف شده در این مکان، با تأثیر غذای

. تغذیه شدخواهد  هابه ماهیشده  ارائه غذایمقدار کمتر  منتج بهاست. از طرف دیگر، تخمین کمتر 

مچنین می تواند به ه. کندکه کل چرخه تولید را طوالنی می میزان رشد خواهد شدکمتر باعث کاهشی 

شیوع بیماری پتانسیل افزایش منجر به  . عالوه برایناسترس منجر شود ماهی براثرسرکوب سیستم ایمنی 

  .گردد هاکاهش ضریب بازماندگی ماهیو کاهش ارزش ماهی و یا 

 داشتهاز تولید آینده مزرعه  یریزی و ارزیابی مناسبدهد تا برنامهبرآورد دقیقی از زیست توده اجازه می

 .کندرا فراهم میرشد دسته های مختلف ماهی  پیگیری امکانو همچنین 

 برای کاهش ریسک خطاهای توده زیستی، ضروری است که:  

  ثبت کنیم؛ به درستی های جدید را ( ورود ماهی1)

 کنیم؛ گیری و برداشت را ثبت ( مرگ و میرها، نمونه2)

 را به حداقل برسانیم. نوع خواری همانند فرارها، دزدی، شکارگری و هم( تأثیرات خروجی کنترل نشده 3

 تر توضیح داده شده است. هر یک از عناوین به طور مفصل

 
 هاگيری شده و بررسي شده در كارگاه برای بررسي بدشكلينمونهكوچك . يك دسته ماهي 96 عكس 

 

 

 

 

 های ماهي ورودی
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 چندین روش تعیین کرد.  بهتوان تعداد اولیه ماهی را می

توان یک به یک شمرد. از حس شدند، آنها را میبی قدانگشتهای ـ شمارش دستی: بعد از اینکه ماهی

گیر است، اما تعداد استفاده کرد. این یک روش وقت ماهی کوچک هایگلهتوان تنها برای این روش می

 . نشان میدهدرا  دقیقی

ی در دسترس هستند، اما گران هماخودکار ـ شمارش الکترونیکی خودکار: چندین دستگاه شمارش 

توان در را می یسه درصد احدود یریزی موجود نیستند. یک خطاهای تخمهستند و معموالً در مکان

  بینی کرد. ها پیشزمان ا ستفاده از این دستگاه

پرکاربردترین روش است و براساس محاسبه وزن میانگین یک ماهی وش رـ  تخمین آماری: این 

، نمونه گیریریزی است. برای های بدست آمده از محل تخماز یک نمونه و کل وزن ماهی قدانگشت

 اند،به مقدار معینی آبگیری شدهکه  هاییحوضچهها یا در سطل را افتاده توربه قد انگشتچندین ماهی 

. تفاوت شودمیمحاسبه و ثبت هم و وزن تور  و شودند. یک تعداد مشخص ماهی اضافه میدهمیقرار 

وزن میانگین  ،بر تعداد ماهیتقسیم با ها خواهد بود، که همه ماهیکل بین وزن نهایی و وزن اولیه، وزن 

د. در صورت گیرچندین برآورد وزن میانگین در طی عملیات بارگیری باید . شودهرماهی محاسبه می

 1-3گیری، د. بسته به روش اندازهداخواهند  نشانتری را تر و دقیقهای بزرگتر نتایج صحیحکل، نمونه

 آید.  دستدرصد باید کسر شود تا وزن آب به 

 

 كنترل شده  خروجي ماهي

هایی تعیین کرد که تعداد ماهیتوان با شمارش یا تخمین ساده های کنترل شده را میمقدار خروجی

ها در زمان ثبت مرگ و میر خروجیکنترل شوند. برداشته می یپرورشاز قفس  صورت کاریعمداً یا ب

 پذیر است. امکان هاو برداشت هاگیریماهی و در طول انتقال ماهی، نمونه

، شمرده شده و به عنوان شده ای از قفس برداشتههای مرده باید بطور دورهـ مرگ و میر: ماهی

تواند شیوع یک بیماری را مرگ و میر می ثابت ویلگخاص دور ریخته شوند. هر تغییری در اضایعات

بیانجامد.  مرتبطواکنش هرگونه ، تشخیص و درمان یا شناسیبیماریفوری نشان دهد و باید به بررسی 

 ها، محیط و شرایط پرورش بستگی دارد. گونهنوع بینی شده و قابل قبول مرگ و میر به درصد پیش

های ماهی برای هر مجموعه های انتقالها و خروجیگیری و برداشت: ثبت همه ورودی، نمونهـ انتقال

ید فهر قفس مبرای  ،ماهیای موجودی دورهبروز شده تدوین یک گزارش  بدین منظور ضروری است.

 است. 
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 شده نخروجي ماهي كنترل 

 امکان به حداقل برسد:  حدماهی باید تا کنترل نشده لفات دالیل ت

ی ممکن است بطور شگرفی با استفاده از یک برنامه کنترل و نگهداری تورها و قفس دفـ گریزهای تصا

از  کارکننده پرفشار تمیز شوند. اینیا با یک پاك شده و کاهش یابند. تورها باید بطور منظم تعویض

ی بو بنابراین دلیل بالقوه خرانموده  جلوگیری  ،سازدتر میکه تورها را سنگینگیری زیستی افزایش جرم

دهیم پررش می را گازگیرندههای ماهیهای گونه یکهدر زمانکنترل . افزایش نمایدبرطرف میتور را 

 . رودمیتور در نتیجه گاز گرفتن تور باالتر  شکاف در ایجادزیرا ریسک  ،ضروری است

 شکارچی از شکارگری جلوگیری کرد. ضدـ باید با استفاده از تورهای 

ی هابین قفسماهی یک دسته  جابجایی یشکارچی بزرگ )مثل آمبرجک( در ط هایکه ماهی ممکن است

تا  کردباید از قفس بیرون ا رها شکارچیاین . در این موارد، گردندوارد قفس  ناخواسته، بطور مجاور

 ماهی کاهش یابد.  اتریسک تلف

اندازه  دامنهتوان با کاهش را می آنکه  هاستـ هم نوع خواری: یک رفتار طبیعی در بسیاری از گونه

 اندازه تنوع. کاهش ماهیها اطمینان حاصل کرد گاهنهماندازه از امکان  حدتا  وماهی به حداقل رساند 

شوند، ریزی بررسی و معاینه میقبل از ترك محل تخم انگشت قدهای اینکه ماهی اطمینان ازبا  هاماهی

 پذیر است. در مکان پرورش ماهی امکانتغذیه صحیح همراه مدیریت ب

توان از طریق نظارت بر مکان، توسط انسان یا تجهیزات ویدیوئی کاهش داد. را میخروجی ـ سرعت 

  شود.مینظارت بر محل پرورش ماهی بسیار توصیه 

 

 ماهي سازی ذخيرهانتقال و 

ریزی تا اسکله محل پرورش و سپس از اسکله به قفس برای ها از محل تخمماهیبرای انتقال بچه

، انگشت قدهای نیاز است. بسته به تعداد و اندازه ماهی زنده انانتقال ماهی د، به فراینیسازی نهایذخیره

. این دشونجابجا های پالستیکی پر از آب و اکسیژن حمل و نقل یا کیسه ازنبا مخها ماهیممکن است 

 ،غیرضروی و استرس برای جلوگیری از مرگ و میر بوده فلذا هاحساسی برای ماهیزمان  دتوانمیمرحله 

 کرد.  یزیادباید احتیاط 

  های پالستيكي كيسه

است. اگر ماهی  اولویت درهای کوچک ماهی یا اندازه وماهی  کمحمل و نقل تعداد برای این گزینه 

های ماهی سازیذخیرهفتد. انهایی در قفس باید به تأخیر بی سازیذخیرهگرم باشد،  1تر از کوچک
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های بسیارکوچک مناسب شود. زیرا محیط قفس برای ماهیها توصیه نمیگرم در قفس 1-2کوچکتر از 

های کوچک فشار های قوی ممکن است بر ماهیتوان بدرستی کنترل کرد؛ جریاننیست. تغذیه را نمی

ه یا زخمی های زیادی را کشتآورده و باعث مرگ آنها شوند. عالوه بر این، شکارچیان ممکن است ماهی

 های مرده کوچک دشوارتر است. کنند و شمردن ماهی

مناسب در تأسیسات  یرشد-پیشگرم باید در ابتدا برای یک دوره  1-2در حدود  هایبنابراین، ماهی

مخازن ها، جریان آب، سیستم تهویه، سیستم تصفیه خروجی و یک سیستم مجهز به مخزنش رپرو

های پالستیکی که در کیسه قدیانگشتهای د. ماهینشو دارینگهروی خشکی آبی  یسرمایش/یگرمایش

باید به دقت با ، شوند ذخیره سازیمخازن ها یا ( قبل از اینکه در قفس50)شکل  شوندمیحمل و نقل 

یشان تعدیل شناور در آب تازه رها شوند تا دمابصورت های پالستیکی باید . کیسهشرایط سازگار شوند

باز شوند که آب داخلی و بیرونی به آرامی با یکدیگر ترکیب شوند.  ایبگونهها باید . سپس کیسهشود

و بنابراین  هسازگار شدپیرامونی با محیط ، ماهی بطور کامل شودبیشتر میهمان طور که تبادل آب 

  شود.  سازیرهاتواند در قفس یا مخزن می

 
 های پالستیکیدر کیسهقد  انگشتهای . حمل و نقل ماهی50شکل 
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توان ها آزاد شوند، آنها را میهای جوان به قدر کافی بزرگ باشند تا بطور مستقیم در قفساگر ماهی

کف ویژه های های نصب شده روی کامیونهای حمل و نقل منتقل کرد )معموالً مخزنمخزنتوسط 

استفاده شود که های مختلفی ممکن است از روشبه قفس  قدانگشتهای برای انتقال ماهی(. صاف

 . استیا یک قایق مجهز به مخازن  با قایق شده کشیشامل استفاده از یک قفس حمل و نقل یدك

 

 كشي قفس يدك

شود. می بکسلبازشده و سپس تا یک اسکله نزدیک  مهاربندیآزاد شود از سیستم در آب قفسی که باید 

کشیده شده عقب به مجدداً شوند. سپس قفس از کامیون به قفس منتقل می گشت قدانماهیان در اسکله، 

 . گرددمیو در موقعیت نهائیش مهار 

 شود، اقدامات زیر باید مورد توجه قرار گیرند: بکسل اگر یک قفس 

ها و حضور سنگمحل بررسی شود. یک تحقیق زیرآبی انجام شود تا عمق  ـ جایی که اسکله واقع شده

 . ، بررسی شودتوانند به تور آسیب برسانندمیکه یا موانعی 

کاهش های نگهدار را بر طبق عمق آب در جلوی اسکله مق تور )تور را کم عمق کنید( و طول وزنهعـ 

 دهید. 

 افزایش دهید. برجسته( لبه)جلو، یا قفس  دستسمت جریان باال درهای نگهدار را ـ وزن وزنه

یا سمت جلویی  دستجریان باالدرمسیر  واقعهای نگهدار وزنه ا بهراضافی یدکی  وطـ دو یا سه خط

توانند به کاهش تغییر شکل تور و حفظ حجم موجود داخل قفس کمک می . این خطوطقفس ثابت کنید

 (. 51کند )شکل 

شود. نات توصیه می 1-2 بین آبمنتقل سازید. یک سرعت ه آهستگی برا قد انگشتهای ـ ماهی

 را در نظر بگیرید. جریانات آبی 

در فواصل زمانی یک غواص باید . بررسی کنید کشید بطور منظممی کهدر حالیرا قد انگشتهای ماهیـ 

یا بر آنها فشار وارد نشده و خسته  رتوهای جوان در مقابل جریان پائین بررسی کند که ماهیمنظم، 

  کشد. دهد که قایق قفس را بسیار تند مینشان می یتحاالچنین . باشدنشده 
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 کش قفسسیستم یدكشماتیک . 51شکل 

تور قفس روی های بزرگ، نیروی کشش قفسدرمورد یا  ات آبیجریانزمان وقوع که در ـ توجه کنید 

نداشته باشد، را تواند بسیار قدرتمند باشد و وسیله نقلیه ممکن است قدرت کافی برای کشیدن قفس می

بنابراین استفاده از وسایل نقلیه بزرگ با قدرت اسب بخار کافی برای انجام این نوع عملیات توصیه 

  . شودمی

مورد استفاده بزرگ پرورش به جای یک قفس ( 97عکس یک قفس حمل و نقل کوچکتر )ممکن است 

کند. عالوه بر این، بکارگیری یک قفس از جدایی قفس بزرگ از شبکه جلوگیری می کارقرار گیرد، این

تواند زمانی که ثابت نیاز ندارد و می مهاربندیتر است، به نقطه تر و آسانسبک ،حمل و نقل کوچک

گیرد به آسانی در خشکی نگهداری شود. اگرچه، اگر یک قفس حمل و نقل مورد مورد استفاده قرار نمی

به قفس رشد در مکان پرورش منتقل  قدانگشتهای ماهیکه درنهایت استفاده قرار بگیرد، نیاز است 

 .داشتخواهد به طراحی قفس حمل و نقل  بستگیشوند. این روند انتقال 



                                                                                   

157 

 

شده  نشان داده 98عکس ترین روش استفاده از یک قفس حمل و نقل مشابه با آنچه که در غالباً، راحت 

شود. این به ای ندارد و یک درپوش دارد که با یک زیپ بسته می. این قفس هیچ پایهباشدمی ،است

قفس شود. زمانی که  زور هل داده شودکشیده شده یا به پرورش دهد زیر طوقه قفس قفس اجازه می

از با جرثقیل قایق را توان فوراً آزاد کرد و سپس قفس حمل و نقل ها را میداخل تور قرار گرفت، ماهی

آب زیر به باالی تور قسمت قفس رشد باید با پائین آوردن در  انجام این کارکرد.  بلندقفس رشد داخل 

مقدمه سازی های نگهدار از سمتی که قفس حمل و نقل وارد آن خواهد شد و برداشتن برخی از وزنه

 شود. 

ای . قفس حمل و نقل با طوقه لوله98 عكس  سازی نزديك . قفس حمل و نقل آماده برای ذخيره97 عكس

 دوبل و بدون پايه.  سطح رويي قفس با يك تور   كند تا قبل از اسكله. كاميون روی اسكله آب را تعويض مي

 شود كه از طريق يك زيپبااليي ثابت پوشانده مي  آنها را با شرايط ها در قفس حمل و نقل، سازی ماهيذخيره

 تورم      گير قابلقابل برداشتن است. از دو بويه ضربه                                                        سازگار سازد.

 استفاده  روی سطح  بااليي   تور  برای حفاظت از                                                                    

 شود.مي                                                     

دنبال متفاوت فرایند یک  باید ،گرددپایه بعنوان قفس حمل و نقل استفاده  با قفسیک اگر قرار باشد از 

 شود: 

 ـ دو طوقه قفس را با هم با یک طناب ببندید. 

 را از نرده و از طوقه باز کنید. پرورش تور قفس  ی ازـ چند متر

 تور قفس حمل و نقل را باز کنید.  ی ازـ چند متر
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طناب باالیی تور قفس رشد را به طناب  ،زیر طوقه قفسدر های کابل پالستیکی با استفاده از اتصالـ 

  وصل کنید. باالیی تور قفس حمل و نقل زیرآبی 

ها شوند و یک محل عبور برای حمل و نقل ماهیـ بنابراین دو تور زیر دو طوقه قفس به هم متصل می

 . خواهد بودآنها از یک محل پرورش تا محل بعدی در دسترس با شنا کردن 

 بتدیجتور حمل و نقل را با دست یا با استفاده از جرثقیل بلند کنید، حجم داخل تور را آرامی ـ به 

 آن سوی تور رشد کنید. به شنا کردن به های جوان را مجبور کاهش داده و ماهی

 ماهي مخازن انتقال 

 ها برای جریان ورودی و خروجی آبمخازن انتقال ماهی باید مجهز به یک سیستم انتشار هوا، دریچه

های کاری شود. مدل شرایط محیطی عایق براساسدریچه بزرگ نزدیک کف باشد. مخزن باید یک و 

انتقال با استفاده از مخازن پالستیکی بزرگ برای نمونه  زیادی در بازار موجود هستند، اما ساخت یک 

  .پذیر است )همانند مخازن آب خانگی(امکانهم آب 

آسان ماهی ثابت کرد. یک لوله سازی ذخیرهتوان برای ویژه را میکشوی پائینی، یک بزرگ در روی 

مخازن حامل نیاز است یک قایق کرد.  دریچه تثبیتتوان روی این میهم پذیر پالستیکی را انعطاف

 ماهی به موارد زیر مجهز باشد: 

استیلن یا آنهایی که دهنده اکسیمشعل برش مورداستفاده برای ـ اکسیژن: استفاده از سیلندرهای اکسیژن 

تعداد براساس  پذیر است. تعداد و اندازه سیلندرها را بایدامکان ،شوندبرای اهداف پزشکی استفاده می

های قفس، دمای آب و شرایط گونهمحل تا سیلندرها هوا، فاصله کننده توزیعمخازن به کار رفته، کارایی 

 . براورد کردخاص 

بیرون ریختن باشند، آب برای باز آب گردش های ـ پمپ آب: اگر مخازن حمل و نقل مجهز به سیستم

نیاز به حمل و نقل بیش از یک دسته ماهی در هر روز  درصورتیکهآخرین ماهی دسته و پاکسازی و 

 . بودخواهد پر کردن مجدد مخازن  نیاز به ،باشد

 همچنین باید با یک دماسنج همراه باشد.  که سنج دستی مورد نیاز خواهد بودسنج: یک اکسیژنـ اکسیژن

حداکثر ظرفیت بارگیری قایق یک ، بخاطر وزن آب در مخازن حمل و نقل: فشار اکسیژنتنظیم کننده ـ 

سازی حجم مخازن موجود روی قایق یک عامل مهم در بهینهو خواهد بود. تعداد عامل محدودکننده 

یک تراکم )توده زیستی در هر مترمکعب( با ماهی  حامل یک کامیوندر حمل و نقل است. اگر  عملیات

کشد، تراکم ماهی منتقل شده روی عرشه بارگیری شده یک یا چند روز طول میماهی انتقال  ،مناسب

وسیله نقلیه ممکن است دو برابر یا حتی سه برابر شود، مشروط بر اینکه در طول این عملیات، آب در 
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آب داخل کامیون نیست( و حمل و نقل به قفس چند  ن)این هماباشد مخزن حمل و نقل احیاء شده 

 کشد. ساعت یا دقیقه طول می

شامل تعداد سفرها، زمان مورد نیاز  ،مخازن حمل و نقلدارای  قایق از محاسباتنمونه ای  31جدول 

که نیاز است در زمان حمل و نقل  زمان مورد نیاز برای عملیات کلی  و ماهی برای انتقال هر دسته

چگالی (، 34شده )جدول ارائه . در مثال نشان میدهدراها در نظر گرفته شود، های جوان به قفسماهی

 هاست. ها در مخازن روی کامیونماهیچگالی روی عرشه قایق سه برابر مخازن به های منتقل شده ماهی
 

 های پرورشبه قفس قدانگشتهای . مثال محاسبات انتقال ماهي34جدول 

 محاسبه  کمیت مثال  توصیف اقالم  منبع 
a  2 تعداد مخازن روی قایق  
b ( 3حجم هر مخزنm) 2  
c ( 3کل حجم مخزن روی قایقm) 4 b×a 

d کل تعداد ماهی( های جوان منتقل شدهno.) 180.000  
e ( وزن میانگین یک ماهیg) 10  
f کل وزن همه ماهی( هاkg) 1.800 1000÷e×d 

g ( 3تراکم حمل و نقل روی کامیونkg/m) 50  
h ( 3تراکم حمل و نقل روی عرشهkg/m) 150 3×g 
i ( 3حجم مورد نیاز روی عرشهm) 12 F÷h 

j مکان میشوندحمل ماهی که های تعداد دسته( )3 اسکله C÷i 

k )2 6 تعداد کل سفرها )رفت و برگشت×j 

l قفس فاصله بین اسکله و مکان (nm) 5/2  
m ( سرعت قایقkn) 5/7  
n )60 20 زمان هر سفر )دقیقه×m÷l 

O  40 بارگیری قایق )دقیقه(زمان برای  
p  20 ماهی )دقیقه(سازی ذخیرهزمان برای  
q )100 طول مدت سفر برگشت )دقیقه O+p( +2×n) 
r )300 کل زمان برای کل عملیات حمل و نقل )دقیقه J×q 
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در زمان افزایش تراکم ماهی در مخازن حمل و نقل قایق مراقبت اضافی نیاز است. انجام سفرهای اضافی 

ماهی نباید افزایش تراکم مبرای جلوگیری از تنش و مرگ و میر ترجیح داده شده است. حمل و نقل 

 یاید اگر: 

 ای تحت فشار قرار گرفته باشد؛ ـ ماهی در طول حمل و نقل جاده

   ؛کندـ سرعت مرگ و میر از یک مقدار قابل قبول تجاوز 

به ریزی محل تخم مثال برای اینکه)باال باشد ـ کامیون بیش از حد بار زده شده و تراکم ماهی بسیار 

 است(. بسیار نزدیک محل پرورش 

 انتقال ماهي از كاميون به قايق  عمليات

از کامیون به قایق انتقال ماهی باشدکه بحدکافی که تفاوت ارتفاع بین اسکله و سطح دریا  کنید بررسیـ 

ممکن سازد. همچنین باید توجه کرد آیا خروجی ماهی در کامیون در بخش پائینی جاذبه راساس را ب

. اگر سطح قایق باالتر از کامیون باشد، گرفته باشندها در باال قرار مخازن روی قایقدهانه مخازن است یا 

عمال شود )برای ازاتر دیگری تنش هایسیستم بایدولذا جاذبه منتقل کرد بکمک توان ها را نمیماهی

 های ماهی(. دار، پمپمثال، تور دسته

 ماهی را تأیید کنید. سالمت بررسی کنید و وضعیت  درهنگام ورود کامیون راـ 

آبی را با شرایط قد انگشتهای ـ آب را در مخازن کامیون با استفاده از آب دریا تعویض کنید تا ماهی

(. معموالً، 97عکس تنش را کاهش دهد )و سازگار کند ( دما، شوری و اکسیژن )برای مثالجدید 

از دریا . وگرنه، نیاز است یک پمپ برای انتقال آب نه عملیات دارندوبرای اجرای این گها پمپی کامیون

هر درجه سلسیوس تفاوت بازای آب تبادل به مخازن کامیون در اسکله موجود باشد. زمان مورد نیاز 

و دمای آب  C27°کامیون  درصورتیکه دمای آب مخزن باشد )برای مثالباید حداقل یک ساعت دما، 

د که آب نزدیک اسکله عاری شوتضمین باید تبادل آب باید سه ساعت طول بکشد(. ، باشد C24°دریا 

 . است هاکنندهآلودهاز 

 . (101عکس ـ مخازن قایق را پر از آب کنید، سیستم تهویه را روشن و سطوح اکسیژن را بررسی کنید )

(. برای 100و  99های عکسمنتقل کنید )به قایق ذبه اج راساسبو سرسره یک لوله یا  طریقازـ ماهی را 

انگشت باید دقت شود. لوله انتقال ذخیره سازی ماهی ها به دیوارهای مخازن جلوگیری از برخورد ماهی

آب قرار داشته باشد نه دیواره جریان باید در جهت مخزن و خروجی وارد شده به مخزن  اًمستقیمقدها 

 مخزن. 
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 :قفس مكان به اسكله از قايق با ماهي انتقال عمليات

 د. یکنمحکم های مخزن را ـ همه دهانه

 د. یکنبررسی بطور منظم سطوح اکسیژن حل شده را ـ 

در سیستم افزایش را ، فشار اکسیژن کاهش یابد  (>ppm3-2)زیر سطح ایمنیاکسیژن محلول به ـ اگر 

 (. 101عکس )دهید 

 

 ماهي در محل پرورش:  سازیرهيذخ هاعمليات

 د. یمهار سازبطور ایمن قایق را روی طوقه قفس یا نرده ـ 

 د. یدهانتقال را روی قفس قرار پذی لوله کنند و سر انعطافمخزن را نصب میسرسره ـ 

 د. یآورـ سطح آب را در مخزن انتقال با استفاده از دریچه خروجی پائین 

ها ، دریچه مخزن را باز کرده و همه ماهیرسیدآب در حدود یک سوم حجم کل مخزن ـ زمانی که سطح 

ها از مخزن استفاده مانده ماهیآخرین باقی ریختند. ممکن است از یک جارو برای بیرون یریزبرا بیرون 

 (. 102عکس شود )

برداشتن برای تأیید میزان مرگ و میر، غواصی در پایان عملیات حمل و نقل، همیشه یک بررسی 

 شود. دیدگی تور اجرا میآسیبو تعیین  های مردهماهی
 

 

 

  . يك قايق كاری كوچك مجهز به دو100 عكس       های جوان با عبور از يك لوله سخت. ماهي99 عكس

 .2m2مخزن، هر يك با حجم                               شوند.از كاميون به قايق منتقل مي           
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    قدهای انگشتريزی آخرين ماهي. بيرون102 عكس      بزرگ اصالح شده برای حمل مخزن. يك 101 عكس

 روی سرسره بيرونيدر مكان پرورش. توجه كنيد كه     اكسيژن سنج  شكل، تصوير زمينهو نقل ماهي. در پيش 

 پذير قرمز رویدريچه مخزن تعبيه شده و لوله انعطاف                                                  توان ديد.مي  را

 يابد.ای قرار دارد كه تا قفس ادامه ميسرسره                                                                     

 

         

  ماهي تغذيه -8

 سازی است و برای افزایش کارایی فرایند تولید ضروری است. بهینهترین وظیفه مدیریت تغذیه مهم

 بالغ ترین هزینه است. تغذیه معموالًپائینبا های ماهی تولید ماهی با کیفیت هدف اولیه اکثر پرورشگاه

های تغذیه کمتر از این یک محل پرورش کارآمد است. اگر هزینههای اجرایی درصد هزینه 50-75بر 

مختلف  عملیاتهایی در و ناکارآمدیبوده باال  راها بسیکه سایر هزینه روداحتمال میدرصد باشد، این 

 وجود دارند. 

متفاوتی نیاز خواهند داشت. مدیریت ضعیف  ایتغذیهفرایندهای های متفاوت در مکان رشد به قفس

 :شودموارد زیر  منجربهتواند تغذیه می

 هزینه های مدیریتی بیشتر وغیره(.تر، باالتر، چرخه رشد طوالنیFCR ) افزایش هزینه های تولید-
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 غذای خورده نشده. بیشتر ناشی ازمحیطی زیست  اتـ اثر

در خصوصیات زیر وجودنگهداری شوند که  یها در سیلوها نگهداری نشوند، باید در انباراگر خوراك

 : آن تضمین شوند

 ـ انبار باید انحصاراً به نگهداری خوراك اختصاص یابد. 

 باید خشک نگه داشته شود(. )خوراك ـ رطوبت پائین 

 تجاوز کنند.  c ْ40نباید از  ی هواـ دما

 .باشد بدون آفت ـ

 ـ همه سطوح باید قابل پاکسازی باشند. 

 . باشدمجاز کارکنان قانونی  فقط برایـ ورودی 

 ،داشته باشند تا جابجایی خوراك را تسهیل کنندهم انبار خوراك باید خصوصیات فیزیکی 

 از جمله: 

 دار جرثقیل چنگک هدسترس بامکان -

 . باشد هاحرکت پالت تا امکانـ به اندازه کافی بزرگ 

 باشد. « ترقدیمی» هایخوراكبا اولویت نگهداری خوراك باید سازماندهی شود تا  -

جدید برنامه این یعنی زمانی که یک «. شوداول خارج میهرکه اول وارد شود، » طبق یک ضرب المثل

 بوده ودر دسترس و استفاده آماده تر باید به جایی منتقل شود که ، خوراك قدیمیشودارائه میتغذیه 

 د. ونگهداری نش جدیدغذای  پشت

در نظر گرفته فله ای غذا سیلوها برای نگهداری  ،قرار گیرد اگر تغذیه شل در محل پرورش مورد استفاده

سازی مکانیزهتر پیشرفتهبخاطر سطح  کنند. اما. سیلوها جابجایی و توزیع تغذیه را تسهیل میشوندمی

 گذاری بیشتری از نظر تجهیزات تغذیهبه سرمایه، مورد نیاز برای جابجایی، تعیین کمیت و توزیع تغذیه

 نیاز دارند. 

تغذیه اختصاصی  (یها)یا قایقپس یک قایق اگر یک سیستم تغذیه متمرکز مورد استفاده قرار نگیرد، 

های تغذیه به اندازه محل پرورش، گیرند. اندازه، تعداد و خصوصیات قایقتوجه قرارباید مورد

های تغذیه باید بر طبق حداکثر نیازهای . ظرفیت بارگیری قایقبستگی دارندهای تولید و تغذیه استراتژی

 ای که باید توزیع شود تعیین شود. تغذیه
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در نظر گرفته شوند. تأسیسات خوراك باید برای بارگیری هم  )اسکله، پایه، بندر(ت محلی اسیسات

را پائین غذادهی های کل فعالیت قایق این عملیات را ساده خواهد کرد و زمان و هزینهدر بارگیری آسان 

 خواهد آورد. 

)اکسیژن، دما، کیفیت آب، محیطی  شرایط در حال تغییربراساس تبدیل تغذیه ضرایب شرایط تغذیه و 

کیفیت رژیم غذایی طبق برداری از خوراك نیز بهره متغیر هستند. ،سرعت جریان، سرعت نور، طول روز(

و  های زیستیاز جمله سن/ اندازه، مرحله زندگی، سطح تنش و چرخهو عوامل فیزیولوژیکی ماهی 

دفعات همه این عوامل بر عدم اطمینان در مورد تعداد دقیق  .کندتغییر میا ساعت بیولوژیک درونز

یا بیشتر  کمترممکن است به تغذیه  موضوع د. اینباشنمی گذاربندی صحیح تغذیه تأثیرو زمانغذادهی 

  ها و عملکرد اقتصادی ضعیف در عملیات پرورش ماهی بیانجامد. ماهی

، شودمیدرصد وزن بدن در هر روز بیان براساس (، که 52برای تعیین میزان تغذیه روزانه )شکل 

 پارامترهای اصلی که باید مورد توجه قرار گیرند به شرح زیر هستند: 

 اندازه ماهی؛ ـ

 ب؛ آـ دمای 

 ای( ترکیب خوراك )نیازهای تغذیهـ 
 

 
 

 

 

 

 

 . تغيير اندازه پلت غذا53شكل                    سرطالیی. میزان تغذیه روزانه برای سیم ماهی 52 شکل
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               (Sparus aurata) 

 
 تغذيه. برچسب كيسه 54شكل 

 

هرگونه خوراك برای هر نوع خوراك تجاری و  گانتولیدکنندتوسط ( معموالً 35)جدول  تغذیهجداول 

تغذیه واقعی ها باید به عنوان منبعی برای برآورد میزان در دسترس هستند. از این جدولپرورشی ماهی 

آنها و میزان تغذیه بر طبق  گرفته باید مورد توجه قرار دیگری نیز روزانه استفاده شود. اگرچه، عوامل 

  هستند:  زیرتعدیل یابد. این عوامل به شرح 

 ـ اشتهای ماهی؛ 

 و حضور/ عدم حضور جرم روی تور(؛  ات)جریاندر آبـ سطح اکسیژن حل شده 

 ها؛ ـ بیماری

 ـ شرایط دریا؛ 

 ، برداشت و غیره(. دستکاریزا )ـ رویدادهای تنش

)مثال سیم ماهی سرطالیی در مورد ویژه  و گونهغذای خاص یک کاربرد  یتهر جدول تغذیه، قابل

 همراه با اندازه مناسبتر پلت غذای مصرفی ،غذایی که باید بین ذخایرماهی توزیع شودمقدار (، 35جدول 

 .را نشان میدهد

 شود. می بیانکه باید تغذیه شود  یداخل جدول به صورت درصدی از توده زیستمقادیر  
 از وزن بدن زنده مثال  يك جدول تغذيه روزانه به صورت درصدی. 35جدول 

اندازه پلت  ْ c)دما )

(mm) 

اندازه 

ماهي 

 ( گرم)
29 27 25 23 21 19 17 15 13 
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77/2 37/3 56/3 49/3 28/3 77/2 03/2 29/1 55/0 40 20 

34/2 85/2 01/3 95/2 77/2 34/2 72/1 09/1 47/0 60 40 

94/1 36/2 49/2 45/2 30/2 94/1 42/1 91/0 39/0 100 60 

60/1 94/1 05/2 01/2 89/1 60/1 17/1 75/0 32/0 160 100 

29/1 57/1 66/1 63/1 53/1 29/1 95/0 60/0 26/0 300 160 

95/0 15/1 22/1 20/1 12/1 95/0 70/0 44/0 19/0 450 300 

77/0 94/0 99/0 98/0 92/0 77/0 57/0 36/0 15/0 700 450 

61/0 75/0 79/0 77/0 73/0 6/0 45/0 29/0 12/0 1000 700 

53/0 64/0 68/0 67/0 63/0 53/0 39/0 25/0 11/0 1200 1000 

  c ْ23آب زیستی(، دمایکیلوگرم توده 15.000) g150=ABWماهی، تایی  100.000مثال: دسته 

Kg5/301=%01/2×15000 تغذیه روزانه توصیه شده = کمیت 

 متر میلی 5/4اندازه پلت= 

احتمالی کمک خواهد  FCRهای بزرگتر تغذیه کند که به تضمین بهترین های بزرگتر باید از پلتماهی

بزرگتر باید در  غذایجایگزینی  .های بزرگتر نیاز دارندبه پلت ،کندکرد. همان طور که ماهی رشد می

ی طدر  کوچک و هم بزرگ بایدهای . هم پلتصورت پذیردرامی آبه و دوره حدود یک ماهه طی یک 

پلت کوچکتر در حال کاهش و میزان  پلت ازمیزان تغذیه بدین ترتیب شوند، ارائه  دوره جایگزینی

با اندازه تغذیه تا تدریجاً اجازه خواهد  داد  ها(. این به ماهی53یابد )شکل بتدریج افزایش میبزرگتر 

های وانند پلتبتطوری که ببرای افزایش اندازه بیشتری زمان دسته کوچکتر  هایشوند. ماهیجدید سازگار 

های کوچکتر باید سپس پلتبزرگتر و های ، پلتدر ابتدادر زمان تغذیه . ، نیاز دارندبزرگتری را ببلعند

 توزیع شوند. 

ثبت اطالعات دفترچه باید برای ثبت تغذیه برای هر قفس استفاده شود. این اطالعات ثبت دفترچه از یک 

 باید شامل موارد زیر باشد: 

 شود. ها بیان میـ میزان تغذیه، که به کیلوگرم و/یا تعداد کیسه

 ـ نوع تغذیه، از جمله برند/ نام و اندازه پلت 

 . باید ثبت شود،موجود تغذیه توزیع شده طبق اشتها و رفتار ماهی ـ 

قابلیت ردیابی از ( هم باید ثبت شود تا 54)شکل شده تغذیه )کددار(  ID هایماهی ـ تعداد دسته

 . مطمئن شویمکل چرخه طی محصول در 

 های تغذيه سيستم
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برای ارتقاء موفقیت فنی  ، یک اولویتغذادهیو روالهای همیشگی  آوریهافنتوسعه تجهیزات کارآمد و 

 شود.میشامل  رادرصد باالیی از بودجه عملیاتی تغذیه هزینه که  ازینروو مالی است، بویژه 

عملیاتی  عاتیکی از موضو های تغذیه و سیستم تغذیههای قفسی بزرگتر، انتخاب استراتژیدر سیستم

 . دنیاببهبود های تغذیه موثر و ثابت باید به سرعت ها در سیستمگذاریاصلی است. بنابراین سرمایه

زمانی که یک محیط پرورش قفسی در بویژه تواند تأثیرات محیطی را کاهش دهد. کارآمد هم می تغذیه

  شود. مهم میهای تغذیه یک مکان نسبتاً باز باشد، عملیات ایمن و قابل اطمینان سیستم

 ، به شرح زیر هستند: محل پرورش ماهی عوامل حیاتی که برای این نوع سیستم تغذیه مورد استفاده در 

 های کار، آسانی عملیات، ـ هزینه

 های پرورش یافته؛ ـ گونه

 ـ مقیاس و نوع عملیات محل پرورش؛ 

 ـ مقیاس تأسیسات نگهداری؛ 

 ـ نوع و کمیت خوراك؛ 

 های تغذیه محل پرورش؛ تراتژیـ اس

 ، قابلیت اطمینان؛ درمعرض قرارگرفتنـ 

 ـ تأثیر توزیع غذا در سیستم نگهداری؛ 

 تواند ارائه شود. می وعده غذاییای که در یک ـ میزان تغذیه

 هایغذادهخودکار و  هایغذادههای تغذیه، ها برای توزیع خوراك، تغذیه دستی، لولهترین گزینهرایج

های جداگانه در بخشبصورت هر یک از اینها درمورد (. 110-103های عکسخودکار متمرکز هستند )

 . شودبحث میبعدی 
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         . لوله تغذيه با دمنده هوايي يكپارچه104عكس           . يك كرجي با يك جرثقيل كه برای 103 عكس

 كند.كه توسط يك موتور بنزيني كار مي       .گيردمي قرار استفاده مورد ييغذا هایپلت جابجايي

    . مته زير محفظه خوراك نصب شده است،106عكس        يكپارچه كه  دمنده هوای  با تغذيه لوله. 105عكس 

 كندكه خوراك را به مجرای هوا منتقل مي             خوراكاين مورد،كند. دربنزيني كار ميبا يك موتور

 )سمت چپ(                                طريق يك مته خودكار الكتريكي به دمنده منتقل  از

                  .شودمي

 : قرار دهندتوجه را مورد محل پرورش ماهی باید به چندین جنبه مختلف  کارکنان

 قفس توزیع شود. باالی جریان ها: تغذیه باید از سمت ـ جریان

 . ببردخارج از قفس  غذاها رابهتواند میباد ـ باد: 

 ـ اشتهای ماهی: باید بطور دقیقی کنترل شود و میزان توزیع خوراك باید بر طبق آن تعدیل شود. 

 د. نکن تغذیهیک جریان مدور در د نتواناغلب می هاده: در زمان تغذیه، ماهیونهای القاء شـ جریان

سردرگمی و اشتباهات سبب د نتواندر قایق می اهشده: میزان زیادی از کیسهـ نوع خوراك تغذیه 

 کارگران شوند. 

 تغذيه دستي 

شان را هایتوانند بطور دقیقی اشتهای ماهیذیه دستی این است که پرورش دهندگان میغمزیت اصلی ت

 چنینتعدیل کنند. تغذیه دستی همتوانند میزان مواد غذایی فراهم شده را کنترل کنند و در نتیجه می

شیوع بیماری احتمالی یا به تواند دهد، که میتوجه کارگران پرورش ماهی را به رفتار ماهی افزایش می

 سایر مشکالت در مرحله قبلی اشاره کند. 
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های پرورش بزرگ بسیار دشوار یا ممکن است در محل بنابراین، بر استتغذیه دستی پرزحمت و زمان

 های نیروی کار پرهزینه باشد. از نظر هزینه

شوند تا کنترل های جوان برای اولین بار وارد قفس میشود که ماهیتغذیه دستی زمانی ترجیح داده می

های . عالوه بر این، پلتندنبهتر رفتار تغذیه و توزیع بهتر تغذیه را در این مرحله اولیه حیاتی تضمین ک

 به آسانی در تجهیزات تغذیه خودکار آسیب ببینند.  ممکن استاندازه کوچک 

  . بستگی دارداز تغذیه دستی به قابلیت اطمینان و پشتکار کارکنان حاصل نتایج 

قفس،  بد شرایطدرصورت مشاهده های بزرگ دشوار باشد و تغذیه دستی ممکن است در قفس

 ند. رسبه حداقل می های تغذیه دستی مزیت

 

 های تغذيهلوله

توان یک سیستم را می حالت دهند. ایندر تغذیه دستی را کاهش میپرسنل درگیر کار  ،های تغذیهلوله

شود، در حالی های تغذیه ریخته میتغذیه نیمه خودکار در نظر گرفت، خوراك اغلب با دست داخل لوله

 که توزیع مکانیزه است. 

-106یک دمنده هوا )صفحات  مجهزبهلیتر(  50) قیف کوچک تغذیهها شامل یک ترین سیستمساده

کار  یهیدرولیکیا  ی ودیزل، بنزین رموتو( هستند که با یک 108و  107پ آب )صفحات ( یا پم104

 متر گسترش داد.  30توان تا را می ش غذاند. بسته به اندازه موتور، پراکننکرا توزیع میغذاها و کنند می

 کند. کیلوگرم/ دقیقه تغییر می 150و  25معموالً بین غذا ظرفیت توزیع 

اکثر آنها را یک نفر که  های زیادی در دسترس هستندای متحرك در اندازههای لولهخوراك دهنده

 . اداره کندتواند می

ها، باد، اشتهای ماهی و غیره(. نگهداری تغذیه دستی دارند )جریانسیستم مشابه های رفتارهای تغذیه لوله

های تغذیه لولههستند که باید مورد توجه قرار گیرند. دیگری های جنبه آن هم سوختتامین و  دستگاه

های مخصوص تغذیه نصب کرد توان در قایقهم می هستند را HDPEفایبرگالس یا  ازجنسمعموالً که 

است های خشک( به میزان خوراك )معموالً در شکل پلتوابسته غذا تحویل قایق . اندازه (109عکس )

  که باید تحویل داده شود. 

 خودكار  هایغذاده

به یک قفس را های کامالً خودکاری هستند که یک دوز مشخص خوراك های خودکار سیستمدهغذا

 دهند. آنها عموماً سه جزء اصلی دارند: ارائه میمشخص های خاص در زمان
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 ـ محفظه خوراك؛ 

 دستگاه توزیع و تقسیم؛ ـ

 بندی؛ ـ یک دستگاه زمان

های گوناگونی ها و اندازهآنها ظرفیت .موجود هستند های خودکارغذادهاز های زیادی برندها و مدل

ده خودکار شناور را غذامثالی از یک  111عکس دارند. متعددی های تقسیم و توزیع دارند و مکانیزم

 دهد. نشان می

فاصله  ،مدت تغذیهطول درشوند که خور با تایمرهایی کنترل میالکتریکی یا خودکار باتری هایغذاده

استفاده تکی ه غذادتوان برای یک منفرد می گرکنترلاز یک مثال کنند. ها را تنظیم میزمانی بین خوراك

  . اداره کردده را غذاچندین  توانبا یک سیستم کنترل مرکزی می ولی کرد،

زیرا معموالً اقالم  ،باز خارج از ساحل مناسب نیستهای این نوع تجهیزات معموالً برای نصب در مکان

 شوند. طراحی نمیخشن تجهیزات سبک برای تحمل دریاهای 

 
 

 . لوله تغذيه با پمپ آب يكپارچه، با يك 108عكس     . لوله تغذيه متصل به پمپ آب. پمپ آب 107عكس 

 كند.موتور بنزيني كار مي                                كند.با سيستم هيدروليك قايق كار مي       
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. قايق با يك خوراك دهنده لوله نيمه خودكار. در اين مورد، لوله با يك محفظه خوراك بزرگ برای 109عكس 

ای فراهم شده است. ميزان خوراكي كه بايد برای هر قفس توزيع شود توسط كاپيتان قايق خوراك تودهنگهداری 

 های الكترونيكي روی پل.كنترل شده، با استفاده از كنترل

  های تغذيه متمركز سيستم

، شوندمی تغذیهاز یک مکان بطور همزمان و که تعدادزیادی قفس کنترل  رایبیک سیستم تغذیه متمرکز 

آبزی واحدهای  اندازههمان طور که میانگین  .دارند یاقتصادمعیارها یک . این سیستمرودبه کار می

های تغذیه ظرفیت سیستماین افزایش یافته است و در نتیجه  هم فشار برای کاراییپروری رشد کرده، 

تری پیشرفتهپایش و  محل پرورش کنترل بیشترامکان ها این سیستمدرنتیجه اند. داده توسعه یافته تری

 کند. را برای پرورش دهنده فراهم می

خوراك )سیلوها یا کرجی شناور( فله ای های نگهداری یک سیستم تغذیه خودکار عموماً شامل: بخش

ده هستند غذاهای چرخنده، سیستم توزیع خوراك و سیستم کنترل (، واحد دمنده، دریچه110عکس )

 (. 111-114های عکس)

به یک واحد تقسیم از طریق یک مته  جاو از آنسیلوی مرکزی نگهداری شده  دیا چن خوراك در یک

 هاخوراک از آن، اینپس . شوندمیمنتقل خوراك و سپس به یک واحد تزریق  (106عکس )شده منتقل 

، تغذیه هایلوله یک ازو سپس از طریق یک دریچه توزیع و هرانتقال خوراك اصلی از طریق لوله 

 (. 113و  112د )صفحات نشودمیده می های مقصدبه قفس جداگانه

دهند )که از های تغذیه متمرکز تا حد زیادی میزان نیروی کار مورد نیاز برای تغذیه را کاهش میسیستم

ممکن است  ونیازداشته سرمایه باال و هزینه صرف اما آنها نیز به نظر سنتی بسیار پر زحمت است(، 

 . از ساحل هستند، مناسب نباشدو یا دور یافته ای گسترش های که به طور گستردهبرای سایت
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خارج از ساحل  هایای برای قفسندههای مبتنی بر سکو با سیلوهای شناور بزرگ بطور فزایسیستم

 (. 114عکس شوند )استفاده می
 

 های خودكار. غذاده11عكس               روی خشكي: سيلوها برای تأسيسات. 110عكس 

 شوندخوراك روی لبه عرشه واقع مي ایفلهنگهداری 

 د.نممكن سازقايق در  راخوراك تا بارگيری آسان  

 

ها، های انتقال خوراك به قفس. لوله113عكس             . جزئيات يك سيستم تغذيه متمركز. 112عكس   

     متصل

 به سيستم خوراك متمركز                                 كه توزيع خوراك قابل رويت هستنددو واحد 

 رسانند.ها ميخوراك را به قفس HDPE چندين لوله
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 . سيستم تغذيه متمركز روی يك كرجي ويژه114عكس 

 :هستند زیر اجزاء شامل متمرکز تغذیه هایسیستم

های گوناگون موجود هستند. امنیت اپراتور کنند و در ظرفیتسیلوهای تغذیه خوراك را نگهداری می ـ

 و راحتی انتقال خوراك عوامل کلیدی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند. 

کنند و ممکن است با نیروی الکتریکی دیزلی یا می منتقلها  لولههای هوا خوراك را از طریق دمنده ـ

 هیدرولیک کار کنند. 

. ندنکمی یریگاندازه سیلوها دررا  خوراكهوا،  درجریان فیبا قراردادن ق همزمانهای چرخنده دریچه ـ

به لوله توزیع منتقل  کهسرعت متغیر، میزان خوراکی را  کنترلسرعت چرخش ثابت یا متغیر است. 

 منظم دارند.  نگهداریو ریتعمها نیاز به مهم است زیرا این دریچه راحت یدسترس. کندمی تنظیمشود، می

کنند. از یک ورودی فراهم می را غذادهخروجی  چندین جادیا امکانها( های توزیع )یا چند راههسیستمـ 

در یک قفس بزرگتر ممکن  هچندگان تغذیه هایخروجی از استفاده با را قفس چندین تغذیه وه،یشاین 

 سازد. می

را به  یخوراک پلت بههای انتقال خوراك آسیب های انتقال خوراك: تعیین موقعیت دقیق لولهلوله ـ

( بطور قابل <c ْ50شوند. دماهای باال )ساخته می HDPEهای انتقال اکثراً از رساند. لولهحداقل می

 دهد. لوله را کاهش می سائیدگیتوجهی مقاومت و 

 کند. دائماً وضعیت سیستم را کنترل می کهکنند کار می یکامپیوتر با دهنده خوراك کنترل سیستم ـ
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 کنندهکنترل هایسیستم با کهیدرصورت ستمهایس نیا ارزششوند. ها همه با کامپیوتر کنترل میسیستم این

کنند های ارتقاء یافته کنترل اشتها که مصرف واقعی خوراك درماهی را کنترل میبازخورد یا سیستم

 . خواهدشد شتریب زیادی ودحد تاهمراه باشد، 

 های ویدیوئی و شمارشگر پلت وجود دارند. کنترل اشتها از جمله دوربین سیستم نوع چندین

 کنترل واحد یک به ویدئو سیگنال. کرد نصب قفس هر داخل توانمی را زیرآبی ویدیوئی هایدوربین

توانند بررسی تغذیه می شود و پرسنل مسئول کنترل عملیات)یک صفحه نمایش( منتقل می نگمانیتوری

 توانند بر طبق آن میزان تغذیه را کاهش دهند. می و داده رخ خوراك اتالف آیا کهکنند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماهي سازی ذخيرهمديريت  -9

بدون دستکاری ای، مدیریت بیماری و از جمله نیازهای تغذیه یمدیریتموضوعات هایی در مورد توصیه

، ل. به این دلیدارندوجود ها، آبگیرها، مخازن و غیره( توجه به سیستم پرورشی مورد استفاده )قفس

 پروری قفسی ربط نداشته باشند در این فصل ارائه شده است. اطالعاتی که ممکن است دقیقاً به آبزی

 

 كنترل و ارزيابي توده زيستي 

یکسان  ،آوری مورداستفادهصرف نظر از فن برای ارزیابی رشد ماهی، زیست شناسیپارامترهای تحلیل 

از ساحل ممکن است با دور های های پرورش یافته در آبگیرهای داخل خشکی یا قفس. ماهیمیباشد

. برخی از استفاده از همان روش )برای ارزیابی رشد( و پارامترها )برای شرایط رشد( ارزیابی شوند

و شاخص شرایط  FCR ،SGRشوند که شامل ها برای تحلیل در زیر توضیح داده میمفیدترین شاخص

(CI .هستند ) 
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ها و افزایش وزن ماهی است. (: نسبت بین وزن خوراك داده شده به ماهیFCRـ ضریب تبدیل تغذیه )

بنابراین  .است)یعنی افزایش وزن( بدنی  یک ماهی به تودهغذای گیری از تبدیل کارآمد این یک اندازه

کیلوگرم وزن ماهی زنده مورد  1کیلوگرم خوراك برای تولید  8/2مقدار  8/2به اندازه  FCRبرای یعنی، 

 نیاز است. 

 
 که 

 است؛ 1t-0tمقدار خوراك توزیع شده در طول یک فاصله زمانی دقیق  Σـ خوراك 

 ( هدورشروع ) 0tتوده زیستی ماهی در  0Wـ 

  ( دورهپایان ) 1tتوده زیستی ماهی در  1wـ 

(: یک مقیاس از رشد سریع ماهی در یک فاصله زمانی مشخص است. رشد SGRمیزان رشد ویژه )

لگاریتم از کند و بنابراین یک الگوی خطی را دنبال میشود، بندرت ماهی که افزایش وزن نامیده می

 ها استفاده شده است. ( برای تبدیل دادهlnطبیعی )

 
 دوره زمانی )تعداد روزها( است؛  0t-1t  که

 است؛ 0tتوده زیستی ماهی در  0Wـ 

 است؛  1tتوده زیستی ماهی در  1wـ 

گرفتن یک ماهی چگونگی وزن ای برای تعیین سنجهواحد( CI( یا شاخص شرایط )kضریب شرایط )

اساساً همان طور که ولی تر از افزایش طول، افزایش وزن دارد، است. ماهی سریع در طی رشد طولی

های ماهی ضریب شرایط روشی را برای مقایسه سالمت نسبی گروهشود. می« ترچاق»شود درازتر می

 دارند. را حدود سه از های مختلف نمای مختلفی دارند، اما اکثراً یکی کند. گونهفراهم می

 
 که  

 وزن ماهی است؛  Wـ

 طول استاندارد ماهی است.  SLـ 



                                                                                   

176 

 

 
 های اصلي طول ماهيگيری. اندازه55شكل 

در  دتوانشده و شامل باله دمی نیست، که می گیریطول استاندارد از نوك دهان ماهی تا پایه دم اندازه

کند. ثبات در روش های ماهی را فراهم میگیریپرکاربردترین اندازه 55متغیر باشد. شکل های اندازه

مورد  ها و با گذشت زمان مهم است، بنابراین کارکنان باید در گیری برای مقایسه نتایج بین دستهاندازه

 گیری آموزش ببینند. های دقیق اندازهروش

 
 

 

 

 

 ها ماهي ها و دستهرديابي قفس

اطالعات ثبت که در یک محل پرورش قفسی اطمینان حاصل کرد از قابلیت ردیابی توان تنها زمانی می

ها. شمارش قفس باید به وضعیت قفس ونه براساسشده باشند ها سازماندهی ماهی شده بر طبق دسته

 یدر ط های ماهی ممکن استدستهاشاره داشته باشد، در حالی که هم  مهاربندیهر قفس در شبکه 

 منتقل شوند. از یک قفس به قفس دیگری  چرخه تولید

. از این اختصاص یابد ،شوندکه وارد قفس میهر دسته جدید ماهی بای باید منحصر بفرد  IDیک کد 

مثالی از  36کد برای ثبت همه اطالعات مرتبط برای تضمین قابلیت ردیابی استفاده خواهد شد. جدول 

اختصاص دارد و سپس  پرورشیای دوحرفی به هر گونه . یک کد گونهنشان میدهدها کدگذاری دسته

 هایی دسته)دو سال( و تعداد بعدی برای سازی ذخیرهها )دو حرف(، سال تعداد هر دسته شامل کد گونه

شده ذخیره ربط دارد که پنجمین دسته سیم ماهی  SB1105از آن گونه خواهد بود. مثال زیر به دسته 

 است.  2011در این محل پرورش در سال 
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 های ماهي. مثال شمارش دسته36جدول 

 شمارش دسته  كد گونه  سال آزادسازی  عدد پيشرونده 

05 11 SB 

 

 ماهي سازی ذخيرهگزارش 

مختلف را  انهای ماهیابزار کنترل اصلی دستهیک ، ذخایریک گزارش تهیه ، سازیذخیرهبرای مدیریت 

و اطالعات دسته باشند که  مرتبطپارامترهای بیولوژیکی شامل همه گزارش باید فراهم خواهد کرد. این 

 توانند مفید باشند. برای ارزیابی سریع وضعیت هر دسته می

به هر دسته راجع و اطالعات اشاره دارد، یک هفته )ترجیحاً( یا یک ماه هر گزارش به یک دوره خاص 

 دارند. وجود 

 باشد.  37تواند شامل نوع اطالعات نشان داده شده در جدول میسازی ذخیرهیک گزارش جامع 

در مورد هر نمونه ماهی باشد که در طول دوره گزارش  یتواند شامل اطالعاتهمچنین این گزارش می

گیری های نمونهدسته، تاریخ، تعداد ماهیماهیان گیری باید شامل: تعداد هر نمونه. اطالعات میشودگرفته 

، ضریب تغییر باشند )اگر جداگانه عینیمشاهده دربینی شده، وزن محاسبه شده میانگین وزن پیششده، 

 گیری شوند(. نمونه
. ليست اطالعاتي كه بايد در گزارش آزادسازی دوره ماهي برای كنترل مديريت برای هر دسته ماهي 37جدول 

 گنجانده شوند

 توصيف  اطالعات  منبع 

 (T2( و تاریخ اتمام )T1دوره زمانی منبع گزارش: تاریخ شروع ) دوره  1

 كلي

 شرح داده شد. 35همان طور که در جدول  (.noدسته )ماهیان تعداد  2

 آزاد شد هادر آن هاماهی که دسته هایییعنی تعداد قفس وضعیت دسته، قفس 3

a  (تعداد دریچهno.)  تعداد ماهی درT1 ها از گزارش قبلی()داده 
b (مرگ و میرno.)  تعداد ماهی مرده 
c ( نمونه و انتقالno.)  شده یا منتقل شده از قفسی به قفس  بردارینمونهماهی « نمونه»تعداد

 دیگر
d  نهاییتعداد(no.)  تعداد ماهی درT2 (a-b-c-v) 
e ( وزن میانگینkg)  وزن میانگین درT2 
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f اولیه توده زیستی(kg)  توده زیستی درT1 ها از گزارش قبلی( )داده 
g  نهاییتوده زیستی(kg)  توده زیستی درT2 (d×e) 
h )%( 100 رشد ماهی ×f/ (g-f) 
i آخرین تاریخ نمونه گیری  )تاریخ( برداری آخرین نمونه 

 تغذيه
j  شده ارائهخوراك (kg) هایشده در دوره خوراك توزیع T1-T2 

k )%( بمیزان میانگین تغذیه  تعذیه روزانه( رای دورهj/n /)100(×2/([F+g] 
m ( کل تغذیه انباشتهkg)  سازی ذخیرهشده از تاریخ  ارائهکل میزان تغذیه(m + از دوره قبلیj ) 
n ( روزهای تغذیهno.)  دوره  درتعداد روزهای تغذیه 

 مرگ و مير

o )%( 100 مرگ و مير( ×b/a) 

P  مرگ و میر در دوره گزارش

 قبلی 

 ها از گزارش قبلیداده

Q )روند مرگ و میر در مقایسه با دوره گزارش فعلی و قبلی )باالتر،  میزان مرگ و میر )روند

 تر، ثابت(پائین
R ( مرگ و میر تجمعیno.) سازی ذخیرههای مرده ثبت شده از تاریخ تعداد تجمعی ماهی

(p+b) 
S )%( 100 مرگ و میر تجمعی( ×r/c) 
t  مرگ و میر تجمعی  به صورت

 (kgتوده زیستی )

قبلی اضافه شد )مرگ و میر  t(، به e×b) های مرهماهیتوده زیستی 

 (. [kg]تجمعی به صورت توده زیستی 

 برداشت
v گزارش  دورهآوری در جمع

(no.) 

 آوری شده در طول دوره گزارش تعداد ماهی جمع

w آوری شده در طول دوره گزارشتوده زیستی جمع گزارش )%( دورهآوری در جمع 
x صید(آوریجمع( ( تجمعیno.) تا سازی ذخیرهآوری شده از تاریخ های جمعکل تعداد ماهیT2 

y صید(آوریجمع( ( تجمعیkg.) آوری تا آوری شده از تاریخ جمعکل توده زیستی جمعT2 

 منشأ
z )تاریخ آزادسازی )تاریخ  
A  ( تعداد روزهای در رشدno.) سازی ذخیرهخی یتعداد روزها از تار( تاکنونZ-T2) 
B  ریزی که برای ماهی فراهم شده محل تخم ریزی محل تخم 
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C ( تعداد آغازینno.)  ریزیهای دریافت شده از محل تخمماهیتعداد 
D  ( توده زیستی آغازینkg) (E×C) 
E ( میانگین وزن آغازینkg)  سازیذخیرهزمان زمان وزن میانگین در 

 

FCR  وSGR 
F SGR  انباشته SGR ( محاسبه شده از تاریخ آزادسازیZ تا )T2 

100×A/[D]100-ln[g+y+t]) 
G SGR گزارشدوره  در SGR  محاسبه شده ازT1  تاT2 

 (ln(g+w)-ln[f]))دوره/ تعداد روزها( × 100
H FCR انباشته، اقتصادی FCR  به سازی ذخیرهمحاسبه شده ازT2 (m/[g+y-D]) 

I FCR همانند  انباشته، بیولوژیکیFCR با توجه میزان مرگ و میر گروهی  البته، است اقتصادی
(m/[g+y+t-D])  

J FCR  دوره FCR  محاسبه شده ازT1  تاT2 (j/[g-f]) 

 

 تراکم 
K کیلوگرم بر مترمکعب (تراکم بیان شده به کیلوگرم در هر مترمکعبg/ )حجم قفس 
L کیلوگرم به مترمربع ( تراکم بیان شده به کیلوگرم در هر مترمربعg/ )مساحت قفس 

 غیره
M  گیرینمونهرای مثال، بموثر بر ماهی ) نکات در مورد رویدادهای بیرونی جابجایی 

 برداشت(صید و، تعیین موقعیت تجهیزات، 
N های احتمالی در طول دوره گزارشها و درماندر مورد بیماری ینکات بیماری شناسی 

 

  هاماهياز گيری نمونه

 میزانکنند تا گیری نمونه هاماهیاز ای از هر دسته دورهبصورت دهدگان شود که پرورشتوصیه میاکیداً 

یا مشاهداتی در مورد سالمت ماهی صورت گیرد. زمانی که یک نمونه ماهی و و نموده رشد را بررسی 

 گیریم، چندین رویکرد متفاوت ممکن است اتخاذ شود، از جمله: را در نظر می

قفس. ماهی را بگیرید و روی عرشه قایق مشاهداتی صورت دهید، و سپس داخل گیری زنده در . نمونه1

وری از بهره ازلحاظ زمانی ترین روشکارامدبه(. این 115-120ماهی را به قفس برگردانید )صفحات 

سیستم تهویه(،  دارایاست، اما قایق باید مجهز به یک ترازوی آویزان، یک مخزن )احتماالً زمان 

 دار باشد. کنند، یک تور ماهیگیری و یک تور دستهکانتیرنهای کوچک که ماهی را وزن می
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 زیر است: شرح به گیری نمونهروند 

 قفس مهار شده است. بیرونی سمت ـ قایق روی 

غواص  ک(. ی115عکس شوند )تن( با تور بزرگ گرفته می از یک ها )بیشتری از ماهیـ گروه بزرگ

گیری شده نشاندهنده های نمونهکند که ماهیتضمین میو  تواند در به تور انداختن ماهی موثر باشدمی

تری که اغلب در کف قفس پیدا های کوچکتر یا ضعیفکل جمعیت قفس هستند )ازجمله ماهی

  شوند(. می

شوند به مخزن روی عرشه برده میبا تور دستی ماهی(  200-300ها )در حدود ـ تعداد کمی از ماهی

مشخص  مشخص ها به جابجا شدن بیش ازحد حساس باشند، یک دوزاگر ماهی .(117-116)صفحات 

توان برای مخزن فراهم کرد توان به مخزن اضافه کرد. یک تور اضافی را میحسی را میروی بیدااز دا

 . وبعد باال برود ماننددر مخزن باقی میماهی هتعداد اندکی  ،در پایان عملیات که که

توان (. این عملیات را می118-120شوند )صفحات شوند و به قفس برگردانده میها وزن میـ ماهی

تر است، اما اطالعاتی در مورد سریعاگرچه ها انجام داد. گزینه دوم روی یک ماهی یا گروهی از ماهی

آوری کند. این اطالعات ممکن است زمانی مرتبط باشند که این دسته به زودی جمعنمیارائه تغییر اندازه 

 مورد نیاز است. ماهیها اطالعات در مورد تغییر اندازه  لذاشود، وو فروخته می

خشکی، انجام روی به یک تأسیسات صید ماهی، انتقال شامل گیری زنده در ساحل. روش کلی . نمونه2

ها روی خشکی و سپس برگرداندن ماهی به قفس است. این روش متناوب زمانی توصیه گیریاندازه

تواند باعث شود ترازوها اعداد نادرستی را نشان دهند. شود که وضعیت دریا نامناسب است، که میمی

، دو مخزن نیاز مورددر این  کهبااین تفاوت ، استمذکور  بسیار مشابه با روش نمونه گیری زندهروش 

نزدیک قایق قرار روی اسکله، ترازو باید به یک سیستم تهویه باشند.  مجهزخواهند بود، که هر دو باید 

  شوند. روی خشکی منتقل میاز یک مخزن به مخزن دیگر کشی بعد از هر وزنها گیرد. سپس ماهی

خشکی برای تاسیسات روی ، کشته و سپس به صید شدهیک نمونه ماهی گیری نهایی. . نمونه3

تر ماهی مطلوب شود که یک بررسی دقیقشود. این گزینه زمانی ترجیح داده میبرده می هاگیریاندازه

گیری کرد. عالوه براین، یک معاینه توان بدرستی اندازهباشد. در این مورد، طول و وزن هر ماهی را می

 در مکان یا در یک آزمایشگاه تخصصی انجام داد.  توانرا میبیماری شناسی 

شوند بکی کشته میآدر مخزن پر از آب دریا و یخ با شوك ماهیها ها ماهیطور که شرح داده شد،  همان

ها باید با یک نمونهباشد،  ی خارجی همهاانگلبررسی شامل  هاماهیبررسی بررسی(. اگر 10)فصل 

 ،یا قلم فلزی کشته شوند سنگینحسی تصادفی با استفاده از ابزار مناسبی نظیر یک دسته چوبی بی
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حسی تصادفی اور مغز(. بیجها ایجاد کند )منطقه مای به سر در قسمت باالی چشمضربهبصورتیکه 

یخ شل از میزبان جدا شوند.  -های خارجی ممکن است در آبضروری است زیرا انگلبدین صورت 

 ها را در یخچال نگهدارید. حسی ماهیهمیشه بعد از بی

فنوسی -2حسی ماهی موجود هستند، از جمله نکته: تعدادی از مواد شیمیایی به صورت داروهای بی

بسته مختلف سطوح غلظت با ا در معرض دارو هقرارگیری ماهی .MS-222اتیهانول، روغن میخک، و 

شیمیایی ممکن است داروهای عالوه براین . کنندها، دمای آب و سطح تسکین مورد نیاز تغییر میبه گونه

 که مخزن زهکشیشوید قرار گیرند. مطمئن  دراولویتباشند، بنابراین داروهای تأیید شده باید نتأیید شده 

 شود تا از آلودگیپر میبا آب شور تمیز گیری از هر قفس دوباره شسته شده و بعد از نمونه و گردیده

 .شودهای انگل جلوگیری نمونه

 

 

 

 
 

 دار صيدها با يك تور دستهماهي. 116عكس              شوند.ها با يك تور بزرگ صيد مي. ماهي115عكس 
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 شوند.آوری ميجمعو                

 

 

 

 

 

 

 هایها شمرده شده ودر گروه. ماهي118عكس        ،های كوچك روی عرشه. مخزن نگهداری ماهي117عكس 

 شوند.گيری ميكوچك نمونه                              .است درونيتور ر تآسيك وسيله خدماتي با يك 

 

 

  

 

 

 

 

 

 آن حمل قابل قاب و آويزان تراوزی يك جزئيات. 120 عكس   است شده گيریاندازه ماهي گروه هر. وزن 119 عكس

  بندیبسته و آوریجمع -10

آوری با جمع،توانند به فروش برسنداند و مییها به اندازه مطلوب بازار رسیدهزمانی که ماهد یچرخه تول

 . یهی. دراین زمانرسدها به پایان میماهی
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ذخایر پروری را از ها با کیفیت خوب یکی از عوامل اصلی است که آبزیماهیقابلیت دسترسی منظم و 

به  درضمناما   نظر تجاری است،. این یک مزیت از نقطهمجزا میکندکنمتمایز وحشحیاتآبزیانشیالت 

عهدات قراردادی با . تولیدکنندگان حتی در تهسته نیزن ااویژه برای تولیدکنندگ ئولیتمعنی مس

 شوند. تعداد دقیق درگیر می و بهبرای تأمین محصول در روزهای از قبل تعیین شده  خود هایمشتری

 انتخابگیری از بهرهشوند. تصمیم در مورد آوری بطورمفصل شرح داده میهای جمعبرخی از تکنیک

شرایط دریا و شرایط آب و هوا در ها، تکنیک به تجربه اپراتور، همچنین به سایر عوامل نظیر نوع قفس

داخل قفس بستگی  هایهدف و تراکم ماهیهای آوری شده، گونهآوری، کمیت ماهی جمعزمان جمع

های آموزش دیده و ماهر و غواصآوری یک عملیات مهم است که به استفاده از اپراتورها دارد. جمع

 برگزاریریزی شود. اوری شوند باید با زمان برنامههایی که باید از هر قفس جمعنیاز دارد. مقادیر ماهی

 مفید است. برداشت ماهی خدمه درهماهنگی ایجاد فنی برای جلسه جلسات

آوری شامل جمع رخ دهدها آوری ماهیجمع عملیاتطی یکه ممکن است در شایعی یمشکالت از 

های ماهیصحیح و عدم موفقیت برای خنک کردن ها ماهیها، آسیب به از ماهیاشتباهی تعداد 

آنها از پیشگیری هستند و هر مراقبتی باید برای هستند. این مشکالت حیاتی صورت آوری شده جمع

 اعمال شود: 

 ماهي بسيار اندك   صيد

های بیشتری تالشباید فراهم نکند، را ماهی کافی برای تأمین سفارشات برداشت، اولین تالش در اگر 

در برخی از موارد، ممکن است نیاز  تواند دشوار باشد،آوری میصورت گیرند. پاکسازی مکرر تور جمع

ممکن یا و د نباشهای غواصی ناکافی تور ماهیگیری در خشکی آماده شود، ممکن است بطریباشد 

های شان در زیر آب نزدیک شوند. عالوه براین، پاکسازیماندن  مجازبه حداکثر مدت  هاغواصاست 

های با ریسک که آورند،و استرس وارد های داخل قفس فشار توانند بر ماهیآوری میمکرر تور جمع

  . همراه خواهدبود بعدی بیماری یا عدم اشتها

 

 

   ماهيزياد  صيد بسيار

در  بوده ویخ ناکافی حتی ریزی شده ماهی صید شود، ممکن است انبارها و اگر بیشتر از تعداد برنامه

 حفظ نشود. زنجیر سرد ممکن است نتیجه 
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اند ممکن است آوری صید شدهبطور متناوب، آزادسازی ماهی اضافی زمانی که آنها در تور بزرگ جمع

 نتیجه در فشار، زخم یا مرگ و میر داشته باشد. 

 مانده در قفسهای باقيآوری شده يا ماهيآسيب به ماهي جمع

آوری شده یا افزایش مرگ های جمعاین ممکن است نتیجه در ضرر اقتصادی بخاطر کاهش مقدار ماهی

 و میر در موجودی قفس داشته باشد. 

 فرآوری يابندی وبسته ،در طول سردكردن ماهي  مسير وقفه در

تواند محصول غیرقابل فروشی را ایجاد کند زیرا امنیت و کیفیت خوراك نیاز دارد که ماهی به این می

 سرعت خنک شده و سپس در تمام مراحل فرآوری خنک بماند. 

 پيش از برداشت سازی آماده

  هاماهياز گيری نمونه

ها چند روز قبل از گیری از ماهیآوری شود، نمونهاگر قرار است یک قفس برای اولین بار جمع

گیری تأیید خواهد کرد که آوری برای بررسی وزن میانگین و توزیع اندازه شیوه خوبی است. نمونهجمع

هنوز به  کهآوری یک دسته ماهی بینی شده است. این از جمعگیری شده مشابه وزن پیشوزن نمونه

 . جلوگیری خواهد کرد ،انداندازه بازاری مورد نیاز نرسیده

 

 هاگرسنه نگه داشتن ماهي

. گرسنه انجام گردداین فرایند تمیز و بدون تنش که امکان حد مهم است که تا ها ماهیقبل از برداشت 

 ها برای اهداف زیر بکار خواهد رفت: نگه داشتن ماهی

تواند که میرها کردن، در صندوقهای حمل ونقلشده مضهنیمهخوراك  جلوگیری از باال آوردنبرایـ 

 کند.  کثیفکثیفرا  آب شوردریاوو آب نمکیخ مخلوط 

را ماهی ماهی د که زمان مجاز نگهداری میشو تخلیهکنتخلیه میماهی روده  درـ خوراك باقیمانده 

 تجزیه خواهد شد. در بدن ماهی زیرا غذای هضم نشده  ،دهدافزایش می

آوری، گرسنه نگه داشتن ماهی قبل از هر جابجایی )جمعدهد: را کاهش می قدانگشتماهی  کل  ـ تنش

این رویدادهای به ها را نسبت ماهی شیوه خوبی است که این مقاومتها، تعویض تور و غیره( انتقال

 د. دهزا افزایش میتنش

که از اینبایستی  ،شوندآوری آنکه جمعقبل از ،  ،با خوراك دارویی تغذیه شده باشد هاماهیدرصورتیکه 

 ، اطمینان حاصل کرد.سپری شده است از غذا بصورت کافیگیری دوره کناره
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 سازی تجهيزات آماده

باید از قبل  و سیلندرهای هوای غواصی ، از جمله تورها، انبارها، لوازم  همه تجهیزات ضروری

مناسبی به که مقدار یخ د گردنتا مطمئن شوند بررسی بازرسی و یخ مناسب . مقادیر سازماندهی شوند

 منتقل خواهد شد.  هامکان قفس

د. کارکنان اگر قفسی قرار است برای اولین بار برداشت شود، عملیات برداشت باید به دقت اجرا شو

شود که یک غواص موجودی می ماهی خوددداری کنند. توصیهبیش ازحدمحل پرورش باید از صید 

های باقیمانده از عملیات ماهیکه بازرسی کند تا تأیید کند صید ز داخل قفس را چند ساعت بعد ا

 . اندآسیب ندیدهبرداشت 

 

 آوری های جمعروش

 پرهای تور كيسه

برای برداشت مقادیر زیاد ماهی یا زمانی که نیاز است قفس بطور  )پرس ساین( پره ایتکنیک تور کیسه

که طول شود میاستفاده  یاین تکنیک از تور ماهیگیری بزرگ در در آوری شود مناسب است.کامل جمع

 های موجود  داخل قفس در بر بگیرد. آن حداقل به اندازه محیط قفس است تا همه ماهی

( 24/210است، از شبکه سبکی ساخته شده )برای مثال نایلون شکل  ای استاندارد مستطیلییک تورکیسه

 .  است هااندازه ماهیبا متناسب چشمه اندازه  و دارایان سازد جابجایی را آستا 

(، در حالی که خط پائینی a56خط باالیی )سرطناب( دارد )شکل  متصل بهشناورهایی  ،ایتور کیسه

را در ستون تور گیری صحیح ( تا جهتb56)شکل است  بزرگ دوخته شده طنابیک به )طناب پا( 

 آب تضمین کند. 

 ابعاد تور بزرگ باید بدین قرار باشد: 

 ارتفاع= ارتفاع دیواره قفس+ یک ششم قطر قفس 

 طول= محیط قفس

گیری وزنه نگهدار به ابعاد قفس و توده زیستی برداشت شده بستگی دارد، هر چه قفس شناوری و اندازه

 خواهد بود. خطیرتر تور ماهیگیری فروروی وزنه های و شناوری تنظیم باشد،  ترو توده زیستی بزرگ

عبور تور کننده طناب جمعازمیان متصل هستند، که ای کنندهجمعی یهاحلقه  ،پا در راستای طول طناب

شود، سفت کشیده  ایتور کیسه طنابکند. زمانی که ادامه پیدا می آب روی سطحخدمه تا  و نموده
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 به هم محکم  ییک کیسه بسته با یک کفبشکل بخش پائینی تور بسته خواهد شد و کل تور ماهیگیری 

 . آمدخواهد در چسبیده 

موازی  نزدیک وباالیی ، تور بزرگ طوری جمع خواهد شد که طناب محصول برداشتسازی آمادهبرای 

کوتاه طنابهای  صورتب «سریع باز شونده»های با گرهباالیی طناب سپس نگه داشته شود.  یینبا طناب پا

 (. 57شود )شکل میبسته محکم « شدهدسته »

 (aای آماده برای برداشت )كيسه. تور بزرگ 57شكل      وزنه طنابشناور و  طناب. جزئيات ساخت 56شكل 

 (bو پس از استقرار در آب ) نگهدار يك تور بزرگ

 
 ایاوری تور كيسه. سيستم جمع58شكل 

، شود ثبیتت قفس دور محیطیا تواند داخل قفس، شود که میگره زده میصورت خوشه ای تور به 

باید نزدیک جایی که تور دو سر مخالف تور به همدیگر نزدیک شوند، معموالً این دو سر  کهبنحوی
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به « خطوط گره زدن»، شودفاده آماده استتور (. زمانی که a58قایق مهار شده به هم برخورد کنند )شکل 

 . (b58)شکلمی افتد پایین به سرعت به  دارسربطناب متصل به طوری که تور  ،شوندسرعت باز می

بافته درهم تور به درستی تنظیم شده و به هم پیچیده و که تضمین کنند  و نمودهبررسی باید ها غواص

  شوند. های پالستیکی به هم متصل میتور با کابلمخالف عمودی نیست. سپس دو سر 

است )شکل  تور کیسه ای طناب فوقانی  تور بزرگ با کشیدندار سرببعدی شامل بستن طناب مرحله 

c58تا زمان بسته شدن نهایی  دار طناب سربکه تضمین کنند  وظیفه دارند ها(. در این زمان غواص

 فرار کند. تور اند از کف تونمیماهی بدین ترتیب  و، بردنمیباال  را کف تور قفستور، کیسه 

 ضروری است کهبسیارقبل از کشیدن تور،  ،دنشوگرفتار شده بسته  ایتورکیسه در ها زمانی که ماهی

ماهی بیش از اندازه آوری تا از جمعداشته باشند  ی داخل کیسههااز تعداد ماهیبرآورد بصری  هاغواص

قفس از کف  ،کیسه بسته شدن کاملقبل از ها را  مقادیر اضافی ماهیتوانند می هاغواص. اجتناب گردد

 د. ننتور آزاد ک

با کمک جرثقیل کشیده اگر نیاز باشد و   و زمانی که کیسه بطور کامل بسته شود، تور توسط کارگران

 (. d58شود )شکل می

، بندهای کابل پالستیکی دگیرمیخارج از آب قرار  های تور هاشود و بخیههمان طور که تور کشیده می

امتداد تور باز شده و در بدین ترتیب شوند و بریده می ،دارندهم نگه میتصل بمکه دو سر عمودی را 

 . شودمیو گسترده پهن  ،قفس نرده

 مراقب بود. بسیار باید توری  هایچین یکی ازاز گیر افتادن و آسیب دیدن ماهی در  گیریپیش برای

شروع به ظاهر شدن  هاماهیو یابد شود، حجم داخل تور بزرگ کاهش میهمان طور که تور کشیده می

 شناوری طناب دنبا فروبربسادگی اضافی  هایزادسازی ماهیآد. در این زمان، نمایمیتور روی سطح 

 امکان پذیر است.  ،قفس در آب

ای مالقهها با یک تور شود و تور روی نرده محکم شود، ماهیتکمیل ها زمانی که تعداد مورد نیاز ماهی

(. این تور 121عکس شوند )آوری میجمعشود(تور بادبانی و تور نشستنی هم نامیده میکه )ویژه 

یک سیستم سریع  ایجادتوان با را می کف توریکند، و کار می دار با استفاده از جرثقیل قایقدسته

و  مخازنداخل به  ،داربدون برعکس کردن تور دسته دهدها اجازه میکرد که به ماهی آزادشونده باز

کفه تور با عبور چندین دار از فوالد ساخته شده است. دسته هاییشوند. قاب این تور رهاسازیها سطل

عکس )پیکان قرمز در  انددهانه تورمالقه ای ثابت شده از باال به ها. این سیمشده استبسته  سیمی حلقه
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b121 ،)قفل آزاد شونده(  قالب سریع  چفت و یک مثال)شونده خودکار به یک سیستم قفلسپس  و

  د. نازاد شو هاشود تا ماهیباز میمالقه ای تور کفی د، نشومیرها  هازمانی که این سیم .اندشده 

 

 (ني)هندسا دستي یاسهيك تور

 1تكنيك 

اما پهنای تور کوچکتر است )از یک  ،ای استآوری شبیه به روش تور بزرگ کیسهاین تکنیک جمع

شود. متفاوتی استفاده می بصورتشود و تر جابجا میسوم تا نصف محیط قفس(. تور کوچکتر راحت

 هاماهیاز تعداد محدودی از آن زمانی مناسب است که استفاده  این سیستم به کارگران کمتری نیاز دارد و

 .باشد شده کم تراکمزمانی که قفس ویا شوند آوری میجمع
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متراكم در يك تور  صورتب(ماهي با اندازه تجاری a. بيرون آوردن ماهي از يك قفس پرورش شناور. 121عكس 

با اسب تنمدار ( تور دستهc( بيرون آوردن ماهي با استفاده از يك جرثقيل روی عرشه، bبندی شدند، بزرگ دسته

 شدند. رهااوری آوری شده در يك ظرف جمعجمع های( ماهيdسيستم آزادسازی سريع و 

 

 قایقدرون بصورت عمودی از  طریق جرثقیل از ،ایکیسه تورو یک روی طوقه قفس مهار شده قایق 

 (. a59)شکل  گیردقفس قرار میمحیط داخل در

 ند )اتصالنکیک سر تور را به دیواره قفس ثابت میکابل پالستیکی  تبا استفاده از اتصاال هاغواص

( تا این b59شود )شکل در طول محیط قفس کشیده میها غواصزیپ(. سر آزاد تور توسط  بصورت

 (. 59cبسته شود )شکل رسیده و دایره با سر مخالف تور 
 

 

 

 تور دستي  -آوری ماهيجمع 2. تكنيك 60شكل               تور دستي -آوری ماهيجمع 1. تكنيك 59شكل 
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 قفس  آوری كوچك كه داخل. قفس جمع62شكل                          تور باالبر سيستم. 61 شكل

 های بزرگتر قرار دارد.ماهي 

 

د، در حالیکه اتصاالتی که از قبل به ندو سمت تور ممکن است با چند اتصال کابل پالستیکی محکم شو

 . شودآزاد کیسه تور  شوند تامیبریده دیوار ثابت شدند 

 (. d59)شکل  یابدمیادامه پره ای کیسههمانند تور  عملیاتهای سایر بخش، به بعد از این وضعیت

 

 2تكنيك 

 (. 60)شکل  نمایدآوری میجمع ،سمت مخالف قفس را ازکیسه ای تور قایق 

که تور را نزدیک به هایی غواصنیز روی قفس و کارکنان تور بزرگ به آرامی در جهت قایق توسط 

همراه  دار سربکنند که طناب تضمین باید ها غواصشود. دهند، کشیده میهای قفس سوق میدیواره

ها در تور هستند برآورد تعداد ماهیمسئول ها غواص(. a60کند )شکل حرکت میپائین با بقیه تور رو به 

  ها از تور برداشت فرار کنند. از ماهیتعداد قابل قبولی  کهدارند اجازه  حتی و

تور کشیدن . باال کردهای متصل به کف تور جابجا از طریق طنابو قایق در توان را میدار سربطناب 

 شود. خدمه روی قایق انجام می ی توسط

روند (. زمانی که کیسه بسته شد، مابقی b60شود )شکل بسته می تور کیسه، دارسربطناب با باالرفتن 

  . شودانجام می ،شرح داده شد که مطابق آنچهبرداشت و  صید

 تور  باالبرسيستم 
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به ساده و موثر است و تور ماهیگیری مورد استفاده ارزان است و تور و باالبری وری آسیستم جمع

قطر حداقل و بوده مدور  بشکل یتورنگهداری ندارد.  هیچ شناور یا وزنهشود. تور یمساخته  یآسان

های )قالب هاقالباز  ایمجموعهتقویت شده و با  یکه با دو طناب متقاطع عموددارد برابر قطر قفس  5/1

 . ، نصب می گردددنشودر طول محیط آن کار گذاشته میکه ها بهترین هستند(، یا کارابین« دارگیره»

یک (. a61قفس است )شکل  چارچوب بطور کامل روی پایهاولین بخش عملیات شامل قرار دادن تور 

 (. b61برند )شکل یا دو غواص بتدریج تور را تا سطح باال می

کنند، یک مسیر از کف رو به باال شنا می هاغواصطور که همانشود، این عملیات بتدریج انجام می

گیرند، شوند و سپس مجدداً روی دیواره قفس قرار میها باز می(. قالب61کند )شکل مارپیچ را دنبال می

 گیردقرار مینزدیک به سطح دور، تور چند ، طوری که بعد از روندمی بطور پیشرونده باالتر و باالتر

 (. d61ل)شکك)

شود که کشیده میقایق توسط خدمه سطح ی تور بصورت، گرفتبطور کامل در سطح قرار زمانی که تور 

مذکور آوری های جمعآوری همانند سایر سیستمجمعفرایند . سپس شودآوری نزدیک به قایق جمع

 رود.پیش می

  

 

  ازداخل قفس بزرگ كوچك برای صيدقفس 

 است. قفس یهابعدی بدون تأثیر بر مابقی ماهی هایاین سیستم یک استراتژی برای تسهیل برداشت

عکس ). شودمیقرار داده قفس بزرگ پرورشی  در داخلداخلی در کوچک یک قفس  بدین صورت که 

 (. 62و شکل  122

 : این روش شامل دومزیت استمزیت دارد

 ،محدود خواهد شد« آوریجمعکوچک قفس »داخل  ماهیان به دسته فقط ـ گرسنه نگه داشتن ماهی

 بطور منظم تغذیه خواهند شد. همچنان ها درحالی که سایر ماهی

تر سریععملیات برداشت خواهد کرد که بنابراین آسان عملیات برداشت را  ،حجم قفس کوچکترکاهش ـ 

 نیاز خواهد  داشت.  یو تجهیزات کمترخدمه خواهد بود و به استفاده از 

 توان مجهز به یک قفسمتر را می 10متر و ارتفاع دیواره  60متر، محیط  19برای مثال، یک قفس با قطر 

  متر کرد.  10×4×10کوچکتر به ارتفاع حدوداً برداشت 



                                                                                   

192 

 

 درامتدادتواند توسط یک زیپ بسته شود. زیپ دارد که میوجود آوری دری سمت جانبی قفس جمعدر 

این  حسن .کردباز کامل  توان بطور قرار دارد که کل آن سمت را میبصورتی آوری سه لبه قفس جمع

 .در قفس کوچکتر است ی موردنظرهاماهیتعداد گردآوری روش 

 سردو تفاوت که با این (. 1از تور دستی استفاده کرد )تکنیک توان می، آوریجمعبرای پر کردن قفس 

 شوند. متصل میآوری جمعقفس )دهانه( باز  رباال و پائین به س از تور،

 (. b62باز است )شکل آوری جمعکند سرقفس تور دستی طوری کار میدرواقع 

 . كميت نظری يخ مورد نياز برای 63شكل       آوری داخلي در قفس پرورشي. يك قفس جمع122عكس 

 آوری شدهسرد كردن يك تن ماهي جمع                                       قابل رويت است. بزرگ         

    

داخل قفس فشار خواهد آورد.  هایشده به ماهیایجاد ها غواصکه توسط  (پره) ایکیسه تور دیواره

گیری کرد )شکل از این عملیات نتیجه درنهایت و بستآوری را دیواره باز قفس جمعتوان می بنابراین

c62 .) 

 یکی از این دو روش انجام داد:  هتوان برا می برداشتکوچک از قفس ماهی آوری جمع

 ، همانند آنچه که نشان داده شد، اما در اندازه بسیار کوچکتر. شکل ـ یک تور دستی مستطیلی

کل قفس  در این مرحله ،کاهش یافته باشدبطور کافی های قبلی آوریاگر توده زیستی با جمعـ 

 . )بکسل کرد( توان کشیدآوری را میجمع

آماده برای  و هاماهی دسته حاوی« کیسه»شود، یک ، زمانی که تور کشیده میهاتکینک از این یکهربا 

 . ایجاد خواهد شد، آوریجمع

 کنندهآوری. هر محل پرورش و هر گروه جمعای دارندگستردهبسیار تنوع های برداشت سیستم

 د. ن، تجهیزات و تأسیسات موجود در آن مکان دارخود را براساس تجربیاتخاص های تکنیک
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ایفاء را یک نقش حیاتی های فوق، برای همه تکنیک ،کنندهایی که تورهای بزرگ را جابجا میغواص

  باید:  هاکنند. غواصمی

 ند. نرا درك کرده و تور را بر طبق آن تعدیل کتوری ـ حرکت ماهی داخل قفس 

شوند و زمانی که آوری محصور میها در تور جمعاز ماهیزیادی  تعدادچطور که  بدانند کهبایستی ـ 

 د. ندهبعالمت  یسطح کارکنانشود به تور کشیده می

برآرود  ،آوری قرار داردکه در تور جمعباید توده زیستی ماهی را ها غواص، تور کشیدنمرحله طی  ـ در

  . ندنمایتعیین را ، باید به تور قفسی برگردانده شودکه اضافی  هایماهیتعداد و  نموده

مهم ، برداشت شرح داده شده در آغاز این بخشمخاطرات ها بویژه برای به حداقل رساندن این مهارت

 هستند. 

 

 بندی فرآوری و بسته

فرایند مرحله هر را در « سرد هزنجیر»اجرا شود که  بصورتیبندی ماهی باید آوری، فرآوری و بستهجمع

سرد یک توالی دمای « سرد هزنجیر»است. ضروری یخ برای این فرایند وجود فلذا کند، حفظ آوری عمل

مواد غذایی استفاده فرآوری فرایندهای نگهداری و توزیع است که معموالً برای درطی کنترل شده 

 4ی زیر باید در دما ،اوری تا حمل با کشتیمورد غذاهای دریایی تازه، ماهی از زمان جمعدرشود. می

 نگهداری شود. درجه سانتیگراد 

 ییدشدهتأ( HACCPو نقاط کنترل حیاتی )مخاطرات سرد باید از طریق روند تحلیل  هیکپارچگی زنجیر

شوند. این تجزیه و تحلیل میمحصول آوری تا ارسال همه مراحل از جمعطی آن و مدیریت شود، که 

را ها آلودگی ازبرای نگهداری ایمن احتمالی مخاطرات ( 1: )کهدهد روند به پرورش دهنده اجازه می

شناسایی را  باید کنترل شوند کهمربوط به آنها مقادیر فرایند و ( نقاط حیاتی احتمالی 2ارزیابی کند؛ )

( اقدامات 5کند و ) و تعیین تعریف پارامترهاهریک از را برای  ی( استانداردهای قابل قبول3؛ )نماید

 ، انجام دهد.کننداصالحی را در مورد پارامترهای غیر استاندارد که تهدیدی را مطرح می

در آب  حمل و نقلتجهیزات داخل قفس به  یان ازآوری آبزپروری، جمعهای آبزیسایر سیستم همانند

حمل و نقل بسیار طوالنی است و به خرید و مرحله نیاز دارد. این  وسایل سرمایشی، یخ و و خشکی

 ها نیاز دارد. های جابجایی و نگهداری مناسب ماهیآگاهی از شیوهاستفاده مناسب از تجهیزات مناسب و 

 يخ 
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کند. از تولید  ،بندیآوری و بستهکافی برای عملیات جمعپودری تواند یخ ساز کارآمد مییک ماشین یخ

 شود. استفاده می هااین فرایندطی حفظ یکپارچگی زنجیره سرد در  و هابندی ماهیبسته ،کشتنیخ برای 

ها . ماهیگردندباید برای مقدار کافی یخ آماده بندی شده عایقهای آوری ماهی، صندوققبل از جمع

با استفاده از مخلوط آب و یخ توسط انسان کشته شوند. مخلوط آب و یخ با حرارتی توانند با شوك می

شود. برای هر تن ماهی، به میزان یخ متناسب با میهای حاوی یخ آماده آب شور به صندوقافزودن 

بیشتر هم  هاخواهد بود. هر چه دما باالتر باشد، میزان یخ مورد نیاز در صندوقنیاز  دمای آب شور 

 . شودمی

، دهدمی ارائه c ْ4سازی یک تن ماهی تا را برای خنکموردنیاز مقدار نظری یخ  63به عنوان مثال، شکل 

شود تا مخلوط شل آب و ب دریا به یخ اضافه میلیتر آ 200است و اینکه  -c ْ5با فرض اینکه دمای یخ 

 یخ درست شود. 

 به پارامترهای زیر وابسته خواهد بود: ماهی برداشت عملیات نیاز برای میزان یخ مورد

 ها؛ ـ عایق کاری صندوق

 هوای بیرونی و آب؛  یـ دما

 خورشید؛ ها در معرض نورـ قرارگیری صندوق

 ـ فاصله مکان قفس از اسکله؛ 

 ـ طول مدت کل عملیات. 

هر زمانی  خنک نگه داشته شوند. دمای ماهی باید بطور منظم بررسی شود و یهاصندوقدر ها بایدماهی

شده در نگهداری ، یخ اضافی براین مبناشود. افزوده ها به صندوقباید یخ  ،نمودتجاوز  c ْ4که دما از 

  گنجانده شود. ها ماهیبرداشت موردنیاز یک صندوق اختصاصی باید در میان تجهیزات 

زیرا یخ  ،های تولید یخ ترجیح داده شوندممکن  است به سایر ماشین پودرییخ سازنده های ماشین

 عملیاتطی در دما حجم دارد. این یعنی تبادل واحدس بیشتری در اسطح تممساحت  انسبتپودری 

بندی برای بسته آب شیرین آشامیدنیاز باید دریا بجای آب شورتر خواهد بود. بندی سریعبرداشت و بسته

 یتردمای ذوب پائین دریا از آب شیرین آشامیدنیآب شورزیرا یخ ساخته شده با نمود ماهی استفاده 

 دارد که ممکن است به پوست ماهی آسیب برساند. 

، ریسک دشوانجام می )معموالً مجهز به یک جرثقیل( هاآوری ماهی روی قایقجمع عملیات هنگامیکه

 و به حداقل رساند.  هآلودگی شیمیایی برداشت را باید در نظر گرفت



                                                                                   

195 

 

هستند.  هاقایقدالیل احتمالی آلودگی شیمیایی شامل ریزش نفت از جرثقیل یا سوخت یا آلودگی گریس 

 برای جلوگیری از این خطرات: 

و همه اجزای هیدرولیک باید بطور منظم بازرسی شده  ریـ جرثقیل باید در وضعیت کاری خوبی نگه دا

 شوند. 

و تجهیزات اختصاصی داشته باشند که تنها برای مشخص های لباسآوری ماهی باید ـ گروه جمع

 آوری استفاده شوند. جمع

در یک بلکه باید های ماهی نگهداری شوند، اند نباید در صندوقهایی که روی عرشه قایق افتادهـ ماهی

 آلودگی احتمالی بررسی شوند.  هرنوعصندوق مجزا قرار گرفته و بعداً برای 

 اجتناب کرد. ها ماهی جرثقیل، قفس و سیم با ماهی یا صندوق ،قالباز تماس باید   ـ

 کرد. اجتناب باید ماهی برداشت عملیات ضمن هر نوع  عملیات نگهداری کشتی در از  ـ 

 

 

 

 

 

 

 يمنيا نكات -11

راهنمای مجزا نیاز کتابچه های دریایی به یک بویژه برای قفسپروری، آبزیامنیت کارگران مرتبط با 

دارد. با این حال، چند نکته ایمنی که باید مورد توجه قرار گیرد بطور خالصه در این بخش توضیح داده 

 شوند. می

دیده تجاری  هایبسیاری از کشتیعرشه  دو کلمه دارد که با حروف درشت روی پل «ايمني اول»

محیط کاری فراهم نمودن  ، کنندپروری کار میهای آبزیها یا قایقروی قفسخدمه زمانی که . شودمی

استفاده از بواسطه های کاری در دریا روی قایقخدمه مخاطرات (. 123عکس )است  «ديبا» ایمن یک

یابد. و تجهیزات در شرایط نامناسب از جمله قرارگیری در معرض امواج، باد و دریا افزایش می ابزارها

  دهند. تر ساخته و استرس و خستگی را افزایش میاین شرایط محیطی کار را سخت
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ها ای برای ایمنی در قفسشود. اگر هیچ قانون ویژهاعمال میای قوانین ویژهمعموالً برای کار روی آب 

 خاص )غواصیتجهیزات  از ایمن استفاده با مرتبطقیاس قوانین قابل ممکن است نباشد،  قابل اجرا

  شوند. پرورش در قفس اعمال می تجهیزات باالبر و غیره( در عملیاتهای کاری، ای، قایقحرفه

ارزیابی شده و به  ،مخاطرات، اما انتظار دارد که نیستتهدیدی  گونههر به لزممستاین قانون معموالً 

 حداقل برسند و از کارگران تا انجا که امکان دارد حفاظت شود. 

 حاصل شود، از جمله: تواند میاز طریق چندین اقدام  متعاقبا افزایش ایمنیو مخاطرات کاهش 

مسئول اجرای خدمه های مدیریت ایمنی و شناسایی ، اتخاذ سیستممخاطرههای ارزیابی ـ توسعه برنامه

  . آنها

 های باالبر. ها و دستگاهوسایل نقلیه، قایقنگهداری برای بندی های نگهداری و زمانـ توسعه برنامه

کم گرفتن و دستهریک از خدمه به واگذاری کارهای زیاد ؛ انهزهای روریزی صحیح فعالیتـ برنامه

تعداد صحیح افراد مورد نیاز برای یک کار ممکن است پرسنل را در معرض استرس و خستگی قرار 

ریزی شوند، بینی وضعیت دریا برنامهرا افزایش دهد. وظایف روزانه باید بر طبق پیشمخاطرات  داده و

آب و هوای  احتمال که هاییو غیره( در زمان مهاربندیسیستم تور، نگهداری تعویض از کار سنگین )

 . خودداری کنند ،داردوجود بد 

توان چطور میاینکه ی احتمالی، هاکارگران باید از ریسک؛ ـ به روز رسانی دائمی آموزش به کارکنان

« ایمن»اگر یک کار آگاه باشند.  ،مدیریت کردرا حوادث ناگهانی  باید آنها را به حداقل رساند و چطور

سطح توجه و خودآگاهی ممکن است ، پذیردیعنی اگر چند بار بدون حادثه صورت ، در نظر گرفته شود

  شود. نهادینه باید  یایمنفرهنگ بنابراین . اگرچه خطر در همه جا وجود دارد. کاهش یابدکارگران 

محافظت از کارگران باید . باشد وجودداشته ،کنندایمنی که خوب کار می تجهیزاتبه دسترسی امکان ـ 

 آشنا باشند.  تیحافظشده و باید با استفاده از تجهیزات 

( و CPRهای اولیه، احیای قلبی ریوی )آموزش کمک هایدوره کهد نباشـ حداقل یک یا چند کارگر 

 . باشند دیدهرا دستگاه شوك بیرونی خودکار استفاده از 
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               . پوشش محافظ ساخته شده از تور بدون124عكس            ها وبارگيری طناب -. رفتار خطرناك123عكس 

 غواصي پيچيده شده استگره كه دور يك رگوالتور               روی عرشه يك كشتي درمحل پرورش پرسنل

 

تصادفات شدید در مکان قفس بتوان از هنگام باشند که در  ی مخابراتیها باید مجهز به یک رادیوقایق

های اولیه در واکنش کمکرادیویی ممکن است برای فعالسازی  اضطراب با استفاده کرد. یک تماسآن 

 ها ضروری باشد. خشکی یا برای درخواست علمیات نجات در قفس

باید  ،، بویه سبک، مشعل و غیره هستندتنجاطناب که شامل حلقه زندگی با تجهیزات ایمنی و نجات 

تجهیزات  انواعدر مورد نوع و تعداد و قوانین وضع شده  . استانداردهاها موجود باشددر عرشه همه کشتی

معموالً توسط گارد  ،ایمنی که باید روی عرشه هر کشتی نگهداری شوند و قابلیت دسترسی به آنها

های از جمله جلیقهشناوری شخصی مناسب شوند. تجهیزات می تعیینطه مربوساحلی یا سایر مسئولین 

عملیات روی طی های کاری و بویژه در نجات باید توسط کارفرما فراهم شود و هر کسی روی قایق

  د. ها باید  آن را بپوشقفس

گارد ساحلی یا سایر مسئوالن در دسترس  طریقشخصی معموالً ازشناور قوانین ویژه برای تجهیزات 

 . شوندقرار داده می

با این ماشین ارتباط ، هر کسی که در دنشومیاستفاده های باالبر زمانی که یک جرثقیل یا سایر دستگاه

 کند باید کاله ایمنی بگذارد. کار می

نباید حقله، دستبند یا ساعت  بهیچ وجه، کننددر حالی که با تورها کار میشده که کارگران بسیار توصیه 

 شوند. ت جدی اباعث آسیب و جراحتور گیر کرده و چشمهدر ممکن است زیرا این اشیاء  .داشته باشند
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 غواصي با لوازم 

پایش های آنجا که امکان دارد به حداقل برسد، اگرچه زمانی که سیستمباید تا ها غواصاستفاده از 

کنند در دسترس محل پروش ماهی را بررسی میتجهیزات  صحیح و کارکرد عدم نقصکه خودکار 

ها را پشتیبانی اصلی از مدیریت محل پرورش را فراهم کرده و امنیت ماهیامکان ها غواص، نباشند

  کنند. تضمین می

پشتیبانی  کاله سخت /شلنگ وکپسول اکسیژنی همچون هایمثالً با لوازم یا سیستمکه ای غواصی حرفه

قوانین ویژه برای معموالً . می باشد شربرای اپراتورهای محل پرو مخاطرات مهمخاستگاه ، شودمی

های خاص شوند، اما این قوانین به ندرت به چالشمیتعیین در سطح ملی ای امنیت غواصی حرفه

های ایمنی یا قوانین کنند. عالوه بر این، نیاز است قواعد و توصیهقفس پرورشی اشاره می یهاغواص

توسط هر شرکت یا موسسه  ت رسمیورصو سپس ب شوندمطابقت داده محیط کاری قفس پروشی ملی 

 شوند. اجرا  درقفس پروریآبزی

هایی که ممکن است بعنوان الگو یا مرجع مورد استفاده قرار بگیرند، بطور مفصل قوانین و بهترین شیوه

المللی پیمانکاران (، موسسه بینHSEبهداشت و امنیت )جامعه هایی نظیر ها و انجمنتوسط سازمان

 پیمانکاران دریاییالمللی (، موسسه بینIDSAالمللی مدارس غواصی )(، موسسه بینADCIغواصی )

(IMCA) ارائه شده اندو غیره ، . 

مدیریت قفس پرورشی تواند میایمن غواصی  درهای ویژه ای ارشد با مهارتانتصاب یک غواص حرفه

نظارت و حسابرسی گروه غواصی  پیشگیری، ریزی جهتو برنامه مخاطرات خاصتحلیل ارتقا در را 

 پشتیبانی کند. 

حضور داشته باشند. استفاده  یپرورشقفس آموزش دیده و دارای گواهینامه باید در محل های غواصتنها 

گهگهاه توصیه  یهاای بیشتر از استفاده از کارگران محل پرورش برای انجام غواصیحرفههای غواصاز 

  شود. می

غواصی تنها باید به شدت از . مورد توجه قرارگیرد باید در محل پرورش دو نفره ایمنغواصی دستور 

یک غواص سوم بهمراه اختصاص یابند،  غواصی برای انجام هر کارباید . حداقل دو غواص اجتناب کرد

 زیرآبی است. حادثه یک وقوع ، که آماده کمک در مواقع  کشتی سطحروی 

عمق حداکثر شود. متر اول انجام می 15-20در محل پرورش معموالً در کار غواصی ای از بخش عمده

دهند بستگی دارد. عموماً، خصوصیات عمق انجام میها غواصغواصی به وظایف خاصی که  عملیات

 هستند: ذیل شرح به سطح آب برای هر 
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 سیستم شبکه؛ نگهداری تعمیر و متر برای  6-8ـ 

 برداشت؛  صید وعملیات نیز قفس و نگهداری تعمیر و متر برای  0-15ـ 

 وزنهو لوله نگهدار  هاوزنهنگهداری تعمیر و متر برای  15-20ـ 

 ،ریزی شده باشدزمانی که کار به درستی برنامهو  خطرناك نیستچندان ق عمهای این دامنهغواصی در

باید همیشه از برآوردهای  هاغواص. با این وجود، نیستضروری غواصی در فشار پائین انجام فرایند

های ایمنی استفاده کنند و همیشه باید از ایستگاهغواصی انه تاطمحجداول آب و ماندن در محتاطانه 

 .دقیقه توقف ایمنی داشته باشد 3متر،  5توصیه میشود در طول صعود غواص، هر استفاده کنند. 

باید برای . قرارگرفته باشندمتر  10-12عمق  است که در هاییبرای قفس الذکرهای عمق فوقدامنه

ش رتوسعه یافته و اجرا شوند )برای مثال در پرو ویژه ایمنیروندهای  ،ترهای پرورش ماهی عمیققفس

 ماهی تن(. 

 مهاربندیخطوط  محافظتتعمیر و بازرسی یا به است که نیاز اغلب زمانی الزم غواصی در فشار پائین 

برای انجام وظایف، مدت  الزم زمان ،پیش از غواصی هایباید با ارزیابی، حالتد. در این باشو لنگرها 

زمان مجاز ماندن در آب، زمان غواصی واقعی مورد نیاز و تعداد و طول مدت هر ایستگاه فشار پائین به 

 ریزی شود. این کار باید قبل از شروع کار انجام شود. دقت برنامه

عمقی که العاتی در مورد اطکامپیوتر همیشه باید مجهز به یک کامپیوتر غواصی باشند. این ها غواص

اگر نیاز باشد( و )های فشار پائین عمق حداکثر حاصل شده، زمان غواصی، ایستگاه درآن قراردارد، 

ها در زمان وقوع یک تواند برای پزشکخواهد داد. این ابزار همچنین می هاغواصهای ایمنی به ایستگاه

 .مفید باشد، در یک محفظه با فشار باال درمان شوندبیماران که نیاز است یا بیماری فشار پائین حادثه 

های غواصی بازیابی شده از کامپیوتر غواصی داده ،اگر نیاز باشد بهترین درمان فشار باال تعیین شود

  . ها باشدد کمک بزرگی برای پزشکنتوانمی

وجه قرار گیرند به شرح قفسی مورد ت ترین خطراتی که باید در زمان غواصی در عملیاتبرخی از رایج

 زیر هستند: 

آوری یا که تورهای برداشت زیر آب جمعزمانیها، عمدتاً در تورها یا طنابغواص ـ گرفتار شدن 

ی نظیر ماسک غواص تجهیزات ،در دیواره تورواقع  یغواص یچهعبور از در یا در زمان و شوندمی جابجا

 (. 124عکس غواصی یا رگوالتور ممکن است در تور گیر کنند )

نرمال باشد یا از یک سرعت ایمن بویژه در طول عملیات حد تر از ـ میزان صعود ممکن است سریع

 تجاوز کند. ماهی آوری جمع
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توقفهای ، بویژه اگر ایجاد کند هاغواصجدی را برای مخاطره تواند یک یو( می-)یو« پرشیّ»ـ غواصی 

کار  مهاربندیروی اجزای  هاغواص. اغلب نیاز است باشندها عمیق یا اگر شیرجهبوده و کوتاه  یسطح

نگهداری از این اجزاء ممکن  شود. قوی روی آنها اعمال می هاینیرو و بار هستندکنند که زیر فشار 

های قایق نیاز داشته باشد. ، باالبر اهرمی دستی )کابلی( یا جرثقیلهاکیسهباالبر است به استفاده از 

 شود. ایمن  شرایط ناتشدید یا حادثه به  منجرتواند میبار  فشار یک ابزار یا جزء تحتشکستن 

انجام که می تواند برای د نمجهز باشیک واحد اکسیژن به  ه بایدوارهم هاغواص یخدمات قایقهای

. تمام استفاده گردددر یک غواص  کم فشاریعالئم بیماری  مشاهده درهنگام محلهای اولیه درکمک

های اولیه، تشخیص و استفاده از اکسیژن و دیگر تجهیزات کمکمورد باید در  پشتیبانی قایقخدمه 

و همچنین تماس با مدیریت محل پرورش و  فشار درمان بیماری فشار کم و یا سایر آسیبهای ناشی از

شماره های تماس اضطراری و تجهیزات ارتباطی باید به . باشند آموزش دیده مرکز خدمات اورژانس،

 خدمه قایق باشند.در دسترس آسانی 
 

 بار مجاز ايمن 

 شودهم نامیده می« بار مجازحد »که  (SWLایمن )کاری ، بار هز یک از قطعات بارگیریعملیات در 

حد باری است که با تقسیم کردن  SWLباید مورد توجه قرار گرفته و از آن تبعیت شود. (، WLLیا )

تغییر  10تا  4شود. این ضریب از ضریب ایمنی محاسبه می نوع ( بر چندMBL)تحمل بار حداقل 

 . میشودارائه قطعه توسط تولیدکننده مقدار صحیح آن کند و معموالً می

 SWL دارای داشته باشد  6ضریب ایمنی و  کیلوگرم برابرMBL 1500برای مثال اگر یک طناب 

(kg250=6÷1500 .خواهد بود ) 

در استفاده کرد.  حدمعین از تربرای باال بردن بارهای سنگین ،باالبردستگاه قطعه از طناب یا هرگز نباید 

 در نظر گرفته شود. تجهیزات کل  SWL بعنوان بایدقطعه ترین ضعیف SWL ،باالبری هر علمیات
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 نکات شرح کد شناسه

 PE اتیلن متراکم لیتر. ساخته شده از پلی 680قابلیت شناوری معادل  بویه اصلی 1

استرهای منبسط پر گیری شده چرخشی. داخل لوله ها با پلیقالب

 شده است

 تن 75/4تحمل بار مجاز توان  قالب )شگل( 2

 متر 2میلی متر، درازای  100 × 16قطر  زنجیر کشیدن قفس 3

 متر 6میلی متر، درازای  88 × 13قطر  زنجیر 4

 متر 120میلی متر و درازای  48استر با قطر طناب پلی طناب اصلی 5

 میلی متر 48. مناسب برای طنابی به قطر 11 ” چشمی فلزی 6

 . B.6100- 25 حلقه فاصله 7

 تن 75/4توان تحمل بار مجاز  قالب )شگل( 8

 متر 30میلی متر. طول  40زنجیر کارکرده قیراندود شده. قطر  زنجیر کف 9

 تن 5/9یا توان تحمل بار مجاز  تن 5/8توان تحمل بار مجاز  قالب لنگر 10

 کیلوگرم 1200نوع سامسون. وزن  لنگر 11

 اختیاری صفحه کنکتور 12

قابلیت شناوری میلی متر قط.  28پلی پروپیلن سخت. ساخته شده از  های آب عمیقبویه 13

 لیتر 10معادل 

 متر3میلیمتر. طول  12طناب پلی استیل. قطر  اختیاری طناب 14

 تن 5/8توان تحمل بار مجاز  اختیاری قالب 15

  اختیاری حلقه فاصله 16

  اختیاری چشمی فلزی 17

 متر 50میلیمتر. طول  24طناب پلی استیل. قطر  اختیاری طناب 18

 (لیتر 10تا  9قابلیت شناوری معادل متغیر ) اختیاری شناور 19
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 کد

 شناسه

 نکته توضیحات تعداد

 تن 75/4توان تحمل بار مجاز  قالب )شگل( 8 2

 متر 6میلیمتر.  طول  18 × 13 زنجیر بویه 4 4

 3/27میلی متر قطر. طول  48طناب پلی استیل.  شبکهخطوط  اتصالت جانبی را ببینید 20

 متر

 میلی متر. 48. مناس برای طنابی با قطر 11” چشمی اتصالت جانبی را ببینید 21

 میلی متر 22≠میلی متر،   B.6  ،90 ×170 22 حلقه اتصال اتصالت جانبی را ببینید 22

 تن 5/8مجاز توان تحمل بار  قالب )شگل( اتصالت جانبی را ببینید 23

 متر20میلی متر قطر. طول 36طناب پلی استیل.  طناب مهار اتصالت جانبی را ببینید 24

 میلی متر 36 مناسب برای طنابی به قطر. .5/8 ” چشمی اتصالت جانبی را ببینید 25

 میلی متر 16 ≠میلی متر قطر،  O.28 ،16.16 حلقه اتصال اتصالت جانبی را ببینید 26

 متر 1میلی متر، طول  100 ×16 قالب )شگل( جانبی را ببینیداتصالت  27

 میلی متر 28 ≠میلی متر قطر،  B.6 28 ،120 حلقه 4 28

 متر طول2میلی متر قطر. 48طناب پلی استیل،  زنجیر 24 29

لیتر، ساخته شده از  260قابلیت شناوری معادل  بویه 4 31

پلی اتیلن قالب گیری شده چرخشی، داخل لوله 

 با پلی استایرن منبسط شده پر شده است.

طناب یدك کش  اتصالت جانبی را ببینید 32

 )بکسل(

 تر 2میلی متر قطر. طول 48طناب پلی استیل. 

 میلی متر. 48. مناس برای طنابی با قطر 11” چشمی اتصالت جانبی را ببینید 33

 میلی متر 22 ≠میلی متر قطر،  B.6 22  ،90 حلقه اتصال اتصالت جانبی را ببینید 34

 تن 5/8توان تحمل بار مجاز  قالب )شگل( اتصالت جانبی را ببینید 35

 تن 5/8توان تحمل بار مجاز  قالب )شگل( 24 36
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 نکته توضیحات تعداد کدشناسه

 تن 75/4توان تحمل بار مجاز  قالب )شگل( 2 2

 متر 6میلیمتر.  طول  88 × 13 زنجیر بویه 4 4

طناب  اتصالت جانبی را ببینید 20

 چارچوب

 متر 3/27میلی متر قطر. طول  48طناب پلی استیل. 

 میلی متر. 48. مناس برای طنابی با قطر 11” چشمی اتصالت جانبی را ببینید 21

 میلی متر 22 ≠میلی متر قطر،  B.6 22  ،90 حلقه اتصال اتصالت جانبی را ببینید 22

 تن 5/8توان تحمل بار مجاز  قالب )شگل( اتصالت جانبی را ببینید 23

 متر20میلی متر قطر. طول 36طناب پلی استیل.  طناب مهار اتصالت جانبی را ببینید 24

 میلی متر 36.. مناسب برای طنابی به قطر 5/8 ” چشمی اتصالت جانبی را ببینید 25

 میلی متر 16 ≠میلی متر قطر،  O.28 ،16.16 حلقه اتصال اتصالت جانبی را ببینید 26

 تن 75/4توان تحمل بار مجاز  قالب اتصالت جانبی را ببینید 27

 میلی متر 28 ≠میلی متر قطر،  B.6 28 ،120 حلقه 2 28

 متر 1میلی متر، طول  100 ×16 زنجیر 12 29

پلی لیتر، ساخته شده از  680قابلیت شناوری معادل  بویه 2 30

اتیلن قالب گیری شده چرخشی، داخل لوله با پلی 

 استایرن منبسط شده پر شده است.

 تن 5/8توان تحمل بار مجاز  قالب 28 40
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 . 4. 1الف.  شكل
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کد 

 شناسه

 نکته توضیحات تعداد

 تن 75/4بار مجاز  توان تحمل قالب )شگل( 12 2

 متر 6میلیمتر.  طول  88 × 13 زنجیر بویه 6 4

 3/27میلی متر قطر. طول  48طناب پلی استیل.  خطوط شبکه 17 20

 متر

 میلی متر. 48. مناس برای طنابی با قطر 11” چشمی 34 21

 میلی متر 22 ≠میلی متر قطر،  B.6 22  ،90 حلقه اتصال 34 22

 تن 5/8تحمل بار مجاز توان  قالب 34 23

 متر20میلی متر قطر. طول 36طناب پلی استیل.  طناب مهار 48 24

 میلی متر 36.. مناسب برای طنابی به قطر 5/8 ” چشمی 48 25

 میلی متر 16 ≠میلی متر قطر،  O.28 ،16.16 حلقه اتصال 48 26

 تن 75/4توان تحمل بار مجاز  قالب 48 27

 میلی متر 28 ≠میلی متر قطر،  B.6 28 ،120 حلقه 6 28

 متر 1میلی متر، طول  100 ×16 زنجیر 48 29

لیتر، ساخته شده از  260قابلیت شناوری معادل  بویه 6 31

پلی اتیلن قالب گیری شده چرخشی، داخل لوله 

 با پلی استایرن منبسط شده پر شده است.

طناب یدك  14 32

 کش

 متر 2طول میلی متر قطر.  48طناب پلی استیل. 

 میلی متر. 48. مناس برای طنابی با قطر 11” چشمی 28 33

 میلی متر 22 ≠میلی متر قطر،  B.6 22  ،90 حلقه اتصال 28 34

 تن 5/8توان تحمل بار مجاز  قالب 28 35

 تن 5/8توان تحمل بار مجاز  قالب 48 36
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 (لوگرمي)ك وزن تحمل مجاز بار)کیلوگرم(قدرت 

 متر ×چشمه1000

 بافت نوع

 

 بافته

 حداقل میانگین حداکثر 000/210

 4 نرم 35/0 - 5/7 -

 میانه 38/0 - 0/8 -

 سخت 40/0 - 5/8 -

 6 نرم 51/0 - 8/8 -

 میانه 53/0 6/8 1/9 2/10

 سخت 55/0 8/8 3/9 3/10

 7 نرم 73/0 -  5/14

 میانه 76/0 5/13 0/14 -

 سخت /80 - - -

 9 نرم 77/0 - 5/13 5/15

 میانه 82/0 0/13 0/14 -

 سخت 85/0 0/14 0/15 5/15

 12 نرم 92/0 0/16 5/16 5/16

 میانه 95/0 5/16 7/16 5/17

 سخت 00/1 0/16 0/17 0/18

 15 نرم 21/1 0/21 0/22 5/19

 میانه 28/1 5/21 5/22 5/24

 سخت 32/1 5/22 0/24 5/25

 18 نرم 61/1 0/28 0/30 5/31

 میانه 71/1 0/28 5/31 5/34

 سخت 80/1 0/30 5/33 5/33

 24 نرم 91/1 5/32 5/34 5/35

 میانه 99/1 5/32 0/35 5/37
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 سخت 03/2 0/33 0/37 0/38

 30 نرم 12/2 5/35 0/37 5/38

 میانه 22/2 - 5/38 -

 سخت 46/2 0/38 5/39 0/41

 36 نرم 44/2 0/44 5/44 5/45

 میانه 59/2 0/42 5/45 0/48

 سخت 70/2 0/45 5/46 5/47

 42 نرم 65/2 0/46 5/47 0/49

 میانه 87/2 5/46 5/48 5/52

 سخت 00/3 5/46 5/49 6/51

 48 نرم 40/3 5/57 0/57 5/59

 میانه 55/3 5/58 5/59 5/64

 سخت 68/3 5/58 0/61 0/63
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