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هدفهای رفتاری

 یطیمح طیشرا لیدر انواع قفس ها بدل انیپرورش آبز

 یمناسب آبز تیفیو ک یمناسب تر ، کاهش منابع خاک

مهم  یدر حال گسترش است. از اجزا ایشده در دن دیتول

 نیا شرفتیباشند که همزمان با پ یتورها م، قفس ها 

به پرورش نیز  یمتنوع یمصنوع یمرهایصنعت ، پل

خواهد شد  یسع اینجاشده است. . در  یدهندگان معرف

 نیپرکاربرد مورد استفاده در ا یانواع تورها یبصورت اجمال

 گردد. یآنها معرف بیومعا ایو مزا یصنعت معرف

 

 ،یدر برابر پارگ ادیتورها ، مقاومت ز نیبارز ا اتیاز خصوص

،  14/1یچگال قاومت در برابر کشش ،م شدن، دهییسا

 یها نیدر جذب رز ادیز تیباال و قابل یریانعطاف پذ

.در تورها است یکاربرد

مدیران مزارع پرورش ماهی 

 در قفس

کارشناس مزارع پرورش 

 ماهی در قفس

تکنسین مزارع پرورش ماهی 

در قفس 

شناخت انوع تورها در صنعت 

 پرورش ماهی دریایی در قفس

خصوصیات هر یک از تورها و 

 موارد کاربرد 

نحوه تشخیص انوع تورهای پر 

 کاربرد



 

الیاف نایلونی زایج ترین نوع الیاف در صنعت پرورش ماهی 

در قفس است که هم برای تور، طناب و سیستم مهار قفس 

مورد استفاده قرار می گیرد. اما مشکالت این الیاف مقاومت 

باید از نور مستقیم  اندک در برابر نور خورشید می باشدو

دور باشند. تورهای نایلونی همچنین می توانند تحت فشار 

 11درصد کش بیاید و در هر دوره پرورش معموال 32زیاد 

درصد افزایش طول خواهند داشت.با توجه به کشش ایجاد 

 11تا  5شده توسط موجودات مزاحم و وزن سازه معموال 

همین دلیل در زمان درصد به ارتفاع قفس خواهند افزود. به 

استفاده از این نوع الیاف ضروری است محاسبات کشش 

احتمالی تور یا طنابها در سیستم مهار قفس و محاسبات 

 حجم قفس مد نظر قرار گیرد.

 

 

 

 

 

 

شناور بودن آنها است به تورها ،  نیبارز ا اتیاز خصوص

ر تور های ضد شکار و بخصوص همین دلیل از ان بیشتر د

 94/1ضد شکار پرنده استفاده می شود. چگالی آن در حدود 

بوده و مقاومت خوبی در برابر خراش ، سایش داشته  96/1تا 

و قابلیت ارتجاعی باالیی نیز دارند.

 

 

 

  

چگالی داشته  23/1تورهایی با وزن مخصوص باالبوده وحدودا 

 و در برابر پارگی مقاومت بسیار خوبی دارند. کشیدگی کم و

عطاف پذیری باال از خصوصیات دیگر این تور است. این تور ان

مقاومت بسیار باالیی در برابر تابش نور خورشید دارد ، 

بطوریکه بسیار برای تورهای ضد پرنده و یا قسمت های باالی 

تور که در معرض نور خورشید قرار دارند مورد استفاده قرار می 

تورهای نایلونی درصد از  35تا  31این تورها حدود  .گیرد

سنگین تر بوده و از خصوصیات دیگر مناسب این تور عدم 

درصد آب  11جذب آب است ، بطوریکه الیاف نایلون حدود 

خصوصیت چگالی باالی این الیاف در مناطق  جذب می کند.

طوفانی مهم بوده وکمتر تحت تاثیر جریانهای دریایی و طوفان 

 گردد.قرار گرفته و شکل قفس تقریبا حفظ می 

  

 
 

 



 یابر پارگربوده و در ب 93/1 یمعموال شناور با چگال یتورها

مقاوم هستند.  اریبس شیداشته و در برابر سا یمقاومت خوب

کاربرد ندارند اما  یدر قفس ها بعنوان تور اصل ادیتورها ز نیا

 یضد شکار ، بخصوص برا یبا تورها نیگزیگاها به عنوان جا

 یشناور لیتورها بدل نیضد شکار پرندگان کاربرد دارد. از ا

ها  ینها به عنوان جمع کننده مراحل صدفچه دوکفه اآمناسب 

 .ردیگ یار ممورد استفاده قر

  

 

و  یپارگ در برابر اریبوده و بس 91/1 یشناور با چگال ییتورها

 نیاز بهتر یکیدارند بسیار زیادی مقاومت  شیفرسا

% در  5/2تور ) یدگیتورها کم بودن کش نیا اتیخصوص

 سهیدر برابر پاره شده در مقا ییاستثنا یفشار( بوده و قدرت

 .استنوع تورها در همان ضخامت  ریبا سا

این الیاف بسیار برای تورهای مورد استفاده در قفس مناسب 

قدرت این تور در قطرهای کوچکتر از سایر تورها،   هستند.

این  سبکتر بوده و شبکه های قوی تر و کارآمد تری دارد.

سایر تورها در برابر ضربه های دهان نوع تورها در مقایسه با 

ماهیان، خارهای بدن و خراش های طبیعی که توسط 

این ماهیان بر روی تور ایجاد می شوند ، بسیار مقاوم هستند.

برابر تورهای نایلونی عمر دارند اما از لحاظ قیمت  3تورها 

برابر تورهای نایلونی قیمت داشته و طنابهای  2تا  3تقریبا 

برابر انواع طنابهای معمولی قیمت  11این نوع تقریبا تا 

این الیاف در نگاه اول بسیار مشابه با سایر الیاف است  دارند.

 ن را تشخیص داد.آاوت اما با یکسری آزمایشات می توان تف

 

 ای شتریب یپرور یآبز یمورد استفاده در قفس ها یتورها

در استفاده از  یآشکار یبوده ، اما برتر  یشش ضلع ایمربع 

 مشاهده نشده است. کیهر 

ماند واجازه  یچشمه تور در فشارها باز م شتریتورها ب نیا در

 .کند یآب را فراهم م انیعبور جر

 راحتتر،  در آب دارند یآن دوام بهتر یشکل مربع لیبدل

 زیتورها موارد دور ر نیساخت ا ندیفرا درو  شوند یم ریتعم

موج  ینسبت به حرکات عمود یکشش کمتر .است شتریب

 .دارند

 امواج دارند یدر حرکات عمود یبهتر یریپذ انعطاف

 شود یم جادیا یکمتر زیساخت آنها مواد دور ر ندیفرا در

 دارند یمشکل تر ریتعم

 مشکل استتور اندازه چشمه  یریگ اندازه

 

 



 
 

 

 
 

باید نهایت دقت انجام شود و پس از  در فرایند ساخت تورها

ویژگی های مرحله آزمایشات کیفیت بر روی آنها انجام گیرد.

تور  و طراحی قفس در مزارع می تواند باعث شکست یا 

هر تور و  طراحیموفقیت در یک پروژه پرورش ماهی شود. 

قفس برای هر مزرعه بسته به خصوصیات ان باید در نظر 

گرفته شود. داشتن یک تور بسیار با اعتماد برای مدیران 

مزرعه بسیار ضروری است. از مهمترین فاکتورها می توان به 

طراحی تور،شرکت وکشور تولید کننده، استفاده از مواد 

دن و جابجایی، اولیه و خالص در تولید، مقاومت در انبار کر

کم شدتن مقاومت وقابلیت مناسب پس از هر دوره استفاده 

تورها می توانند گره دار و یا بدون گره ساخته  اشاره نمود.

 شوند

 
تورهای نایلونی گره دار در مراحل اولیه پرورش ابزیان  .

بصورت گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. این تورهای 

گره دار مقاومت خوبی در برابر سایش داشته و تعمیر آنها 

با این وجود تورهای گره دار در زمان افزایش  راحتتر است.

 در زمان )مثالتراکم ماهیان می تواندد باعث خراش و آسیب

بعالوه وزن تورهای  در پوست ماهیان شوند. تعویض تور(

گره دار بیشتر از تورهای بدن گره است. امروزه تورهای 

بدون گره در حال جایگزین شدن با تورهای گره دار است 

زیرا آنها ارزانتر ، سبکتر بوده و قابلیت حمل ونقل بهتری 

 دارند.

 :تور  رنگانتخاب 
معموال در رنگهای مختلف تولید میگردد مثال  تورهای

نایلونی معموال در رنگهای سفید تولید می شوند اما  تورهای 

شود بر اساس گونه نیز قادرند رنگهای مختلفی به آنها داده 

استفاده از رنگ  gilthead seabreamمثال در مورد ماهی 

سفید توصیه نمی شود زیرا این گونه با یافتن کوچکترین 

زائده ای در تور عادت به حمله و دهان زدن به تور داشته و 

کم کم باعث ایجاد سوراخ در تور می شود. و بهترین روش 

برای  در کاهش سوراخ شدن تور استفاده از رنگهای سیاه

 این گونه است.

 

 

امروزه تقریبا برای بیشتر گونه های پرورشی در کشور از تورهای 

نایلونی)پلی آمیدی( استفاده می گردد. با توجه به شرایط متفاوت 

هر منطقه) از نظر میزان شدت جریان آب ، چگالی، نوع گونه 

های موجودات مزاحم غالب در آب ،طوفانی بودن هر منطقه و 

ه آبزی می بایست تورهای متفاوتی غیره (در کشور و نوع گون

مورد استفاده قرار گیرد.شناخت و تعیین نوع تور مورد نظر بسته 

به شرایط بسیار زیادی دارد و چون یکی از اصلی ترین اجزای 

پرورش ماهی در قفس ، تور بوده که شرایط محیطی زندگی را 

 مهیا می کند، می بایست با مطالعه همه فاکتورهای مورد نظر نوع

تور انتخاب گردد. به طور کلی هر منطقه و گونه پرورشی نیازمند 

مطالعه و تحقیق در زمینه انتخاب نوع تور می باشد و استفاده از 

تجارب دیگران ،فقط می تواند راهنمایی جهت انتخاب تور موثر 

 برای هدف مورد نظر باشد.


