
معرفی استاندارد های قفس های دریایی

دفتر امور میگو و آبزیان دریایی 
گروه تکثیر و پرورش ماهیان دریایی

علی ایزدی : تهیه و تنظیم



ومناسبهایمکانشناساییومطالعاتهشتاددههدردانیممیکههمانگونه

یآبهادرقفسدردریاییماهیانپرورشپایلوتهایطرحاجرایهمچنین

ولیدتتوانازحاکیشدهمعرفیهایظرفیت.گردیدانجامکشوردریایی

هدفاینتحققبرایلذا.باشدمیاولمرحلهدرسالدرتنمیلیونیک

،ازنیمورداعتباراتتامینخصوصی،بخشترغیبوتشویقبهنیاز

ماهیهبچانبوهتولیدازحمایتومناسبدریاییهایسازهتولیدبرنظارت

اسبمندریاییهایسازهتولیدبرنظارتخصوصدراساساینبر.داریم

جهانیاستانداردهایاستخراجدرصدد،دریاییمزارعهایطرحاجرایو

.اشیمبمیکنندگانتولیدمحصوالتدرآنهااعمالوقفساجزاءکلیهبرای

هااخصشحدودتعیینبهنسبتموجودکارشناسیتوانبهتوجهباذیلدر
.استشدهاقدامدریاییماهیانپرورشبرایمنابع،اساسبر





 قفس گرد از جنس پلی اتیلنی فشار قوی (HDPE  )
 قفس با چهارچوب فلزی(METAL CAGE )
 قفس پایه کششی (TLC   )
 قفس های کروی (SCK )
 قفس با چهارچوب طناب شناور (FRC CAGE )
 قفس غوطه ور بشقابی شکل (SCL)









یکورتصبهپلی اتیلنیانعطافقابللوله هایباقفسهااینچهارچوب
یادیفوالهایبراکتبوسیلهومی شوندساختهردیفیسهودو،

سوار.ندباشمیگاهتکیهنردهدارایومی شوندمحکماتیلنیپلی
لهبوسیواتیلنپلیلوله هایدادنجوشبامحلدرقطعاتکردن
کیهایقفسکل.گیردمیصورتحرارتیجوشکاریهایماشین
ارددموجطولحداکثربهبستگی)متر4–6عمقدردریاییمزرعه

اتیلنییپلمدورحلقه.گردندمیمتصلهمبهطنابشبکهبصورت(
.می باشدماهیپرورشتورهاینگهدارندهاصلیعاملشناور



مدل قفس محیط قفس 

(متر ) 

مقاومت در مقابل 
سرعت باد

(کیلومتر در ساعت )

اع مقاومت در مقابل ارتف
موج

(متر ) 

مقاومت در مقابل 
جریانات دریایی

(متر در ثانیه ) 

HDPE 30 30 100-60 4 1

HDPE 40 40 100-60 4 1

HDPE 50 50 100-60 4 1

HDPE 60 60 100-60 4 1

میلیمتر متغیر است 315تا 200بسته به منطقه از ( HDPE) قطر لوله های پلی اتیلنی 
گرم در سانتی متر مکعب  0/95( =  HDPE) تراکم لوله های پلی اتیلنی 

پاسکال مگا24( =  HDPE ) قدرت لوله های پلی اتیلنی 







،راهروهادوجووکارکنانبرایبیشترامنیتبهتوجهباقفسنوعاین
سانآاجراییعملیاتوبودنمکانیزهوصیقلیغیرسطوحنرده ها،
آلومینیومیافوالدیاگالوانیزهازآنچارچوب.باشدمینظرموردبیشتر

وبودهیقومکانیکینظرازبطوریکه،شودمیهساخترویروکشبا
بهآنقطعات.باشدمقاومخوردگیمقابلدرتواندمیهمچنین

خوبیاماستحکاز.هستندبودنجایگزینقابلوتعمیرقابلراحتی
ربچوبچهارباشد،میبرخورداردریاییجریاناتوامواجمقابلدر

مینصب(میکروسلیاآوایی)فومیاکنندهشناوربالشتکهایروی
ورتبصوبودهاتیلنیپلیهایقفسهمانندآنمهارشبکه.شود

.گرددمیطراحیشکلمستطیلیامربع،شناور





به،عمقافزایشبا.استشدهطراحیدریاامواجانرژیازالهامباقفسنوعاین
برابرعمقدردریاآبکهطوریبهیابدمیکاهشامواجانرژیمداومطور

وبودهپذیرانعطاف.استماهیبرایاسترسبدونوآرام, موجطولنصف
صورتبهآنلنگرهای ویابدمیکاهشآنسطح،باالییهایقسمتدر

جهتدرقفسطوفانیشرایطدر.گیرندمیقرارقفسزیردرستعمودی
لبکجمشابهتقریباًامواجمداومحرکاتبا اما,کندمیعملدریاییجریانات

ارفش،امواجمقابلدرمقاومتعدمبابنابراینونمودهحرکتدریاییهای
درهاقفس,طوفانیهوایدر.یابدمیکاهشقفسقسمتهایتمامیبروارده
هالیدریپرورشماهیانبطوریکهروندمیعمقبهوکردهحرکتامواججهت
دربترتیبههاقفس.گیرندمیپناهقفساینبادریاترعمیقورامآهای

.وندشمیچیدهدریاییمزرعهمرکزدروسیعیفضایباتایی دوهایردیف





ساختهوطراحیمدلسهدروباشدمی2009سالمحصولقفساین
وجودمکعبمتر7820و212،3700هایحجمدرکهاستشده
60عمقدرنصبقابلیتوبودهFRPواتیلنپلیازآنجنس.دارد

،رودمیبشماردریاییهایسازهمقاومترینازوداراسترامتری
ویژهمهارشبکهبا.داردمقاومتمتری18امواجمقابلدربطوریکه

.دهدمینشانخودازایالعادهفوقانعطافوچرخشقابلیتخود
.بردنامآنمعایبازتوانمیراباالقیمت





ورتبصچینوتایواندراکنونوشدساختهژاپندرابتداقفساین

دکاربرعمیقوعمقکمهایآبدر.شودمیگرفتهبکاروسیعی

سرعتبابادبرابردروباشدمیایسادهطراحیدارای.دارد

کاهشمنظوربه.داردخوبیمقاومتساعتدرکیلومتر100-60

هایسازهجایبه(امواجوباد)جویعواملبهنسبتقفسمقاومت

قدرتکهآبازکمترمخصوصوزنباقویهایطنابازسطحی

ینههزویابدمیافزایشآنبهمتصلهایبویهبوسیلهآنشناوری

بچهنگهداریبرای6*6*6ابعاددروبودهپایینآنشدهتمامهای
برای(مکعبمتر1000–2400)بزرگترابعادوماهی

مجاورهایقفسبهمتر3فواصلبا.رودمیبکارپرواربندی
.گرددمیمتصل







ریاییدجریانسرعتبرابردرمقاومتقابلیتباساحلازدورمناطقدر
.روندمیبکاردریاییایستگاهعنوانتحت(دریاییگرهدو)باال

استایگونهبهآنطراحیواستاینقطهسهمهارشبکهدارای
یتقابلونداشتهتورحجمدرکاهشدریاییجریاناتبرابردرکه

دوهبشبیهتقریباًآنشکل.داردوجودآنازنیمیشدنورغوطه
وورهاتتعویض.باشدمیباشندچسبیدههمبهقائدهازکهمخروط
برایمناسببسیاروگرددمیانجاممکانیزهبصورتماهیبرداشت
.استطوفانیشرایط



:ندگیرقراربررسیموردزیرشرایطبایستمیمحلانتخاببرای

دریاآبفیزیکوشیمیاییشرایط(الف

دریااقلیمیشرایط(ب

اجتماعیاقتصادیشرایط(ج



فیزیکیعوامل
شیمیاییعوامل
بیولوژیکیعوامل



جودوآبطبیعیهایجریانکهشوندنصبنقاطیدربایستمیهاقفس
میکافیمحلولاکسیژنتامینواستحیاتیقفسدرآبتبادل.دارند

جخارمحیطازوشدهآوریجمع،ضایعاتهمچنینوگرددتضمینبایست
.گرددبرخوردارمطلوبیماندنزندهدرصدورشدازماهیتاشود

ترینبهبهتاگیرندقرارمنطقهغالببادهایمسیردربایستمیهاقفس
باشندداشتهفاصلهمتر20حداقلبایدهمازوگیردانجامهوادهیعملوجهی
موجوداترشدعدمباعث(بیشتریامتر10)قفسزیرمناسبعمقداشتن
مییطوفانمواقعدرقفسدرآلودگیگلافزایشعدموهاجلبکمانندمزاحم
.گردد

ندمانگیرندقراربررسیموردنظرموردگونهبرایحیاتیمهمفاکتورهای
نظرموردمنطقهبرایسالطولدردماهایمنحنیدرتغییراتمطالعه

گرهدوازربیشتجریانسرعتنبایدبطوریکهشوندمطالعهدریاییهایجریان
باشددریایی



دورهبگردندمیمحیطدرآلودگیگلافزایشباعثکههاییرودخانهازهاقفس
باشند

درنورنفوذمیزان سنجش برای شاخصیکعنوانبهتیرگی یاکدورتمطالعه
،رسذرات مانندمی شودایجادآب درمعلق ومحلول موادوسیلة به که است آب 

مواداینقدرهر،غیرهورنگی ترکیبات ،زی شناوران،الیوگل ،بدندفعی مواد
بیشبایستمیشفافیتنرمالبطورمی رودباالتیرگی میزان باشندبیشترآب در
باشدمترسانتی50از
 آب . آیدمیوجودبه آب ناخالصیهای بانوربرخوردمتقابل تأثیرنتیجة دررنگ

سایرزا،نوریطیف درآبی نورهای چون می رسدنظربه آبی ،سفیدنوردرخالص 
خطرات.دنمی گردپخش آن دربیشترودنمی کننفوذدرآب بیشتررنگها

.تاستشخیص قابل آب رنگ تغییربامعموالً،آبدراکسیژن تهدیدکنندة 
کیفیتحفظیوظیفهکهمتخصصتیمیکتوسطمحیطروزانهفیزیکیتغییرات

.گرددمیبررسیدارندراآب



(بسترازبردارینمونهوآبآزمایش)نفتیهایآلودگیوجودعدم
هاقفسنصبمسیردرصنعتییاشهریهایفاضالبوجودعدم
 محلول اکسیژن(DO) وماهی سازوسوخت ،حرارتدرجه باهمراه

برای ننده تعیین کعامل دومحیطی متغیردواین .می کندتنظیم رابی مهرگان 
باب آدراکسیژن حاللیت .می باشندماهی گونه هرمحیطی زیست خطرات 
5باالیمحلولاکسیژن.می یابدکاهش شوری وحرارت درجه افزایش 

باشدمیمناسبلیتردرگرممیلی
pH یاباالمقادیرکهمی دهدنشان راآن بازی یااسیدی خاصیت شدت آب

مناسب7.8–8.6اچپی.زندمیآسیبماهیبرانشسطحبهآنپایین
است



راپوتانتمانند،شودمدیریتدقتبهبایستمیخطرناكشیمیاییموادازاستفاده،
،هاکشآفت،هاکنندهضدعفونی،هاکنندهبیهوش،تراپوتیکهایافزودنی

اهجلبکمانندمزاحمموجوداتدفعوتورهابرایرسوبضدمواد،چوبهاینگهدارنده
کهیمجازظرفیتازبایستنمی،شوندمیواردمحیطبهکههاصدفوهابارناکل،

.شوندخارجاستآنتحملبهقادرمحیط
کنترلوکاملدقتبابایستمیکنندهضدعفونیودهندهشستشو،کنندهدرمانمواد

.شونداستفادهدریاچهآلودگیازپرهیزمنظوربهشده
وسطتدقیقنظارتتحتوممکنحداقلدربایستمیهاتراپوتانوشیمیاییمواد

)نمطمئمحلدرودسترسازدورومطمئنظروفدروگیردانجامکاراینمتخصصین
.شوندنگهداری(شدهقفل
کنترلورتصبهومعتبرالعملدستورطبقبایستمیجنسیتتغییرهورمونهایکاربرد

.گرددانجامشده
هبنسبتوبودهالزماستحکامدارایبایستمیقفسساختدرشدهاستفادهمواد

هاقفستساخهنگامدر.باشندمقاومآنهارویبرشیمیاییمواداثروخوردگیوپوسیدگی
اهمیتائزحکهنموداقدامشدهتولیدهایزبالهدفنیابردنبینازبهنسبتبایستمی

.است



جودوورغوطهآبزیگیاهانآنزیرکهنقاطیدرنبایدراشناورهایقفس
ینهمچنوآبجریانسرعتکاهشبهقادرگیاهاناین.نمودنصب،دارند

طعمدررتاثیباعثهاجلبکزیادرشد،مواردبعضیدر.هستندآباکسیژن
.شوندمیآننمودننامطلوبوماهیگوشت

 با توجه به وجود گونهCochlodinium polykrikoides   که
ده در پدیده نوعی فیتوپالنکتون از گروه داینوفالژله هاست وگونه شناخته ش

باشد ،  در آب های سواحل جنوبی ایران می( کشند سرخ ) شکوفایی جلبکی 
ز طریق  پایش ا) می بایست تمهیدات الزم برای مقابله با آن را در نظر داشت 

نقشه های ماهواره ای و گزارش به موقع سازمان های مسئول دولتی به  
(  پرورش دهندگان 

ریانجکاهشهمچنینوتورچشمهاندازهکاهشباعثتوربهچسبندهجانوران
گردندمیقفسبهاکسیژنورودوآب



یممزرعهمشکالتوبیماریهاکاهشباعثماهیانمطلوبمراقبتونگهداری
دیگرعبارتبهو(ماهیبچهتولیدبرایمرغوبمولدینازاستفادهمانند).گردد

یشگیریپوبیماریهاکنترلموجبماهیانبهداشتیمراقبتیبرنامهیکداشتن
.گرددمیآنهاوقوعاز
نبیازمشخصنقاطدروگردیدهخارجقفسازروزانهطوربهشدهتلفماهیان

.روندمی
ریتمدیبایستمیقفسازخروجیضایعاتکاهشجهتدرسازیذخیرهتراکم

.شود
ایستبمیغذاکنندگانتولید.باشدمیقفسبهورودیاصلیعاملغذامعموال

کمترینوهشدماهیگوشتاستانداردکیفیتحفظموجبکهنمایندتولیدغذایی
غذاهایازاروپادرماهیدهندگانپرورشحاضرحالدر.باشدداشتهراضایعات
داشته،ستزیمحیطبرایراضررکمترینودارندباالییهضمقابلیتکهاکسترود
ماهیانهتغذیبرایشدهخردیاریزماهیانازاغلبآسیادرولینمایندمیاستفاده
.نمایندمیاستفاده

وانپرندگمانند)وحشیاکوسیستمبرایمزاحمتایجادموجبنبایدپروژهاجرای
.شود(دریاچهوحشیماهیانیاوآبیسگ



دریاییسایتپشتیبانیبرایساحلیزمین
 غذاولوازم انبارهای
 دفاترکاروکارگران سکونت محل
 یخ تولیدجایگاه
محصوالتبندی بسته وآوری عملتجهیزات
 کارکنان وتجهیزات غذا،،ماهینقل وحمل برای زمینی وسایل
 (اسکله)قایق هاپهلوگیری محل
 هاقفسروزانة سرکشی وتغذیه برای یمتر7کوچک قایق تعدادی
 آزمایشگاهی اولیه تجهیزات وارتباطی وسایل
 غیره وسطل ودستی تورکار،لباس های :مانندمصرفیاقالم



:هواآب1.

:آبعمق2.

:بستر3.



نظرموردمنطقهدرگلبادتعیینوبادسرعتبررسی
گشتبازدورهتعیینباآنهاحرکتمسیرهایوسهمگینهایطوفانبررسی
هکموجازتناوبیزمانوامواجبلندترین)موجطولحداکثروامواجبررسی

وبادعتسرافزایشباموجارتفاع.(نمایدمیواردسازهبهراصدمهبیشترین
.یابدمیافزایشموجارتفاعمربعبانیزموجانرژی

رهگیکازکمتر)مالیمهایجریانبطوریکهدریاییهایجریانبررسی
زائدموادنمودنخارجواکسیژنتامینوآبخوبتبادلبا(دریایی

ازبیش)حدازبیشهایجریانولیداشتهماهیانبرمثبتاثرمتابولیسمی،
.اشتدخواهدمنفیاثرماهیانرفتاروقفسساختمانرویبر(دریاییگرهدو

میطراحیدریاییهایجریانجهتوبادجهتبهتوجهباهاقفسجانمایی
گردد



باعثآنکاهشوگردیدههاقفسمهارهایهزینهافزایشباعثعمقافزایش
هاقفسنصبمحلدردریاپاالییخودکاهشوقفسزیردرآبزیگیاهانرویش

استبرخوردارباالییاهمیتازعمقبهترینتعیینبنابراینگرددمی
ننمودبرابرسهاساسبرمعموالًرادریاییهایقفسبراینظرموردعمق

آورندمیبدستتورارتفاع
عمقمهخطوطبررسیودریاییهاینقشهازاستفادهبا،عمقتعیینازپس

(شتیبانیپهایهزینهکاهشبرای)آوردبدستراساحلازفاصلهنزدیکترینتوانمی

اساسبر)مدیوجزرنوسانات،هاقفسنصببرایعمقتعییندرهمواره
گیردمیقرارنظرمد(سالیانهجداول

میعمقخطوطگرفتننظردرباوشدهروزبهدریاییهاینقشهبامطابق
دریایبرایومتر25–30عمقدرفارسخلیجبرایراهاقفسبایست
بهنسبتمحلتریننزدیکدرمتر30–35عمقدرخزردریایوعمان
.نمودنصبساحل



دارداهمیتلنگرهاانتخابحتیونصبیابیمکاندربسترنوع
تعیینیاماسهگلیوایماسهسنگی،ترتیببهمناسببسترهای

استشده
تفهرسازمعموالًمتریکازبیشعمقباگلیکامالًبسترهای

شوندمیحذفهامکانانتخاب
شوندمیحذفهامکانانتخابفهرستازمرجانیبسترهای
ازبیشیبشبابسترهایبالطبعوباشندمسطحبایستمیبسترها

.باشندنمیمناسبزیادبلندیوپستیداراییاوحد



 (  ری در کتابچه معرفی فرصت های سرمایه گذا) توجه به قوانین و مقررات مناطق ساحلی

 ( متر20–50عمق های )قرار گرفتن در نوار دریایی مناسب برای آبزی پروری
حدوده که می بایست  با استفاده از فنون آمایش سرزمین توسط دولت محترم م

کاربری های مختلف مشخص گردد
  عدم ایجاد مزاحمت برای فعالیت های دیگر در منطقه
ت و تامین ایجاد تشکل های آبزی پروری در دریا به منظور اقتصادی تر شدن فعالی

امنیت برای همه
 یت البته با توجه به ظرف)متری مابین مزارع دریایی500–1000رعایت فواصل

(  خودپاالیی دریا
 انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی برای محل انتخاب شده
ازار  بررسی اقتصادی طرح با توجه به منابع اعتباری در دسترس و وضعیت ب
نهایتاً تصمیم گیری برای انتخاب محل برای استقرار قفس های دریایی



:هاطناب

،Dyneema،پروپیلناستیلپلی،ppانواعازهاطنابجنس

بهلمتص)آمادهیاکالفبصورتکهباشدمینایلونواسترپلی
.گرددمیعرضه(هاگوشوارهوهاحلقه



مشخصات فنی     
محل نصب قفس

تعداد رشته بکار رفته قطر طناب
(میلی متر ) 

دریاچه های طبیعی یا   
پشت سد ها

قفسچهارچوبطناب 3 28

لنگرهابرایطناب 3 32

آبهای کم فشار قفسچهارچوبطناب 4 32

لنگرهابرایطناب 4 40

آبهای پر فشار نزدیک 
ساحل

قفسچهارچوبطناب 8 36

لنگرهابرایطناب 8 40

آبهای پر فشار دور از  
ساحل

قفسچهارچوبطناب 8 40

لنگرهابرایطناب 8 48

تک قفسی  قفسچهارچوبطناب 8 40

لنگرهابرایطناب 8 40



جاماحوابعاددروباشندمیاتیلنپلیجنسازشناورهاییهابویه
:ازعبارتندکهشوندمیتولیدمختلف

250, 475, 700, 925,1150, 1375, 1600
لیتری

باشندمیخودباالیوپاییندراتصاالتحلقهبهمجهزهابویهکلیه
.شوندمیتهیهگرمگالوانیزهاستیلجنسازکه



(کیلوگرم ) بویه شناوری  (میلی متر )قطر و ارتفاع  انواع
250 300 *1230 250
475 500 *1230 400
700 700 *1230 700
925 900 *1230 900
1150 1100 *1230 1100
1375 1300 *1230 1300
1600 1500 *1230 1600





انواعوریکهبط،شوندمیتولیدوطراحیبستروضعیتاساسبرلنگرها
وایماسه،یسنگبسترهایبرایبترتیبمکعبیوخیشی،چنگکی

.رودمیبکارگلی





قدرت حداکثر
نگهداری

دسته میله میله لنگر (mm)قالب لنگر  لنگروزن
(کیلوگرم ) 

(تن )  (I) عرض 
(mm  )

(L)طول 
(mm)

عرض قالب  

(B)

طول قالب  

(A)

51.2 1200 1200 520 730 150

79.6 1510 1510 780 920 300

116 1790 1790 925 1090 500

158 2052 2052 1080 1248 750

199 2258 2288 1167 1374 1000

278 2585 2585 1336 1573 1500

349 2845 2845 1470 1730 2000



بستر گلی
(تن)

بستر رسی
(تن)

بستر سنگی
(تن)

وزن لنگر
(kg)

11/51 15/93 20/58 150

13/01 18/01 23/26 175

17/27 23/92 30/89 250

23/84 33/01 42/64 375

29/97 41/50 53/60 500

41/37 57/28 73/99 800

52 72 93 1000



:گرددمیاستفادهفوالدیزنجیرنوعدوازهاقفسدر
:تقسیمصفحهتابویهزیرزنجیر(الف
حتتوباشدمیقفسارکانمهمترینازوبودهپلبدوننوعازکه

شبخاین).نمایدمیتحملراضرباتکلیهوبودهدائمیفشار
میخوردگیدچاردالیلهمینبه(داردراسیستمفنرکمکنقش
تعیینرمتمیلییکسالهربرایکهخوردگیقانوناساسبروشود

آنهاتعویضبهنسبتسال3-4ازپسبایستمی،استنموده
همنطقدرشدهگیریاندازهموجطولبازنجیراینطولنموداقدام
.باشدبرابربایستمینظرمورد







 DIN 763و    DIN 5685انواع زنجیر با استانداردهای

مشکی یا آبی 80زنجیر گرید 

(  کیلوگرم ) وزن هر متر (  تن ) حداکثر وزن قابل تحمل (میلی متر ) قطر زنجیر 

13203

13203

16324.5

16324.5

 DIN 763و    DIN 5685انواع زنجیر با استانداردهای

گالوانیزه گرم  30زنجیر گرید 

(  کیلوگرم ) وزن هر متر (  تن ) حداکثر وزن قابل تحمل (میلی متر ) قطر زنجیر 

1383

1383

1612.54.5

1612.54.5

22209.6

 DIN 763و    DIN 5685انواع زنجیر با استانداردهای

خام  30زنجیر گرید 

(  کیلوگرم ) وزن هر متر (  تن ) حداکثر وزن قابل تحمل (میلی متر ) قطر زنجیر 

1612.54.5

22209.6



ماهی هاازحفاظتشده،ذخیرهماهینگهداری:می باشدزیرشرحبهاصلیوظیفهسهدارایتور
داخلبهخارجمحیطازآبآزادانهجریانعبوروتورازخارجخطرناكشکارچیانمقابلدر

.برعکسوقفس
لشکدرکهدارندیکدیگرازتورموازیریسماندوکهاستایفاصلهتورچشمهاندازه

.باشدمیمشخص
A

B

عملدرکهباشدمیمجاورگرهدوفاصلهیاBخطتاAخطیفاصله:چشمهیاندازه
می تواندرتوچشمهاندازه.گرددمیبیانمترمیلیبرحسبوگویندمیچشمهنصفآنبه

گردشجهتفیکافضایبایدتورهایچشمهاندازه.باشدداشتهتولیدرویبربسزاییتأثیر
شافزایبا.آوردفراهمراضایعاتخروجواکسیژنوتازهآبورودمنظوربهراقفسدرآب

هکطوریبهگردداستفادهبزرگترهایچشمهباتورازاستضروریماهی هابچهاندازه
.کنندفرارهاچشمهمیانازنتوانند



(میلی متر)اندازه چشمه  (گرم )اندازه ماهی 

1-1.5(   تور پشه بند )  1–0.5
5-1.5 5–1

13–7 60–5
25–15 450–60
30–25 به باال 450



نوع  تور هجنس مواد بکار رفت اندازه ی چشمه ی تور و کار برد آن
تور اصلی نایلون ، پلی استر 

(گره دار یا بدون گره ) 

شمه ی  این تور کیسه ی بسته ای است که ماهی را نگهداری می کند اندازه ی چ
گرم تا وزن بازاری را 10بوده و بچه ماهیان انگشت قد از متر میلی 25تا 8آن از 

.می تواند نگهداری نماید 

تور ضد پرش یک یا پلی اتیلن ، پالست
ون  گره دار یا بد) نایلون 

(گره 

هد و از دارای ارتفاع یک متر بوده و از سطح آب تا لوله دستگیره را پوشش می د
فس می  پایین به تور اصلی متصل می گردد و مانع از پرش ماهی به بیرون از ق

. اندازه چشمه آن همانند تور اصلی است .گردد 

تور ضد شکارچی اغلب پلی اتیلن ی  دور تا دور کیسه ی اصلی کشیده می شود که از حمله ی آبزیان شکارچ

.میلی متر است 25جلوگیری می نماید و اندازه ی چشمه ی آن 

تور ضد پرنده اغلب سبک ، انعطاف  
و  پذیر و از جنس نایلون

گره دار می باشند

فس در باالی قفس قرار می گیرد و از شیرجه ی پرندگان و ورود آنها به داخل ق

.میلی متر است 70-100جلوگیری می نماید و اندازه ی چشمه ی آن 

تور  برای 

حلقه ی غذا

نایلون یا پالستیک سانتی متر است که محیط 40میلی متر ، یک نوار با پهنای 1-2اندازه ی چشمه 
سانتی متر از ارتفاع آن در زیر آب و  30قفس را از داخل پوشش می دهد که 

فس از این تور مانع خروج غذا از ق. سانتی متر در باالی آب قرار می گیرد 7حدود 

.  سطح آب می گردد 





قدرتکهباشندمیگرمگالوانیزهفوالدجنسازهاییگوشواره
درکههمانگونه.باشدمیمتغیرتن2-17ازآنهانگهدارندگی

جهزم(رنگقرمز)مهرهوپیچباشگلگرددمیمالحظهزیرشکل
.استشدهمتصلتقسیمصفحهبهامنیتیپینبه





40گرید -شگل منحنی شکل 
(میلیمتر ) قطر شگل  (  تن ) قدرت نگهداری  (  کیلوگرم ) وزن شگل 

19 3.25 0.77
22 4.75 1.27
25 6.5 1.96

(80گرید )25 6.5 1.8
28 8.5 2.77
32 9.5 4.17
35 12 5.49
38 13.5 7.03
42 17 9.31
50 25 15.66



درهاولهلنگهداریبرایکهباشندمیاتیلنپلیجنسازهاییپایههابراکت
روشدوبههاآنتولید.شوندمیاستفادهسازهاستحکامافزایشویکدیگرکنار

قسمترد.گیردمیانجام(خالیتو)گیریقالبتوسطو(پرتو)تزریقی
باالوننمودجمعهنگامبهتانمودتعبیهراهاییقالبتوانمیهاپایهداخلی
قسمتدر.انداختهاقالبایندرراتوربهمتصلهایحلقه،تورهاآوردن
میلیمتر110قطرمعموالًکهدستگیرهلولهعبوربرایسوراخیبراکتباالیی
.ددگرمیتعبیهباشدمی(شبدربهتردیدبرای)زردرنگبهوداشته

میلفیمختابعادداراینمایدمیعبورآنهاازکهایلولهنوعبهبستههابراکت
.باشند

ی میلیمتر و بصورت دو ردیفی یا سه ردیف400، 350، 315، 280، 250،200





محل نصب 
قفس                               

تراکم 
لوله

قطر 
قفس 
(m)

قطر 
لوله 
(mm)

میزان 
تحمل 
فشار

(  بار ) 

نوع 
پایه و 
ضخام
ت به 
(mm)

وزن  
پایه 

کیلو)
(گرم

فاصله
پایه ها 
از هم 

(متر)

نوع 
چینش

مثال 
منطقه 

ای

دریاچه 
های 
پشت 
سدها

80 9-14 200

با 
ضخام

10ت 
میلیمتر

8 دو 
ردیفی   

میلی 8
متر 

10-

12

2 ردیف 
دو تایی

کارون

دریاچه 
های 
طبیعی

80 9-16 225

با 
ضخام

12ت 
میلیمتر

8 دو ردیفی 12 2 ردیف دو تایی الموت

آبهای 
کم 

فشار 
نزدیک 
ساحل

80-

100

12-

20

250

با 
ضخام

13ت 
میلیمتر

10 10دو ردیفی 14-

16

2 ردیف دو تایی خوریات 
ماهشهر



محل نصب 
قفس                                

تراکم 
لوله

قطر 
قفس  
(m)

قطر 
لوله 

(mm)

میزان 
تحمل 

فشار
( بار ) 

نوع  
پایه و 
ضخام
ت به  
(mm)

وزن 
پایه 

رکیلوگ)
(م

فاصله 
پایه ها 
از هم 

(متر)

نوع  
چینش

مثال  
منطقه 

ای

آبهای  
کم 

فشار 
دور از 
ساحل

80-

100

12-20 با 250
ضخامت 

18.7

میلیمتر

10 16-12دو ردیفی  16-

18-20
2 ردیف دو 

تایی

خلیج  
-فارس 

هندیجان

آبهای  
پر 

فشار 
نزدیک  

ساحل

حداقل  100

20
با 280
ضخامت 

23.3

میلیمتر

10 20 20سه ردیفی    1.7 خطی مازندران

آبهای  
پر 

فشار 
دور از 
ساحل

100 19-32 با 315
ضخامت 

23.3

میلیمتر

12.5 سه ردیفی

25

27 1.5 / انفرادی 

خطی
گیالن

آبهای  
اقیانو
سی

100 29-51 350-

با 400
ضخامت 

50

میلیمتر

12.5 دو ردیفی
50

50-27 1.3 ستاره ای چابهار




