روشهای ماهیگیری
1

ابزارهای صید ساحلی و انواع تلهها و قفسهای ماهیگیری

الف) ابزارهای صید ساحلی
در این گروه سه نمونه از ابزارهای رایج در آب های شمال و جنوب کشور معرفی می گردند.
مشتا :این ابزار صید صرفاً در مناطق و سواحل پست و دارای شیب مالیم که از بستر نرم گلی،
ماسه ای و یا گل ماسه برخوردار هستند قابل نصب بوده و عملکرد آن تابع جزر و مد آب و مستلزم
وجود جریان های مالیم آبی است .بیشترین مورد استفاده آن در استان هرمزگان در محدوده
ساحل بندر عباس و غرب آن تا سواحل شرقی بندر لنگه و سواحل شمالی جزیره قشم است.

شکل 1ـ ساختار ابزار صید ساحلی مشتا
دیواره هادی
ساحل

بدنه مشتا

تیر پایه های چوبی

جیب مشتا
(ماهی دان)

شکل 2ـ ساختار کلی مشتا و مکانیسم عملکرد آن در صید آبزیان
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ماهی گیری با تورهای کششی ساحلی کیسه دار

شکل 3ـ چند نمونه از تورهای کششی ساحلی

دام پره :این دام برخالف مشتا ثابت نبوده و قابلیت به کارگیری در هر محدوده ای از آب های
ساحلی که دارای بستر مناسب و بدون عارضه باشد را دارد .دام پره قابلیت استفاده برای صید
انواع گونه های آبزی در آب های نسبتاً کم عمق ساحلی را دارد .ساختار آن متشکل از یک دیواره
طویل توری است که گاهی امتداد آن به چند صد متر می رسد .

شکل 4ـ عملیات پره کشی و صید ماهی های کرانه ای
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جل ساردین :در منطقه هرمزگان اصوالً به انواع تورهای کیسه ای کششی «جل» گفته
می شود .جل ساردین که یک نمونه بارز از تورهای کیسه ای کششی ساحلی است ،دارای یک کیسه
نیمه مخروطی است که از یک دهانه نسبتاً گشاد و وسیع در قسمت جلو برخوردار است و دو بال
(دستک) که از تورهای چشمه ریز و معموالً هم اندازه با چشمه های تور مورد استفاده در ساخت
کیسه است در طرفین آن دوخته شده است .جل ساردین بیشتر برای صید ماهی های سطح زی
ریز مثل ساردین و آنشوی (موتو یا موتوتا) مورد استفاده قرار می گیرد .البته بسته به مهارت و
تجربه صیادان گاهی از این دام برای صید سایر گونه های سطح زی درشت مثل تون ماهیان کوچک
(زرده) و گیش ماهیان ریز که به صورت گله ای تجمع و حرکت می نمایند استفاده می شود.
ب) ماهیگیری با قفس ها وتله های صید Trapping

شکل   5ـ موتور لنج ماهیگیری با گرگور

قفس های سیمی (گرگور) Wire baskets
قفس های صید از نظر ساختمان ،اندازه و شکل در نقاط مختلف جهان متفاوت بوده و بسته به
مصالح در دسترس و هدف صید در اشکال متنوعی ساخته و به کار برده می شوند .قدیمی ترین
و معمول ترین قفس صید که صیادان ایرانی مورد استفاده قرار می دهند گرگور نام دارد .این
نوع از قفس ،در آب های جنوب کشور و بیشتر در خلیج فارس و در سال های اخیر در بعضی از
مناطق دریای عمان به کار برده می شوند .جنس این قفس ها سیمی است و به صورت نیم کره یا
گنبدی شکل ساخته می شوند.
بویه راهنما (نشانه)

دریچه ورودی

بدنه

طناب بویه

ته گرگور
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شکل   6ـ نحوه استقرار و نشانه گذاری گرگور در دریا

قفس های پالستیکی (قفس البستر) Plastic pots
نوعی دیگر از قفس های صید که استفاده از آنها در حدود سه دهه اخیر در آب های منطقه
سیستان و بلوچستان مرسوم شده است ،قفس های پالستیکی ویژه صید شاه میگو (البستر) است.
نمونه قفس های مورد استفاده برای صید البستر در آب های جنوب کشور از سه قسمت تشکیل
شده است که در شکل  7مشاهده می شوند.
الف

پ

ب
شکل 7ـ قفس پالستیکی ویژه صید شاه میگو همراه با ضمایم آن
الف) بدنه قفس ب) قفل یا بست پ ) طعمه دان

یکی از مزایای صید با قفس ها ،زنده بودن بیشتر ماهیان و یا سخت پوستان به دام افتاده آنها است.
به همین دلیل کیفیت صید با قفس بسیار باال بوده و در صورت امکان انتقال ماهی های زنده به
ساحل ،ماهیگیران می توانند آنها را به قیمت باالتری نسبت به انواع غیرزنده به بازار عرضه نمایند.
تله های حلقوی Hooped nets

تله ها شبیه به نوعی قفس هستند که به صورت مخروطی یا استوانه می باشند .قاب یا اسکلت اصلی
آنها را تعدادی حلقه فلزی تشکیل می دهد .حلقه ها در فواصل مشخص به دنبال هم قرار گرفته و
اطراف آن را با بافته توری می پوشانند .تله ها بیشتر برای صید ماهی و سخت پوستان رودخانه ای
و یا در جا هایی که آب دارای جریان نسبتاً تند است مناسب هستند.

شکل   8ـ تله تونلی ثابت با بال های جانبی
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2ـ1ـ ماهیگیری با انواع رشته قالب ها:
قـالب به عنـوان یکی از روش هـای قـدیمی
ماهیگیری در دنیا شناخته شده است .در این
روش برخالف روش های مرسوم صید با تور که
قادر است تعداد قابل توجهی از انواع ماهی را
در یک نوبت صید نماید؛ با هر قالب در صورت
موفق بودن عملیات ،تنها می توان یک ماهی
را در هر نوبت قالب اندازی صید نمود .صید با
شکل 9ـ نحوه اسارت ماهی با قالب معمولی
قالب متکی بر استفاده از طعمه مناسب برای
جلب ماهی به طرف آن می باشد (شکل .)9
1ـ2ـ1ـ روش های مختلف صید با قالب :از مهم ترین روش های صید با قالب می توان به موارد
زیر اشاره کرد:
2ـ2ـ1ـ قالب های دستی ( :)Hand lineقالب های دستی ساده ترین روش استفاده از قالب
برای ماهیگیری و جزء روش های ماهیگیری غیرفعال یا انتظاری محسوب می شوند.
در این روش هدف ،بیشتر صید ماهی های کف زی و یا نزدیک به کف مثل شوریده ،شانک ماهیان،
هامور ،سس ماهیان ،کپور و آزاد ماهیان است .برای جلب ماهی به سمت قالب باید از طعمه
مناسب استفاده نمود .در صورتی که هدف صید گونه مشخصی از ماهی باشد ،می بایست از رژیم
غذایی آن اطالع کافی داشت تا طعمه مناسب برای جلب و صید آن تهیه شود.
3ـ2ـ1ـ قالب و دسته ( :)Pole & Lineاین روش شباهت زیادی به قالب های دستی دارد ،با
این تفاوت که ابتدای قالب به جای آنکه مستقیماً در دست صیاد باشد به انتهای یک چوب دستی
متصل است .نمونه های متنوعی از این روش در نقاط مختلف دنیا استفاده می شود .بعضی برای
صید تفریحی و ورزشی و انواعی از آن برای صید انبوه و در مقیاس تجاری به کار گرفته می شوند.
اختالف آنها بیشتر در جنس دسته ،ضخامت نخ ،شکل قالب و تجهیزات اضافی به کار برده شده
در آنها است.

4ـ2ـ1ـ رشته قالب های طویل ()Long lines
روش ماهیگیری با رشته قالبهای طویل جزء روشهای ماهیگیری غیرفعال (انتظاری) محسوب
میشود .این روش بهعنوان یکی از
روشهای بسیار باصرفه در مصرف
سوخت و مناسب برای محیطزیست
(friendlyـ )Ecoشـناخته شده
است .در مقایسه با روشهایی مثل
تـرال ،ایـن روش قـابلیت انتخـاب
گونه و حتی اندازه مناسب برای
صید را دارد .بیشترین هدف صید
در ایـن روش ماهیهـای سطحزی
درشت مثل انـواع گونـههای تـون،
نیزه ماهیـان ،کوسههـای سطحزی
شکل 10ـ رشته قالب طویل شناور
میباشد (شکل .)10
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انواع رشته قالب های طویل
بسته به ساختار و روش عملیات ،رشته قالب های طویل(النگ الین) در دو گروه عمده قابل
تقسیم هستند؛ رشته قالب های طویل سطحی  Drift longlineو رشته قالب های عمقی ثابت
 .Bottom set Longlineدر هر یک از این دو روش ،بسته به عمق محل قرار گرفتن طناب،
تقسیم بندی های فرعی دیگری در مورد دو گروه اصلی نام برده شده در باال می توان اعمال نمود؛
مثل رشته قالب های عمود و نزدیک به کف  Bottom vertical longlineو رشته قالب های
عمودی  Vertical long lineکه طناب اصلی به صورت عمودی قرار می گیرد.

الف

شکل 11ـ دو نمونه رشته قالب طویل
ب) النگ الین عمقی ثابت
الف) النگ الین شناور

ب

5ـ2ـ1ـ رشته قالب های کششی()Troll lines
هدف صید در این روش ماهی های سطح زی شکارچی مثل کوتر ،انواع تون ماهیان ،شیر ماهی،
گالیت و نیزه ماهی است .در این روش برای جلب ماهی به سمت قالب هیچ نوع طعمه طبیعی
استفاده نمی شود .بلکه میله یا ساقه قالب مجهز به یک صفحه براق فلزی از جنس استینلس
استیل ،ساختارهای پالستیکی به شکل ماهی یا نرم تنان (اسکویید) همراه با قالب و یا قالب های
پوشیده از تعدادی رشته الیاف های رنگی است که محکم به دور آن پیچیده شده و قالب را مستور
می نماید .هنگام کار با قالب های کششی ،سرعت شناور نباید در آن حد زیاد باشد که از سرعت
متوسط شنای ماهی ها ،تجاوز نماید.

شکل 12ـ یک نمونه قالب با طعمه مصنوعی برای استفاده در
روش ماهیگیری با قالبهای کششی(ترولینگ)
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عملیات صید با این قالبها را ترولینگ ( )Trollingمیگویند .استفاده از قالبهای کششی فقط
در ساعات روز که قدرت دید ماهی نسبت به ردیابی قالب و طعمه بهتر است انجام میشود .تجربه
نشان داده است که این روش در ساعات اولیه بامداد و غروب بهترین نتیجه را دارد.
3ـ1ـ ماهیگیری با انواع تورهای گوش گیر
تورهای گوش گیر ،متشکل از یک دیواره ساده مشبک توری هستند که با تجهیز به یک سری
از ابزارهای جانبی مثل طناب ،وزنه و بویه ،در آب به صورت یک قاب درآمده و برای صید انواع
مختلف ماهی و گاه بعضی از سخت پوستان به کار برده می شوند .از معایب این شیوه صید می توان
به غیرفعال بودن آنها (صید انتظاری) ،سختی کار با آنها به ویژه با تورهای بسیار بزرگ که طول
آنها به چندین کیلومتر می رسد ،صدمه دیدن بعضی از آبزیان به دام افتاده در هنگام جمع آوری
صید و باالخره امکان خسارت و از دست دادن آنها در مواقع طوفانی و یا برخورد شناورهای عبوری
از روی آنها ،اشاره کرد.
1ـ3ـ1ـ انواع تورهای گوش گیر
تورهای گوش گیر را متناسب با ساختار و موقعیت محل استقرار آن در الیه های مختلف منابع آبی،
می توان به سه گروه عمده زیر تقسیم نمود:
تورهای گوش گیر سطحی شناور
تورهای گوش گیر عمقی ثابت
تورهای گوش گیر سه الیه یا ترامل نت
2ـ3ـ1ـ تور های گوش گیر سطحی شناور
این دسته از تورها بسته به طول خود ،هم قابلیت استفاده در رودخانه های بزرگ و عمیق و
هم در مناطق دریایی و حتی اقیانوس ها را دارند .هدف صید با این تورها ،گونه های مهاجر و
بیشتر آنهایی است که به صورت گله ای تجمع و حرکت می کنند .در مناطق دریایی مثل خلیج
فارس و دریای عمان هدف صید با آنها بیشتر گونه های تون و شبه تون (شیر و قباد) و انواعی از
گیش ماهیان درشت است.

شکل 13ـ دو نمونه تور گوش گیر شناور و ثابت (عمقی)

3ـ3ـ1ـ تورهای گوش گیر عمقی (کفی)
این نوع تور برای صید ماهیهای کفزی و یا نزدیک به بستر دریا مورد استفاده قرار میگیرد .از
نظر ساختار بسیار شبیه به تورهای گوشگیر شناور است .در آبهای جنوب کشور بیشتر برای صید
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ماهیهای کفزی مثل سنگسر ،شانک و میشماهی استفاده میشود؛ در حالی که در آبهای شمال
بیشتر برای صید ماهیان خاویاری کاربرد دارند.

شکل 14ـ تور گوش گیر عمقی ثابت و موقعیت استقرار آن بر بستر دریا

4ـ3ـ1ـ تورهای ترامل یا سه الیه ()Trammel nets
از نظر ساختمان کلی ،این نوع تور نیز مشابه تورهایی است که در باال توضیح داده شدند .با
این تفاوت که در انواع تورهای گوش گیر شناور و عمقی فقط یک نوع تور در طاقه های متعدد
 ،Panelsبه دنبال هم متصل می شوند تا یک دستگاه تور کامل شود .اما در تورهای سه الیه،
همان طور که از اسمش پیدا است ،سه طاقه تور به موازات هم قرار گرفته و از حاشیه باال و پایین
با هم دوخته و به طناب های باال و پایین وصل می شوند .طاقه میانی نسبت به دو طاقه تور های
جانبی از چشمه های کوچک تری برخوردار است .دو طاقه تور جانبی از نظر اندازه چشمه مشابه و
هم اندازه هستند .ضمناً ارتفاع تور الیه میانی به مراتب بلندتر از تورهای جانبی است .در تورهای
سه الیه چشمه تورهای جانبی روبه روی یکدیگر قرار می گیرند( ،شکل.)15
دیواره میانی

دیواره جانبی

دیواره جانبی

شکل 15ـ ساختار یک تور سه الیه (ترامل نت) و موقعیت بافته های توری نسبت به یکدیگر
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4ـ1ـ ابزارهای ماهیگیری وابسته به نور (تورهای باالرونده و صید با پمپ)
استفاده از نور برای تجمیع نمودن ماهیان از گذشته های بسیار دور در بسیاری از کشورها هم در
آب های شیرین و هم در سواحل آب های شور دریا مرسوم بوده است .همه ماهی ها به یک اندازه
نسبت به نور واکنش مثبت نشان نمی دهند .بعضی واکنش خوب و بعضی ضعیف و بعضی هم
بدون واکنش هستند .از آنهایی که واکنش قوی دارند سه گروه را می توان نام برد:
ـ گروه اول ماهیهای سطحزی ریز هستند که در گروه ماهیهای هرینگ از آنها نام برده میشود
و شامل انواعی مثل هرینگها ،انواع ساردینها و آنشویها میشود.
ـ گروه دوم شامل اسکوئید ها است.
ـ گروه سوم نیز منقار ماهیان ( )sauryرا شامل می شود.

شکل 16ـ ماهیگیری با استفاده از نور برای جلب ماهی

ـ صید بعضی از گونه های نام برده شده در باال به دلیل سایر عادات برتر با روش های دیگر
ماهیگیری مثل قالب (برای صید اسکوئید) ،پورسین (برای ساردین و تون ماهیان ریز) و یا بدون
استفاده از نور امکان پذیر است .اما در این قسمت از مرحلۀ کاری مربوط به بحث ماهیگیری ،دو
روش کام ً
ال وابسته به نور معرفی می شوند که عبارت اند از :تورهای قیفی باال رونده و پمپ های
مکنده.
1ـ4ـ1ـ تورهای قیفی باال رونده
ـ نمونه بارز از این ابزار ماهیگیری ،تورهای مخصوص صید ماهی کیلکا در دریای خزر را میتوان نام
برد .ماهی کیلکا از زمره گونههایی است که تجمیع کردن آن کام ً
ال وابسته به استفاده از نور است.
ـ عوامل جوی مثل شدت باد و امواج ،بازدهی صید را در این روش مورد تأثیر قرار می دهند که
به عنوان معایب تورهای قیفی به حساب می آید.
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شکل 17ـ اجزا و متعلقات یک تور قیفی و عملیات صید با آن

4ـ حلقه های فلزی  5ـ طناب بستن ته تور    
3ـ طناب کوتاه کمربندی
2ـ کابل برق
1ـ المپ
  6ـ وزنه یا زنجیر 7ـ طناب طولی تقویت کننده بدنه تور   8ـ طناب های صلیبی 9ـ حلقه فلزی دهانه تور (قاب
فلزی) 10ـ طناب های نگهدارنده تور 11ـ کابل وینچ

2ـ4ـ1ـ ماهیگیری با پمپ و نور ()Pump fishing with light
در این روش نیز نور عامل اصلی برای جلب ماهی به سمت کشتی می باشد .اما به جای استفاده
از تور برای اسیر نمودن و باال کشیدن صید از پمپ های قوی که لوله مکش آن در زیر آب قرار
می گیرد استفاده می شود .کشتی های ویژه صید با پمپ
از شناورهای دارای تور قیفی بزرگ تر بوده و امکانات
بیشتری را روی عرشه آن می توان نصب و مورد استفاده
قرار داد.
برای صید کیلکا با پمپ ،کشتی در صیدگاه مستقر شده
و پس از لنگراندازی لوله خرطومی متصل به پمپ را در
آب فرو برده و چراغی که کابل آن از کشتی نیرو میگیرد
و باالی دهانه سیفون متصل به لوله است را روشن
میکنند .با جلب ماهیها به طرف نور و تجمع انبوه آنها،
پمپ روشن شده و سبب مکش ماهیها به روی صفحه
مشبک مخصوص تفکیک آب و ماهی که روی عرشه قرار
دارد میشود .در صورت ضعیف شدن میزان صید کشتی
شکل 18ـ طرح کلی از نحوه صید با کمک
میتواند موقعیت خود را عوض نموده و به صیدگاهی در
نور و پمپهای مکنده
فاصله دورتر برود (شکل .)18
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  5ـ1ـ ماهیگیری با انواع تورهای ترال ()Fishing with trawl nets
تورهای ترال را می توان جزء ابزارهای مدرن صید به حساب آورد .بیشتر سهم صید در جهان
متعلق به تورهای ترال است .در حال حاضر انواع مختلفی از آنها برای استفاده در کشتی های
ماهیگیری با اندازه های مختلف طراحی و استفاده می شود .از نظر ساختار ،بعضی از آنها برای
صید آبزیان کف زی و نزدیک به کف ،و پاره ای دیگر برای ماهیگیری در الیه های میانی آب دریا
و اعماق مختلف طراحی می شوند و جزء ادوات صید فعال یا به عبارتی تعقیبی محسوب می شوند.
لذا نیاز به آن است که پس از رها نمودن کیسه تور و متعلقات آن در آب ،کشتی و یا قایق صیادی
به طور منظم آن را به دنبال خود یدک کشیده تا زمانی که عملیات صید خاتمه پذیرد.
ساختمان تورهای ترال به شکل یک کیسه مخروطی یا قیفی شکل است که بدنه اصلی آن تماماً
از قطعات بافته های توری ساخته شده است .برای استحکام و شکل دادن به آن نیز از رشته
طناب هایی که بسته به اندازه و بزرگی آن دارای قطرهای متفاوت است استفاده می شود.
1ـ    5ـ1ـ مکانیسم صید با تورهای ترال :همانگونه که اشاره شد ،تورهای ترال از یک ساختمان
قیفی شکل برخوردار هستند .یک سر آن دهانهای گشاد و انتهای آن تدریجاً باریک میشود .در دو
طرف این کیسه دو دیواره توری به مثابه دو بال به جلو امتداد دارند .این بالها با باز شدن از طرفین
به کمک دو تخته موسوم به پرایدل باعث میشوند سطح زیر پوشش صید در بستر دریا وسعت
بیشتری پیدا کند و بالطبع بازده صید نیز باالتر میرود.
برای ممانعت از خروج ماهی های وارد شده به این قیف توری از قسمت انتهایی ،می بایست ته آن
را با پیچاندن و گره زدن یک طناب به دور آن مسدود نمود.
بال های تور از انتهای جلویی خود با دو کابل یا طناب با تخته های ترال مرتبط است .از تخته ها
نیز دو رشته طناب معمولی یا سیمی (طناب های کششی) به جلو کشیده شده که در نهایت به
یک کابل قوی که به کشتی وصل هستند مرتبط می شوند .به تبع حرکت کشتی مجموعه تور نیز
در زیر آب به جلو کشیده می شود .لذا هر آنچه از انواع آبزیان که در مسیر آن قرار بگیرد وارد این
دهانه قیفی شکل شده و در ته کیسه تور ترال به دام می افتند .در واقع مکانیسم صید با تورهای
ترال به نوعی فیلتر کردن آب دریا در مسیر حرکت کشتی و تور متصل به آن است (شکل .)19

شکل 19ـ تور ترال میان آبی و نحوه صید با آن

 2ـ     5ـ  1ـ کشتی های ماهیگیری ترالر ()Trawler vessels
کشتی های ماهیگیری ترالر که به آنها  Draggerنیز گفته می شود ،نوعی از کشتی های ماهیگیری
تجارتی هستند که برای به کارگیری تورهای ترال طراحی شده اند .تور کشی با تورهای ترال که به
 Trawlingمعروف است ،روشی از ماهیگیری است که با کشیدن تور ترال بر روی بستر و جاروب
نمودن آن و یا به دنبال کشیدن این تور در پس یک یا دو کشتی ترالر به صورت فعال در عمق
مشخصی از الیه های آبی دریا انجام می شود.
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در زیر انواع مهم و رایج ترالرهای مرسوم در جهان نام برده می شوند:
الف) ترالر بغل کش Side trawler
ب) ترالرهای کف روب زوجی (دو قایقی) Bottom pair trawlers
پ) ترالر پاشنه کش Stern trawler
ت) ترالرهای دو بازویی ()Double rig trawlers

(الف)

(پ)

(ب)

شکل 20ـ دو نمونه کشتی ماهیگیری ترالر
الف) ترالر میگوگیر (دوبازویی ) ب و پ) ترالر زوجی (دوقایقی)

شکل  21ـ کشتی ماهیگیری ترالر پاشنه کش

139

6ـ1ـ ماهیگیری با انواع تورهای گردان پیاله ای ()Purse seine
تورهای پیاله ای (پورسین) را همانند تورهای ترال می توان به عنوان یکی از پیشرفته ترین ادوات
صید در قرن اخیر نام برد .این نوع تور از بازدهی و کارایی بسیار باالیی در صید ماهی هایی که
به صورت مجتمع و گله ای حرکت و یا مهاجرت می کنند برخوردار است .بیشترین کاربرد آنها
برای صید ماهی های سطح زی (پالژیک) است .امروزه می توان ادعا نمود که توسعه بسیاری از
کارخانجات عمل آوری صید مثل کارخانه های کنسرو ماهی مدیون به کارگیری این روش در
عملیات ماهیگیری است .گونه هایی از ماهیان ریز مثل ساردین ،آنچوی ،هرینگ ،اسکاد ،پوالک،
پیلچارد و کاپلین را در دنیا با این روش صید می کنند .به عالوه صید انبوه ماهی های با ارزش
اقتصادی باال مثل انواع تون ماهیان که آنها نیز جزء ماهی های مهاجر و سطح زی محسوب
می شوند نیز به همین روش صید می شوند (شکل .)22

شکل 22ـ عملیات صید ماهی ساردین با استفاده از تور گردان پیاله ای
با دو قایق در آب های جنوب کشور

در کشتی های پورس سینر که دارای قایق کمکی (اسکیف) می باشند ،در آغاز مرحله توراندازی
ابتدا قایق از پاشنه کشتی به آب رها شده و به جای بویه ،سر تور را این قایق نگه می دارد و پس از
خاتمه تورریزی و کامل شدن حلقه محاصره ماهی ها قایق به کشتی نزدیک شده و طنابی را که به
سر ابتدای تور وصل است به کشتی می دهد تا عملیات باال کشیدن تور را آغاز نمایند .در کشتی های
کوچک ترکه فاقد قایق هستند برای نگه داشتن سر تور از لنگر استفاده می کنند(شکل .)22
جدول  1ـ اسامی بعضی از امکانات و تجهیزات در کشتی های پورس سینر به فارسی و انگلیسی
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ردیف

نام فارسی

نام انگلیسی

1

تور گردان پیاله ای

Purse seine

2

وینچ قرقره ای

Power Block

3

قایق کمکی کشتی پورس سینر

Skiff

4

عملیات تخلیه صید با تور مالقه ای

Brailing

5

تور مالقه ای

Scoopnet

6

کیسه تور گردان پیاله ای

Bunt

7

دستگاه ماهی یاب

Sonar

جدول 2ـ اسامی قسمت های مختلف ساختمان تور پورسین
ردیف

نام فارسی

نام انگلیسی

1

کیسه تور

Bunt

2

بدنه تور

Main body

3

بال تور

wing

4

طناب باال (طناب شناور)

Float line

5

طناب وزنه

Lead line

6

حلقه (گیره های حلقوی)

)Ring (Purse clips

7

طناب های زوجی

Bridles

8

طناب کیسه کننده تور

Purse line

9

طناب تور کش (طناب کششی)

Tow line

کار با مواد و ابزارهای مورد استفاده در ماهیگیری
لیف ،اساس و پایه نخ (:)Fibre
لیف یا تار عبارت است از؛ یک ماده طبیعی و یا سینتتیک که طول آن در حد قابل مالحظه ای
نسبت به پهنایش بیشتر باشد .الیاف اغلب در ساخت سایر مواد مورد استفاده قرار می گیرند.
مستحکم ترین مواد مهندسی اغلب از ترکیب نمودن الیاف به دست می آیند ،مثل فیبر های کربنی
و یا پلی اتیلن ها با وزن مولکولی فوق سنگین.
الیاف یا منشأ طبیعی دارند و یا مصنوع دست بشر هستند .براساس منشأ می توان آنها را در
گروه های زیر طبفه بندی نمود :
الیاف با منشأ طبیعی  :گیاهی ،جانوری ،معدنی.
الیاف مصنوعی :الیاف باز زایی شده ،الیاف نیمه سینتتیک و الیاف سینتتیک.
الیاف مصنوعی ()Synthetic fibres
سینتتیک یک واژه علمی ـ فنی است که بیانگر روندی شیمیایی است که طی آن عناصر شیمیایی
و یا مواد پایه ساده با هم ترکیب شده و مواد پیچیده با خواصی جدید را به وجود می آورند.
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جدول 3ـ گروه های مهم الیاف مصنوعی دارای کاربرد در صنعت ماهیگیری
و خصوصیات فیزیکی آنها
نام انگلیسی و
عالمت اختصاری

خصوصیات فیزیکی

رده الیاف مصنوعی
ردیف
(نام فارسی)

)Polyamide (PA
 PA6پلی آمید

در آب غرق می شود (چگالی= ،) 1/14بار
گسستگی خوبی دارد و در مقابل ساییدگی
مقاومتش باال است.

2

پلی استر
(تترون)

)polyester(PES

در آب فرو میرود (چگالی =  ،)1/38نیروی
گسستگی بسیار خوب و انعطافپذیری باالیی
دارد ،از قابلیت کشسانی کمی برخوردار است.

3

پلی اتیلن

)Polyethylene(PE

روی آب شناور میماند (چگالی= 0/96ـ ،)0/94
مقاومت خوب در برابر سایش ،انعطافپذیری
خوب.

4

پلی پروپیلن

Polypropylene
()PP

روی آب شناور میماند (چگالی=  0/92ـ،)0/91
نیروی گسستگی بسیار باالیی دارد ،مقاومت
کمی در برابر هوازدگی دارد.

5

پلی وینیل کلراید

Polyvinyl chloride
()PVC

در آب فرو میرود (چگالی= 1/35ـ ،)1/38
نیروی گسستگی کمی دارد ،در مقابل هوازدگی
بدون رنگآمیزی و بهینهسازی مقاومت بسیار
باالیی دارد.

1
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پلی آمید

6

پلی وینیلیدن کلراید  Polyvinylidene chlorideدر آب فرو میرود (چگالی= ،)1/7نیروی گسستگی
()PVD
کمیدارد ،مقاومتش دربرابر هوازدگی باال است.
(تویرون)

7

در آب فرو میرود (چگالی= ،)1/30نیروی
گسستگی متوسط دارد ،مقاومتش در برابر
هوازدگی باال است .قابلیت کشسانی باال دارد.

پلی وینیل الکل

Polyvinyl alcohol
()PVAA
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جنس
الیاف
مرحله
سوزاندن

درون شعله

پس از
برداشتن از
روی شعله

پلی اتیلن

پلی استر

PES

ذوب می شود و با شعلۀ
ابتدا ذوب میشود و سپس
با شعله میسوزد .دود حاصل روشن می سوزد .دود آن
سیاه و دوده ای است.
سفید است .قطرههای حاصل
از ذوب به رنگ زرد میچکد .قطره های حاصل از ذوب به
پایین می چکد.

جدول 4ـ شناسایی الیاف سینتتیک با استفاده از روش سوزاندن
پلی پروپیلن

PE

چروکیده و ذوب
میشود و با شعلۀ
منور میسوزد.
قطرههای حاصل
از ذوب به پایین
میچکد.

پلی آمید 6و پلی آمید
6/6

پلی وینیل کلراید
PP

چروکیده و ذوب
میشود و همراه با
شعله نورانی میسوزد.
قطرهای حاصل
از ذوب به پایین
میچکد.

PA6.6 and PA6

PVC

به سرعت چروکیده
و ذوب می شود ،اما
نمی سوزد .دوده اش
ذوب و به مواد ریز و
سیاه تبدیل می شود.
مواد داغ و مذاب حاصل
قابلیتکشیدهشدن
ندارند.

PVD
()Saran

ذوب می شود و با شعلۀ
روشن می سوزد.

پلی وینیل الکل
)PVA(A

به سرعت چروکیده
می شود و فر می خورد
و با شعله نورانی
می سوزد.

بالفاصله سوختن متوقف به سرعت به سوختن
ادامه می دهد .مواد
می گردد .مواد مذاب
حاصل از سوختن قابلیت حاصل از ذوب قابلیت
کشیده شدن ندارند.
این را دارند که در اثر
کشیده شدن به صورت نخ
ظریف درآیند.

متخلخل ،متمایل به سیاه
بدون ذرات ریز دانه
سخت و گرد و به
و دارای اشکال نامنظم
رنگ قهوه ای تا سیاه (مثل مهرۀ تسبیح)
و بی شکل ،سخت و هستند .قابلیت خرد شدن
هستند و قابل خرد
متمایل به سیاه هستند .دارند ،ذرات دانه ای شکل
شدن نیستند.
ندارند.

با چکیدن قطرههای حاصل
با چکیدن قطرههای
از ذوب ،سوختن متوقف
ذوبشده سوختن خاتمه
مییابد .دانههای کوچک در میشود .دانههای کوچک و
انتهای نمونه ظاهر میشود .سیاه در انتهای نمونه دیده
دانههای گرم حاصل از ذوب میشود .قطرههای ذوبشده
در اثر کشیدن به صورت و داغ در اثر کشیده شدن به
نخهای نازک در میآید .صورت نخ نازک در میآیند.
فاقد دانه های
حاصل از ذوب
است .همانند
پارافین شکننده
است.

سخت و به رنگ
قهوه ای و سیاه است
و در اشکال نامنظم
و قابلیت خرد شدن
دارد.

سوختن با سرعت سوختن به آهستگی
استمرار مییابد .مواد ادامه می یابد .مواد
داغ حاصل از ذوب
حاصل از سوختن
قابلیت کش آمدن در اثر کشیده شدن
به صورت نخ های
ندارند.
ظریف در می آیند.

دانه های حاصل از سوختن ،دانه های سیاه سخت و غیر
قابل خرد شدن است.
گرد ،سخت و زرد رنگ
خاکستر باقی
وقابل خُ رد شدن نیستند.
مانده

بوی دود

شبیه کرفس با بوی ماهی به صورت دودۀ چرب ،همراه شبیه پارافین در
با کمی بوی شیرین ،شبیه حال سوختن است.
الک و معطر.

بوی تند و زننده و نافذ
دارد.

بوی خوش و نافذ
شیرین تا ترش دارد.

نافذ ،بویی تند شبیه
به کلر دارد.

بویی شبیه آسفالت
در حال سوختن
دارد ،مثل موم و
پارافین.

جدول 5ـ انواع الیاف سینتتیک از نظر ساختار
ردیف

نوع الیاف

نام انگلیسی

1

پیوسته (چند رشته)

Continuous filament

2

الیاف رشته ای ناپیوسته یا منقطع

Staple fibres

3

الیاف تک رشته ای یا مونو فیالمنت

Monofilament

4

الیاف نواری شیار شده (الیاف ترک دار)

Split fibres

5

الیاف تک رشته ناپیوسته
(تک رشته منقطع و ظریف)

 monofilamentsـCut thin

 5ـ 1ـ2ـ ساختار نخ های توربافی ()Netting Yarn
نخ های ماهیگیری یا توربافی از به هم تاباندن حداقل دو یا چند رشته نخ خام طی یک عملیات
منفرد ساخته می شود .بسته به نوع ساختار ،در صنعت ماهیگیری دو نوع نخ برای مقاصد توربافی
وجود دارد که عبارت اند از :نخ تابیده ( )Twisted Netting Yarnو ،نخ بافته (لوله ای) و گیس باف
()Braided Netting Yarn
  6ـ1ـ2ـ ساختار نخ های تابیده
الف) رشته ()yarn
ب) نخ پایه ()Single Yarn
بسته به جنس الیاف به کار برده شده در ساخت آن ،به یکی
از اسامی زیر نامیده می شود:
نخ پایه تابیده شده Single spun yarn or single yarn
نخ پایه با تار منفرد Single filament yarn
نخ پایه تک رشته Monofilament single yarn
نخ پایه با الیاف شیاردار Single split fibre yarn

شکل 23ـ جهت تاب در نخ های
ماهیگیری و انواع طناب ها.
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پ) نخ توربافی Netting twine or folded yarn
الیاف

نخ خام
نخ ماهی گیری
(نخ یا طناب)

 Zتاب در جهت

 Sتاب در جهت

ریسمان (نخ و یا
طناب تابیده)
 Zتاب در جهت

شکل 24ـ ساختار و اجزای نخ ماهیگیری (طناب)

7ـ1ـ :2نخ های بافته ()Braided twine
این دسته از نخ ها کاربرد کمتری نسبت به نخ های تابیده دارند ،زیرا در مقایسه با نخ های تابیده
قابلیت کمتری در گره زدن دارند .اینها خود به دو گروه تقسیم می شوند:
الف) نخ های بافته Crossing laid
ب) نخ های بافته لوله ای شکل ()Tube shaped

الف

ب

شکل 25ـ ساختار نخ های بافته شده .الف) گیس باف ب) لوله ای با مغزه

8ـ  1ـ: 2سیستم های اندازه گیری نخ ماهیگیری
ظرافت یا زبری یکی از مهم ترین خصوصیات نخ به حساب می آید و در قالب یک عدد و یا شماره
قابل بیان است .به عنوان معیاری روشن و غیرقابل اشتباه در مواقع خرید نخ اجتناب ناپذیر بوده
و پایه ای است برای انجام آزمایش ها ،ارزیابی خصوصیات و انتخاب آن .تعیین ظرافت یک نخ
ماهیگیری به طور عادی منتسب است به جرم (وزن) هر واحد طول و یا برعکس؛ طول به ازای هر
واحد جرمی از یک نخ خام.
الف) سیستم اندازه گیری دینیر( : )Denierمورد اول یک سیستم مستقیم است که اصطالحاً
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آن را «چگالی خطی  »Linear densityیا «تیتر  »Titreمی نامند .این سیستم وزن  9000متر
از یک تار را به گرم بیان می کند.
ب) سیستم تکس( )The Tex Systemسیستم شماره گذاری که توسط ایزو پیشنهاد شده
است تکس  Texنام دارد؛ که با عالمت اختصاری « »Ttنشان داده می شود .این سیستم چگالی
خطی را بیان می کند ،که مبین جرم مقدار معینی از طول مواد منسوج است.
سیستم یاد شده بر مبنای ارقام ده دهی بوده و واحدهای متریک را به کار می گیرد .واحد پایه
آن «تکس» است .چگالی خطی در واحد تکس جرم (به گرم) یک کیلومتر از نخ خام را داللت
می کند.
مث ً
ال  1 :تکس = 1گرم  1000 /متر نخ خام
به بیان ساده تر؛ وقتی در مورد یک نخ خام ( ،)yarnگفته می شود که شماره آن یک تکس است،
یعنی  1000متر آن یک گرم وزن دارد.
هر چه ارزش تکس بیشتر باشد به معنای سنگین تر بودن الیاف و یا رشته حاصل از تابیدن اولیه
آنها ،یعنی نخ خام است.
عالوه بر ارزش واحد تکس؛ سازمان استاندارد جهانی (ایزو) برای مضارب عددی و کسری نیز
واحدهای مرتبط را به شرح زیر تدوین و ارائه نموده است:
میلی تکس( 1 = )mtexمیلی گرم به ازای هر کیلومتر نخ خام
دسی تکس ( 1 = )dtexدسی گرم به ازای هر کیلومتر نخ خام
کیلو تکس ( 1 = )ktexکیلوگرم به ازای هر کیلومتر نخ خام
هر دو سیستم مذکور فقط رابطه بین جرم و طول و ساختار نخ خام را تأمین و پوشش می دهند،
ولی سایر جزئیات مثل نوع و جنس الیاف را از آن نمی توان استنباط کرد.
جدول 6ـ معادل ها و تبدیل برای دو سیستم شماره گذاری نخ به یکدیگر (دینیر و تکس)
مواد منسوج پلی آمید پلی پروپیلن پلی اتیلن پلی استر پلی و ینیل الکل

سیستم
شماره گذاری

PA

PP

PE

PES

PVA

تیتر (دینیر)

210

190

400

250

267

سیستم تکس Tex

23

21

44

28

30

9ـ1ـ2ـ تبدیل سیستم ها به یکدیگر
چنانچه شمارۀ یک نخ را در یکی از سیستم های دینیر و یا تکس ،داشته باشیم و بخواهیم آن را
به دیگری تبدیل نماییم ،می توان از فرمول زیر نیز استفاده و محاسبه را انجام داد :
Tex = 0/111 × Td
				
مثال :نخ خام از جنس پلی استر با الیاف  250دینیر ،در سیستم تکس از چه نمره ای برخوردار
است؟
27/75 #28

 = 0/111 × 250تکس

Tex=0/111 × Td

آنچه تا کنون در مورد ارزشهای تکس بیان شد فقط مربوط به نخ خام بود .اما برای محصول نهایی
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مثل نخ ماهیگیری که در توربافی استفاده میشود میتوان برایند ()Resultant؛ چگالی خطی که با
سمبل « »Rنشان داده میشود و قبل از ارزش عددی آورده میشود را برگزید .بنابراین  Rtexبیانگر
جرم 1000متر از محصول نهایی مثل نخ ماهیگیری ،به واحد گرم است.
بار گسستگی  : Breaking Loadعبارت است از حداکثر باری (بار ثابت) که یک نخ یا حتی
یک ریسمان (طناب) در زمانی که تحت تأثیر نیروی کشش حاصل از آن بار قادر به تحمل و
نگهداری آن است و دچار از هم گسیختگی نشده ،تحت عنوان «بار گسستگی» نامیده می شود
که با عالمت اختصاری ( )BLنشان داده می شود.
واژه معادل آن « نیروی گسست  »Breaking Strengthاست .بار گسستگی را با واحد نیوتن
( )Nاندازه گیری نموده و مقدار آن را نشان می دهند .نیروی گسستگی نخ ،طناب و انواع نخ های
توربافی بسته به میزان آسیب پذیری آنها در قبال استرس سخت کشیده شدن؛ شاخصی مهم
برای انتخابشان جهت استفاده در ساخت ابزار و ادوات صید و یا حتی قسمت های مختلف آن
محسوب می شود.
بار ایمن کاری (عملیاتی)  : Safe working loadحداکثر باری را که یک محصول منسوج
(نخ یا طناب) ،در فرایند کار با آن ،قابل تضمین است بار ایمن کاری می نامند .واژه معادل آن
«حدبار عملیاتی» است .این شاخص را با عالمت اختصاری ( )SWLنشان می دهند.
ضریب ایمنی  : Safety factorبا در اختیارداشتن مقادیر شاخص های بار ایمن کاری و نیروی
گسست می توان ضریب ایمنی را برای نخ یا طناب محاسبه نمود که رابطه آن به شرح زیر است:
بار ایمن کاری /بار گسستگی = ضریب ایمنی SF=BL/SWL
مقادیر ضریب ایمنی برای طناب های سیمی در حدود    6ـ   5می باشد .در جدول ،7نیز مقادیر آن
برای انواع طناب های سینتتیک با قطر های مختلف ارائه شده است.
جدول 7ـ ضرایب ایمنی برای انواع طناب ها با قطر های مختلف
قطر (میلی متر)

18ـ3

28ـ20

38ـ30

44ـ40

100ـ  48

ضریب ایمنی ()SF

25

20

15

10

8

چگالی  : Densityچگالی عبارت است از جرم ( وزن) به ازای واحد
حجم .معموالً آن را در قالب واحد گرم بر سانتی متر مکعب g/cm3
بیان می کنند.
تاب (پیچش)  : Twistتعداد تاب در نخ و طناب تأثیر بسزایی در
نیروی از هم گسستگی و قابلیت کشسانی آن دارد .میزان تاب یک نخ
یا طناب را به صورت تعداد تاب در واحد طول (متر) ( )t/mو گاهی در
واحد طولی اینچ نشان می دهند( ،شکل .)26

1
٢
٣
٤
٥
٦

شکل 26ـ تعداد تاب در یک نخ
ماهیگیری در واحد طولی اینچ
نشان داده شده است.
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10ـ1ـ2ـ نحوه برآورد قطر نخ های ماهیگیری  :نخ مورد نظر را  20بار به دور یک مداد
مطابق شکل 27بتابانید و طول کل حلقه ها را با یک خط کش معمولی اندازه گیری نمایید.
20

60
9

8

6    7

4    5

6
1    2     3

0

شکل 27ـ نحوه محاسبه قطر نخ با استفاده از خط کش

مثال :اگر  20دور نخ پیچانده شده به دور مداد 6 ،سانتی متر اندازه گیری شود ،آن گاه قطر این نخ
				
برابر است با :
(قطر نخ) میلی متر  20 = 3دور  60 /میلی متر
2ـ2ـ کار با انواع طناب
1ـ2ـ2ـ اصطالحات و اجزای تشکیل دهنده طناب
بیشتر ویژ گی های ساختمانی و اصطالحاتی که در مورد نخ گفته شد ،در مورد طناب ها (به ویژه
طناب های ساخته شده از الیاف طبیعی و مصنوعی) صدق می کند .اجزای اصلی طناب به شرح
زیر قابل ذکر است:
نخ طناب  ،Rope yarnرشته (گرده)  ،Strandمغزه Core
2ـ2ـ 2ـ سیستم های اندازه گیری برای طناب
همانطورکه قب ً
ال در مورد نخ و ساختارهای منسوج مطالعه نمودید ،برای اندازهگیری میزان ظرافت
تارها از سیستمهای تکس و دینیر استفاده میشد که مبین جرم به ازای طول است .در طنابها نیز
چون پایه اولیه برای ساخت آنها را الیاف گیاهی و یا سینتتیک تشکیل میدهد ،همان سیستمها
نیز برای اندازهگیری در طناب کاربرد دارد .اما از آنجاییکه الیاف و نخهای مورد استفاده در ساخت
طناب به مراتب سنگینتر از مواد به کار برده شده در نخهای ماهیگیری است ،چگالی طولی باید در
قالب اضعاف تکس (مثل کیلو تکس  )Kilotexمحاسبه و بیان شود.
 1تکس =  1گرم به ازای  1000متر طول از یک تار نخ
 1کیلو تکس = وزن  1000متر از یک توده منسوج (طناب) به واحد کیلوگرم توجه داشته
باشید که  :هر تکس =  X 0 /111دینیر ()Td
برآیند تکس  : Resultant texمشابه نخهای ماهیگیری به عنوان یک محصول نهایی و تابیدهشده؛
در طنابها نیز به عنوان یک محصول نهایی تابیدهشده اندازه آن را در واحد اندازهگیری تکس با
عالمت اختصاری ( )Rنشان میدهند .این عالمت قبل از تکس میآید و بهصورت  Rtexقبل از ذکر
عدد مربوطه نوشته میشود.
3ـ2ـ2ـ انواع طناب از نظر ساختار
طنابها با ساختار ویژه ،طنابهای بویهدار ،طنابهای ترکیبی ،طنابهای سیمی
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4ـ2ـ2ـ تاب (پیچش) در طناب ها
تاب در طنابها بهطور معمول در جهت  Zیا (راست تاب)
هستند (شکل28ـ .)2به این ترتیب نخهای طناب میبایست
تابشان در جهت  Zو تاب گردهها در جهت  Sباشد .البته
ممکن است که تاب بعضی طنابها نیز در جهت ( Sچپ
تاب) باشد .در این حالت جهت نخهای طناب  Sو گرده Z
خواهد بود .ولی این نوع طنابها به ندرت ساخته میشوند.
درجه تاب ( )Layدر طنابها را با طول یک خواب آن که
در واقع فاصله بین محل حضور یک گرده تا حضور بعدی
آن پس از یک پیچ کامل در همان موقعیت است نشان
میدهند .مث ً
ال در یک طناب سه گرده یک تاب برابر است با
حدفاصل بین سه گرده متوالی(شکل28ـ.)2
5ـ2ـ2ـ طناب های سیمیWires
6ـ2ـ2ـ ساختار طنابهای سیمی :طناب سیمی بهطور
معمول از سه جزء زیر تشکیل شده است:
الیاف سیمی  ،گرده ،مغزه

چپ

راست

شکل  28ـ انواع تاب (پیچش) در
طناب های لیفی
مغزه
سیم
شاه سیم

گرده (ال)

طناب سیمی
فوالدی
شکل29ـ  ساختارکلییک
طنابسیمی

(الف)

(ب)

(پ)

شکل 30ـ انواع مغزه و نحوه استقرار آنها در طناب های سیمی
الف) طناب سیمی با مغزه الیاف (.)Fibre Core
ب) طناب سیمی با مغزه فوالدی و هم جنس با سیم (.)Wire Strand Core
پ) طناب سیمی با مغزه فوالدی غیرهمجنس ()Independent Wire Rope Core
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7ـ2ـ2ـ نحوۀ معرفی طناب های سیمی براساس ساختار آنها
طناب های سیمی را تنها براساس اجزای سه گانه تشکیل دهنده آنها که در باال توضیح داده شدند
توصیف نمی کنند؛ بلکه برای این منظور نحوه تابیدن و آرایش الیاف سیمی به کار برده شده جهت
تشکیل گرده ها و همچنین نحوه و جهت تابیدن گرده ها به دور هم و به دور مغزه و باالخره سایر
آرایش هایی که اجزای طناب سیمی نسبت به هم دارند ،را نیز مدنظر قرار می دهند .ساختار یک
طناب سیمی زمانی که معیارهای زیر مشخص شده باشند ،تعریف می گردد:
 .Iتعداد الیاف سیمی در هر گرده
 .IIنوع گرده (طرح گرده)
 .IIIتعداد گرده
 .IVنوع مغزه
 .Vجهت تاب (در الیاف سیمی تشکیل دهنده گرده و در خود گرده)
 .VIشکل اولیه
یک طناب سیمی براساس تعداد گرده؛ تعداد الیاف سیمی به کار برده شده در هر گرده؛ طراحی
(نوع) گرده؛ و نوع مغزه معرفی می شود .برای توصیف این ویژ گی ها ،به طور معمول تعداد الیاف
سیمی  ،تعداد گرده و تعداد و نوع مغزه را به صورت یک فرمول عددی ،یا عدد و حروف ارائه
می نمایند.
برای درک بهتر موضوع به مثال زیر توجه فرمایید:
مثال  : 6*7 With FC(Fibre Core( :1یعنی طناب سیمی متشکل از  6گرده است که هر
گرده از به هم تابیدن  7رشته سیم درست شده و مغزه مرکزی از جنس الیاف (غیرفلزی) است.
مثال  : 8*19 With WSC (Steel Core( :2طناب سیمی متشکل از  8گرده است که هر گرده
آن از به هم تابیدن  19رشته سیم ساخته شده و مغزه نیز از جنس همان سیم است.
3ـ2ـ کار با انواع قالب ها
برای اندازه قالب استاندارد خاصی وجود ندارد .کارخانه های مختلف استاندارد خاص خود را دارند.
اما همان طور که قب ً
ال اشاره شد ،معموالً شماره گذاری ها با اندازه قالب نسبت عکس دارد .یعنی
هرچه اندازه قالب بزرگ تر باشد شماره آن کوچک تر است.
5

10
15

3

4

٨

9
14
19

13
18

2

1

٧

٦

12

11

   17

شکل 31ـ تناسب اندازه قالب و رابطه آن با سیستم شماره گذاری
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16

گلوقالب
خار

عرض دهانه

قو

چشم (سر)

1ـ3ـ2ـ ساختمان قالب
الف) سر یا چشم قالب ()Eye
ب) میله (ساقه) قالب Shank
پ) قوس (خم قالب) Bend
ت) نوک قالب Point
ث) خار قالب Barb
ج) خار قالب Barb
چ) گلو Throat

الب
سق

میله (ساقه)

نوک قالب

شکل 32ـ قسمت های مختلف ساختمان یک قالب ماهیگیری

شکل 33ـ دو نمونه گره برای بستن نخ مونوفیالمنت به قالب ماهیگیری

از فاکتورهای مهم در انتخاب قالب مناسب برای صید یک گونه خاص ،در نظر گرفتن عرض
مناسب در قالب است .اندازه عرض قالب نباید از نصف اندازه عرض دهان گونه هدف بیشتر باشد،
گودترین نقطه داخل قوس قالب تا خط مستقیم حدفاصل نوک تا ساقه قالب را اندازه گلوی آن
می گویند( ،شکل 34ـ.)2

شکل 34ـ نسبت بین عرض دهانۀ قالب و عرض دهان ماهی هدف برای صید

2ـ3ـ : 2قالب های خاص :غیر از قالب های معمولی ،انواع دیگری از قالب در روش های مرسوم
صید با قالب استفاده می شوند که از نظر شکل و ساختار تفاوت قابل مالحظه ای با آنها دارند .در
جدول  ،7انواعی از قالب های خاص توصیف و نشان داده شده است.
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3ـ3ـ2ـ تجهیزات جانبی مورد استفاده در روش های ماهیگیری با قالب :مهم ترین این
سخت افزارها عبارت اند از  :هرزگرد  ،Swivelگیره ها .Snaps

شکل 35ـ چند نمونه از هرز گرد و گیره مورد استفاده در ماهیگیری با قالب

جدول   8ـ انواع قالب های خاص و کاربرد آنها
نام قالب

نام انگلیسی

کاربرد

قالب دو و سه شاخه

Double
&
Triple
Hooks

بیشتر در روش صید با قالبهای
کششی استفاده میشود .قالب
چند شاخه بیشتر همراه با یک
طعمه مصنوعی است .چند
شاخه بودن آن به خاطر افزایش
ضریب اسارت ماهی و جلوگیری
از فرار آن در اثر تقال است.

قالب بدون خار

Barbless
Hook

قالب با طعمه
مصنوعی

Lure
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قالب هایی که برای صید تون
ماهیان در روش صید با قالب و
چوب دستی استفاده می شوند
فاقد خار هستند،

بیشتر در روش های فعال صید
با قالب مثل قالب های کششی
(ترولینگ) استفاده می شود.

شکل قالب

قالب سوزنی

Jig

قالب سوزنی یا جیگ برای صید
سرپایان و بهخصوص اسکویید
استفاده میشود.

4ـ2ـ کار با تورهای ماهیگیری
1ـ4ـ2ـ ساختار تور
الف) تورهای گره دار Knotted netting

ب)

الف)

شکل  36ـ الف) ساختار چشمه مربعی در انواعی از تورهای گره دار ،ب) بدون گره

 =bطول یک ضلع چشمه (اندازه گره تا گره مجاور)

بیشتر تورهایی که برای ساخت ابزارهای ماهیگیری استفاده میشوند ،ساختار چشمههایشان مربعی،
شکل 37و یا شش ضلعی (فرم الماسی  ،)Diamond shapeشکل  37است .چشمه مربعی در
تورهای گرهدار و ششضلعی در تورهای بدون گره دیده میشوند.

شکل 37ـ چشمه ششضلعی (الماسیشکل)=a ،اندازه چشمه در حالت کشیده؛  =OMطول
حفره چشمه در حالت کشیده (گره تا گره روبهرو)
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در ساخت تورهای گرهدار؛ گرههای مختلفی برای بافت تور بهکار برده میشود .رایجترین نوع گره در بافت
تورهای گرهدار «گره خفت کتابی» ( )Weaver’s knotاست که ،به نام گره انگلیسی  English knotو یا
 Sheet bendنیز معروف میباشد.

Sheet bend

Double Sheet bend

Reef knot

(الف)

(ب)

(پ)

شکل  38ـ سه نمونه گره مرسوم در بافت تورهای گره دار .الف) گره خفت کتابی ساده (.)Weaver’s knot
ب) گره خفت کتابی مضاعف  . Double weaver’s knotپ) گره راست (مربعی) ()Reef knot

ب) تورهای بدون گره Knotless netting

در ماهیگیری دو نوع تور بدون گره مورد استفاده قرار میگیرد .نوع اول؛ مدل تنیدن نخها به سبک
ژاپنی ( )Japanese twisted typeاست شکل ( 39ب) .نوع دوم مدل راشل (،)Raschel type
شکل( 39الف) است.

(الف)

(ب)

شکل  39ـ اتصال نخ در تورهای بدون گره  .الف) نوع راشل
ب) مدل ژاپنی

2ـ4ـ2ـ مشخصات و ویژ گی های تور ماهیگیری
جهت در تورهای ماهیگیری  :یک تخته تور متشکل است از تعدادی چشمه که در دو جهت
به صورت ستونی به دنبال هم ردیف شده اند .جهت عرضی ( )Tیا directionـ ،Transverseکه
در راستای مسیر حرکت نخ در جریان بافت تور است.
جهت دیگر به نام جهت نرمال ( )Nیا  directionـ     ،   Normalمعروف است ،که در راستای
عمودی چهار ضلعی های شبکه تور می باشد.
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شکل 40ـ جهت های نرمال ( )Nو عرضی ( )Tدر یک طاقه تور

نحوه اندازه گیری چشمۀ تور  :اندازۀ چشمۀ تور به یکی از سه روش زیر صورت می گیرد:
الف) طول ضلع چشمه  :Length of mesh sideفاصله بین دو اتصال متوالی (فاصله بین
مرکز دو گره مجاور) را طول ضلع چشمه می گویند .این اندازه برابر با نصف اندازه طول چشمه
تور است.
ب) طول چشمه تور  : Length of meshفاصله بین مراکز دو گره متقابل را در یک چشمه
تور (چشمه چهار ضلعی در تورهای گره دار) را که در جهت  Nکشیده شده باشد اندازه چشمه تور
می گویند .فرق این اندازه با اندازه حفره داخلی در آن است که در این روش فاصله بین مرکز دو
گره مقابل اندازه گیری می شود.
پ) اندازۀ حفرۀ داخلی چشمه در حالت کشیده  :Opening of meshفاصله داخلی بین
دو گره متقابل یک چشمه از تور را که در جهت  Nبه طور کامل کشیده شده باشد را اندازۀ حفرۀ
داخلی چشمه می گویند .اصطالحاً به این اندازه ( )Mesh lumenگفته می شود (شکل .)41

(الف)

(ب)

(پ)

شکل 41ـ نحوه اندازه گیری های مختلف چشمه تور .الف) طول ضلع چشمه،
ب) طول چشمه ،پ) اندازه حفره چشمه

ت) انتخاب اندازه چشمه مناسب در تورهای گوش گیر :برای صید یک گونه هدف ،اندازه
چشمه تور باید متناسب با آن باشد .به طور معمول بین اندازه قطر بدن یا طول ماهی مورد نظر
برای صید ،با اندازه چشمه توری که برای شکار از آن استفاده می شود ،رابطه ای وجود دارد که با
OM=L/K
فرمول «فریدمن ( »)Fridmanبیان می شود:
اندازه چشمه تور (میلی متر) = OM
 = Lمتوسط طول ماهی مورد نظر برای صید (میلی متر)
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 = Kضریب ،که بسته به شکل و ساختار بدن ماهی متفاوت است و به شرح زیر انتخاب می شود:
 : K =5برای ماهی های باریک و دراز (مثل کوتر ،چنگو و اردک ماهی)
 : K=3/5برای ماهی های با جثه متوسط نه خیلی باریک و نه چندان چاق (مثل ماهی سفید،
شیرماهی ،تاس ماهی ،قباد و راشگو).
 : K =2/5برای ماهی های با بدن خیلی چاق ،پهن یا مرتفع (مثل هامور ،تون ماهیان درشت،
سرخو ،حلوا سفید و حلوا سیاه).
3ـ4ـ2ـ ضریب تعلیق (آویختگی) :وضعیت قرارگرفتن چشمه های تور در حالت آویخته
به طناب های فوقانی و تحتانی را اصطالحاً ضریب آویختگی یا به عبارت دیگر ضریب تعلیق
( )Hanging ratioمی گویند.

شکل 42ـ وضعیت چشمه های تور در ضرایب مختلف آویختگی

4ـ4ـ2ـ محاسبه ضریب آویختگی در تورهای ماهیگیری :برای محاسبه ضریب آویختگی تور
( )Eاز رابطه زیر استفاده میشود:
E = L/L0
طول طنابی که تور به آن وصل می شود()L
طول قطعه توری که به آن طناب وصل شده
(در حالت کشیده) ()L0

= ضریب آویختگی (ضریب تعلیق)

  5ـ2ـ کار با انواع بویه ،کرف و وزنه ها()Sinkers ,Floats and Buoys
1ـ     5ـ 2ـ کرف  :Floatsساختاری است با اَشکال بیضوی ،کروی و یا استوانه ای که در تورهای
گوش گیر ،انواع ترال ها ،و تورهای گردان پیاله ای ،هم برای شکل دهی مطلوب به ابزار صید و هم
قرار گرفتن آن در وضعیت مناسب در حین عملیات تورریزی مورد استفاده قرار می گیرند.
2ـ     5ـ  2ـ بویه  : Bouyبیشتر برای مقاصد نشانه گذاری و یا تعیین محل استقرار ادوات صید
در صیدگاه ها استفاده می شوند.
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کاربری سیستم اتوپایلوت
نمایی کلی از  Control Panelمربوط به سیستم اتوپایلوت  AP500در شکل زیر آورده شده
است که به اختصار به شرح کاربری آن می پردازیم:

شکل1ـ نمایی از  Control Panelسیستم اتوپایلوت AP500

 1روشن و خاموش کردن سیستم
جهت روشن کردن سیستم کلید ( )POWER/BRILLرا فشار می دهیم و با شنیدن صدای
 beepسیستم روشن می شود که در حالت  ،Startupنمایشگر ،اطالعاتی که در شکل زیر آورده
شده است را نشان می دهد.

شکل2ـ حالت  Startupسیستم اتوپایلوت AP500

جهت خاموش کردن سیستم نیز می توان با فشردن و نگه داشتن آن به مدت  5ثانیه سیستم را
خاموش کرد.
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 2تنظیم روشنایی و Contrast

با فشار کلید ( )POWER/BRILLبر روی نمایشگر شکل زیر نمایش داده می شود.

شکل3ـ نمایش تنظیمات  contrastیا  Brillianceسیستم اتوپایلوت AP500

سپس با استفاده ازکلید  course controlگزینه های  contrastیا  Brillianceرا انتخاب می کنیم
و با کلیدهای [ ]PORTیا [ ]STBDتنظیمات مورد نظر را اعمال می کنیم.
 3نمایشگر
انتخاب مد نمایشگر
همان طور که در شکل زیر نشان داده شده است چهار نوع مد نمایش وجود دارد که جهت انتخاب
آنها می توان با استفاده از کلیدهای ( )AUTO, NAV or STBYحالت های مختلف را انتخاب
نمود.

شکل4ـ مدهای نمایش سیستم اتوپایلوت AP500
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انتخاب اطالعات نشان داده شده بر روی صفحه نمایش و اطالعات گرافیکی
در حالت  STBYمی توان اطالعاتی را که می خواهید نمایش دهید انتخاب نمایید و این نمایش
می تواند به صورت گرافیکی و یا دیجیتال نمایش داده شود( .شکل های  5و 6به صورت نمونه آورده
شده است)

شکل 5

شکل6ـ نمایش گرافیکی و یا دیجیتال در سیستم اتوپایلوت AP500
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 4مدهای فرمان
مدهای فرمان در این سیستم شامل:
AUTO , NAV ,TURN, REMOTE
) STBY(manualو  DODGEمیباشد
که برای انتخاب STBY mode
میتوان با فشار کلید  STBYاین حالت
را انتخاب نمود .در شکل  7نمایشی از
مد  STBY modeآورده شده است.
شکل7ـ نمایشی از مد  STBY modeدر
سیستم اتوپایلوت AP500

برای انتخاب  AUTO modeمی توان
با فشار کلید  AUTOاین حالت را
انتخاب نمود (شکل  )8که با انتخاب
این مد شناور به سمتی که توسط
اپراتور تنظیم شده است به صورت
خودکار حرکت می کند.

شکل  8ـ نمایشی از مد  AUTO modeدر
سیستم اتوپایلوت AP500

برای انتخاب  NAV modeمی توان با
فشار کلید  NAVاین حالت را انتخاب
نمود (شکل  )9که با انتخاب این مد
شناور ،اطالعات از GPS/ Plotter
دریافت و به صورت خودکار به سمت
مورد نظر حرکت می کند.
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شکل9ـ نمایشی از مد  NAV modeدر
سیستم اتوپایلوت AP500

برای انتخاب  TURN Modeمی توان با فشار کلید  TURNاین حالت را انتخاب نمود که در
این مد پنج حالت  180درجه و  360درجه که فقط در حالت  AUTO modeفعال است و
حالت های  ORBIT, SPIRALو  FIGURE EIGHTدر مجموع پنج حالت را ایجاد می نمایند.
در شکل های  10این پنج حالت نمایش داده شده است:

حالت مانور اربیت

حالت مانور FIGURE EIGHT

حالت مانور  360درجه

حالت مانور  180درجه

حالت مانور spirals

شکل10ـ نمایشی از مد  TURN Modeدر سیستم اتوپایلوت AP500

 ٥مد کنترل از راه دور
جهت استفاده از این مد باید ریموت کنترل به سیستم متصل و سپس با استفاده از کلید
 Turning power offریموت کنترل را فعال تا بر روی صفحه نمایش کلمه  FUمانند شکل
 11فعال شود.

شکل11ـ نمایشی از مد ریموت کنترل در سیستم اتوپایلوت AP500
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حاال با کلید  Rotating dialزاویه سکان را تنظیم می نماییم (شکل  12را مشاهده نمایید).
جهت خارج شدن از این مد نیز می توان کلید  Turning power offرا بر روی  OFFتنظیم
نمود.

شکل12ـ روش تنظیم زاویه سکان در سیستم اتوپایلوت AP500

 ٦مد DODGE
از این مد در حالتی استفاده می شود که به سرعت کنترل جهت جلوگیری از یک مشکل از سکان
شناور گرفته شود که در شکل  13نمایی از این مد آورده شده است.
جهت رفتن به این مد کلید [ ]PORTیا [ ]STBDرا فشار داده تا شناور به حالت DODGE
برود.
جهت خارج شدن از این حالت می توان کلیدهای [ ]PORTیا [ ]STBDرا فشارداد.
الزم به یادآوری است که در این مد دیگر نمی توان از ریموت کنترل استفاده نمود.

شکل13ـ مد  DODGEدر سیستم اتوپایلوت AP500

**جهت اطالعات بیشتر در زمینه اپراتوری میتوان از کتابچههای راهنمای سیستم استفاده نمود.
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جدول 1ـ جدول نگهداری سیستم اتوپایلوت
موارد نگهداری

نقاط مورد چک

 1از ریختن مایعات بر روی سیستم خودداری و احتماالت بررسی شود.
 ٢از منبع تولید حرارت دور نگهدارید.
 ٣هوا در اطراف آن جریان داشته باشد (موانع برطرف شود).
 ٤با توجه به محیط شرجی هر دو ماه یک بار تمام اطالعات کابل ها از تمام
جهات چک شوند.
 ٥در شناورهای کوچک با توجه به لرزش شدید شناورها هر یک ماه یک
بار تمام کابل ها ،کانکتورها و اتصاالت چک و از محکم بودن آنها اطمینان
حاصل شود.

واحد اپراتوری و واحد

 1هر ماه یکبار اتصاالت آن به سکان چک و محکم شود.
 ٢تنظیمات  OFF SETهر ماه یک بار انجام شود.
 ٣در شناورهای کوچک به علت قرار گرفتن در محیط سرباز نسبت به احتماالت
ضربه چک شود.
   ٤در شناورهای کوچک به علت قرار گرفتن در محیط سرباز هر هفته یک بار
تمیز شود.

واحد فید بک سکان

 7عیب یابی و تعمیرات سیستم اتوپایلوت
در این سیستم جهت عیب یابی امکانات نرم افزاری
گذاشته شده است .این امکانات در گزینه منو ( )MENU
و در قسمت تست (  )TESTآورده شده است که با
استفاده از زیر منوی تست ( )TESTهمان طور که در
متن زیر آورده شده است واحدهای PROCESSOR
و  CONTROLLERو  HEADING SENSORو
 keyboardو  SCREENو  RUDDERرا تست و از
نتایج آن جهت انجام تعمیرات استفاده می شود .با انتخاب
هر یک از این گزینه ها سیستم شروع به تست آن قسمت
نموده و نتایج تست را مانند شکل های  14نمایش می دهد.

تست واحد کنترل

DRIVERـC

پنجره تست سیستم

تست واحد پرسسور
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تست سنسور هدینگ

تست کی بُرد

SCREEN TEST
CIRCUIT TEST
YES ... PUSH ENTER
PPUSH MENU KEY
TO RETURN

تست صفحه نمایش

تست سکان
شکل14ـ نتایج تست قسمت های مختلف سیستم اتوپایلوت

پیامهای خطا در اتوپایلوت
جدول 2ـ پیام های خطا در اتوپایلوت سیستم اتوپایلوت
طریقۀ رفع عیب

معنی

اتصاالت داخلی بین واحد
کنترل و پرسسور را چک کنید.

ارتباط بین واحد کنترل و واحد پرسسور
بیشتر از  2ثانیه قطع شده است.

COMMUNICATION
ERROR

یکی از کلیدهای واحد کنترل
را فشار دهید.

تغذیه بیشتر از  2ثانیه قطع شده است

INSTANT POWER FAIL IS
OCCURRED

راه انداز موتور و

زاویه سکان که از rudder reference

bypass valve/clutch

آمده است بیشتر از  55درجه است.

سیستم هیدرولیک را بعد از حل
مشکل چک و rudder test
را انجام دهید.

سکان بیشتر از  3درجه در مدت 10
ثانیه با توجه به فرمان اعمال شده
نمی تواند حرکت کند.

را چک کنید.
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پیام خطا

RUDDER ANGLE ERROR

RUDDER DRIVE ERROR

واحد  rudder referenceو
کابلهای مربوطه چک شوند.

جریان پایین است که نمیشود کاربری
انجام داد

DRIVE UNIT ERROR.
PLEASE TURN OFF AND
CHECK DRIVE CIRCUIT.

 drive circuitو bypass
 circuitرا چک کنید

جریان باال و بیشتر از  50آمپر بدون
فرمان به سکان است.

DRIVE UNIT IS
OVERLOADED.
PLEASE TURN OFF AND
CHECK DRIVE CIRCUIT.

 drive unitرا چک کنید

دما در  drive unitحدود  80درجه
سانتی گراد است.

DRIVE UNIT IS
OVERHEATED.

مدارات  bypass/clutchچک
شود.

جریان در مدار bypass/clutch
بیشتر از  1/6آمپر است.

BYPASS/CLUTCH IS
OVERLOADED.

مدارات  bypass/clutchچک
شود.

جریان در مدار bypass/clutch
وجود ندارد.

DISCONNECT B/C

اتصاالت ریموت کنترل چک
شود.

فرمان از ریموت کنترل بیشتر از 55
درجه است.

FU REMOTE
CONTROLLER ERROR

حسگر هدینگ و اتصاالت
داخلی چک شود.

اطالعات هدینگ از سنسور برای بیشتر
از  600میلیثانیه نیامده است.

MISSING HEADING DATA

حسگر هدینگ چک شود.

اطالعات هدینگ بیشتر از سه بار با
خطا نشان داده شده است.

HEADING DATA ERROR

کاربری  GPSمدل (فرونو)
 1آشنايي با كليدهاي اصلي دستگاه
 :MENUبا يكبار فشار دادن اين كليد ميتوان بزرگنمايي يا
 ZOOMدستگاه را تنظيم نمود و با دو بار فشار دادن اين كليد
وارد ليست منوي اصلي دستگاه ميشويم.
 :ENTبراي ثبت آيتم ها در منو و يا وارد كردن اطالعات در
حافظه از آن استفاده ميشود.
 :DISPبراي نمايش دادن انواع مختلف حاالت نمايش صفحه   (مد)
دستگاه از آن استفاده ميشود.
 :GOTOبراي تنظيمات مقصد يا لغو كردن آن استفاده ميشود.
 :MARK / MOBبراي گذاشتن عالمت روي صفحه و براي
ثبت نقطه آدم به دريا از اين كليد استفاده ميشود.
 :DIM / PWRفشردن طوالني اين دكمه باعث روشن و
خاموش شدن دستگاه ميشود و با فشردن لحظهاي آن پنجره
مربوط به تنظيم روشنايي صفحه ظاهر ميشود.

شکل15ـ کلیدهای اصلی
دستگاه
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 ٢روشن و خاموش كردن دستگاه
دكمه  PWRرا فشار دهيد .دستگاه با زدن يك بوق روشن ميشود و آخرين مد نمايشي كه قب ً
ال
استفاده كردهايد ظاهر ميشود .اين دستگاه براي اولين بار كه روشن ميشود حدود  2دقيقه طول
ميكشد تا موقعيت خود را فیکس كند.
براي خاموش كردن دستگاه ميبايست دكمه  PWRرا  3ثانيه نگه داريد.
 ٣تنظيم روشنايي و شفافيت صفحه نمايش
وقتي دستگاه روشن است يکبار دكمه  PWRرا فشار دهيد تا پنجره مربوط به تنظيم روشنايي
باز شود .براي تنظيم روشنايي دستگاه ( )DIMMERاز كليدهاي باال و پایين کرسر (كليد چهار
جهته) استفاده كنيد و براي تنظيم ميزان شفافيت دستگاه ( )CONTRASTاز كليدهاي چپ و
راست کرسر (کلید چهارجهته) استفاده كنيد.
نكته :اگر دستگاه را در حالت حداقل كنتراست خاموش كنيم وقتي دستگاه را دوباره روشن
ميكنيد هيچ چيز نمايان نميشود كه در اين صورت بايد طبق روش فوق روشنايي و شفافيت
دستگاه را تنظيم كنيد.
 ٤انواع مدهاي نمايش
اين دستگاه داراي  5حالت نمايش ميباشد كه بسته به شرايط مختلف دريانوردي ميتوان يكي
را انتخاب نمود.
با هر بار فشار دادن دكمه  DISPحالت نمايش تغيير ميكند .مدهاي نمايش عبارت اند از:
NA.DATA. DISPLAY
1ـ مد نمايش اطالعات ناوبري
STEERING DISPLAY
2ـ مد نمايش سكان
HIGHWAY DISPLAY
3ـ مد نمايش بزرگراه
PLOTTRE DISPLAY
4ـ مد نمايش ثبت مسير
USER DISPLAY
  5ـ مد نمايش كاربر
مد نمايش كاربر را ميتوان به دو حالت 1ـ اطالعات ديجيتالي ( )DIGITAL DATAو 2ـ سرعتسنج
( )SPEED OMETERتنظيم نمود.
حال به تشریح هر کدام می پردازیم.
1ـ 4ـ مد نمايش اطالعات ناوبري :در اين حالت صفحه نمايش اطالعاتي از قبيل موقعيت برحسب
طول و عرض جغرافيايي ،راه ،سرعت ،تاريخ و زمان را نشان ميدهد.

شکل 16ـ مد نمايش اطالعات ناوبري
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2ـ4ـ مد نمايش هدايت با سكان :در اين حالت
صفحه مسیریاب ( )GPSمانند قطبنما عمل كرده
و عالوه بر درجهبندي سمت قطبنمايي اطالعاتي
از قبيل سرعت ،راه ،سمت و فاصله تا مقصد ،زمان
تقريبي رسيدن به مقصد ( ،)ETAمدت زمان الزم
براي رسيدن به مقصد ( ،)TTGساعت و حالت
عملكرد قطبنما (حقيقي يا مغناطيسي) را نيز
نمايش ميدهد.

شکل17ـ مد نمايش هدايت با سكان

3ـ4ـ مد نمايش بزرگراه :در اين حالت صفحه
نمايش وضعيت حركت كشتي به سمت مقصد مورد
نظر را به صورت سه بعدي مانند حركت در يك
بزرگراه نشان ميدهد .همچنين اطالعاتي از قبيل
سمت ،راه شناور ،فاصله ،سرعت و ميزان انحراف از
مسير را نيز نمايش ميدهد.
شکل18ـ مد نمايش بزرگراه

4ـ4ـ مد نمايش ثبت مسير :در اين حالت مسير
حركت كشتي بر روي صفحه رسم ميشود و
اطالعات جانبي از قبيل سمت و فاصله ،موقعيت و
تنظيم برد صفحه را نمايش ميدهد.

شکل19ـ مد نمايش ثبت مسير

5ـ4ـ مد نمايش كاربر :همان طور كه گفته شد مد
نمایش كاربر داراي دو وضعيت مي باشد كه كاربر
مي تواند هركدام را به دلخواه انتخاب نمايد.
الف) اطالعات ديجيتالي :در اين حالت صفحه نمايش
اطالعات ناوبري را كه كاربر ميتواند به دلخواه آنها را
انتخاب كند نشان داده ميشود .اين اطالعات شامل
1ـ ولتاژ دستگاه2 .ـ مسافت پيموده شده3 .ـ سرعت.
4ـ راه5 .ـ فاصله  6 .ـ سمت7 .ـ مدت زمان براي
رسيدن  8 .ـ زمان تقريبي رسيدن ،مي باشد.

شکل20ـ مد نمايش كاربر :الف) اطالعات
ديجيتالي
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ب) سرعت سنج :در اين حالت صفحه نمايش
مسیریاب مانند صفحه كيلومتر اتومبيل سرعت
لحظهاي شناور را نشان ميدهد .همچنين اطالعات
قابل تغييري كه در قسمت قبل گفته شد را نيز
ميتوان در گوشه چپ تصوير به دلخواه نمايش داد.
شکل21ـ مد نمايش كاربر :ب) سرعت سنج

 ٥آشنايي با منوي اصلي دستگاه
وقتي با زدن دكمه  MENUوارد منوي اصلي دستگاه ميشويد اطالعات زير نمايان ميشود.
1ـ  :WAYPOINTنقطه راه (نقاطي كه براي استفاده در دريانوردي وارد حافظه دستگاه
ميكنيم).
2ـ  :ROUTESمسيرها (در اين قسمت ترسيم مسير دريانوردي و انجام تنظيمات و تغييرات
در آن انجام ميشود).
3ـ  :PLOTTERانجام تنظيمات ثبت مسير در اين قسمت انجام ميشود.
4ـ  :ALARMSتنظيمات مربوط به هشدار هاي دستگاه از اين قسمت انجام ميشود.
  5ـ  :ERASEپاك كردن (براي پاك كردن نقاط و مسيرهاي اضافي از اين قسمت استفاده
مي كنيم).
  6ـ  :DGPSدر اين مدل مورد استفاده ندارد.
7ـ  :CALCULATEبراي محاسبه فاصله و سمت نقاط از يكديگر از اين قسمت استفاده
ميكنيم.
  8ـ  :MESSAGESپيام ها (پيام مربوط به علت هشدار زدن دستگاه و ساير پيام ها را در اين
قسمت ميتوان خواند).
9ـ  :SATELLITEوضعيت دريافت اطالعات از ماهواره.
10ـ  :USER DISPتنظيمات مد كاربر كه در باال شرح داده شد از اين قسمت انجام ميشود.
11ـ  :GPS SETUPتنظيمات حافظه دستگاه.
12ـ  :SYS SETUPتنظيمات حافظه دستگاه.
13ـ  :I/O SETUPتنظيمات حافظه دستگاه.
14ـ  :TD SETUPتنظيمات حافظه دستگاه.
6

آشنايي با برخي اختصارات در مسیریاب ()GPS
ترجمه
منبع تغذيه

كلمه كامل
POWER

PWR

SPEED

SPD

راه ـ مسير

COURSE

CSE

فاصله ـ برد

RANGE

RNG

سرعت
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اختصار

سمت

BEARING

BRG

TIME TO GO

TTG

ESTIMATED TIME ARRIVAL

ETA

EXIT

XT

MAN OVER BOARD

MOB

DIMMER

DIM

CONTRAST

CONT

DISPLAY

DISP

KNOT

KT

NAUTICAL MILE

NM

NAVIGATION

NAV

SYSTEM

SYS

شبیه سازی

SIMULATION

SIM

خودکار (اتوماتيك)

AUTOMATIC

AUTO

يارد (واحد مسافت)

YARD

YD

عرض جغرافيايي

LATITUDE

LAT

طول جغرافيايي

LONGITUDE

LONG

مدت زمان براي رفتن
زمان تقريبي رسيدن
خروج
آدم به دريا
ميزان روشنايي
شفافيت
نمايش
گره
مايل دريايي
ناوبري
سيستم

 7نقطه راه WAYPOINT
 :WPنقطه ويژهاي است در ابتدا ،وسط يا انتهاي مسير دريانوردي كه توسط كاربر وارد حافظه
دستگاه ميشود.
اين دستگاه ميتواند تا  950نقطه در حافظه ذخيره كند.
وارد كردن  WPبه حافظه به  4روش امكان پذير مي باشد.
1ـ توسط کلید چهارسویه (کرسر) در مد .PLOTTER
2ـ توسط دكمه ( MARKموقعيت خود كشتي).
3ـ از طريق منوي اصلي (( )MENUمعموليترين روش).
4ـ توسط كليد MOB
روش اول :وارد كردن  WPتوسط چهارسویه (کرسر) در مد PLOTTER
1ـ در مد پالتر کرسر را جابجا كرده و در نقطه دلخواه قرار دهيد (با جابه جا كردن کرسر موقعيت
بر حسب طول و عرض جغرافيايي در زير صفحه نوشته ميشود).
2ـ كليد  ENTرا فشار دهيد.
3ـ در پنجرۀ باز شده شماره و اسم  WPرا بنويسيد.
4ـ كليد  ENTرا فشار دهيد.
5ـ اگر ميخواهيد عالمت ويژهاي براي  WPبگذاريد کرسر را بر روي عالمت زير عبارت MARK
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برده و  ENTكرده سپس يكي از عالمت ها را انتخاب كرده و مجددا ً  ENTكنيد.
   6ـ کلید چهارسویه (کرسر) را بر روي  EXITبرده و با زدن  ENTضمن ذخيره  WPاز برنامه خارج شويد.
روش دوم :وارد كردن  WPتوسط دكمه MARK
1ـ در هر يك از مدها كه قرار داريد يكبار كليد  MARK/MOBرا فشار دهيد.
2ـ در پنجرۀ باز شده موقعيت كنوني شناور ثبت مي شود.
3ـ در صورت تمايل ميتوانيد با بردن کرسر بر روي اسم ،شماره ،عالمت و يا تاريخ و زدن ENT
تغييراتي در آنها اعمال كنيد.
4ـ در پايان کرسر را بر روي  EXITبرده و  ENTكنيد.
روش سوم :وارد كردن  WPاز طريق منوي اصلي
1ـ دكمه  MENUرا يك يا دو بار فشار دهيد تا ليست منوي اصلي ظاهر شود.
2ـ گزينه  WAYPOINTرا انتخاب و  ENTكنيد.
3ـ گزينه  LISTرا انتخاب و  ENTكنيد.
4ـ گزينه  NEWرا انتخاب و  ENTكنيد.
5ـ نام  WPرا وارد كرده و  ENTكنيد.
6ـ کرسر را به سطر دوم برده و عرض جغرافيايي  LATرا وارد كنيد.
7ـ کرسر را بر روي  EXITبرده و خارج شويد.
روش چهارم :وارد كردن  WPتوسط كليد MOB
1ـ دكمه  MOBرا بزنيد.
2ـ دكمه جهت راست کرسر را براي انتخاب  MOBبزنيد.
3ـ دكمه  ENTرا بزنيد.
4ـ گزينه  YESرا انتخاب و دكمه  ENTرا بزنيد.
5ـ در اين روش هربار كه دكمه  MOBزده مي شود اطالعات جايگزين دفعه قبل مي شود.
ايجاد تغييرات ( )EDITINGدر WAYPOINT
1ـ دكمه  MENUرا يك يا دو بار فشار دهيد تا ليست منوي اصلي ظاهر شود.
2ـ گزينه  WAYPOINTرا انتخاب و  ENTكنيد.
3ـ گزينه  LISTرا انتخاب و  ENTكنيد.
4ـ  WPمورد نظر را جهت تغييرات انتخاب و  ENTكنيد.
5ـ به وسيله کرسر شاخصه هایی (آيتم هايي) را كه می خواهید تغيير دهيد انتخاب كرده و بر روي
آنها  ENTكنيد و تغييرات را اعمال كنيد.
6ـ گزينه  EXITرا انتخاب و  ENTكنيد.
7ـ دوبار كليد  MENUرا زده تا از برنامه خارج شويد.

 8حذف يك  WAYPOINTاز فهرست.
1ـ دكمه  MENUرا يك يا دو بار فشار دهيد.
2ـ گزينه  ERASEرا انتخاب و  ENTكنيد.
3ـ گزينه  WAYPOINT/MARKSرا انتخاب و  ENTكنيد.
4ـ  WPمورد نظر را كه ميخواهيد حذف كنيد را انتخاب و  ENTكنيد.
5ـ در پنجرۀ باز شده گزينه  ERASEرا انتخاب و  ENTكنيد.
6ـ دوبار كليد  MENUرا زده تا از برنامه خارج شويد.
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 9مسير ROUTE

مسير متشكل از چندين  WPميباشد كه قرار است در دريانوردي از اين نقاط عبور كنيم .در اين
دستگاه شما ميتوانيد  50مسير را به حافظه بدهيد كه هر مسير ميتواند شامل  30دقيقه راه ()WP
باشد .ايجاد كردن مسير به چهار روش ممكن ميباشد.
1ـ ايجاد كردن مسير به وسيله موقعيت کرسر در مد PLOTTER
2ـ ايجاد كردن مسير توسط نقاط از قبل داده شده به حافظه و منوي ROUTE
3ـ ايجاد كردن مسير توسط نقاط از قبل داده شده به حافظه و منوي WAYPOINT
4ـ ايجاد كردن مسير از روي خط عبور كشتي
روش اول :ايجاد كردن مسير به وسيله موقعيت کرسر در مد PLOTTER
1ـ در مد  PLOTTERکرسر را جابه جا كنيد تا در موقعيت دلخواه قرار گيرد.
2ـ دكمه  ENTرا بزنيد.
3ـ پنجره ای باز شده در صورت تمايل ميتوانيد نام  WPو ديگر مشخصات آن را تغيير دهيد.
4ـ دكمه  ENTرا بزنيد.
5ـ پنجره ای باز شده ،گزينه ? LOGRTرا انتخاب و  ENTكنيد.
6ـ مرحله  1تا  5را براي چند نقطه ديگر با تغيير محل کرسر تكرار كنيد.
7ـ وقتي نقاط مورد نظر را وارد كرديد ،دو بار كليد  MENUرا بزنيد و از ليست MENU
گزينه  ROUTEرا انتخاب و  ENTكنيد.
  8ـ پنجره ای باز شده ،گزينه  LOGرا انتخاب و  ENTكنيد.
9ـ پنجره ای باز شده ،گزينه  MOVEرا انتخاب و  ENTكنيد.
مسير شما اكنون در قسمت  ROUTEاز منوي اصلي ذخيره شده است.
روش دوم :ايجاد كردن مسير توسط نقاط از قبل داده شده به حافظه و منوي ROUTE
1ـ دكمه  MENUرا يك يا دوبار بزنيد تا ليست منوي اصلي ظاهر شود.
2ـ گزينه  ROUTEرا انتخاب و  ENTكنيد.
3ـ پنجره ای باز شده ،گزينه  NEWرا انتخاب و  ENTكنيد.
4ـ پنجره ای روبه روي هر شماره رفته و توسط كليدهاي باال و پايين کرسر از ليست WPها نقطه
مورد نظر را جست وجو كرده و هر بار  ENTكنيد.
5ـ در پايان دو بار كليد  MENUرا زده تا از برنامه خارج شويد.

شکل8ـ ايجاد كردن مسير
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روش سوم :ايجاد كردن مسير توسط نقاط از قبل داده شده به حافظه و منوي WAYPOINT
1ـ دكمه  MENUرا يك يا دوبار بزنيد.
2ـ گزينه  WAYPOINTرا انتخاب و سپس  ENTكنيد.
3ـ گزينه  LISTيا  NEARESTرا انتخاب و  ENTكنيد.
4ـ  WPمورد نظر را از ليست انتخاب و  ENTكنيد.
5ـ در پنجره زیر گزينه ? LOG RTEرا انتخاب و  ENTكنيد.

شکل9ـ ايجاد كردن مسير

6ـ مرحله  4و  5را براي چند  WPديگر اجرا كنيد تا مسير كامل شود.
7ـ دكمه  MENUرا بزنيد.
8ـ گزينه  ROUTEرا انتخاب و  ENTكنيد.
9ـ در پنجرهاي مانند پنجره زیر گزينه  LOGرا بزنيد تا مسير ثبت شود.

شکل10ـ ايجاد كردن مسير

10ـ در پنجره باز شده بعد گزينه  MOVEرا انتخاب و  ENTكنيد.
روش چهارم :ايجاد كردن مسير از روي خط عبور كشتي
اين روش زماني استفاده ميشود كه ميخواهيم در يك مسير ناشناس دريانوردي كنيم به نحوي
كه راه برگشتمان را گم نكنيم و براي برگشتن بتوانيم از همان مسيري كه رفتهايم برگرديم.
1ـ در ابتداي حركت دكمه  MARK / MOBرا فشار دهيد تا اولين نقطه ذخيره شود.
2ـ پنجره ای باز شده در صورت تمايل تغييرات اسم  ،WPعالمت و ...را اعمال كرده و سپس گزينه
 LOGRTرا انتخاب و  ENTكنيد.
3ـ در طول مسير دريانوردي به فواصل زماني مشخصي مث ً
ال هر نيم ساعت يك بار مرحله  1و
 2را تكرار كنيد.
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4ـ وقتي به مقصد رسيديد و آخرين نقطه را وارد كرديد دكمه  MENUرا دوباره بزنيد ،گزينه
 ROUTEرا انتخاب و  ENTكنيد.
5ـ در اين پنجره گزينه  LOGرا انتخاب و  ENTكرده و در پنجره بعدي نيز گزينه  MOVEرا
انتخاب و  ENTكنيد تا مسير شما در حافظه ذخيره گردد.
 10انجام تغييرات در مسير
1ـ10ـ جايگزين كردن يك نقطه در مسير
هرگاه بخواهيم يكي از نقاط مسير را با نقطه جديدي تعويض كنيم به ترتيب زير عمل مي كنيم.
1ـ دكمه  MENUرا يك يا دو بار فشار دهيد.
2ـ گزينه  ROUTEرا انتخاب و  ENTكنيد.
3ـ مسير مورد نظر را كه ميخواهيد در آن تغييرات اعمال كنيد انتخاب و  ENTكنيد.
4ـ  WPمورد نظر را كه ميخواهيد تعويض كنيد انتخاب و  ENTكنيد.
5ـ در پنجره روبه رو گزينه  CHANGEرا انتخاب و  ENTكنيد.
6ـ دكمه  ENTرا بزنيد و  WPجديد را انتخاب و دوباره  ENTكنيد.
7ـ گزينه  EXITرا انتخاب و  ENTكنيد.
8ـ دوبار كليد  MENUرا بزنيد تا از برنامه خارج شويد.
2ـ10ـ حذف دائم يك نقطه از مسير
1ـ كليد  MENUرا يك يا دو بار بزنيد.
2ـ گزينه  ROUTEرا انتخاب و  ENTكنيد.
3ـ مسير مورد نظر را از ليست انتخاب و  ENTكنيد.
4ـ نقطهاي را كه مي خواهيد حذف كنيد انتخاب و  ENTكنيد.
5ـ در پنجره باز شده گزينه  REMOVEرا انتخاب و  ENTكنيد.
6ـ دكمه  MENUرا فشار دهيد تا از برنامه خارج شويد.
3ـ 10ـ وارد كردن يك نقطه جديد در مسير
1ـ كليد  MENUرا يك يا دو بار بزنيد.
2ـ گزينه  ROUTEرا انتخاب و  ENTكنيد.
3ـ مسير مورد نظر را از ليست انتخاب و  ENTكنيد.
4ـ  WPرا كه مي خواهيد بعد از  WPورودي (جديد) قرار بگيرد انتخاب و  ENTكنيد.
5ـ گزينه  INSERTرا انتخاب و  ENTكنيد.
6ـ  WPجديد را انتخاب و  ENTكنيد.
7ـ دكمه  MENUرا فشار دهيد تا از برنامه خارج شويد.
4ـ10ـ حذف كردن موقت يك نقطه در مسير
1ـ كليد  MENUرا يك يا دو بار بزنيد.
2ـ گزينه  ROUTEرا انتخاب و  ENTكنيد.
3ـ مسير مورد نظر را از ليست انتخاب و  ENTكنيد.
4ـ  WPرا كه مي خواهيد موقتاً حذف شود انتخاب و  ENTكنيد.
5ـ گزينه  SKIPرا انتخاب و  ENTكنيد .عالمت * در كنار  WPحذف شده ظاهر ميشود.
6ـ دكمه  MENUرا فشار دهيد تا از برنامه خارج شويد.
7ـ براي اينكه  WPحذف شده را دوباره فعال كنيد بند  1تا  4را يك بار ديگر اجرا كنيد و اين
بار گزينه  SKIP OFFرا انتخاب و  ENTكنيد و بعد ،از برنامه خارج شويد.
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شکل11ـ حذف كردن موقت يك نقطه در مسير

  5ـ10ـ حذف كردن كامل يك مسير
1ـ دكمه  MENUرا يك يا دو بار فشار دهيد.
2ـ گزينه  ERASEرا انتخاب و  ENTكنيد.
3ـ گزينه  ROUTEرا انتخاب و  ENTكنيد.
4ـ مسيري را كه ميخواهيد حذف كنيد انتخاب كنيد چنانچه ميخواهيد همه مسيرها را حذف
كنيد گزينه  ALLرا انتخاب كنيد.
5ـ دكمه  ENTرا فشار دهيد پنجره ای باز شده از شما
پرسيده ميشود آيا مطمئن هستيد؟ گزينه  YESرا
انتخاب و  ENTكنيد.
6ـ دكمه  MENUرا فشار دهيد تا از برنامه خارج شويد.
 6ـ10ـ تنظيم بزرگ نمايي در مد پالتر و بزرگراه
( )ZOOM
شما ميتوانيد در مد نمايش پالتر محدوده برد دستگاه را از  0/2مایل الی  320مايل تغيير دهيد
و همچنين اين محدوده را در مد بزرگراه از  0/2مايل الي  16مايل تغيير دهيد كه در بردهاي
كمتر از  0/5به يارد نشان داده ميشود.
1ـ در هر يك از مدهاي پالتر يا بزرگراه دكمه  MENUرا يك بار فشار دهيد.
2ـ پنجره ای باز شده با عالمت جهت باالي کرسر  برد را زياد و با عالمت جهت پایين کرسر
برد را كاهش دهيد.
3ـ دكمه  ENTرا بزنيد.
نکته
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١ـ در مد پالتر اگر به مدت  6ثانيه به کرسر دست نزنيد .عالمت آن روي صفحه
پاک ميشود و به محض اولين تماس دوباره ظاهر ميشود .در سمت چپ پنجره
پالتر هنگامي كه کرسر فعال باشد سمت و فاصله كشتي (مركز صفحه) نسبت
به موقعيت کرسر نوشته ميشود و هنگامي كه کرسر غيرفعال ميباشد راه و
سرعت شناور به جاي آن نوشته ميشود.
٢ـ گزينه  SHIP TO CENTERدر پنجره بزرگ نمايي ( )ZOOMكار انتقال
شناور به مركز صفحه را انجام ميدهد.

 11تنظيمات منوي PLOTTER

براي تنظيمات منوي پالتر به ترتيب زير عمل
مي كنيم:
1ـ دكمه  MENUرا يك يا دو بار فشار دهيد تا
ليست منوي اصلي ظاهر شود.
2ـ گزينه  PLOTTERرا انتخاب و  ENTكنيد تا
پنجره زیر باز شود.
3ـ با اينتر كردن بر روي سطر اول يعني گزينه
 TRACK RECميتوانيد يكي از حاالت صفحه
شکل12ـ تنظيمات منوي PLOTTER
بعد را انتخاب كنيد.
* :OFFدستگاه مسير حركت شناور را ثبت نميكند.
*  :DISTANCEدستگاه مسير حركت را با توجه به مسافتي كه در سطر دوم ()INTERVAL
برايش تعريف نمودهايد ثبت مي كند (در مثال فوق هر  10مايل يك نقطه ثبت گذاشته ميشود).
* :AUTOدستگاه مسير حركت را به طور خودکار و براساس بردي كه براي دستگاه تنظيم شده
است ثبت مي كند.
4ـ در سطر سوم و در قسمت  BRG.REFشما مي توانيد مرجع سمت را قطب نمايي ()MAG
و يا حقيقي ( )TRUEتنظيم نمایيد.
5ـ در سطر چهارم اگر مرجع سمت قطب نمايي باشد ،ميزان انحراف قطبنمايي را وارد مي كنيد.
6ـ در سطر پنجم مشخص ميكنيد مقصدي كه روي صفحه ظاهر ميشود همان مقصدي باشد
كه با فرمان  GO TOصادر ميشود.
7ـ در سطر ششم مسافت طي شده نمايش داده ميشود كه ميتوانيم آن را از اينجا صفر كنيم.
 12ناوبري NAVIGATION
تاكنون آموختيم كه چگونه نقاط و مسيرهاي مورد
نياز در دريانوردي را وارد حافظه دستگاه كنيم.
حال براي استفاده عملي از اين نقاط و مسيرها در
دريانوردي ها به روش هاي زير عمل ميكنيم.
1ـ12ـ تعيين مقصد به وسيله کرسر
1ـ دكمه  GOTOرا بزنيد تا پنجره روبه رو باز شود.
2ـ در پنجرۀ باز شده گزينه  CURSORرا انتخاب
كنيد.
3ـ دكمه  ENTرا بزنيد صفحه نمايش پالتر در
حالي كه يك عالمت سؤال كنار عالمت کرسر است
نمايش داده ميشود.
4ـ عالمت کرسر را در موقعيت موردنظر قرار دهيد.
5ـ دكمه  ENTرا بزنيد تا خط بين مبدأ و مقصد
ترسيم گردد		 .
2ـ12ـ تعيين مقصد به وسيله نقاط WP
1ـ دكمه  GOTOرا بزنيد.
2ـ در پنجرۀ باز شده گزينه LISTـ WPTيا NEARـ WPTرا انتخاب كرده و  ENTكنيد.

175

3ـ  WPرا كه ميخواهيد به عنوان مقصد در نظر بگيريد انتخاب كرده و  ENTكنيد.
اكنون در همه مدهاي نمايش راه و فاصله شما تا نقطه مقصد و برخي اطالعات جانبي ديگر
مشخص ميباشد و ميتوانيد از آن در دريانوردي استفاده كنيد.
3ـ12ـ تعيين مقصد با توجه به مسيرهاي داده شده به حافظه ()ROUTE
1ـ دكمه  GOTOرا بزنيد.
2ـ گزينه  ROUTEرا انتخاب و  ENTكنيد.
3ـ مسير مورد نظر را انتخاب كنيد.
4ـ دكمه  ENTرا بزنيد تا پنجره  FORWARDباز شود.
5ـ گزينه  FORWARDرا براي مسير رفت و يا گزينه  REVERSEرا براي مسير برگشت
انتخاب كنيد و  ENTرا بزنيد.
اكنون در همه مدهاي نمايش اطالعات مربوط به مسير انتخابي شما آماده ميباشد و ميتوانيد از
آن در دريانوردي استفاده كنيد.
4ـ12ـ كنسل كردن مقصد
1ـ دكمه  GOTOرا بزنيد.
2ـ گزينه  OFFرا انتخاب و  ENTكنيد.
 13هشدارها ALARMS

در اين دستگاه  7نوع هشدار وجود دارد .وقتي يكي از هشدارها فعال مي شود ،صداي بوق شنيده
مي شود و نام هشدار و آيكن آن در صفحه نمايش داده ميشود .شما با فشار دادن يكي از دكمه ها
ميتوانيد صداي هشدار را قطع كنيد ولي آيكن هشدار تا زماني كه علت اصلي هشدار از بين رفته
و يا آن را از طريق  MENUغير فعال نكردهايد روي صفحه باقي ميماند .شما ميتوانيد از طريق
گزينه  MESSAGEدر ليست  MENUنوع هشدار را تشخيص دهيد.
انواع هشدار ها عبارت اند از:
1ـ هشدار رسيدن به نقطه مورد نظر ()ARV
2ـ هشدار لنگر ()ANC
3ـ هشدار خروج از مسير ()XTE
4ـ هشدار سرعت ()SPEED
5ـ هشدار DGPS
6ـ هشدار زمان ()TIME
7ـ هشدار مسافت ()TRIP
نکته

هشدار رسيدن و هشدار لنگرگاه در يك گزينه آمده اند و شما در هر لحظه
فقط يكي از آن دو را ميتوانيد استفاده كنيد و با همديگر فعال نمي شوند.

حال با نحوه فعال كردن هريك از هشدار ها آشنا مي شويم.
1ـ13ـ هشدار رسيدن به مقصد ()ARV
اين هشدار به شما خبر مي دهد كه به مقصد نزديك شدهايد مث ً
ال شما تعيين ميكنيد كه  2مايل
مانده به مقصد دستگاه براي شما بوق بزند.
1ـ دكمه  MENUرا يك يا دو بار فشار دهيد.
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2ـ گزينه  ALARMرا انتخاب و  ENTكنيد.
3ـ سطر دوم ( )ARV/ANCرا انتخاب و  ENTكنيد.
4ـ گزينه  ARVرا انتخاب و  ENTكنيد.
5ـ فاصله قبل از رسيدن به مقصد را كه ميخواهيد دستگاه براي شما بوق
بزند را از ( 0/01الي  )99/99مايل به دلخواه تعيين كرده و  ENTكنيد
(مث ً
ال  3مايل).
  6ـ كليد  MENUرا دو بار فشار دهيد تا از برنامه خارج شويد.
اكنون هشدار  ARVشما فعال است و به محض اينكه به  3مايلي مقصدي كه توسط كليد
 GOTOبراي دستگاه تعريف نموده ايد برسيد دستگاه شروع به هشدار زدن مي كند.
لحظه شروع هشدار
نقطه مقصد
فاصله تعیین شده قبل از مقصد
شکل13ـ هشدار رسیدن به مقصد

2ـ 13ـ هشدار لنگرگاه ()ANC
اين هشدار به شما خبر ميدهد زماني كه شناورتان
در لنگر است از جاي خود حركت كرده و لنگر
كشيده شده است .فاصله ايمني را كه شناور نبايد
بيشتر از آن جابهجا شود را تعيين مي كنيد .اگر
شناور بيشتر از اين مقدار جابهجا شد دستگاه
هشدار ميزند.
1ـ دكمه  MENUرا يك يا دو بار فشار دهيد.
2ـ گزینه  ALARMرا انتخاب و  ENTکنید
3ـ سطر دوم ( )ARV/ANCرا انتخاب و ENT
كنيد.
4ـ گزينه  ANCرا انتخاب و  ENTكنيد.
5ـ مسافتي را كه ميخواهيد شناور بيشتر از آن
جابه جا نشود را از ( 0/01الي  )99/99مايل به
دلخواه تعيين كرده و  ENTكنيد (شعاع لنگر).
6ـ كليد  MENUرا دو بار فشار دهيد تا از برنامه
خارج شويد.

شکل14ـ هشدار

لحظه شروع هشدار

نقطه لنگر شعاع لنگر
شکل15ـ هشدار لنگرگاه
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3ـ 13ـ هشدار خروج از مسير ()XTE
اين هشدار به شما خبر ميدهد كه شناور از مسيري كه قب ً
ال برايش تعريف كردهايد و ميبايست بر
روي آن حركت كند خارج شده است .در اين هشدار شما مسافتي را كه شناور مجاز است از مسير
خارج شود تعيين مي كنيد اگر شناور بيشتر از اين مسافت خارج شود دستگاه هشدار مي زند.
1ـ دكمه  MENUرا يك يا دو بار بزنيد.
2ـ گزينه  ALARMرا انتخاب و  ENTكنيد.
3ـ گزينه  XTEرا انتخاب و  ENTكنيد.
4ـ گزينه  ONرا انتخاب و  ENTكنيد.
5ـ مسافت مورد نظر را از ( 0/01الي  )99/99مايل تعيين كرده و  ENTكنيد.
6ـ دو بار كليد  MENUرا فشار دهيد.
حد مجاز انحراف شناور از مسیر
مبدأ

مقصد

لحظه شروع هشدار
شکل16ـ هشدار خروج از مسير

4ـ 13ـ هشدار سرعت ()SPEED
اين هشدار به شما نشان ميدهد سرعت فعلي شناور از مقداري كه شما تعيين كرده ايد كمتر يا
بيشتر (بسته به نوع تنظيم) شده است.
1ـ دكمه  MENUرا يك يا دو بار بزنيد.
2ـ گزينه  ALARMرا انتخاب و  ENTكنيد.
3ـ گزينه  SPEEDرا انتخاب و  ENTكنيد.
4ـ يكي از گزينه هاي زير را انتخاب كنيد.
 :OFFهشدار غير فعال است.
 :LOكمتر از سرعت تعيين شده.
 :HIبيشتر از سرعت تعيين شده.
5ـ پس از انتخاب  LOيا  HIدو بار  ENTكنيد.
6ـ سرعت مورد نظر را از ( 0/1الي  )99/99گره تعيين كرده و  ENTكنيد.
7ـ دكمه  MENUرا دو بار بزنيد.
5ـ     13ـ هشدار DGPS
سيستم  DGPSهنگامي است كه به جاي ماهواره از چندين ايستگاه زميني براي پيدا كردن
موقعيت استفاده ميشود.
بنابراين وقتي سيگنال هاي دريافتي از ايستگاهها ضعيف باشند در صورت فعال بودن اين هشدار
دستگاه بوق ميزند كه براي غير فعال كردن آن ميبايست گزينه  OFFرا انتخاب كرد.
6ـ 13ـ هشدار زمان ()TIME
اين هشدار به شما خبر ميدهد كه زمان تعيين شده فرا رسيده است و عملكرد آن مانند يك
ساعت زنگدار معمولي ميباشد كه شما آن را براي ساعت مشخصي تنظيم مي كنيد.
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1ـ دكمه  MENUرا يك يا دو بار بزنيد.
2ـ گزينه  ALARMرا انتخاب و  ENTكنيد.
3ـ گزينه  TIMEرا انتخاب و  ENTكنيد.
4ـ گزينه  ONرا انتخاب و  ENTكنيد.
5ـ زمان مورد نظر را وارد كرده و  ENTكنيد.
6ـ دو بار كليد  MENUرا بزنيد.
 14هشدار مسافت ()TRIP
اين هشدار به شما خبر ميدهد كه شناور به ميزان مسافتي كه از قبل براي دريانوردي تعيين
كرده بوديد رسيده است.
مثال (1ـ :)2اگر مخزن سوخت شناور شما به اندازه  40مايل دريانوردي ظرفيت دارد ميتوانيد
در ابتداي حركت اين هشدار را بر روي  20مايل تنظيم كنيد تا پس از گذشت  20مايل
دريانوردي و مصرف شدن نصف باك با هشدار دستگاه با خبر شويد كه فقط به اندازه برگشت
ذخيره سوخت داريد.
1ـ دكمه  MENUرا يك يا دو بار بزنيد.
2ـ گزينه  ALARMرا انتخاب و  ENTكنيد.
3ـ گزينه  TRIPرا انتخاب و  ENTكنيد.
4ـ گزينه  ONرا انتخاب و  ENTكنيد.
5ـ مسافت مورد نظر را از ( 1الي  )999مايل تعيين كرده و  ENTكنيد.
6ـ دو بار كليد  MENUرا بزنيد.
 15تنظيم صداي بوق دستگاه
1ـ دكمه  MENUرا يك يا دو بار بزنيد.
2ـ گزينه  ALARMرا انتخاب و  ENTكنيد.
3ـ گزينه  BUZZERرا انتخاب و  ENTكنيد.
4ـ يكي از گزينههاي زير را انتخاب و  ENTكنيد.
 :SHORTدو بوق كوتاه
 :LONGسه بوق بلند
 :CONSTANTبوق مداوم
5ـ دكمه  MENUرا دو بار بزنيد.
 16محاسبات CALCULATION
1ـ   16ـ محاسبه فاصله و سمت بين دو نقطه
1ـ دكمه  MENUرا يك يا دو بار فشار دهيد
تا ليست منوي اصلي ظاهر شود.
2ـ گزينه  CALCULATEرا انتخاب و ENT
كنيد.
3ـ پنجره ای باز شده (شکل )17بر روي سطر
اول  ENTكرده گزينه  WAYPOINTرا
انتخاب و مجددا ً  ENTكنيد.

شکل17ـ محاسبات CALCULATION

179

4ـ بر روي سطر دوم  ENTكنيد و در قسمت  FROMنقطه مبدأ را وارد كرده (توسط کرسر)
و مجددا ً  ENTكنيد.
ً
5ـ بر روي سطر سوم  ENTكنيد و در قسمت  TOنقطه مقصد را وارد كرده و مجددا  ENTكنيد.
6ـ بر روي سطر چهارم  ENTكنيد تا در قسمت  SPDپنجره روبهرو باز
شود.
7ـ اگر براي سرعت شناور  AUTOرا انتخاب كنيد در محاسبات متوسط
سرعت شناور لحاظ مي شود و با انتخاب  MENUميتوانيد سرعت را
به دلخواه وارد كنيد.
نکته

سرعت متوسط شناور در قسمت  GPS SETUPتنظيم مي شود.

8ـ براي وارد كردن سرعت گزينه  MENUرا انتخاب و  ENTكرده بعد سرعت را وارد و مجددا ً
 ENTكنيد.
9ـ با وارد كردن سرعت محاسبات انجام شده و اطالعات  :TTGمدت زمان براي رفتن به مقصد،
 :ENTزمان تقريبي رسيدن به مقصد :RNG ،فاصله بين دو نقطه و  :BRGسمت دو نقطه از
هم نمايش داده مي شود.
10ـ دوبار كليد  MENUرا بزنيد تا از برنامه خارج شويد.
2ـ   16ـ محاسبه فاصله و زمان عبور بين نقطه ابتدا و انتهاي يك مسير
1ـ دكمه  MENUرا يك يا دو بار فشار دهيد تا ليست منوي اصلي ظاهر شود.
2ـ گزينه  CALCULATEرا انتخاب و  ENTكنيد.
3ـ پنجره ای باز شده (شکل )18بر روي سطر اول  ENTكرده گزينه  ROUTEرا انتخاب و
مجددا ً  ENTكنيد.
4ـ بر روي سطر دوم  ENTكرده و مسير مورد نظر را از ليست مسیرها به وسیله کرسر انتخاب
کنید و کلید  ENTرا بزنید.
  5ـ بر روی سطر سوم  ENTکنید و پنجره  SPEEDرا باز کنید.
  6ـ گزینه  AUTOیا  MANرا انتخاب کنید
( AUTOبرای سرعت متوسط کشتی استفاده
میشود و  MANبرای به دست آوردن سرعت
به صورت دستی استفاده میشود).
7ـ دکمه  MENUرا دو بار فشار دهید تا
عملیات تمام شود.

شکل18ـ محاسبه فاصله و زمان عبور بين نقطه
ابتدا و انتهاي يك مسير
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کلیدها و مکان نما
		

مکان نما

کلید Do

کلیدهای More

صفحه کلید

شکل 1

الف) کلیدها:
کلیدهای روی صفحه کلید در حقیقت بخشی از کلیدهایی است که هر کاربر می تواند از آنها در
هنگام کار استفاده کند و بخش دیگر نیز بر روی صفحه نمایش قرار دارند و می توان توسط مکان
نما و کلیدهای روی آن استفاده کرد.
کلیدهایی که بر روی صفحه وجود دارند شامل کلیدهای زیر است که باتوجه به اینکه از قبل با
بسیاری از آنها آشنا هستید به اختصار توضیح می دهیم.
 :Tuneتنظیم دستی گیرنده رادار ،که در حقیقت تنظیم دستی کالیسترون انعکاسی است و با
انجام کلیک روی گزینه مورد نظر روی صفحه نمایش می توان آن را در حالت خودکار قرار داد.
 : Gainتنظیم مدار تقویت کننده ویدئو ،با تنظیم این کلید می توان ضریب تقویت مدار تقویت
کننده ویدئو را باال برد و این کلید نیز به صورت یک گزینه و کلید روی صفحه نمایش وجود دارد.
 :Anti-Clutter Seaحذف تداخل نویزهای بازتابش شده از امواج دریا در دریای طوفانی ،با این
کلید هم می توان مقداری از نویزهای موجود در  PPIرا نیز حذف کرد .این کلید نیز بر روی صفحه
نمایش به صورت یک گزینه وجود دارد و می توان با کلید  Moreآن را در حالت خودکار قرار داد.
 :Anti-Clutter Rainحذف تداخل نویزهای بازتابش شده از هوای بارانی و ابرهای نزدیک
سطح زمین ،این کلید نیز بر روی صفحه نمایش وجود دارد و می توان با استفاده از کلید More
آن را در حالت خودکار قرار داد.
در سمت راست صفحه چند کلید وجود دارد که برای فعال یا غیر فعال کردن مدهای مختلف از
آنها می توان استفاده کرد برای فعال کردن هر مد بایستی آن را به مدت  3تا  5ثانیه فشار داده و
نگه دارید.این مدها عبارت اند از:
 : Radarدر این صفحه نمایش در حالت نرمال رادار قرار دارد و  PPIو منوهای تنظیمات رادار
در آن فعال هستند.
 :Chartدر این مد صفحه نمایش در حالت  Chart Pilotقرار دارد و می توان از امکانات آن
استفاده کرد.
 : Conningدر این مد صفحه نمایش در حالت  Conning Pilotقرار دارد و صفحه نمایش نمایشگرهای
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مختلفی را که توسط سنسورهای مربوطه به صفحه نمایش وصل شده اند را نمایش میدهد.
 : Eventبا این کلید می توان منوهای  Position Fix ،Print Screenرا انتخاب یا آنها را حذف
کرد.
 : Brillبرای تنظیم نور صفحه کلید و تنظیم نور بخش های مختلف می توان از این کلید استفاده
کرد که در بخش تنظیمات  Brillianceبه آنها اشاره خواهد شد.
 :Vectorبا این کلید می توان با باال بردن زمان ،طول بردار اهداف و شناورخودی را افزایش یا
کاهش داد و نسبی یا حقیقی بودن آن را نیز تعیین کرد.
 : Rangeتنظیم برد رادار با استفاده از کلیدهای باال رو و پایین رو این کلید انجام پذیر است.
 :Video Offبا فشردن و نگه داشتن این کلید می توان به صورت لحظه ای اکوی اهداف را بر روی
 PPIحذف کرد.
 : Synthetic Offبا فشردن و نگه داشتن این کلید می توان به صورت لحظه ای کلیه نمادها و
شکلک ها و خطوط روی  PPIرا به جز اکوی اهداف حذف کرد.
 :Off Centerبا این کلید میتوان مرکز را که همان ناو خودی است از مرکز  PPIخارج نمود و
در هر نقطهای که مکاننما وجود دارد قرار داد .و با فشردن کلید  Centerمجددا ً آنرا به مرکز PPI
برگردانید.
 )ACQUISITION TARGET( :ACQ TGTبا فشردن این کلید می توان اهداف را ردگیری
کرد .ابتدا مکان نما را روی هدف موردنظر قرار داده سپس این کلید را فشار می دهیم .در این
حالت با کلید  Moreمنویی در سمت راست صفحه نمایش باز می شود و می توان بر حسب نیاز
یا به دلخواه یکی از منوها را انتخاب کرد.
 )Variable Range Marker( :VRMبا این کلید میتوانید دو حلقه فاصله را فعال کرده و فاصله
اهداف تا کشتی خودی و دیگر اهداف را محاسبه کنید .در ضمن این کلید بر روی صفحه نمایش
نیز قابل استفاده است.
 )Electronic Bearing Lines( :EBLبا این کلید میتوانید دو خط سمت الکترونیکی را فعال
یا غیر فعال کنید و با آنها سمت اهداف مختلف را مشاهده نمایید .در ضمن این کلید روی صفحه
نمایش نیز وجود دارد.
 ،Acknowledging Alarm : ACK Alarmبا این کلید که در روی صفحه نمایش نیز وجود
دارد کاربر می تواند هشدار ها را تأیید و صدای هشدار را قطع نماید و به این معناست که کاربر از
وجود اشکال مربوطه اطالع دارد.
مکان نما و کلیدهای آن:
در کنار توپی گرداننده مکان نما سه عدد کلید وجود دارد (شکل .)1هر عملی روی صفحه نمایش
توسط حرکت مکان نما شروع می شود که مکان نما را روی یک متن ،عدد ،عالمت و یا هر مکان
دیگر مورد نظر روی  PPIقرار داده و عمل مورد نظر را انجام می دهیم .حرکت بعدی برای انجام
کار ،همیشه فشار دادن یکی از کلیدها می باشد که اصطالحاً به آن کلیک کردن می گوییم .مکان
نما روی  PPIبه شکل به اضافه  +و در بیرون آن به شکل دست یا به صورت نوک پیکان می باشد.
نکته
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مکان نما دارای یک مکان استراحت است که اگر به مدت  30ثانیه از آن استفاده
نکنیم به آنجا می رود این محل بیرون  PPIو در زیر گزینه  ACQ TGTمی باشد.

در زیر به اختصار کارکرد آنها را شرح می دهیم:
 : More keysکلیدهای  Moreکه دو عدد در سمت راست و چپ قرار دارند دارای کارکرد
یکسان بوده و منظور از دو عدد برای استفاده توسط کاربران راست دست و یا چپ دست می باشد.
توسط مکان نما و یکی از این کلیدها کاربر می تواند بر روی بعضی از گزینه ها قرار گرفته و کلید را
فشار داده و از منوی باز شده یکی را بر طبق نیاز انتخاب نماید و برای تأیید انتخاب خود بایستی
از کلید بزرگ تر استفاده کند .بیشترین کاربرد این کلیدها در باز نمودن زیر منوها می باشد.
 : Do Keyکلید  DOپرکاربردترین کلید به همراه مکان نما می باشد .از این کلید می توان برای
تأیید عملیات کلیدهایی که روی صفحه نمایش وجود دارند استفاده کرد .بیشتر آیکون ها و
کلید ها به این کلید واکنش نشان می دهند .به طور مثال برای افزایش مقدار  Gainبا مکان نما
روی نوار مربوطه قرار گرفته و با فشار دادن کلید  Doو حرکت مکان نما می توان مقدار ضریب
بهره را افزایش داد.
 ARPAچیست؟
در گذشته دستگاه های کمک ناوبری و رادارهای غیر خودکار فراوانی ساخته شدند اما هیچ کدام
از آنها الزامات و شرایط مدنظر  IMOرا نداشتند تا اینکه سیستم  ARPAظهور کرد .این سیستم
برخالف آنچه که تصور می شود یک رادار نیست بلکه یک سیستم کمکی است و در حقیقت
صنعت رایانه است که به کمک سیستم های راداری آمده است و بسیاری از مشکالت ناوبری در
زمینه های ردیابی اهداف ،مراقبت های پی در پی آنها و آنالیز کردن اطالعات مربوطه در مواقع
ترافیک های سنگین را حل کرده است.
اجزای سیستم ARPA
سامانه  ARPAبه سه بخش اصلی زیر تقسیم می شود (شکل:)2
الف)  :Basic Radarدر این بخش هرگونه اطالعات تصویری بر روی صفحه  PPIنمایش داده

می شود .این بخش همان رادار است که می توان آن را به صورت مجزا نیز مورد استفاده قرار داد.
ب)  : Auto Trackاین بخش شامل مراحلی جهت به دست آوردن اطالعات مربوط به هدف و
ذخیره آنها در حافظه رایانه سیستم است .حجم اطالعات مربوط به اهداف بر روی صفحه رادار
بستگی به ظرفیت حافظه رایانه دارد.
پ)  :Syntheticاین بخش شامل اطالعات ترکیبی است که جزییات یک هدف نظیر past position
 ...,Vector, Trail,و تمام عالئمی را که کاربر و سیستم بر روی صفحهنمایش ترسیم میکند را نمایش
میدهد.
Basic Radar

Auto Track

TX/RX

PPI
Synthetics

شکل 2ـ اجزای سامانه ARPA
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تنظیمات رنگ و شفافیت:
برای این منظور می توان روی منوی  Brillکلیک کرد
تا زیر منوهای مربوطه باز شود و تنظیمات زیر را انجام
داد (شکل .)3با انجام کلیک  DOبرروی نوار مربوط به
هر کدام از آنها و حرکت مکان نما مقدار آنها را کم یا
زیاد کرد:
 :Lampsنور المپهای زیر صفحه کلید را کم و زیاد میکند.
 :Dataنور گزینههای روی صفحهنمایش را تغییر میدهد.
 :Scaleنور اعداد اطراف  PPIرا تنظیم می کند.
 :Videoنور و شفافیت اهداف را کم و زیاد می کند.
 :Symbolsنور نمادها را تنظیم می کند.
 :Markerنور خطوط و مارک ها را تغییر می دهد.
شکل3
 :Map/Chartنور نقشه و چارت را تنظیم می کند.
در ضمن می توان صفحه نمایش را در روز یا شب تغییر
وضعیت داد و با انجام کلیک  Moreروی گزینه  Dayیا
 Nightصفحه نمایش را در سه حالت مختلف زیر تغییر حالت داد( .شکل)4
1ـ  BRIGTHروشن
2ـ  NORMALعادی
3ـ  DARKتاریک

شکل 4

انتخاب مدهای  Course up-North up-Head upو حاالت  True motionو Relative motion
 PPIرا می توان در مدهای مختلف استفاده کرد که هر کدام در شرایط مخصوص و به دلخواه
کاربر می باشد.
 :Head upاین حالت که با قطع شدن سیگنال جایرو یا به انتخاب کاربر فعال می شود ،شمال یا
همان صفر در باالی صفحهنمایش قرار گرفته و راه ناو خودی نیز به سمت شمال می باشد و کلیه
محاسبات نسبی است و حالت  TMرا نمی توان انتخاب کرد.
 :Course Upدر این حالت راه یگان خودی در باالی  PPIقرار دارد و می توان حاالت  TMو
 RMکه به ترتیب حاالت حرکت واقعی و نسبی را نشان می دهند ،انتخاب کرد.
 :North Upدر این حالت شمال حقیقی در باالی  PPIقرار دارد و خط روبه رو راه یگان خودی
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را نشان می دهد .در این حالت هم می توان دو وضعیت  TMو  RMرا انتخاب کرد.
تفاوت حاالت  TMو  RMدر این است که وقتی حالت حرکت واقعی را انتخاب می کنیم یکان
خودی نیز براساس سرعت وارد شده به آن به صورت دستی یا دریافت شده از سرعت سنج یکان بر
روی  PPIحرکت می کند و از کنار اهداف ثابت یا اهداف با سرعت کم عبور می کند ،این حرکت تا
 %75صفحهنمایش ادامه پیدا می کند و سپس به طور خودکار  Resetمی شود و اگر کاربر بخواهد
آن را به طور دستی  Resetکند کاربر بایستی روی گزینه  TM Resetکلیک  DOانجام دهد.
نحوه ردگیری اهداف:
برای ردگیری اهداف میتوان به دو روش عمل کرد ،خودکار و دستی ،در حالت خودکار بایستی
بر   روی  PPIبا کلید  Moreکلیک کرد و از منوی زیر (شکل )5دو حالت  Set line1و یا Set line 2
را انتخاب کرد و با قرار دادن مکاننما در لبه خط و کلیک  DOو حرکت مکاننما آنرا بهدلخواه تا
فاصله  20Nmتنظیم کرد.
برای حالت دستی بایستی مکان نما را روی هدف مورد نظر قرار داد و کلید  ACQ TGTرا
روی صفحه کلید فشار داد یا اینکه توسط مکان نما و کلیک  DOو گزینه  ACQ TGTرا
روی صفحه نمایش به حالت فعال (سبز رنگ)
درآورد و سپس روی هدف موردنظر کلیک
انجام داد ،بعد از انجام این عمل می توانید با
قرار دادن مکان نما روی هدف موردنظر و انجام
کلیک  Moreگزینه  show Target Dataرا
انتخاب کنید تا اطالعات هدف بعد از چند ثانیه
در سمت راست صفحه نمایش نشان داده شود
و روی  PPIنیز برای هدف عالمت شناسایی
مشخص می گردد که می توان آن را تغییر داد.
کاربر می تواند هم زمان اطالعات دو هدف را
رؤیت نماید یا اینکه اطالعات هشت هدف را
شکل5
به صورت کشویی مشاهده کند.
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شایستگیهای دریانوردی

در کل 36 ،ماه خدمت دریایی یا  30ماه اگر  6ماه افسر
اول باشد (حداقل  6ماه پس از اخذ مدرک افسر اولی)
در کل 36 ،ماه خدمت دریایی یا
 30ماه اگر  6ماه افسر اول باشد
( 12ماه از خدمت ،باید در
کشتی های  GT<3000باشد)

فرمانده

GT>3000

 12ماه خدمات دریایی

در کل 36 ،ماه
فرمانده
افسر اول
خدمت دریایی یا 24
GT<500
GT<500
ماه اگر  12ماه افسر
سفرهای نزدیک اول باشد (حداقل سفرهای نزدیک
 12ماه پس از اخذ
به ساحل
به ساحل
مدرک افسر اولی)

ـ دوره آموزشی
ـ آزمون کتبی
و شفاهی
ـ دوره های
جانبی

افسردوم

GT<500

سفرهای
نزدیک به
ساحل

ـ دوره آموزشی
ـ آزمون کتبی و
شفاهی
ـ دوره های جانبی
ـ خدمت دریایی با
آموزش و دفترچهٴ
کارآموزی 12 ،ماه یا
 36ماه بدون آموزش

1ـ دورهٴ آموزشی تطبیقی
2ـ دورهٴ جانبی

 6ماه خدمت دریایی
فرمانده

GT<3000

فرمانده

GT<500

سفرهای نزدیک به
ساحل

ـ دورهٴ آموزشی
ـ آزمون کتبی و
شفاهی

 18ماه خدمت دریایی

افسر دوم

GT>500

سفرهای نزدیک به
ساحل

افسر دوم

فرمانده

چوبیGT>5000

سفرهای دریایی
نزدیک به ساحل

 18ماه خدمات دریایی

در کل 42 ،ماه خدمت دریایی

ـ دورهٴ آموزشی یا  36ماه اگر  6ماه افسر اول افسر اول
ـ آزمون کتبی و
باشد (حداقل  12ماه پس از GT≤3000
شفاهی
اخذ مدرک افسر اولی)

ـ دورهٴ
آموزشی
ـ آزمون کتبی
و شفاهی
ـ دور ٴه جانبی

ـ دورهٴ آموزشی
ـ آزمون کتبی و  18ماه خدمت دریایی
غیر چوبی GT>1500
شفاهی
سفرهای دریایی
ـ دورهٴ جانبی
نزدیک به ساحل
چوبیGT>5000

افسر دوم
GT≤500

ـ دورهٴ آموزشی
ـ آزمون کتبی و شفاهی
ـ دورهٴ جانبی
ـ خدمات دریایی  9ماه با
دفترچه کارآموزی یا  36ماه

ـ دورهٴ آموزشی
ـ آزمون کتبی و شفاهی
ـ دورهٴ جانبی
ـ خدمات دریایی  6ماه

نمودار1ـ شرایط الزم جهت صدور گواهی نامه های دریانوردی ،تجاری و صیادی (عرشه و موتور)
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ـ دورهٴ آموزشی
ـ آزمون کتبی و
شفاهی
ـ دورهٴ جانبی
ـ خدمات دریایی
با آموزش و
دفترچهٴ کارآموزی
 12ماه یا  36ماه
بدون آموزش

گواهی نامههای درجه یك و دو
شرایط صدور گواهی نامه ملوان صیاد درجه یك و دو
 1گواهی نامه یا كارت فعلی :فاقد هرگونه گواهی نامه (متقاضی ملوان درجه  /)2یا ملوان درجه
( 2متقاضی ملوان درجه یك).
 ٢شرایط ورود به دوره:
ـ حداقل مدرك مقدماتی نهضت سوادآموزی.
ـ كارت سالمت پزشكی معتبر.
ـ حداقل سن  16سال.
 ٣مدارك الزم جهت تشكیل پرونده یا شركت در آزمون ادارۀ امتحانات:
ـ كپی شناسنامه (صفحه اول).
ـ كپی كارت ملی.
ـ دو قطعه عكس  3×4جدید.
ـ كپی كارت سالمت پزشكی معتبر از مراکز پزشکی داخل کشور.
ـ سوابق خدمات دریانوردی به مدت  12ماه بر روی شناور صیادی با طول  12متر.
 ٤شرایط احراز جهت صدور گواهی نامۀ ملوانی درجه یک یا دو.
ـ گذراندن موفقیت آمیزدورۀ ملوان صیاد درجه دو یا یك.
ـ جهت دریافت گواهی نامه ملوان صیاد درجه دو تمامی شرایط فوق مورد نیاز می باشد به جز
خدمات دریانوردی  12ماهه.
شرایط صدور گواهینامه كاربر موتورهای دریایی درجه یک و دو در شناورهای صیادی
 1گواهی نامه یا كارت فعلی :فاقد هرگونه گواهی نامه (متقاضی كاربر درجه  /)2كاربردرجه دو
(متقاضی كاربر درجه یك) .
 ٢شرایط ورود به دوره:
ـ حداقل مدرك مقدماتی نهضت سوادآموزی.
ـ كارت سالمت پزشكی معتبر.
ـ حداقل سن  16سال.
 ٣مدارك الزم جهت تشكیل پرونده یا شركت در آزمون ادارۀ امتحانات:
ـ كپی شناسنامه (صفحه اول).
ـ كپی كارت ملی.
ـ دو قطعه عكس  3×4جدید.
ـ كپی كارت سالمت پزشكی معتبر از مراکز پزشکی داخل کشور.
 ٤شرایط احراز جهت صدور گواهی نامه:
ـ گذراندن موفقیت آمیز دوره كاربر موتورهای دریایی درجه دو یا یك.
ـ موفقیت در آزمون های شفاهی ادارۀ امتحانات.

* جهت دریافت گواهی نامه كاربر موتورهای دریایی درجه دو تمامی شرایط فوق مورد نیاز است به
جز آزمون ادارۀ امتحانات.
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شرایط صدور ملوان صیاد درجه دو
 1گواهی نامه فعلی :ملوان عمومی .500< GT
 ٢شرایط ورود به دوره :ندارد.
 ٣مدارك الزم جهت تشكیل پرونده یا شركت در آزمون اداره امتحانات.
ـ كپی شناسنامه (صفحه اول).
ـ كپی كارت ملی.
ـ كپی كارت سالمت پزشكی از مراکز معتبر پزشکی داخل کشور.
ـ كپی كارت ملوان عمومی 500<GT
ـ سوابق خدمات دریانوردی به مدت  1سال به تأیید ادارۀ شیالت.
ـ دو قطعه عكس  3 ×4جدید.
 ٤شرایط احراز جهت صدور گواهی نامه.

* جهت دارندگان كارت شایستگی ملوان عمومی  ،500<GTدوره آموزشی ملوان صیاد درجه دو
مورد نیاز نمی باشد.

شرایط صدور گواهینامه ناخدای شناورهای صیادی كمتر از  12مترـ آبهای ساحلی
 1گواهی نامه یا كارت فعلی :فاقد هر گونه گواهی نامه دریانوردی.
 ٢شرایط ورود به دوره:
ـ حداقل سن  18سال.
ـ حداقل مدرك مقدماتی نهضت سوادآموزی.
ـ داشتن كارت سالمت پزشكی معتبر داخل کشور.
 ٣مدارك الزم جهت تشكیل پرونده یا شركت در آزمون ادارۀ امتحانات:
ـ كپی شناسنامه (صفحه اول).
ـ كپی كارت ملی.
ـ دو قطعه عكس  3×4جدید.
ـ كپی كارت سالمت پزشكی معتبر از مراکز پزشکی داخل کشور.
ـ سوابق خدمات دریانوردی به مدت 6ماه.
 ٤شرایط احراز جهت صدور گواهی نامه:
ـ گذراندن موفقیت آمیز دوره آموزشی ناخدای شناور صیادی با طول كمتر از  12متر.
ـ موفقیت در آزمون شفاهی ادارۀ امتحانات.
شرایط صدور گواهینامه كمك ناخدای شناور صیادی كمتر از  24مترـ آبهای محدود
 1گواهی نامه یا كارت فعلی :فاقد هرگونه گواهی نامه دریانوردی.
 ٢شرایط ورود به دوره:
ـ حداقل سن  18سال.
ـ داشتن كارت سالمت پزشكی معتبر از مراکز پزشکی داخل کشور.
 ٣مدارك الزم جهت تشكیل پرونده یا شركت در آزمون ادارۀ امتحانات.
ـ كپی شناسنامه (صفحه اول).
ـ كپی كارت ملی.
ـ دو قطعه عكس  3×4جدید.
ـ كپی كارت سالمت پزشكی معتبر از مراکز پزشکی داخل کشور.
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 ٤شرایط احراز جهت صدور گواهی نامه:
ـ گذراندن موفقیت آمیز دوره كمك ناخدای شناور صیادی كمتراز  24متر.
ـ موفقیت در آزمون شفاهی اداره امتحانات.
شرایط صدور گواهینامه ناخدای شناور صیادی كمتر از  24متر ـ آبهای محدود
 1گواهی نامه یا كارت فعلی  :دارابودن فرمانده چوبی كمتر از  500تن.
 ٢شرایط ورود به دوره  :ندارد.
 ٣مدارك الزم جهت تشكیل پرونده یا شركت در آزمون ادارۀ امتحانات.
ـ كپی شناسنامه (صفحه اول).
ـ كپی كارت ملی.
ـ كپی كارت سالمت پزشكی معتبر از مراکز پزشکی داخل کشور.
ـ كپی مدارك دریانوردی فرمانده چوبی كمتر از 500تن تجاری
ـ دو قطعه عكس  3×4جدید
 ٤شرایط احراز جهت صدور گواهی نامه:
ارائه گواهی نامه دوره های جانبی كمك های اولیه مقدماتی ،پیشگیری از حریق و اطفای آن ،فنون
بقا در دریا .
* سابقه صیادی به مدت یك سال به تأیید اداره شیالت

راهنمای صدور گواهینامه ملوان عمومی در
شناورهای با ظرفیت ناخالص كمتر از  500تن
 1گواهی نامه یا كارت فعلی :فاقد هرگونه گواهی نامه دریانوردی
 ٢شرایط ورود به دوره :
ـ حداقل سن  18سال.
ـ حداقل مدرك تحصیلی پنجم ابتدایی /پایانی نهضت سوادآموزی.
ـ داشتن كارت سالمت پزشكی معتبر از مراکز پزشکی داخل کشور.
 ٣مدارك الزم جهت تشكیل پرونده یا شركت در آزمون در ادارۀ امتحانات.
ـ كپی شناسنامه (صفحه اول).
ـ كپی كارت ملی.
ـ دو قطعه عكس  3×4جدید.
ـ كپی آخرین مدرك تحصیلی.
ـ كپی كارت سالمت پزشكی معتبر از مراکز پزشکی داخل کشور.
 ٤شرایط احراز جهت صدور گواهی نامه:
ـ گذراندن موفقیت آمیز دورۀ ملوان عمومی كمتر از  500تن.
شرایط صدور گواهینامه افسردوم در شناورهای با ظرفیت ناخالص كمتر از  500تن
 1گواهی نامه یا كارت فعلی :دارا بودن مدرك تحصیلی فوق دیپلم دریانوردی (عرشه).
 ٢شرایط شركت در دوره :ندارد.
 ٣مدارك الزم جهت تشكیل پرونده یا شركت در آزمون ادارۀ امتحانات.
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ـ كپی شناسنامه (صفحه اول).
ـ كپی كارت ملی.
ـ دو قطعه عكس  3×4جدید
ـ كپی مدرك تحصیلی (فوق دیپلم دریانوردی رشته عرشه)
ـ كپی كارت سالمت پزشكی معتبر از مراکز پزشکی داخل کشور.
 ٤شرایط احراز جهت صدور گواهی نامه:
ـ سابقه خدمات دریانوردی به مدت  36ماه بر روی كشتی با ظرفیت متناسب با گواهی نامه مورد
تقاضا.
یا تكمیل دفترچه كارآموزی در دریا به مدت  9ماه (به غیر از داوطلبان افسردوم كشتی های چوبی)
ـ قبولی در آزمون های كتبی و شفاهی ادارۀ امتحانات.
ـ گواهی طی دوره های جانبی :دوره پیشرفته اطفای حریق ـ اپراتوری محدود ()ROCـ ایمنی
چهارگانه ـ كمك های اولیه پزشكی.

شرایط صدور گواهینامه ملوان عمومی در
شناورهای با ظرفیت ناخالص  500تن و بیشتر
 1گواهینامه یا كارت فعلی :فاقد هرگونه گواهینامه یا دارا بودن مدرك تحصیلی دیپلم دریانوردی
(عرشه)
 ٢شرایط ورود به دوره:
ـ داشتن حداقل  18سال.
ـ داشتن كارت سالمت پزشكی معتبر از مراکز پزشکی داخل کشور.
ـ حداقل مدرك تحصیلی سیكل (پایان سوم راهنمایی)
 ٣مدارك الزم جهت تشكیل پرونده یا شركت در آزمون ادارۀ امتحانات.
ـ كپی شناسنامه (صفحه اول)
ـ كپی كارت ملی.
ـ دو قطعه عكس  3×4جدید.
ـ كپی مدرك تحصیلی سیكل (پایان سوم راهنمایی یا معادل آن) یا كپی مدرك تحصیلی دیپلم
دریانوردی (عرشه)
ـ كپی كارت سالمت پزشكی معتبر و متناسب با ظرفیت درخواستی از مراکز داخل کشور.
 ٤شرایط احراز جهت صدور گواهی نامه :
ـ ارائه گواهی طی دوره های ایمنی چهارگانه باالی  500تن.
ـ دارندگان دیپلم دریانوردی (عرشه) نیاز به گذراندن دوره نمی باشند.
ـ گذراندن موفقیت آمیز دوره ملوان عمومی.

1
٢
٣

شرایط صدور گواهینامه كاربر موتورهای دریایی
در شناورهای با قدرت موتور كمتر از  750كیلو وات

گواهی نامه یا كارت فعلی  :دارابودن مدرك تحصیلی دیپلم مكانیك دریایی.
شرایط شركت در دوره :ندارد
مدارك الزم جهت تشكیل پرونده یا شركت در آزمون ادارۀ امتحانات.
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ـ كپی شناسنامه (صفحه اول)
ـ كپی كارت ملی.
ـ  2قطعه عكس  3×4جدید.
ـ كپی مدرك تحصیلی (دیپلم مكانیك دریایی)
ـ كپی كارت سالمت پزشكی معتبر از مراکز پزشکی داخل کشور.
 ٤شرایط احراز جهت صدور گواهی نامه:
ـ موفقیت در آزمون شفاهی وكتبی ادارۀ امتحانات.

شرایط صدور گواهینامه مهندس سوم در شناورهای
با قدرت موتوركمتر از  3000كیلووات
 1گواهی نامه یا كارت فعلی  :دارابودن مدرك تحصیلی فوق دیپلم رشته مكانیك دریایی
 ٢شرایط ورود به دوره  :ندارد.
 ٣مدارك الزم جهت تشكیل پرونده یا شركت در آزمون ادارۀ امتحانات.
ـ كپی شناسنامه (صفحه اول).
ـ كارت ملی.
ـ  2قطعه عكس  3×4جدید.
ـ كپی مدرك تحصیلی فوق دیپلم مكانیك دریایی.
ـ كپی كارت سالمت پزشكی معتبر از مراکز پزشکی داخل کشور.
 ٤شرایط احراز جهت صدور گواهی نامه.
ـ تكمیل دفترچه كارآموزی به مدت  6ماه در دریا (جهت گواهی نامه مهندس سومی كمتر از
 3000كیلووات).
ـ قبولی در آزمون های كتبی و شفاهی ادارۀ امتحانات.
ـ گواهی طی دوره جانبی پیشرفته اطفای حریق (جهت گواهینامه مهندس سومی كمتر از 3000
كیلووات) كمك های اولیه پزشكی ایمنی چهارگانه .
نکته

در تمامی موارد تأیید کردن موارد باال با سازمان بنادر الزامی می باشد.
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شایستگیهای غیر فنی و جدول دروس
استدالل

یادگیری
مادام العمر

		

تصمیمگیری

یادگیری
توسعه شایستگی و دانش

حل مسئله

تفکر منطقی
تفکر انتقادی

تفکر

تفکر خالق

ویژگی شخصیتی
و اخالق حرفه ای

ایفای نقش در تیم

درک درست از سیستم
تنظیم و اصالح عملکرد

کار
تیمی

بهبود عملکرد
نوآوری و
کارآفرینی

سواد
اطالعاتی

شایستگیهای
غیرفنی

ارتباط
مؤثر

کاربرد فناوری اطالعات
آموزش
دیگران

شرکت در اجتماعات
و فعالیت ها
رهبری تیم
احترام گذاشتن به
ارزش دیگران

جمع آوری اطالعات
تفسیر و تبادل اطالعات

مسئولیتپذیری
تعالی فردی

تفکر سیستمی

سامان دهی اطالعات

درستکاری و کسب
حالل

مدیریت کار و
کیفیت

اجتماعی بودن
مهارت گوش دادن
مذاکره و مباحثه

خود مدیریتی
مدیریت کارها و پروژه ها
مدیریت کیفیت

مستندسازی
مدیریت زمان

انتخاب فناوری مناسب
به کارگیری فناوری مناسب

کاربرد فناوری

نگه داری فناوری
محاسبه و
ریاضی
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مدیریت
منابع

مدیریت مواد
مدیریت منابع مالی
مدیریت منابع انسانی

جدول دروس رشته ناوبری
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جدول دروس رشته مکانیک موتورهای دریایی























































































































































































































































































 







.ـ مدت زمان آموزش نیم سال دوم به ازای نیم سال اول جهت کسب شایستگی اختصاص می یابد2


. با رعایت ترتیب به صورت متوالی در طول سال اجرا می شود96ـ97  ساعته خوشه شایستگی های فنی پایه های دهم و یازدهم صرف ًا تا پایان سال تحصیلی٨ ـ دروس1



. می تواند در زمرۀ رشته های آن گروه تحصیلی نیز اجرا شود،* * رشتۀ مکانیک موتورهای دریایی به دلیل ارتباط شغلی با گروه مکانیک
. ساعت اجرا می شود120  ـ240 * کارآموزی متناسب با رشته
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جدول دروس رشته الکترونیک و مخابرات دریایی



















































































































































































































































































 















195

