
 ساختار قفسویژگیها و 
 اشند:مواد مناسب برای ساخت کیسه قفس باید دارای شرایط زیر ب

 قوی 

 سبک 

 مقاوم در برابر پوسیدگی، ساییدگی و هوازدگی 

 مقاوم در برابر مواد چسبیده به تور 

 راحتی کار و قابل تعمیر بودن 

 خاصیت کشیدگی زیاد 

 بافت صاف و غیر خشن برای ماهی 

 ارزان بودن 

و هدف ها  امحلهتمام کیفیت های ذکر شده را ندارد اما بی شک بعضی مواد برای برخی گونه ها یک ماده 

مناسب ترند. عموما کیسه قفس را از توری های قابل انعطاف کتانی یا نایلونی می دوزند بعالوه از شبکه های 

طولی غیر قابل انعطاف، از مواد مختلف و به اشکال مختلف برای مکان و هدف های مختلف استفاده می شود. 

ا به راحتی از حلقه شناور آویزان شود و به مقدار کافی تور مناسب قفس باید مقداری سنگین تر از آب باشد ت

 زمان صید داشته باشد. توردرمحکم باشد تا توانایی تحمل وزن ماهی ها را در هنگام باال کشیدن 

 



مهار در زیر آب، چارچوب قفس، تور ها که ماهی را نگه می دارد، حلقه  اجزای ساختاری قفس شامل:

قفس(، یک تور باالیی)برای جلوگیری از شیرجه پرندگان و همچنین دستبرد  تغذیه)برای نگهداری غذا ها در

 دیگران( و چند نوع شناور مانند بویه های با حجم مختلف

 چارچوب قفس
چارچوب می تواند از جنس فوالد و یا از جنس پالستیک باشد)لوله های پلی اتیلن متصل به هم(.پایه های 

فوالدی و طناب ها ، چارچوب قفس را به تور متصل می نمایند. کل چارچوب می بایست با سیتم مهار و 

بود.این چارچوب می  شناورسازی متصل و تور بندی شود . این چارچوب شامل گذرگاه ها و ریل ها خواهد

 بایست با بکارگیری مواد کم وزن و بدون خوردگی طراحی شود.

 

 تورهای قفس
 در هر قفس در طول دوره پرورشی از سه نوع تور استفاده می شود.

تور اصلی نگهدارنده ماهیان پرورشی بوده که در طول دوره و برحسب سن و   :(rearing net)تور اصلی

ارای چشمه های مختلفی باشد. این تورها از مواد ضد خزه تهیه می گردند تا از رشد و اندازه ماهی می تواند د

 چسبیدن جلبک ها و خزه ها بر روی آن ها جلوگیری شود.

 این تور جهت محافظت از تور اصلی می باشد. :تور محافظ یا تور ضد شکارچی



 تور بر روی هر قفس استفاده می گردد.جهت جلوگیری از حمله پرندگان به ماهی ها از این  تور ضد پرنده:

قفس ها می بایست از مواد بادوام، سبک وارزان قیمت ساخته  شوند، به طور مثال تورهای فلزی گالوانیزه که 

 دارای پوشش پالستیکی هستند، تورهای پلی اتیلن وتورهای پالستیکی یا نایلونی بکار برده می شوند.

آنتی فولینگ مانند روی که به روی این تورها قرار داده شده است مقاومت  تورهای فلزی بادوام، سخت، با مواد

بیشتری نسبت به تکثیر ورشد جلبکها وموجودات مزاحم از خود نشان می دهند، به راحتی تمیز می شوند 

 وانعطاف پذیرند، اما بسیار سنگین وپر دردسر هستند واستفاده از آنها زیاد متداول نیست.

 

پالستیکی یا نایلونی بادوام نیمه سخت،سبک وارزان تر از تورهای فلزی است. قفس هایی که با تور تورهای 

نایلونی ساخته شده اند، تحت فشار تحمیل شده سایر تجهیزات نیستند.تور نایلونی در مقابل شکارچیانی مانند 

وقوی تر در جایی که  الک پشت، سمور وتمساح وغیره آسیب پذیر می باشد.یک تور با چشمه ی بزرگتر

شکارچیان باال وجود دارند در اطراف تور اصلی قرار می گیرد. کاربرد تورهای نایلونی یا پالستیکی امروزه در 

تمیز کردن  تورهای پلی اتیلنی نیز بادوام هستند ونیاز به مراقبت مناسب، پرورش تجاری در قفس عمومیت دارد.

تا پنج سال یا بیشتر در نوسان است. تور پلی اتیلنی کم وزن است و دوام  وتعمیر دارند، عمر مفید آنها بین دو 



باالیی دارد وبه کارگیری آن آسان و همچنین ارزان است. تور قفس را می توان به صورت دو کیسه تودر تو)تور 

احاطه  تور خارجی با بافت های محکمتر می تواند تور اصلی را داخلی وتور خارجی( به چهارچوب متصل نمود.

نماید واز ورود ماهیان شکارچی جلوگیری نماید، نام این تور نیز تور ضد شکارچی می باشد که تور اصلی را با 

تورها در رنگ های سفید ومشکی عرضه می شوند که در صورت آغشته  متر می پوشاند. 1/ 5 تا 1فاصله تقریبی 

 شدن به مواد ضد رسوب به رنگ نارنجی در می آیند.

چشمه های تور می توانند تأثیر بسزایی بر  روی تولید داشته باشند.اندازه چشمه های تور باید فاصله کافی اندازه 

جهت گردش آب در قفس را به منظور ورود آب تازه و اکسیژن و خروج ضایعات را فراهم آورد.با افزایش اندازه 

بطوریکه نتوانند از میان چشمه ها فرار  بچه ماهی ها ضروری است از تور با چشمه های بزرگتر استفاده گردد

 کنند.

متر مکعب 1000این تورها برای کلیه گونه های آب شیرین بکار می روند و هر کیسه تور می تواند حجم  :نکته

 متر ومعلق در آب قرار می گیرد(. 10تا 7متر وارتفاع آن 15را در آب پوشش دهد )قطر کیسه تور 

 

 

 

 

 

  



 بویه ها
 ویه ها شناورهایی از جنس پلی اتیلن می باشند و در ابعاد و حجم های مختلف تولید می شوند که عبارتند از:ب

لیتری . کلیه بویه ها مجهز به حلقه اتصاالت در پایین و  1600،1375،1150،925،700،475،250بویه های 

 ه می شوند.باالی خود می باشند که از جنس استیل گالوانیزه گرم تهی

 لنگرها 
مکعبی به ترتیب  به طوری که انواع چنگکی، خیشی و نگرها براساس وضعیت بستر طراحی وتولید می شوند،ل

 برای بسترهای سنگی، ماسه ای  وگلی بکار می رود.

 زنجیرها 
 در قفس ها از دو نوع زنجیر فوالدی استفاده می گردد: 

این زنجیر از نوع بدون پل بوده و از مهم ترین ارکان قفس می  الف( زنجیر زیر بویه تا صفحه تقسیم:

 شود و باشد وتحت فشار دائمی بوده وکلیه ضربات را تحمل می نماید. به همین دالیل دچار خوردگی می

سال نسبت به 4تا3براساس  قانون خوردگی که برای هر سال یک میلی متر تعیین شده است، می بایست پس از 

 دام نمود. طول این زنجیر با طول موج اندازه گیری شده در منطقه مورد نظر می بایست برابر باشد.تعویض آنها اق

نسبت به زنجیر نوع اول ضخیم تر وسنگین تر  این زنجیر از نوع پل دار بوده و زنجیر برای لنگرها: ب(

به لنگرها، نیروی وارده توسط این  تعادل نیز نام گرفته است، به طوری که قبل از انتقال نیرو زنجیر می باشد و

 .زنجیر مستهلک می گردد

 

 

 

 

 طرح شماتیک از بویه ها و لنگر ها برای مهار قفس در ستون آب -شکل 

 


