
ادوات ومعدات الصیدادوات ومعدات الصید



DredgesDredges

oysteroysterتستخدم في صید االصداف تستخدم في صید االصداف ••
scallop clamsscallop clams

عبارة عن اطار حدیدي مركب علیھ عبارة عن اطار حدیدي مركب علیھ ••
شبكة من الحدید شبكة من الحدید 

یتم جرھا علي القاع اما یدویا او یتم جرھا علي القاع اما یدویا او ••
بواسطة قارب بواسطة قارب 

5050الي الي 44یصل طول القارب من یصل طول القارب من ••
متر ویمكن تركیب عدد یصل الي متر ویمكن تركیب عدد یصل الي 

وحداتوحدات1010
یمكن ان تضر بأحیاء القاع المائیةیمكن ان تضر بأحیاء القاع المائیة••

oysteroysterتستخدم في صید االصداف تستخدم في صید االصداف ••
scallop clamsscallop clams

عبارة عن اطار حدیدي مركب علیھ عبارة عن اطار حدیدي مركب علیھ ••
شبكة من الحدید شبكة من الحدید 

یتم جرھا علي القاع اما یدویا او یتم جرھا علي القاع اما یدویا او ••
بواسطة قارب بواسطة قارب 

5050الي الي 44یصل طول القارب من یصل طول القارب من ••
متر ویمكن تركیب عدد یصل الي متر ویمكن تركیب عدد یصل الي 

وحداتوحدات1010
یمكن ان تضر بأحیاء القاع المائیةیمكن ان تضر بأحیاء القاع المائیة••



شبــــــاك الحواجز الشاطئــیةشبــــــاك الحواجز الشاطئــیة

طریقة الصید بالحواجزطریقة الصید بالحواجز••
یتم تحویل االسماك بواسطة الحاجز یتم تحویل االسماك بواسطة الحاجز ••

الي مدخل الشبكة والتي تسمح الي مدخل الشبكة والتي تسمح 
بالدخول وال تسمح بالخروج من بالدخول وال تسمح بالخروج من 

داخل الفخداخل الفخ
تستخدم في المناطق الساحلیة التي تستخدم في المناطق الساحلیة التي ••

بھا حركة مد وجزربھا حركة مد وجزر
من عیوبھا انھا لیست مخصصة من عیوبھا انھا لیست مخصصة ••

لصید نوع معین وأنھا تصید االسماك لصید نوع معین وأنھا تصید االسماك 
الصغیرة والكبیرةالصغیرة والكبیرة

طریقة الصید بالحواجزطریقة الصید بالحواجز••
یتم تحویل االسماك بواسطة الحاجز یتم تحویل االسماك بواسطة الحاجز ••

الي مدخل الشبكة والتي تسمح الي مدخل الشبكة والتي تسمح 
بالدخول وال تسمح بالخروج من بالدخول وال تسمح بالخروج من 

داخل الفخداخل الفخ
تستخدم في المناطق الساحلیة التي تستخدم في المناطق الساحلیة التي ••

بھا حركة مد وجزربھا حركة مد وجزر
من عیوبھا انھا لیست مخصصة من عیوبھا انھا لیست مخصصة ••

لصید نوع معین وأنھا تصید االسماك لصید نوع معین وأنھا تصید االسماك 
الصغیرة والكبیرةالصغیرة والكبیرة



شبـــــــــاك الجر القاعیــــةشبـــــــــاك الجر القاعیــــة

Beam trawlerBeam trawlerیطلق علیھ اسم یطلق علیھ اسم ••
تجر عادة بالقرب من القاع بواسطة قارب او تجر عادة بالقرب من القاع بواسطة قارب او ••

مركب ذو قوة دفع كبیرةمركب ذو قوة دفع كبیرة
تستخدم في صید االسماك المفلطحة تستخدم في صید االسماك المفلطحة ••

والجمبريوالجمبري
یتم المحافظة علي فم الشبكة مفتوحة بواسطة یتم المحافظة علي فم الشبكة مفتوحة بواسطة ••

عمود من الخشب او المعد ن یصل طولھ عمود من الخشب او المعد ن یصل طولھ 
مترمتر1212الي الي 

مترمتر100100یتم جرھا علي اعماق تصل الي یتم جرھا علي اعماق تصل الي ••
لھا اضرار علي قاع البحر وایضا عالوة لھا اضرار علي قاع البحر وایضا عالوة ••

علي صیدھا لكل ما یكون موجود امامھاعلي صیدھا لكل ما یكون موجود امامھا

Beam trawlerBeam trawlerیطلق علیھ اسم یطلق علیھ اسم ••
تجر عادة بالقرب من القاع بواسطة قارب او تجر عادة بالقرب من القاع بواسطة قارب او ••

مركب ذو قوة دفع كبیرةمركب ذو قوة دفع كبیرة
تستخدم في صید االسماك المفلطحة تستخدم في صید االسماك المفلطحة ••

والجمبريوالجمبري
یتم المحافظة علي فم الشبكة مفتوحة بواسطة یتم المحافظة علي فم الشبكة مفتوحة بواسطة ••

عمود من الخشب او المعد ن یصل طولھ عمود من الخشب او المعد ن یصل طولھ 
مترمتر1212الي الي 

مترمتر100100یتم جرھا علي اعماق تصل الي یتم جرھا علي اعماق تصل الي ••
لھا اضرار علي قاع البحر وایضا عالوة لھا اضرار علي قاع البحر وایضا عالوة ••

علي صیدھا لكل ما یكون موجود امامھاعلي صیدھا لكل ما یكون موجود امامھا



))الكیسیةالكیسیة((شبـــــاك االحــاطــة شبـــــاك االحــاطــة 

متر متر 3030الي الي 1010یتراوح طولھا من یتراوح طولھا من ••
(  (  ویتم تشغیلھا بواسطة قارب صغیر ویتم تشغیلھا بواسطة قارب صغیر 

))مخروطیة الشكلمخروطیة الشكل
تستخدم لألسماك القاعیة عادة تستخدم لألسماك القاعیة عادة ••

االسماك المتواجدة في تجمعات  االسماك المتواجدة في تجمعات  
قرب القاع كما تستخدم ایضا قرب القاع كما تستخدم ایضا 

بمحدودیة لصید االسماك السطحیة بمحدودیة لصید االسماك السطحیة 
5050تستخدم في اعماق ما بین تستخدم في اعماق ما بین ••

مترمتر500500وو
یمكن ان تتسبب في استنزاف یمكن ان تتسبب في استنزاف ••

المخزون السمكي لو لم یتم التحكم المخزون السمكي لو لم یتم التحكم 
في حجم الفتحات للشبكةفي حجم الفتحات للشبكة

متر متر 3030الي الي 1010یتراوح طولھا من یتراوح طولھا من ••
(  (  ویتم تشغیلھا بواسطة قارب صغیر ویتم تشغیلھا بواسطة قارب صغیر 

))مخروطیة الشكلمخروطیة الشكل
تستخدم لألسماك القاعیة عادة تستخدم لألسماك القاعیة عادة ••

االسماك المتواجدة في تجمعات  االسماك المتواجدة في تجمعات  
قرب القاع كما تستخدم ایضا قرب القاع كما تستخدم ایضا 

بمحدودیة لصید االسماك السطحیة بمحدودیة لصید االسماك السطحیة 
5050تستخدم في اعماق ما بین تستخدم في اعماق ما بین ••

مترمتر500500وو
یمكن ان تتسبب في استنزاف یمكن ان تتسبب في استنزاف ••

المخزون السمكي لو لم یتم التحكم المخزون السمكي لو لم یتم التحكم 
في حجم الفتحات للشبكةفي حجم الفتحات للشبكة



Otter trawls(Otter trawls)((شباك الجر شباك الجر 

یتم المحافظة علي الشبكة مفتوحة یتم المحافظة علي الشبكة مفتوحة ••
افقیا تحت الماء بواسطة عارضتین افقیا تحت الماء بواسطة عارضتین 
من الخشب اوالبالستیك او المعدن من الخشب اوالبالستیك او المعدن 

اما عمودیا فیتم بواسطة عقد من اما عمودیا فیتم بواسطة عقد من 
الفلین الطافيالفلین الطافي

شباك جر قاعیة یتم جرھا علي شباك جر قاعیة یتم جرھا علي ••
15001500اعماق من بضع امتار وحتي اعماق من بضع امتار وحتي 

متر متر 20002000الي الي 
یمكن ان تتسبب في اضرار بقاع یمكن ان تتسبب في اضرار بقاع ••

البحر وتغییر التضاریسالبحر وتغییر التضاریس

یتم المحافظة علي الشبكة مفتوحة یتم المحافظة علي الشبكة مفتوحة ••
افقیا تحت الماء بواسطة عارضتین افقیا تحت الماء بواسطة عارضتین 
من الخشب اوالبالستیك او المعدن من الخشب اوالبالستیك او المعدن 

اما عمودیا فیتم بواسطة عقد من اما عمودیا فیتم بواسطة عقد من 
الفلین الطافيالفلین الطافي

شباك جر قاعیة یتم جرھا علي شباك جر قاعیة یتم جرھا علي ••
15001500اعماق من بضع امتار وحتي اعماق من بضع امتار وحتي 

متر متر 20002000الي الي 
یمكن ان تتسبب في اضرار بقاع یمكن ان تتسبب في اضرار بقاع ••

البحر وتغییر التضاریسالبحر وتغییر التضاریس



شباك االحاطة الشاطئـیةشباك االحاطة الشاطئـیة

تستخدم في المیاه غیر العمیقة تستخدم في المیاه غیر العمیقة ••
الشاطئـیةالشاطئـیة

تحتاج لعدد من الرجال لسحبھاتحتاج لعدد من الرجال لسحبھا••
یمكن ان تتسبب في ضرر نتیجة یمكن ان تتسبب في ضرر نتیجة ••

لتحریكھا للقاع اثناء السحب ھذا لتحریكھا للقاع اثناء السحب ھذا 
القاع یعتبر منطقة مناسبة لتوالد القاع یعتبر منطقة مناسبة لتوالد 

االسماكاالسماك
التمیز بین االسماك الصغیرة التمیز بین االسماك الصغیرة ••

والكبیرة بعض الدول تمنع استخدام والكبیرة بعض الدول تمنع استخدام 
ھذا النوع من الشباكھذا النوع من الشباك

تستخدم في المیاه غیر العمیقة تستخدم في المیاه غیر العمیقة ••
الشاطئـیةالشاطئـیة

تحتاج لعدد من الرجال لسحبھاتحتاج لعدد من الرجال لسحبھا••
یمكن ان تتسبب في ضرر نتیجة یمكن ان تتسبب في ضرر نتیجة ••

لتحریكھا للقاع اثناء السحب ھذا لتحریكھا للقاع اثناء السحب ھذا 
القاع یعتبر منطقة مناسبة لتوالد القاع یعتبر منطقة مناسبة لتوالد 

االسماكاالسماك
التمیز بین االسماك الصغیرة التمیز بین االسماك الصغیرة ••

والكبیرة بعض الدول تمنع استخدام والكبیرة بعض الدول تمنع استخدام 
ھذا النوع من الشباكھذا النوع من الشباك



combinedcombined((الشباك الخیشومیة المركبة الشباك الخیشومیة المركبة 
gillnetsgillnets--trammel net)trammel net)

GTN(GTN)((تعرف ب تعرف ب ••
یتم المحافظة علیھا بوضع راسي في یتم المحافظة علیھا بوضع راسي في ••

الماء باالستعانة بفلین طافي علي الماء باالستعانة بفلین طافي علي 
السطح واثقال من القاع السطح واثقال من القاع 

تستخدم في صید االسماك القاعیة تستخدم في صید االسماك القاعیة ••
والسطحیة والسطحیة 

ھذا النوع اصال مستعمل في حوض ھذا النوع اصال مستعمل في حوض ••
البحر المتوسط ثم انتقل الي بقیة البحر المتوسط ثم انتقل الي بقیة 

انحاء العالمانحاء العالم

GTN(GTN)((تعرف ب تعرف ب ••
یتم المحافظة علیھا بوضع راسي في یتم المحافظة علیھا بوضع راسي في ••

الماء باالستعانة بفلین طافي علي الماء باالستعانة بفلین طافي علي 
السطح واثقال من القاع السطح واثقال من القاع 

تستخدم في صید االسماك القاعیة تستخدم في صید االسماك القاعیة ••
والسطحیة والسطحیة 

ھذا النوع اصال مستعمل في حوض ھذا النوع اصال مستعمل في حوض ••
البحر المتوسط ثم انتقل الي بقیة البحر المتوسط ثم انتقل الي بقیة 

انحاء العالمانحاء العالم



))البر نقاليالبر نقالي((الخیط الطویل المتنقل الخیط الطویل المتنقل 

drifting long linesdrifting long lines
تستخدم لألسماك السابحة مثل التونة تستخدم لألسماك السابحة مثل التونة ••

القرش وسمك ابوسیف القرش وسمك ابوسیف 
تستخدم في اعالي البحار كما یمكن تستخدم في اعالي البحار كما یمكن ••

استعمالھا بالمیاه القریبة من استعمالھا بالمیاه القریبة من 
الشواطيءالشواطيء

من عیوبھا ھو صید الجانبي من عیوبھا ھو صید الجانبي ••
السالحف البحریة اسماك القرش السالحف البحریة اسماك القرش 

والطیور البحریة مما یؤدي والطیور البحریة مما یؤدي 
باالضرار بھذه الكائنات وتعرضھا باالضرار بھذه الكائنات وتعرضھا 

لالنقراضلالنقراض

drifting long linesdrifting long lines
تستخدم لألسماك السابحة مثل التونة تستخدم لألسماك السابحة مثل التونة ••

القرش وسمك ابوسیف القرش وسمك ابوسیف 
تستخدم في اعالي البحار كما یمكن تستخدم في اعالي البحار كما یمكن ••

استعمالھا بالمیاه القریبة من استعمالھا بالمیاه القریبة من 
الشواطيءالشواطيء

من عیوبھا ھو صید الجانبي من عیوبھا ھو صید الجانبي ••
السالحف البحریة اسماك القرش السالحف البحریة اسماك القرش 

والطیور البحریة مما یؤدي والطیور البحریة مما یؤدي 
باالضرار بھذه الكائنات وتعرضھا باالضرار بھذه الكائنات وتعرضھا 

لالنقراضلالنقراض



(driftnets)(driftnets)الشباك الھائمة الشباك الھائمة 

••Gillnets and          entanglingnetsGillnets and          entanglingnets
ھائمة مع التیار قرب السطح او في وسط المیاه  ھائمة مع التیار قرب السطح او في وسط المیاه  ••

وھي مربوطة بالمركبوھي مربوطة بالمركب
یتم صید االسماك من الخیاشیم ویمكن التحكم في  یتم صید االسماك من الخیاشیم ویمكن التحكم في  ••

حجم االسماك المصطادة التحكم في عیون الشباك حجم االسماك المصطادة التحكم في عیون الشباك 
المستعملة المستعملة 

االسماك السابحة في مجموعات مثل السردین االسماك السابحة في مجموعات مثل السردین ••
الماكر یل التونة والسیبیا السابحة الماكر یل التونة والسیبیا السابحة 

الصید الجانبي لألسماك او الكائنات البحریة غیر الصید الجانبي لألسماك او الكائنات البحریة غیر ••
المرغوبة تجاریا المرغوبة تجاریا 

االمم المتحدة منعت استخدام الشباك التي یزید االمم المتحدة منعت استخدام الشباك التي یزید ••
في الماضي كان طول في الماضي كان طول . . كیلومتركیلومتر2.52.5طولھا عن طولھا عن 

. . كمكم6060وو4040الشباك المستعملة یتراوح ما بین الشباك المستعملة یتراوح ما بین 

••Gillnets and          entanglingnetsGillnets and          entanglingnets
ھائمة مع التیار قرب السطح او في وسط المیاه  ھائمة مع التیار قرب السطح او في وسط المیاه  ••

وھي مربوطة بالمركبوھي مربوطة بالمركب
یتم صید االسماك من الخیاشیم ویمكن التحكم في  یتم صید االسماك من الخیاشیم ویمكن التحكم في  ••

حجم االسماك المصطادة التحكم في عیون الشباك حجم االسماك المصطادة التحكم في عیون الشباك 
المستعملة المستعملة 

االسماك السابحة في مجموعات مثل السردین االسماك السابحة في مجموعات مثل السردین ••
الماكر یل التونة والسیبیا السابحة الماكر یل التونة والسیبیا السابحة 

الصید الجانبي لألسماك او الكائنات البحریة غیر الصید الجانبي لألسماك او الكائنات البحریة غیر ••
المرغوبة تجاریا المرغوبة تجاریا 

االمم المتحدة منعت استخدام الشباك التي یزید االمم المتحدة منعت استخدام الشباك التي یزید ••
في الماضي كان طول في الماضي كان طول . . كیلومتركیلومتر2.52.5طولھا عن طولھا عن 

. . كمكم6060وو4040الشباك المستعملة یتراوح ما بین الشباك المستعملة یتراوح ما بین 



شباك االحاطة الخیشومیةشباك االحاطة الخیشومیة

••Gillnets orGillnets or
entanglingnetsentanglingnets

تستخدم في عملیات الصید بالمراكب تستخدم في عملیات الصید بالمراكب ••
الصغیرة وفي المیاة الشاطئیةالصغیرة وفي المیاة الشاطئیة

بعد احاطة االسماك یتم ازعاجھا بعد احاطة االسماك یتم ازعاجھا ••
لتندفع نحو الشبكةلتندفع نحو الشبكة

االسماك السابحة واسماك القاع في االسماك السابحة واسماك القاع في ••
المیاه غیر العمیقةالمیاه غیر العمیقة

التوجد سلبیات لھذه الطریقة نظرا التوجد سلبیات لھذه الطریقة نظرا ••
الن الشباك تكون مراقبة مباشرة من الن الشباك تكون مراقبة مباشرة من 
قبل الصیاد وأیة اسماك غیر تجاریة قبل الصیاد وأیة اسماك غیر تجاریة 

ترجع مباشرة للبحرترجع مباشرة للبحر

••Gillnets orGillnets or
entanglingnetsentanglingnets

تستخدم في عملیات الصید بالمراكب تستخدم في عملیات الصید بالمراكب ••
الصغیرة وفي المیاة الشاطئیةالصغیرة وفي المیاة الشاطئیة

بعد احاطة االسماك یتم ازعاجھا بعد احاطة االسماك یتم ازعاجھا ••
لتندفع نحو الشبكةلتندفع نحو الشبكة

االسماك السابحة واسماك القاع في االسماك السابحة واسماك القاع في ••
المیاه غیر العمیقةالمیاه غیر العمیقة

التوجد سلبیات لھذه الطریقة نظرا التوجد سلبیات لھذه الطریقة نظرا ••
الن الشباك تكون مراقبة مباشرة من الن الشباك تكون مراقبة مباشرة من 
قبل الصیاد وأیة اسماك غیر تجاریة قبل الصیاد وأیة اسماك غیر تجاریة 

ترجع مباشرة للبحرترجع مباشرة للبحر



االدوات الجارحةاالدوات الجارحة
السھم والرماحالسھم والرماح••
المتفجراتالمتفجرات••


