
هنگام ماهیگیری صخره ای، 
ایمن مبانید

1.58pm

GONE FISHING

In an emergency call  000 (landline) OR 112 (mobile)   

ALWAYS 
WEAR A PFD

NEVER  
FISH ALONE

STAY ALERT! 
CONDITIONS 
CHANGE

1.57pm

Don’t put youR life on the line

www.lifesavingvictoria.com.au

in Farsi



آماده باشید

 آب و هوا را بررسی کنید
جزر و مد و رشایط آب و هوایی را بررسی کنید. 

 شخصی دیگری را از برنامه تان مطلع منایید
کسی را که همراه با شام به ماهیگیری منی آید از اینکه به کجا می روید و چه زمانی 

بر خواهید گشت مطلع منایید.

 همراه با دوستان ماهیگیری کنید
حداقل برنامه دونفره ای را ترتیب دهید. 

 مراقب آب باشید
به مدت 30 دقیقه آب را متاشا کنید و راهی را برای خارج شدن از منطقه در صورت 

تغییر آب و هوا در نظر داشته باشید.

 جلیقه نجات بپوشید 
جلیقه نجات یا جلیقه شنا بپوشید.

 کفش هایی با کف بدون لغزش به پا کنید
کفش میخ دار، صندل و کفش های ساحلی با کف بدون لغزش با توجه به سطوح 

مختلف. از کفش مناسب برای این رشایط استفاده کنید.

 البسه سبک به تن کنید
لباس های سبک مانند شلوارک و هودی به شام اجازه می دهد در صورت خیس شدن 
به راحتی شنا کنید. بافتنی ها ممکن است سنگین باشند و در آوردن آنها دشوار باشد.

 یک تلفن به همراه داشته باشید
تلفن همراه این اطمینان  را به شام می دهد که می تواند برای کمک با شخصی متاس بگیرد.

 یک رشته طناب و وسیله شناور به همراه داشته باشید 
یک وسیله شناور همراه داشته باشید که به راحتی بتوانید آن را پرتاب منوده و خود 
را روی آب نگه دارد و به شام کمک کند تا شناور مبانید. طناب، شناور و مشعلی به 

همراه داشته باشید )اگر شب هنگام ماهیگیری می کنید(. 

 مکان امنی را برای ماهیگیری انتخاب منایید
مکانی امنی را برای ماهیگیری انتخاب کنید یا به مکان بهرتی، جابجا شوید.



ماهیگیری صخره ای در ویکتوریا

ماهیگیری صخره ای چیست? 
 ماهیگیری بر روی لبه های سنگی، سنگ های غوطه ور در آب، 

صخره ها و سنگ هایی که به درون آب می روند.

ماهیگیری صخره ای پر طرفداراست به خاطر اینکه:
مردم را با طبیعت آشتی می دهد )خطوط ساحلی زیبا ؛ آب و هوای دلپذیر تابستانی(	 

فرصت های هیجان انگیز ماهیگیری را در اختیارتان می گذارد	 

بهانه ای است برای دور شدن از مشکالت و لذت بردن از زندگی 	 

آرام بخش است و گاهی اوقات می تواند غذا شام را هم فراهم مناید	 

اوقات خوشی را با دوستان خود سپری می کنید.	 

ماهیگیری صخره ای خطراتی دارد.
دریا غیرقابل پیش بینی است!

با جان خود قامر نکنید - با اطمینان ماهیگیری کنید.

Trevor Watt, Wamberal :تصویر روی جلد



زنده ماندن

اگر کسی در آب افتاد شد، شام هم شیرجه نزنید	 

برای درخواست کمک با تلفن همراهتان با شامره 000 یا 112 متاس بگیرید	 

از طناب یا چیز شناوری برای پرتاب به شخص درون آب استفاده کنید	 

اگر به داخل آب افتادید، نرتسید. آرامش خود را حفظ منوده، شنا منایید و از صخره ها فاصله بگیرید	 

برای کسب اطالعات بیشرت در مورد ماهیگیری صخره ای امن، موارد زیر را بررسی کنید:

 	SafeFishing.com.au

 	Lifejacketwearit.com.au

یا به صورت آنالین موارد زیر را جستجو کنید:

Life saving Victoria rock fishing  )ماهیگیری صخره ای ویکتوریا نجات دهنده زندگی(

Bureau of meteorology rock fishing weather )اداره هواشناسی ماهیگیری صخره ای(



امن مبانید – از رشایط مطلع باشید

برای متاشای آب وقت رصف کنید 
به مدت 30 دقیقه محل ماهیگیری خود را 

بررسی کنید. رشایط دریا و آب و هوا می تواند 
مکان ماهیگیری شام را خیلی رسیع به نقطه 

ای خطرناک تبدیل کند. اگر گرداب و موج های 
خروشان مکان ماهیگیری شام را تهدید می کند 

آنجا را ترک کنید و مکان بهرتی پیدا کنید. 

هیچگاه تنها به ماهیگیری نروید
در یک گروه حداقل سه نفره ماهیگیری کنید.	 

از یکدیگر خیلی دور نشوید.	 

اگر یک نفر به دریا بیفتد، یک نفر دیگر می تواند 	 
آنجا مباند و دیگری می تواند به اورژانس اطالع 

دهد )000 را شامره گیری کنید(.

دارندگان تلفن همراه هم می توانند با شامره 	 
112 برای دریافت خدمات اورژانس متاس 

بگیرند.

یک مسیر گریز را برنامه ریزی کنید
به اینکه اگر در آب غوطه ور شدید چه کاری باید 

انجام دهید، فکر منایید:

دور از صخره ها شنا کنید	 

به دنبال مکان امنی برای رفنت به ساحل باشید ، یا	 

شناور مبانید و منتظر رسیدن کمک باشید.	 

هشیار باشید
هیچ زمان پشت خود را به دریا نکنید. اگر مکان 	 

ماهیگیری شام در معرض خطر موج، رشایط آب 
و هوایی بد و یا گرداب است، فورا آنجا را ترک 
کنید. جایی آرام تر و امن تر پیدا کنید و یا به 

خانه برگردید.

رشایط را بررسی منایید
پیش از رفنت به ماهیگیری، از آب و هوای 
محلی، پَستی بلندی و جزر و مد اطمینان 

حاصل کنید.
زمان ایجاد جزر و مد را بررسی کنید.	 
به گزارش وضع هوا در راه رفنت به 	 

ماهیگیری و یا هنگام انجام آن گوش 
کنید. رشایط هوا و دریا ممکن است در 
مدت زمان بسیار کوتاهی به طور فوق 

العاده ناگهانی تغییر کند.

موقعیت مکانی خود را به یک نفر اطالع دهید 
اطالعات زیر را به یکی از اعضای خانواده و یا 	 

یک دوست که همراه شام منی آید بدهید:

کجا به ماهیگیری می روید. 	

زمانی که احتامال بعد از ماهیگیری به  	
خانه برمی گردید.

شامره موبایلتان. 	

اسامی و شامره موبایل کسانی که همراه  	
شام به ماهیگیری آمده اند.

در این صورت اگر به موقع به خانه برنگردید، 	 
کسی هست که درخواست کمک مناید.

از افراد محلی مشاوره بگیرید
آنها همواره به شام خواهند گفت که منطقه 	 

در چه زمانی خطرناک می شود. 

نکات ایمنی در مورد ماهیگیری صخره ای



گونه های ماهی

)Australian Salmon( ساملون اسرتالیایی
حداقل اندازه قانونی: 21 سانتی مرت

محدودیت صید: 20 )مجموع کل برای ماهی ساملون اسرتالیا 
))Australian Herring( و شاه ماهی اسرتالیا )Australian Salmon(

)Australian Herring( شاه ماهی اسرتالیایی
حداقل اندازه قانونی: بدون محدودیت

محدودیت صید: 20 )مجموع کل برای ماهی ساملون اسرتالیا 
))Australian Herring( و شاه ماهی اسرتالیا )Australian Salmon(

)King George Whiting( ماهی مرالن کینگ جورج
حداقل اندازه قانونی: 27 سانتی مرت

محدودیت صید: 20

)Snapper( رسخوماهی
حداقل اندازه قانونی: 28 سانتی مرت

محدودیت صید: 10 عدد )نه بیش از 3 قطعه ماهی که ممکن است 
طول آنها برابر یا بیشرت از 40 سانتی مرتباشند(

جارو ماهی )Sweep( )متامی گونه ها(
حداقل اندازه قانونی: 23 سانتی مرت

محدودیت صید: 10

 مرالن )Whiting( )به غیر از مرالن کینگ جورج 
))King George Whiting(

حداقل اندازه قانونی: بدون محدودیت
محدودیت صید: 20

راس ماهی )Wrasse( )متامی گونه ها به غیر از ماهی خال آبی 
))Blue Groper(

حداقل اندازه قانونی: 27 سانتی مرت
محدودیت صید: 5 )مجموع ترکیب شده برای یک یا چند گونه از راس 

))Wrasse ماهی

ماهی های زیر، تنها برخی از ماهی هایی هستند که مردم به صید آنها از روی صخره ها عالقه مند هستند. 
برای ماهی های مختلف، قوانین مختلفی در ویکتوریا وجود دارد. 

 برای اطالع از متامی قوانین ماهیگیری از 
www.vfa.vic.gov.au/recreational-fishing/recreational-fishing-guide. بازدید کنید. 

مجازات های متعددی برای افرادی که درگیر یکی از قوانین ماهیگیری شده اند، اعامل می گردد. اگر مطمنئ 
نیستید ماهی را بالفاصله دوباره به آب بیاندازید.



بیشرت افراد بین )واز جمله(  18 تا 69 سال برای رفنت به ماهیگیری در ویکتوریا، نیاز به خرید مجوز ماهیگیری 
تفریحی ویکتوریا )Victorian Recreational Fishing Licence( دارند.

برخی از افراد در صورتی که دارای یکی از کارت های زیر  باشند، نیازی به مجوز ماهیگیری ندارند:

کارت ساملندان دولت ویکتوریا )Victorian Government Seniors Card( یا معادل بین ایالتی آن	 

 	CAR, AGE, DSP همراه با نامه )Pensioner Concession Card( کارت تخفیف بازنشستگان

 	 )Veterans’ Affairs Pensioner Concession Card( کارت امتیاز بازنشستگان امور کهنه رسبازان

 	.TPI همراه نامه )Veterans’ Affairs Health Card, Gold( کارت  طالیی سالمت امور کهنه رسبازها

مجوزهای ماهیگیری تفریحی )Recreational Fishing Licences( را می توان خریداری منود:

آنالین - Recreational Fishing Licence Victoria )مجوز ماهیگیری تفریحی ویکتوریا( را جستجو کنید	 

خرید از فروشگاه وسایل و طعمه ماهیگیری. 	 

مجوز ماهیگیری

مجوز ماهیگیری تفریحی فقط برای شام صادر شده است
مجوز ماهیگیری فقط متعلق به خودتان است )نام شام بر روی آن نوشته شده است(.	 

شام منی توانید مجوز خود را به شخص دیگری امانت بدهید و یا آن را به او اهدا کنید.	 

شام منی توانید برای شخص دیگری ماهی بگیرید و یا جمع آوری کنید حتی اگر آن شخص مجوز داشته باشد.	 



vfa.vic.gov.au

گزارش صید غیرقانونی

با شامره )F13 FISH )13 34 74متاس بگیرید
اگر فکر می کنید شخصی قوانین ماهیگیری ما را زیر پا گذاشته است، از او کامال فاصله بگیرید و 

سپس از طریق تلفن موارد زیر را گزارش دهید:

مشاهدات	 

تعداد افراد درگیر در موضوع	 

مشخصات ظاهری	 

وسائل ماهیگیری مورد استفاده	 

شامره ماشین و یا قایق مورد استفاده	 

زمان و مکان وقوع.	 

این اطالعات ما را در برنامه ریزی و محافظت از ذخایر ماهیهایامن یاری می مناید.


