
در وقت ماهیگیری صخره ای 
محفوظ 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 Dari



آمادگی داشته باشید

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

 پالنهای تانرا برای کسی اطالع دهید
برای یک کسیکه با شام به ماهیگیری منی آید بگوئید کجا می روید و چه وقت پس 

می آئید.

با دوستان تان ماهیگیری کنید
حداقل با 2  نفر از دوستان تان به ماهیگیری بروید.

 مواظب آب باشید
آب را برای مدت 30 دقیقه مشاهده منائید و یک پالن بیرون رفنت از آن محل را در 

صورت تغیر کردن آب و هوا ترتیب کنید. 

 یک واسکت نجات را بپوشید
یک واسکت نجات یا واسکت شناور نگهدارنده را بپوشید.

 بوت هایی را بپوشید که تلی آنها لشم و لغزنده نباشند
شینکاک ها، چپلی ها و کرمچ های دارای تلی غیرلغزنده برای سطوح مختلف مناسب 

می باشند. بوت هائیرا استفاده کنید که مناسب رشایط محل باشند.

 لباس ُسُبک بپوشید
لباسهای ُسبُک مانند نیکر و جمپرهای بارانی به شام اجازه می دهند که در صورت 
افتادن در آب به آسانی آببازی کنید. جمپرهای عادی ممکن است وزنگین باشند و 

کشیدن آنها سخت باشد.

 وزنین را باخود داشته باشید 
داشنت یک تیلفون موبایل اطمینان می بخشد تا یک کسی بتواند برای دریافت کمک 

زنگ بزند.

 یک طناب و یک وسیله شناور را با خود داشته باشید   
یک وسیله شناور را باخود بیاورید که به آسانی قابل پرتاب و محکم گرفنت باشد تا 
شام را کمک کند که روی آب شناور باقی مبانید. طناب، یک وسیله شناور و چراغ 

دستی را با خود داشته باشید )اگر هنگام شب ماهیگیری می کنید(.

  یک محل مصؤن را برای ماهیگیری انتخاب منایید 
یک محل مصؤن را برای ماهیگیری انتخاب کنید یا به یک مکان بهرتی بروید.   



ماهیگیری صخره ای در ویکتوریا

ماهیگیری صخره ای چیست? 
ماهی گرفنت از لبه صخره ها، صخره های نهفته در آب، تخته سنگها و صخره های پیش برآمده 

در داخل آب می باشد.

ماهیگیری صخره ای بسیار رواج دارد زیرا: 
مردمان را دوباره به طبیعت بر می گرداند )کنار سواحل زیبا؛ آب و هوای عالی تابستان(	 

فرصتهای هیجان انگیز ماهیگیری را فراهم می سازد	 

باعث می شود که آدمها به تفریح بروند و از زندگی لذت بربند  	 

آرامبخش است و بعضی اوقات می تواند بحیث غذا باشد	 

زمینه سپری منودن اوقات خوشی را با دوستان فراهم می کند.	 

ماهیگیری صخره ای احتامل خطراتی دارد.
بحرغیرقابل پیش بینی است!

با جان خود بازی نکنید – مصؤنانه ماهیگیری صخره ای کنید.

Trevor Watt, Wamberal :تصویر روی جلد



زنده ماندن

اگر کسی در آب افتاد، شام داخل آب خیز نزنید	 

از تیلفون موبایل تان به شامره 000  یا 112 زنگ بزنید و کمک بخواهید. 	 

یک طناب یا چیز شناوری را برای شخص غرق شده در آب به اندازید.	 

اگر به داخل آب افتادید، هراسان نشوید. آرامش خود را حفظ کنید، و با آببازی خود را از صخره ها دور 	 
کنید.

برای کسب معلومات بیشرت راجع به ماهیگیری صخره ای مصؤنانه، نکات ذیل را بررسی کنید:

 	SafeFishing.com.au

 	Lifejacketwearit.com.au

یا از طریق آنالین نکات ذیل را جستجو کنید:

Life saving Victoria rock fishing  ) ماهیگیری صخره ای ناجی حیات در ویکتوریا(

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



مصؤن مبانید – رشایط را بدانید

برای مدتی آب را نظارت کنید
برای مدت 30 دقیقه محل ماهیگیری تانرا تحت 

نظر داشته باشید. رشایط بحر و آب و هوا می 
تواند یک محل ماهیگیری را برسعت خطرناک 

سازد. اگر خیزاب محل ماهیگیری شام را تهدید 
می کند، آنجا را ترک کنید و یک محل مصؤن تر را 

برای ماهیگیری پیدا کنید.

هیچوقت تنها به ماهیگیری نروید
در یک گروپ حداقل سه نفری ماهیگیری 	 

کنید.

در دیدرس همدیگر باشید.	 

اگر کسی در آب به افتد، یک نفر می تواند 	 
آنجا مباند و کمک کند درحالیکه نفر دیگر 

خدمات عاجل را باخرب سازد )از طریق زنگ 
زدن به شامره 000(.

دارندگان تیلفون موبایل می توانند به شامره 	 
112 نیز برای دریافت خدمات عاجل به متاس 

شوند.

یک مسیر فرار را پالن سازی کنید
راجع به این فکر کنید که اگر در آب افتادید چکار 

باید کنید؛ 

با آببازی خود را از صخره ها دور کنید	 

مکان مصؤنی را در ساحل جستجو کنید، یا	 
روی آب شناور مبانید و منتظر رسیدن کمک 	 

باشید.

مواظب باشید
هیچوقت پشت خود را بطرف بحر نگردانید. اگر 	 

امواج، آب و هوا یا خیزاب محل ماهیگیری تانرا 
تهدید می کنند، فوراً آنجا را ترک کنید. یکجای 

آرام تر و مصؤن تر را پیدا کنید و یا به خانه 
بروید.

رشایط را بررسی منایید
قبل از رفنت به ماهیگیری، اطمینان حاصل 

منایید که راجع به وضعیت آب و هوا، خیزاب 
و جزر و مد محل اطالع بدست آورید.

وقت ایجاد جزر و مد را بررسی کنید.	 
در مسیر راه و در صورت امکان هنگام 	 

ماهی گرفنت به شنیدن راپور هواشناسی 
ادامه دهید-- رشایط هوا و بحر ممکن 

است بشکل فوق العاده و ناگهانی تغییر 
کند.

موقعیت تانرا برای یک کسی اطالع دهید  
معلومات ذیل را به یکی از اعضای خانواده و 	 

یا یک دوست تان که با شام به ماهیگیری منی 
آید، اطالع دهید:

به کجا برای ماهیگیری می روید. 	

وقت احتاملی برگشت تان به خانه بعد از  	
ماهیگیری.

منرب تیلفون موبایل تان 	

اسامی و منربهای تیلفون موبایل افراد  	
دیگری که با ایشان به ماهیگیری می روید.

بدین ترتیب اگر به موقع به خانه برنگردید، 	 
کسی می تواند کمک بفرستد. 

از افراد محل مشورت بخواهید
آنها همیشه به شام خواهند گفت که چه وقت 	 

یک محل خطرناک می باشد.  

رهنمود های مفید ماهیگیری صخره ای



اقسام ماهی ها

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

محدودیت صید:  20 عدد )مجموع کل ماهی ساملون آسرتالیایی 
))Australian Herring( و شاه ماهی آسرتالیا )Australian Salmon(

)Australian Herring( شاه ماهی اسرتالیایی
حداقل اندازه قانونی: 21 سانتی مرت

محدودیت صید:  20 عدد )مجموع کل ماهی ساملون آسرتالیایی 
))Australian Herring( و شاه ماهی آسرتالیا )Australian Salmon(

)King George Whiting( شاه ماهی اسرتالیایی
حداقل اندازه قانونی: 27 سانتی مرت

محدودیت صید: 20 عدد

)Snapper( رسخوماهی
حداقل اندازه قانونی: 28 سانتی مرت

محدودیت صید: 10 عدد )که از این جمله طول 3 عدد آن می تواند 
معادل یا دراز تر از 40 سانتیمرت باشند(

جارو ماهی )Sweep( )متام انواع(
حداقل اندازه قانونی: 23 سانتی مرت

محدودیت صید: 10 عدد

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

حداقل اندازه قانونی: بدون محدودیت
محدودیت صید: 20 عدد

 Blue( متام انواع بغیر از ماهی خال آبی( )Wrasse( راس ماهی
))Groper

حداقل اندازه قانونی: 27 سانتی مرت
محدودیت صید:  5 عدد )مجموعه کل برای یک یا انواع مختلف راس 

ماهی(

ماهی های ذیل رصف بعضی از ماهی هایی هستند که مردم عالقمند صید آنها از روی  صخره ها هستند. 
برای ماهی های مختلف، قوانین مختلفی در ویکتوریا وجود دارد.

www.vfa.vic.gov.au/ برای کسب معلومات راجع به همه قوانین ماهیگیری از ویب سایت
recreational-fishing/recreational-fishing-guide.  دیدن کنید.

افرادیکه حین ارتکاب تخلف از قوانین ماهیگیری دستگیر شوند، محکوم به پرداخت جریمه های سنگین می 
شوند. اگر مطمنئ نیستید ماهی را بالفاصله دوباره به آب بیاندازید.



 Victorian Recreational Fishing( اکرث افراد 18 الی 69 ساله باید یک جواز ماهیگیری تفریحی ویکتوریا
Licence( را بخرند تا بتوانند در ویکتوریا ماهیگیری منایند. 

در صورت داشنت یکی از کارت های ذیل، بعضی اشخاص رضورت ندارند که جواز ماهیگیری بگیرند:

کارت ساملندان دولت ویکتوریا  )Victorian Government Seniors Card( یا معادل آن از ایاالت 	 
دیگر 

 	DSP, AGE, CAR با حروف )Pensioner Concession Card( کارت تخفیف متقاعدین

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

 	.TPI با حروف )Veterans’ Affairs Health Card, Gold( کارت  صحی طالیی متقاعدین نظامی

جوازهای ماهیگیری تفریحی  )Recreational Fishing Licences(را می توان خریداری کرد:

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

از فروشگاه های وسایل و طعمه ماهیگیری. 	 

جواز ماهیگیری

جواز ماهیگیری تفریحی تان رصف برای استفاده شخص شام صادر شده است
جواز ماهیگیری رصف  متعلق به شخص شامست )نام شام بر روی آن نوشته شده است(.	 

شام نباید جواز خود را برای شخص دیگری قرض بدهید یا واگذار شوید	 

شام منیتوانید برای شخص دیگری ماهی بگیرید یا جمع آوری کنید حتی اگر ایشان جواز هم داشته باشند.      	 



vfa.vic.gov.au

ماهیگیری غیرقانونی را راپور دهید

با شامره )F13 FISH )13 34 74متاس بگیرید
اگر شک دارید که شخصی از قوانین ماهیگیری ما تخلف می کند، از وی دور بروید و سپس تیلفونی 

نکات ذیل را راپور دهید:

چیزیکه مشاهده میکنید	 

تعداد افراد ذیدخل  	 

مشخصات ظاهری این اشخاص	 

ابزار ماهیگیری ایکه استفاده میشوند	 

منربپلیت موترها یا کشتی هائیکه استفاده می شوند 	 

زمان و محل وقوع تخلف.	 

این معلومات ما را کمک می کند تا عکس العمل خود را پالنگذاری منوده و ذخایر ماهی های خود 
را حفاظت منائیم.


