
  

 

ی از ذخایر برداربهرههای قمری و امواج جزر و مدی بر میزان ماه ریتأث ۀمطالع

 های استان خوزستانبر صیدگاه دیتأکآبزیان با 
 

 نگین درخشش*، نیما شیری، منوچهر بیگ آقا، علی دانش مهر

اداره کل شیلات استان خوزستان، سازمان شیلات ایران، آبادان، ایرانمعاونت صید و بنادر ماهیگیری،   

 negin.biology@gmail.com*نویسنده مسئول: 

 

 18/7/5011تاریخ انتشار:                               51/7/5011تاریخ پذیرش:                             51/3/5011تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

آن بر میزان تولید  تبعبههای آبی و سازگانعوامل اثرگذار بر جابجایی مواد مغذی در بوم نیترمهمی یکی از جزر و مدامواج   

زیادی بر میزان صید، رفتار، حرکت، تغذیه،  ریتأثهای مختلف ماه قمری هستند. چرخه هاآناز  یبرداربهرهذخایر آبزیان و 

کنند، نظیر برای ماهیانی که در عمق کم زیست می بالأخص ریتأثارند. این های مختلف ماهیان دو مهاجرت گروه دمثلیتول

های ماه ریتأث، در این مقاله تحلیلی به بررسی رونیازا، حائز اهمیت بیشتری است. فارسجیخلهای استان خوزستان در صیدگاه

از ذخایر آبزیان همراه با سایر عوامل اثرگذار نظیر تغییرات فصلی، ابزار صید،  یبرداربهرهبر میزان  یجزر و مدقمری و امواج 

رای بتواند این اطلاعات می است. شدهپرداخته هاآناجتماعی صیادان، وزش باد، ترجیح غذایی و زیستگاهی  مناسبات فرهنگی

ی ، بازدهی بهتربا صرف هزینه و انرژی کمترتا  شودواقع مفید  اندر استان خوزست ژهیوبههای صیادی جامعه صیادان و تعاونی

 با هدفمندی بیشتری انجام شود. یرو ایدرصدور مجوزهای مدیریت صید آبزیان نیز  ۀو در حوز داشته باشند

 ، استان خوزستانفارسجیخل، برداری، صید و بهرهجزر و مدهای قمری، ماه های کلیدی:واژه

 

 مقدمه

                     شناختی زنده که آشیان بومزندگی موجودات  و هستندامواج طبیعی دریا تر از یا کشند امواجی طویل جزر و مد

(Ecological niche )های پیچیده اما در پاسخ به واکنش نیروی کشند. دهدیمقرار  ریتأثساحل دریاست را تحت  هاآن

 امواج نیتربزرگانرژی بسیار بیشتری حتی از  این امواجشود. آبی ایجاد می هایسازگانماه و خورشید در بوم ۀشدشناخته

و در عوض  دنشوچکی محدود میکو ۀاما به ناحی داشتهارتفاع زیادی  سطحیامواج  زیرا ،دارند (Surface wavesسطحی )

مل محیطی عوازیادی بر  ریتأثتوانند مییابند و لذا گسترش می ی آبیهاتمام پهنهکوچکی هستند که در  نسبتاًکشندها امواج 
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ای هتوانند بر ویژگیعواملی نظیر جریان باد و جزر )فروکشند( و مد )فراکشند( می داشته باشند شناختیبومخصوصیات و 

وسط ت گرفتهانجاماثرگذار باشند. مطابق با تحقیق  هاآنی از برداربهرههای دریایی، میزان تولید ذخایر آبزیان و سازگانبوم

Kuparinen ( چرخه2002و همکاران ،) زیادی بر میزان صید، رفتار، حرکت، تغذیه و مهاجرت  ریتأثهای مختلف ماه قمری

 ,Cardosoاند )کرده دیتائی دریایی و آب شیرین دارند. پژوهشگران دیگر نیز این موضوع را هاآبهای مختلف ماهیان در گروه

2001; Reis- Filho et al., 2010 نخستین بار .)Korringa (7241 به این موضوع پرداخت و نشان داد که امواج کشندی ،)

هستند.  ریزیهای تولیدمثلی جانداران نظیر زمان تخمآن اثرگذار بر فعالیت تبعبهبر تراکم مواد غذایی در سواحل و  مؤثرعاملی 

(. لذا با توجه به Taylor, 1984کنند حائز اهمیت بیشتری است )برای ماهیانی که در عمق کم زیست می بالأخص ریتأثاین 

بوسیف -متر و در لیفه 60کمتر از  معمولاً بحرانهای استان خوزستان که برای نمونه، در در صیدگاه فارسجیخلعمق محدود 

شناسی ماهیان، نوع ترجیح غذایی، رفتار (، شناخت دقیق بوم7682متر گزارش شده است )دهقان مدیسه،  20کمتر از  معمولاً

به سزایی در میزان صید و صیادی داشته و لذا گردآوری و انسجام  ریتأثتولیدمثلی در کنار عوامل بیرونی نظیر جزر و مد و بادها 

وامل برداری کند. کما اینکه، عبهره تواند کمک شایانی به صنعت شیلات و افزایش میزانبخشیدن به اطلاعات در این زمینه، می

  بایست در نظر گرفته شوند.های آبی نیز میسازگانمحدودکننده تولید این منابع طبیعی در بوم

 

 مروری بر سازوکار امواج جزر و مدی

 رغم جرمدر تبیین سازوکار امواج کشندی هستند. علی شدهشناختهتر بیان شد، خورشید و ماه دو عامل که پیش طورهمان 

کمتری  ۀزیرا ماه نسبت به خورشید فاصلاست؛ خورشید به زمین  ۀزمین دو برابر جاذب ماه به ۀبسیار زیاد خورشید، نیروی جاذب

ب اعث کشش و بالا آمدن آاین قمر ب ۀاصلی جزر و مد، ماه است. نیروی جاذب ۀکنندمیتنظتوان گفت بنابراین می؛ تا زمین دارد

کند. دومین ( ایجاد میTide bulgeشود که مقابل ماه قرار گرفته است و یک برآمدگی کشندی )اقیانوس در طرفی از زمین می

ر گردد که دمی جادیا گریکدنیروی گریز از مرکز و ناشی از چرخیدن زمین و ماه به دور ی ۀلیوسبهکشند درست مخالف مد و 

 .گرددیماین حالت جزر مشاهده 

وقتی ماه و خورشید )ل ( ماه کام7. این چرخه شامل: (7)شکل  انجامدروز به طول می 22 باً یتقرکامل گردش ماه  ۀچرخ    

. است( تربیع دوم 4و  ( ماه نو یا ماه شب چهارده )وقتی ماه و خورشید مقارن هم هستند(6تربیع اول ( 2هستند(  یکدیگرمقابل 

 مد بهاری و جزریا  مهکشند آنشود که نتیجه می کشندی ایجاد ۀبیشترین محدودماه کامل و ماه نو( )در حالت اول و سوم 

(Spring tide )مد مردهو  یا جزر کهکشند اما حالت؛ است (Neap tide ) شود که درست در موقعی حادث می ،(4و  2)حالت

 De)گردد دی مشاهده میکشن ۀمحدود کمینهدر چنین حالتی  .نددرجه داشته باش 20به هم زاویه نسبت ماه و خورشید 

Bruyn and Meeuwing, 2001 .) افتدیمدو بار در ماه اتفاق  هاحالتهر دو این. 

 

 های مختلف ماه قمریی از ذخایر در چرخهبرداربهرهبر میزان  مؤثرعوامل 

 تغییرات فصلی -الف

ان منجر باشند و این کمبود در تابست، مقادیر نیترات و فسفات در فصل تابستان پایین و در فصل زمستان بالا میطورمعمولبه  

 ،های میانی آب )جایی نزدیک ترموکلاین و هالوکلاین(شود. تجمع مواد مغذی در لایهها میبه محدود شدن رشد فیتوپلانکتون

د رسد که کاهش تراکم و میزان صیبنابراین به نظر می؛ های بالایی استن فضولات جانوران لایهبه دلیل به تله افتاد احتمالاً

( نیز به علت کم شدن فراوانی مواد مغذی در سطح بالایی آب در پایان فصل گرم سال نسبت Planktivore) خوار یصافماهیان 

 (.FAO, 2009)به دیگر فصول باشد 
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 ، با اندکی تغییرات(www.pinterest.comهای ماه قمری و اثرات آن بر تشکیل امواج جزر و مدی )برگرفته از چرخه .7شکل 

 

که اوج  ( استDinoflagellataداران )های گیاهی با گروه دو تاژکغالبیت پلانکتون (Tropicalای )مناطق دریایی حارهدر   

دهد. این در مقابل وضعیت تولید اولیه در مناطق خ میر اواسط تا انتهای فصل بهار معمولاً و در سال  بارکی هاآنزمان تولید 

. در (Sigman and Hain, 2012واجد دو زمان اوج )اوایل بهار و انتهای تابستان( هستند ) معمولاً ه دریایی معتدله است ک

، با توجه به رژیم بارشی زمستانه، مواد مغذی از طریق (Semi-tropicalای )نیمه حاره ۀیک منطق عنوانبه فارسجیخل

شوند و این عوامل رشد و تولید اولیه مقادیر زیادی وارد سواحل می بهدر ابتدای بهار ، زهره و حله اروندهای بزرگی نظیر رودخانه

تولیدات  اوجاندک در سطوح مختلف هرم غذایی،  ریتأخبنابراین با یک ؛ (7684مسعودیان، ) رساننداوج میبه را در این زمان 

در طی یک ماه  یجزر و مدکه از طریق امواج  هاجابجایی این. شودمشاهده میبرداری افزایش نرخ بهره ثانویه )میگو و ماهی( و

 یجزر و مدو بین  (Littoral) ایاز نواحی کرانه مواد مغذی (،Ebb tide) در زمان جزر ، منجر شده تادهدقمری رخ می

(Intertidal )های فلات قارهبه سایر بخش (Continental shelf) .منتقل گردد 

ابند یترین سطح خود قرار دارد، مواد غذایی از بستر رودخانه به دریا راه می، در حالتی که ماه کامل است و جزر در پاییندرواقع  

)سطوح غذایی بعدی(  تربزرگیابند و سپس ماهیان سطح یک( به دنبال آن افزایش می کنندگانمصرفهای کوچک )و ماهی

زمانی قابلیت  ۀدر این باز جهیدرنت .گرددیمافزوده  هاآنو به تعداد  شوندیمدر محیط حاضر  هاآناز تغذیه  منظوربهنیز 

روز بعد از ماه  1الی  4روز پس از ماه کامل و  1الی  4، زمان ماهیگیریلذا بهترین . شودیمبرداری از ذخایر ماهیان بیشتر بهره

درجه حرارت آب، روشنی آب )نور(،  رینظبرخی از عوامل  اگرچهعنوان شده است.  ها بیشترین فعالیت را دارند،نو که ماهی

 Electric) باشد رگذاریتأثمختلف از ماهیان  یهاگروهدر ازدیاد  تواندیمنیز غیره  پوشش ابرها، مواد غذایی موجود در آب و

blue fishing, 2021.) عامل  عنوانبههنگام طلوع و غروب  درحرکات تغذیه ماهی و شکار در میان صیادان،  سنتی طوربه

وع و طل ۀمشاهد تواندیم نیز هوای ابریکه در قسمت بالا نیز اشاره شد،  گونههمان. شناخته شده استدر میزان صید کلیدی 

http://www.pinterest.com/
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 جهیدرنتو لذا هوای ابری در کاهش میزان تغذیه ماهیان و کرده  تیرؤچراکه ماه جدید را غیرقابل  کند رممکنیغغروب ماه را 

زان در افزایش میکمک شایانی  تواندیم تجارب سنتیبر  هعلاو ذکرشده به مواردزمان توجه هم .است مؤثرآبزیان میزان صید در 

 داشته باشد. هاآناز  یبرداربهرهو  صید

 

 ابزار صید -ب 

 ستا رگذاریتأثبر این باور هستند که روزهای مختلف ماه قمری بر میزان تراکم ماهیان  حوزه شیلات بسیاری از پژوهشگران  

(Johannes, 1981; De Bruin and Meeuwing, 2001; Nishimura et al., 2006; Ono and Addison, 2009). 

در این میان، حتی ابزار . ی صیادی وجود داردهاماهیان با فعالیت هیتغذنوع  امواج جزر و مدی و ارتباط قدرتمندی با جهیدرنت

حرکت جزر  ،بیان کردنیز در گزارش خود Take Kawa (2000 ) اثرگذار در نظر گرفت.عامل یک  عنوانبهتوان صید را نیز می

 ابزارهای صید نظیر . برخی ازاستهای مختلف ماهیان میزان صید و شکار در گروه ۀکنندنییتععوامل  و مدی در دریاها یکی از

ر )سای ازآنپسداشته و در پی کاهش در میزان صید را  ،نیز در هنگام مد کامل ایای کششی و گوشگیر در مناطق کرانهتوره

دراز  هایی نظیر رشته قلابمقابل ابزارهای صید. در یابدمی افزایش برداریبهرهمیزان  ،های چرخه ماه قمری(بخش

(Longlines)  بودن  یارشتهتکبه دلیل(Monofilament) ،و  داشته یجزر و مدهای مختلف را از حالت یریرپذیتأث نیترکم

اند. این حالت در ابزارهای صیادی اهش میزان صید از خود نشان ندادهدر افزایش و یا ک یریتأثمختلف جزر و مدی  یهاحالتدر 

 گردد.نیز مشاهده می های صیادی )گرگور(قفسنظیر 

 

 مناسبات فرهنگی اجتماعی صیادان -ج

دن بو حرمت دار سنتی باوریابد که به علت کاهش محسوسی میمیزان صید حرام سال،  یهاماهدر برخی  در استان خوزستان،  

بدیهی است که  کاملاً .شودیمکم  و میزان صید یرو ایدرتعداد ها . در این ماهاستو صفر محرم  ،نظیر رمضانها برخی از ماه

 ای سال داشته باشدهاهش محسوسی را نسبت به سایر ماهها، حتی در زمان ماه کامل و ماه نو نیز کمیزان صید در این ماه

از اداره شیلات  اخذشدهصیادان و مجوزهای  یرو ایدراین مورد، از طریق مشاهده و بررسی تعداد . (7620)انصاری و همکاران، 

 گردید. دیتائ ،استان و همچنین مصاحبه با برخی صیادان مطلع

تواند در میزان موفقیت وی وابسته است، مینیز  به تجربه صیادکه صیادان  ۀهای ماه قمری در جامعآگاهی از اثر چرخه  

 ،ی ماه قمری بر میزان صیداهدور ریتأثدر مطالعات خود بر روی  ،Angradi (2074) و  Winson کهیطوربهباشد.  رگذاریتأث

 که سایرین از طور متوسطبهکنند می صیادیاقدام به در روزهای اوج ماه قمری  انحصاری طوربهکه  ماهیگیرانینشان دادند که 

 هیچزمانی  ۀبازدر این  که نمودند بیان همچنین هاآن. اندکرده صید بیشتردرصد  5اند رفته هادگاهیص به تصادفی روزهای در

و میزان صید در هر دو گروه در اول و اواسط ماه افزایش یافته  وجود ندارد کارتازهبین ماهیگیران متخصص و  یداریمعنتفاوت 

اشد و ب زیستیعوامل  توسط در میزان صید ماه ۀشواهدی بر اثبات چرخ ،صید تنوع افزایش در که توان استدلال نمود. میاست

ماه  در روزهای مختلف هاآنراکم و ت هیتغذ نوعبا  انهماهنگی ماهی ۀکنندمنعکسهیگیر صورت نگرفته و فقط به دلیل تلاش ما

 .استقمری 

 

 وزش باد -د

در میزان صید طی روزهای مختلف یک ماه  کنندهنییتعتر اشاره شد، جریان باد و جزر و مد دو عامل که پیش گونههمان  

هی گیا یهاپلانکتونتواند نقش بسزایی در جابجایی بیان کردند که وزش باد می ،(2072) همکاران و Bezerraقمری هستند. 

، شود. در این میانمحسوب می آبزیان یبرداربهرهدر میزان صید و  یاکنندهنییتعآبی ایفا کند و از این حیث عامل  در ستون

با توجه به اینکه بادهای غالب در . را در افزایش میزان صید دارند ریتأثوزند( بیشترین بادهای غربی )که به سمت غرب می
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( و این نوع از بادها تنها 7627ی و همکاران، قادربادهای شمال غربی موسوم به بادهای شرجی هستند ) عمدتاًفارس خلیج

 ۀمحدود یهاآبتوان از این عامل در لذا می ،(Bezerra et al., 2012باشند ) رگذاریتأثدرصد در افزایش میزان صید  8توانند می

 .نمود یپوشچشمهای مختلف ماه قمری در میزان صید طی چرخه مؤثرعنوان عامل فارس بهخلیج

 

 سایر آبزیانترجیح غذایی ماهیان و  -ه

ا مد در حالت ماه کامل و ییا  و صید ناشی از بیشترین مقدار جزرمیزان بسزایی در افزایش  ریتأثجاندار نوع ترجیح غذایی   

غذایی از اهمیت زیادی  ۀدو زنجیر ،(Neriticتیک )ینر ناحیه یهاآبدر  (.Reis-Filho et al., 2010ماه شب چهارده دارد )

 .(2)شکل  (Barrow and Shahidi, 2008) دارند قرار سطوح متفاوتیدر که هر یک ر هستند برخوردا

معمولا در سطوح بالایی آب غالبیت دارد، جایی که نور  غذایی ۀاین زنجیر (:Grazing food chainغذایی چرا ) ۀزنجیر -7-ه

 تولید اولیه باشد. ۀمنبع و موتور محرک نیترمهمتواند در بیشینه مقدار خود است و می

 پودهنقش محوری دارد.  پودهشود، زنجیره که از بستر آغاز می نیدر ا(: Detritus food chain) پودهغذایی  ۀزنجیر -2-ه

(Detritus) شوند. زمانی که شود که درون یا روی رسوبات انباشته میهای گیاهی و جانوری در حال فساد گفته میبه لاشه

توانند مواد می( Upwelling)های آبی فراچاهنده جریان ،گردانندیبازمغذایی  ۀبه چرخ مجدداًمواد آلی را  کنندگانهیتجز

غذایی  ۀها در زنجیرپودههمراه  کنندگانهیتجزخود  چرا نیز ادامه دهند. ۀتولید را در زنجیرمغذی را به سطوح بالا رسانده و 

 شوند.خورده می کنندگانمصرفغالب در بستر )پوده(، توسط 

 

 (Barrow and Shahidi, 2008های غذایی دریایی ): زنجیره2کل ش

وب در فصول مرط ژهیوبهنزدیکی بیشتری به یکدیگر داشته و غذایی  یهاچرخهبا توجه به عمق کم آب، این  فارسجیخلدر  

(، آمیختگی 7686ابراهیمی و نیکویان، رود )دوم سال خورشیدی( که آب جریان بیشتری دارد و ترموکلاین از بین می ۀ)نیم
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 مهکشند( در ماهیان نسبت به امواج کشندی )Trophicای )های مختلف تغذیهاثرپذیری گروهدر مورد . ابدییمبیشتری 

کنند )نظیر زیست می آب که در سطوح بالایی خوارگوشت( نشان دادند که ماهیان 2070و همکاران ) Reis-Filho ،(کهکشند

رسد می به نظر کنند.را از امواج کشندی دریافت می ریتأثبیشترین )نظیر موتوماهیان(،  خوار یصافو سپس ماهیان  ماهیان(نوت

ی همچنان وجود دارد و دلیل ریرپذیتأثهرم، این  رأسهای زیاد بین تولیدکنندگان اولیه با جانوران رغم وجود واسطهکه علی

 (. Barrow and Shahidi, 2008پوده )غالب در بستر( باشد   ) ۀغذایی چرا نسبت به زنجیر ۀتواند سادگی نسبی زنجیرآن می

 ۀرابط، استکه مصادف با ماه نو و یا ماه شب چهارده  مهکشند زمانمدت( نشان داده شده است در 6شکل در )که  گونههمان  

 ۀباز نیدر ا. شودیمجزر کامل و مد کامل مشاهده  نزمامدتو صافی خوار( در  خوارگوشتای )هیتغذمعکوسی بین دو گروه 

 با حادث شدن کهیدرحالمشهود است،  کاملاً بیشترین فراوانی صید را داشته که در نمودار  خوارانگوشتزمانی و هنگام جزر، 

به علت فروکش کردن آب در هنگام  توانیم(. این مورد را Reis-Filho et al., 2010یابد )مد کامل فروانی در صید کاهش می

اثرگذاری در ناحیه و یا فضایی از آب صورت  گریدیعبارتبهدر نظر گرفت. « منطقه اثر ابزار صیادی»کاهش  جهیدرنتجزر و 

( Qاثر ابزار صیادی ) ۀبه این فضا، منطق (7 ۀلذیل )معاد ۀمعادلگیرد که توسط ادوات صیادی محصور شده است. مطابق با می

 : (7686)پرادو،  شودته میگف

𝑄 = 𝑁𝑜. 𝑉                                                                 7 معادله                                                                    

معکوسی  ۀاست. این فاکتور رابطی آب رندهیدربرگحجم   Vو محصورشده ۀمنطقفراوانی کل ماهیان موجود در  Noجایی که 

اثر ابزار صیادی کاهش  ۀمانند تور گوشگیر که با کاهش حجم آب در زمان جزر، منطق؛ دارد محصورشدهبا میزان صید در منطقه 

اثر صیادی  ۀیناحدارد، لذا هر چه  (CPUEی صید )وربهرهمعکوسی با میزان  ۀرابطیابد. با توجه به اینکه فرمول مربوطه می

 تا همان مقدار ماهی صید شود. استی ترکمبه تلاش  ازیتر نکمی صید بیشتر شده و در حجم آب وربهرهباشد میزان  ترکم

 

 (Reis-Filho et al., 2010) کهکشندو  مهکشنددر شرایط  ایتغذیههای گروهفراوانی  .6شکل 
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. علت این امر دیده شده استافزایش فراوانی  کهکشندمتفاوت بوده و در  در سطوح بالایی آب زخواریچهمهالگوی ماهیان   

های با تنوع غذایی کند که سایر گروههایی ایجاد میتنوع غذایی بالای این گروه از ماهیان است که نوعی سازش را در زمان

 .(7621)فرقانی،  گیرندمحدودتر در مضیقه قرار می
 

 ماهیان و سایر آبزیان ترجیح زیستگاهی -و

اولیه  زیستی و فیزیکی نیازهای نیتأمزیستگاه ماهیان علاوه بر شناختی ارتباط تنگاتنگی با ترجیح غذایی دارد. بوم یهایژگیو

 ,Barrow and Shahidi) قرار دهد جانداردر دسترس  یراحتبهرا  مناسببایست خوراک می (غیره)دما، نور، جریان آب و 

 ریأثتبر  دیتأکبا  استان خوزستان یهادگاهیصدر موجود  شناختی ماهیانهای بومگروهانواع جداگانه، به  طوربهذیل در . (2008

 :شامل(. این ماهیان 7)جدول ، پرداخته شده است هاآندر ماه قمری ( کهکشند( و کمینه )مهکشند) بیشینه در حالت جزر و مد

 یامهاجر کرانهو  (Littoral) ای، کرانه(Epipelagic) یسطح ز، (Demersal) وابسته به بستر ،(Benthic) یکف زماهیان 

(Littoral-migratory) باشندیم (Nelson, 2006). 

وارد با هدف تغذیه  یشندکبین  ۀناحی طرفبههنگام مد  معمولاًماهیان این : وابسته به بسترو  یکف زماهیان  -1-و

های استان بخصوص در صیدگاه فارسجیخل یهاآبعمق کم با توجه به  کنند.می ینینشعقبدر هنگام جزر  شوند ومی

در زمان جزر کامل  ژهیوبه گردد.می هاآنمیزان صید در منجر به افزایش  مهکشند در هنگام موجطولافزایش  ،خوزستان

 . (Reis-Filho et al., 2010) میسر است هاآناز  یبرداربهرهکه اشاره شد، بیشترین میزان  طورهمان

در بخش ( خوارگوشتدرشت ) انیز سطح( و خوار یصافریز ) انیز سطحاین گروه از ماهیان شامل : یسطح زماهیان  -2-و

مد در  یبه هنگام بیشینهای در این گروه از ماهیان هغالبیت گون ای ومیزان صید، غنای گونهشوند. آبی یافت می ۀپهننورگیر 

 مختص به این گروهبیشترین میزان صید در ماه کامل و ماه شب چهارده  رسدیمو به نظر  یابدمی افزایش مهکشند زمانمدت

 ،(2070و همکاران ) Reis-Filhoگزارش  . مطابق با(De Bruyn and Meeuwig, 2001; Bezerra et al., 2012) است

 اند.بالاترین مقدار فراوانی را در صید داشتهنیز درشت در زمان جزر  انیز سطحدر زمان مد و ریز  انیز سطح

 یریرپذیتأثبیشترین . برندبه سر می (متر 60عمق )ساحل  مجاورت در ماهیان این :ایو مهاجر کرانه یاماهیان کرانه -3-و

میزان صید در  ،مهکشنددادن  رخ است. باویژه شرایط این  ریتأثها تحت گیرند و زندگی آندریا می یجزر و مد ۀمنطقرا از 

-De Bruyn and Meeuwig, 2001; Reis) یابداه نو و ماه شب چهارده افزایش میو چند روز پس از مدر ابتدا کاهش  هاآن

Filho et al., 2010).  در هنگام مد به  و دمکرر دارن وآمدرفتها برای تغذیه به کنار ساحل به اینکه آناین رویکرد با توجه

به  هانآ انجامد تا میزان صیدبه طول می یزمانمدتمد  شینهبی بنابراین در حالت؛ استقابل توجیه  آیند،سطوح بالاتری می

 .اوج خود برسد

ای داشته و در حالت بیشترین مد برای ماهیان کرانهمیگوها رفتاری مشابه با در خصوص سایر آبزیان قابل اشاره است که   

. بودها مواجه با کاهش میزان صید در آن (مهکشند)مد  ۀرسد در زمان بیشینآیند و لذا به نظر میبه کنار ساحل می تغذیه

 مد در ۀجزر و یا چند روز پس از بیشین ۀماه نو و ماه شب چهارده در این گروه از جانوران در هنگام بیشین ریبیشترین تأث

صید به ازای واحد تلاش  به کاهش میزان ، در گزارش خود(7688مرادی و همکاران )دد. گرمیمهکشند مشاهده  زمانمدت

زمانی اشاره  ۀباز نیازاها چند روز پساین گروه از جانوران در هنگام مد کامل و افزایش میزان صید در آن( CPUEصیادی )

 .شده است دی( نیز تائ7620این نتایج توسط انصاری و همکاران )اند. هدکر

   ، زمان صید )بخصوص در مورد جانورانی نظیر میگو که در طول شب به سطوح بالایی آب جزر و مدعلاوه بر تغییر در ارتفاع   

 و است قهیدق 25ساعت و  72بین یک جزر تا مد کامل  ۀبنابراین با توجه به اینکه فاصل؛ است( حائز اهمیت کنندیممهاجرت 
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در یک  جزر و مدکه  انجامدیمماه در مدار خود( به طول  ۀدرج 72دقیقه )به علت چرخش  50ساعت و  24 گریدیعبارتبه

متوالی  یهاماهآن در طول  ۀو بیشینه و کمین جزر و مدفرآیند  . لذا(Winson and Angradi, 2014) کشند به پایان برسد

 توانیم تدافیمهایی که بیشترین کمینه در هنگام شب اتفاق بنابراین در ماه؛ انجام گیرد روزشبانهدر ساعات مختلف  تواندیم

 .بینی نمودپیشکمتری در افزایش میزان صید  ریتأث
 

متفاوتشناختی ای و بومهای تغذیههای خوزستان در گروهماهیان شاخص صیدگاه .7جدول   

ایگروه تغذیه  ۀزنجیر 

 غذایی غالب

کنندهمصرف خوزستان( -فارسجیخلماهی )بومی  ۀگون زیستگاه   

 نام علمی نام فارسی    

خوارگوشت IIIسطح  پوده  رأس/   Epinephelus coioides هامور معمولی دمرسال 

خوارگوشت  Sparidentex hasta صبیتی دمرسال II /IIIسطح  پوده 

خوارگوشت  Acanthopagrus latus شانک زردباله دمرسال II /IIIسطح  پوده 

خوارگوشت IIIسطح  پوده  رأس/  یکف ز   Grammoplites زمین کن 

suppositus 

خوارگوشت یکف ز II /IIIسطح  پوده   Saurida tumbil حسون 

خوارگوشت IIIسطح  پوده  رأس/  یکف ز   Psettodes erumei کفشک تیزدندان 

خوارگوشت یکف ز II /IIIسطح  پوده   Pseudorhombus کفشک چپ رخ 

elevates 

خوارگوشت پودهچرا/   زی سطح -میان رأس  دیسفچانهکوسه    Carcharhinus 

dussumieri 

خوارگوشت پودهچرا/   IIIسطح   رأس/  زی سطح -میان   Rhizoprionodon acutus کوسه چاک لب 

خوارگوشت پودهچرا/   IIIسطح   رأس/  زی سطح -میان   Scomberoides سارم دهان بزرگ 

commersonnianus 

خوارگوشت پودهچرا/   IIIسطح   رأس/  زی سطح -میان   Trachinotus mookalee پرستو هندی 

خوارگوشت پودهچرا/   IIIسطح   رأس/  زی سطح -میان   Caranx ignobilis گیش بزرگ 

خوارگوشت پودهچرا/   IIIسطح   رأس/  زی سطح -میان   Alectis indicus مقوا گوژپشت 

خوارگوشت پودهچرا/   IIIسطح   رأس/   Argyrosomus میش ماهی دمرسال 

hololepidotus 

خوارگوشت پودهچرا/   درشت یسطح ز II /IIIسطح   سربزرگیال اسبی    Trichiurus lepturus 

خوارگوشت پودهچرا/   زی سطح -میان II /IIIسطح    Seriolina nigrofasciata سارم تیره 

خوارگوشت پودهچرا/   ایمهاجر کرانه II /IIIسطح    Eleutheronema راشگو معمولی 

tetradactylum 

خوارگوشت پودهچرا/    Lutjanus johnii سرخو دمرسال II /IIIسطح  

خوارگوشت پودهچرا/    Diagramma pictum خنو خاکستری دمرسال II /IIIسطح  

خوارگوشت پودهچرا/    Otolithes ruber شوریده دمرسال II /IIIسطح  

خوارگوشت IIIسطح  چرا  رأس/  درشت یسطح ز   Rachycentron سوکلا 

canadum 

خوارگوشت IIIسطح  چرا  رأس/  درشت یسطح ز   Scomberomorus شیر 

commerson 

خوارگوشت IIIسطح  چرا  رأس/  درشت یسطح ز   Sphyraena jello کوتر ساده 

خوارگوشت درشت یسطح ز IIIسطح  چرا   Scomberomorus قباد 

guttatus 

https://www.fishbase.se/summary/6465
https://www.fishbase.de/summary/Eleutheronema-tetradactylum.html
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خوارگوشت درشت یسطح ز IIIسطح  چرا   Sphyraena obtusata کوتر دهان زرد 

خوارگوشت درشت یسطح ز IIIسطح  چرا   Chirocentrus nudus خارو 

خوارگوشت درشت یسطح ز IIسطح  چرا   Rastrelliger kanagurta طلال 

خوارگوشت ریز یسطح ز IIسطح  چرا   Ilisha megalopteran شمسک 

خوارگوشت  Tenualosa ilisha صبور مهاجر IIسطح  چرا 

زخواریچهمه  Drepane punctate عروس دمرسال IIسطح  پوده 

زخواریچهمه  Pomadasys kaakan سنگسر معمولی دمرسال IIسطح  پوده 

زخواریچهمه  Pennahia شبه شوریده دمرسال IIسطح  پوده 

macrophthalmus 

زخواریچهمه  Lethrinus nebulosus شهری دمرسال IIسطح  پوده 

زخواریچهمه ایرشتهگوازیم دم دمرسال IIسطح  پوده   Nemipterus japonicas 

زخواریچهمه یکف ز IIسطح  پوده  راست رخ کفشک   Euryglossa orientalis 

زخواریچهمه یکف ز IIسطح  پوده   Cynoglossus arel کفشک زبان گاوی 

زخواریچهمه پودهچرا/   زی سطح -میان IIسطح    Carangoides armatus گیش دراز باله 

زخواریچهمه پودهچرا/   زیسطح -میان IIسطح    Parastromateus niger حلوا سیاه 

زخواریچهمه پودهچرا/   ایمهاجر کرانه IIسطح    Pampus argenteus حلوا سفید 

زخواریچهمه ریز یسطح ز IIسطح  چرا   Nematalosa nasus گواف 

زخواریچهمه زی سطح -میان IIسطح  چرا   Lagocephalus inermis بادکنک صاف 

ریز یسطح ز IIسطح  چرا خوار یصاف  Thryssa vitrirostris موتو )شیق( 

ریز یسطح ز IIسطح  چرا خوار یصاف  Sardinella longiceps ساردین روغنی 

ریز یسطح ز IIسطح  چرا خوار یصاف یکماننیرنگ نیسارد   Dussumieria acuta 

زی سطح -میان Iسطح  چرا خواراهیگ  Siganus luridus صافی تیره 

زی سطح-میان Iسطح  چرا خواراهیگ دارصافی موج   Siganus javus 

ایکرانه Iسطح  پوده خوارپوده  Sillago sihama شورت 

ایکرانه Iسطح  پوده خوارپوده  Planiliza abu بیاح 

ایکرانه Iسطح  پوده خوارپوده  Liza klunzingeri مید 

 

 ترویجی ۀتوصی

عوامل اثرگذار  طورنیهمدهد و ماه قمری در میزان صید آبزیان رخ می ۀهای مختلف چرخکه در زمان یبه تغییراتنظر   

در  شدهیگردآور(، اطلاعات غیره توجه کافی شود )نظیر تغییرات فصلی، ترجیح غذایی و زیستگاهی و هاآندیگر که باید به 

تان در اس ژهیوبههای صیادی صیادان و تعاونی ۀ. نخست جامعواقع شود مفید بردارانبهرهتواند برای دو گروه از می حاضر نوشتار

 قیقاتتح مؤسسۀمان شیلات ایران و دوم، ساز. داشته باشندرا انتظار بازدهی بهتری  ان که با صرف هزینه و انرژی کمتر،خوزست

یان از ماه یبرداربهره بیشترین .با هدفمندی بیشتری انجام شود یرو ایدرصدور مجوزهای  به نحوی که علوم شیلاتی کشور

نظیر شیر در مد کامل  یسطح زدرشت ، از ماهیان مهکشندو وابسته به بستر نظیر شوریده در زمان جزر کامل  یکف زتجاری 

 ماه قمری میسر است. 22و  8در روزهای  و همچنین میگو از ماهیان ارزشمندی نظیر حلوا سفیدو  مهکشند
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