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  علی ساالرپوریدکتر 

 عضو هیات علمی بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر

 

 

 

 

 می ریز زی سطح ماهیان گروه از ماهیان موتو و ساردین

 های الیه در و دارند ای گله رفتار ماهیان این باشند.

-ساردین ایگله رفتار کنند. می زندگی اب سطحی

 باشد.می شكارچیان مقابل در حفاظت از نوعی ماهیان

 روز اواسط ، شده شروع هاگله تشكیل دم، سپیده از قبل

 به هاگله شب، در و رسندمی حداکثر به هاگله حجم

  شوند. می پراکنده تغذیه منظور

 

 از گونه 42 عمان دریای و فارس خلیج های آب در

 خانواده از گونه 71 و هیانما ساردین خانواده

 ساردین گونه اند. شده شناسایی تاکنون موتوماهیان

 معمولی موتو و (sindensis Sardinellaسند)

(punctifer Encrasicholina) ۰۸  تا ۰۸ بین 

 هرمزگان در ریز زی سطح ماهیان صید ترکیب از درصد

  دهند. می تشكیل را

 

 

 

 

 شیالت مناطق مدیران 

 شیالت انکارشناس

 و تعاونی های صیادی صیادان 

اهمیت زیستی و آشنایی فراگیران با 

 اکولوژیک ساردین و موتو ماهیان

اهمیت اقتصادی ساردین و  شناخت

 موتو ماهیان

تشخیص گونه های مهم و تجاری 

 ماهیان سطح زی ریز

هدف مندی بهره برداری از ذخایر 

با تاکید بر پایداری صید و معیشت 

 صیادان
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 موتو معمولی )متوسط طول 1 سانتی متر(
 

 

 
 ساردین سند  )متوسط طول74سانتی متر(

 

 هستند. الرشد سریع و عمر کوتاه ماهیان موتو و ساردین

 این کند. می عمر سال ۵/7 نیز موتو و سال ۵/4 ساردین

 ماهیان ساردین کنند. می تغذیه ها پالنكتون از ماهیان

 ها ای دوکفه الرو از ماهیان موتو  و پودا کوپه از عمدتا

 موتو و بهار در ساردین ریزی تخم فصل کنند. می تغذیه

 ساردین ماهی هر متوسط بطور است. تابستان در ماهی

 تخم 7۵۸۸ هم ماهی موتو و تخم 7۵۸۸۸ است قادر

 نامساعد شرایط  برابر در ماهیان این کند. تولید

        حفظ را در خود های جمعیت پایداری محیطی،

 دارند. باالیی سازی باز و احیاء قدرت و کنند می

 

 محیطی زیست شرایط به وابسته ماهیان موتو و ساردین

 نزدیكی در عمدتا و بوده دریا آب سطحی های الیه

 و آب سطحی دمای کنند. می زیست پرتولید سواحل

 تجمع و پراکندگی در مهم عوامل از آب سطح کلروفیل

 ویژه جایگاه ماهیان این باشند. می ماهیان این

 عمان دریای و فارس خلیج اکوسیستم در اکولوژیک

 کوتر ماهی، شیر ماهیان، تون که طوری به دارند.

 آبزیان سایر و ها دلفین ها، کوسه اسبی، یال ماهیان،

 به غذایی نظر از عمان دریای و فارس خلیج در بزرگتر

 اند. وابسته ماهیان موتو و ساردین به شدت

 

 

 هرمزگان در ماهیان موتو و ساردین از درصد ۰۵ از بیش

 روند هرمزگان در ماهیان این صید شوند. می صید

 رسیده تن هزار ۱۰ به 7۹۰۱ سال در و داشته افزایشی

 که ، داده تشكیل را هرمزگان صید کل از درصد ۹۸ و

 می برآورد ریال میلیارد ۱۸۸ ماهیان این دصی ارزش

 اما کند. می حمایت را شغل ۸۸۸2 به نزدیک که شود

 را هرمزگان صید کل در ناخالص سود از درصد ۹ فقط

 دهند. می تشكیل

 



 از رمزگانه در ریز زی سطح ماهیان های صیدگاه

 پراکنده هرمزگان شرق در سورگلم تا غرب در پارسیان

 جزیره در ریز زی سطح ماهیان صید درصد 1۰ اند.

 4 و جاسک در درصد 2 بندرلنگه، در درصد 7۱ ، قشم

 این صید عمده شوند. می صید پارسیان در نیز درصد

 از اما شود، می انجام دوقایقی پرساین روش با ماهیان

 هم پرساین لنج و ساردین احلیس جل های روش

 در زی سطح ماهیان صید ترکیب  شود. می استفاده

 ساردین نیز درصد ۹۸ و موتو ماهی درصد 1۸ هرمزگان،

 است.

 

 

 

 

 

 
 

 

 از ریز زی سطح ماهیان ذخایر پذیری تاثیر به توجه با

 برداشت میزان از متفاوتی های ظرفیت محیطی، شرایط

 پژوهش اخرین  اما است. شده ارایه ماهیان  این ذخایر

 برای مجاز برداشت قابل میزان رحداکث شده انجام های

      نظر به است. شده برآورد  تن هزار 1۵ ماهیان این

 ماهیان موتو و ساردین ذخایر از برداری بهره رسد می

 است الزم و است شده نزدیک خود ظرفیت بیشینه به

 پایدار برداری بهره و صید کنترل برای مدیریتی اقدامات

 گردد. انجام ذخایر این از

 

 

ساردین ماهیان و موتو ماهیان در اکوسیستم خلیج 

فارس و دریای عمان دارای اهمیت اکولوژیک هستند و 

از طرفی جایگاه مهمی در اقتصاد شیالتی جوامع بومی 

ایفا می کنند. بهره برداری پایدار و مسئوالنه از این 

ذخایر ، ضامن معیشت پایدار و حفظ اکوسیستم خواهد 

 د.بو

 

 

 

 

 


