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 ساردین سند  )متوسط طول۲۱سانتی متر(

 زیست شناسی

 هستند. الرشد سریع و عمر کوتاه ماهیان موتو و ساردین

 این کند. می عمر سال ۵/۲ نیز موتو و سال ۵/۱ ساردین

 عمدتا ماهیان ساردین کنند. می تغذیه ها پالنکتون از ماهیان

 می تغذیه ها ای دوکفه الرو از ماهیان موتو  و پودا کوپه از

 در ماهی موتو و بهار در ساردین ریزی تخم فصل کنند.

 است قادر ساردین ماهی هر متوسط بطور است. تابستان

 این کند. تولید تخم ۲۵۱۱ هم ماهی موتو و تخم ۲۵۱۱۱

 را آنها که هستند باره چند ریزی تخم شیوه دارای ماهیان

 پایداری محیطی، نامساعد شرایط  برابر در تا سازد می قادر

 از گروه این رو این از کنند. حفظ را در خود های جمعیت

 دارند. باالیی سازی باز و احیاء قدرت ماهیان،

 معاونت ترویج و نظام بهره برداری، 

 دفتر برنامه ریزی رسانه های ترویجی

  

هدف رفتاری: آشنایی با ذخایر ساردین و موتو 

 ماهیان

 مخاطب هدف: کارشناسان شیالت و صیادان 

 

 

 معرفی

 می ریز زی سطح ماهیان گروه از ماهیان موتو و ساردین

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

 از نوعی ماهیانساردین ایگله رفتار کنند. می زندگی اب

 دم، سپیده از قبل باشد.می شکارچیان مقابل در حفاظت

 حداکثر به هاگله حجم روز اواسط ، شده شروع هاگله تشکیل

  شوند. می پراکنده تغذیه منظور به هاگله شب، در و رسندمی

 گونه شناسی 

 خانواده از گونه ۱2 عمان دریای و فارس خلیج های آب در

 تاکنون موتوماهیان خانواده از گونه ۲۷ و ماهیان ساردین

 (sindensis Sardinellaسند) ساردین گونه اند. شده شناسایی

 ۰۱  تا ۰۱ بین (punctifer Encrasicholina) معمولی موتو و

 را هرمزگان در ریز زی سطح ماهیان صید ترکیب از درصد

  .دهند می تشکیل

  

. 

 کشاورزی جهاد وزارت

 کشاورزی ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان

 کشور شیالتی علوم تحقیقات موسسه

 عمان دریای و فارس خلیج اکولوژی پژوهشکده

  
 

 

 

 خلیج ماهیان موتو و ساردین

 عمان دریای و فارس
 ساالرپوری علی کننده: تهیه

 



 

 

 بوم شناسی 

 های الیه محیطی زیست شرایط به وابسته ماهیان موتو و ساردین

 زیست پرتولید سواحل نزدیکی در عمدتا و بوده دریا آب سطحی

 مهم عوامل از آب سطح کلروفیل و آب سطحی دمای کنند. می

 جایگاه ماهیان این باشند. می ماهیان این تجمع و پراکندگی در

 هب دارند. عمان دریای و فارس خلیج اکوسیستم در اکولوژیک ویژه

 کوسه اسبی، یال ماهیان، کوتر ماهی، شیر ماهیان، تون که طوری

 عمان دریای و ارسف خلیج در بزرگتر آبزیان سایر و ها دلفین ها،

 اند. وابسته ماهیان موتو و ساردین به شدت به غذایی نظر از

  

 اهمیت اقتصادی

 می صید هرمزگان در ماهیان موتو و ساردین از درصد ۰۵ از بیش

 در و داشته افزایشی روند هرمزگان در ماهیان این صید شوند.

 دیص کل از درصد ۹۱ و رسیده تن هزار ۱۰ به ۲۹۰۱ سال

 ۱۱۱ ماهیان این صید ارزش که ، داده تشکیل را هرمزگان

 حمایت را شغل ۱۱۱2 به نزدیک که شود می برآورد ریال میلیارد

 هرمزگان صید کل در ناخالص سود از درصد ۹ فقط اما کند. می

 دهند. می تشکیل را

 

 

 نتیجه گیری

 شرایط از ریز زی سطح ماهیان ذخایر پذیری تاثیر به توجه با

  این ذخایر برداشت میزان از متفاوتی های ظرفیت محیطی،

 شده انجام های پژوهش اخرین  اما است. شده ارایه ماهیان

  تن هزار ۷۵ ماهیان این برای مجاز برداشت قابل میزان حداکثر

 ساردین ذخایر از داریبر بهره رسد می نظر به است. شده برآورد

 الزم و است شده نزدیک خود ظرفیت بیشینه به ماهیان موتو و

 از پایدار برداری بهره و صید کنترل برای مدیریتی اقدامات است

 گردد. انجام ذخایر این

  

 

 

  هرمزگان در صید هایروش

 در پارسیان از هرمزگان در ریز زی سطح ماهیان های گاه صید

 صید درصد ۷۰ اند. پراکنده هرمزگان شرق در سورگلم تا غرب

 2 بندرلنگه، در درصد ۲۱ ، قشم جزیره در ریز زی سطح ماهیان

 عمده شوند. می صید پارسیان در نیز درصد ۱ و جاسک در درصد

 از اما شود، می انجام دوقایقی پرساین روش با ماهیان این صید

 می استفاده هم پرساین لنج و ساردین ساحلی جل های روش

 درصد ۷۱ هرمزگان، در زی سطح ماهیان صید ترکیب  شود.

 است. ساردین نیز درصد ۹۱ و موتو ماهی

 

 پرساین دو قایقی

 جل ساحلی ساردین


