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 چکیده

  
و توزیع  صید ترکیب زیستی، تنوع بر( FAD) ماهی کنندهجمع ابزار استقرار ثیرتأ بررسی هدف با تحقیق این

برداری در عملیات نمونه .شد شم انجامهای قالب و طناب دستی در جزیره قدر صیدگاه فراوانی طولی ماهیان

در  FADدر دو فصل بهار و پاییز در حدفاصل بین جزیره سوزا و هنگام صورت گرفت. دو عدد  1395سال 

 زیستی تنوع مارگالف، شاخص ایگونه غنای شاخص تنوع زیستی شامل شاخص 4جزیره قشم مستقر شد. 

ختی پیلو و همچنین ترکیب صید و توزیع فراوانی سیمپسون و شاخص یکنوا غالبیت وینر، شاخص-شانون

و بین دو فصل بهار و پاییز  FADطولی ماهیان مورد محاسبه قرار گرفته و بین دو منطقه حضور و عدم حضور 

با آنالیز سیمپر نشان  FADمورد مقایسه قرار گرفت. مقایسه ترکیب صید بین دو منطقه حضور و عدم حضور 

 پرو چشم درشتای و ان بزرگ، شانک زردباله، شیر ماهی، کوپر، گوازیم دم رشتهگونه، سارم ده 6داد که 

درصد عدم تشابه در ترکیب عددی صید بودند. همچنین مقایسه ترکیب صید بین دو  03/78مسئول ایجاد 

و  ایزیم دم رشته، گربه ماهی، شیر ماهی، گواپرو چشم درشتگونه، کوپر،  6فصل بهار و پاییز نشان داد که 

ها درصد عدم تشابه در ترکیب عددی صید بودند. توزیع فراوانی طولی تمام گونه 77/82سنگسر مسئول ایجاد 

های تمام شاخص(. p<0.05داری داشت )اختالف معنی FADجز سنگسر( بین دو منطقه وجود و عدم وجود )به

(. ولی بین p<0.05منطقه آزاد بود ) کمتر از FADداری در منطقه وجود طور معنیتنوع زیستی محاسبه شده به

عبارتی، (. بهp>0.05فصول بهار و پاییز تفاوت معنی داری در شاخص های تنوع محاسبه شده مشاهده نشد )

ارزیابی تنوع زیستی بر پایه دادند. ای محدود غالبیت صید را تشکیل میهتعداد گونه FADدر منطقه وجود 

 ها وبه ارتباطات اکولوژیکی بین گونه ای توسعه پایدار و برای دستیابیهایجاد سیاست های تنوع برایشاخص

 باشد.عملکرد اکوسیستم بسیار ضروری می

 :های کلیدیواژه

 ، جزیره قشمFADتنوع زیستی، ترکیب صید، فراوانی طولی،            

 

 مقدمه | 1 

 زنده ایهارگانیسم بین تمایز عنوان قابلیتتوان بهتنوع زیستی را می

ها ای و تنوع اکوسیستمگونهای، بینگونهدانست که شامل تنوع درون

الگوهای تنوع زیستی (. نیاز روز افزون پایش Gatson, 2000شود )می

 (.Devictor et al., 2010شود )شدت احساس میدر دریاها به

های گونه از اکوسیستم، برداشت کالسه صید و صیادی با حذف یک

تواند تنوع ها میتغییر روابط اکولوژیکی بین گونه و یا با طولی مختلف

توان تمام دهد. تنها با بررسی یک شاخص نمی ثیر قرارتأزیستی را تحت

های یک اکوسیستم را بررسی کرد. شاخص زیستی های تنوعجنبه

باشند؛ به نوعی های متفاوتی از تنوع زیستی میمختلف بیانگر جنبه

رچه بهتر تنوع ص مکمل یکدیگر در تفسیر همحاسبه چندین شاخ

 (.Jennings and Reynolds, 2000باشد )زیستی یک منطقه می

های موجود یستی بستگی به هدف مطالعه و دادهز انتخاب شاخص تنوع

. شاخص شدت بستگی به تالش صیادی داردای بهغنای گونهدارد. 

 -تمام گونه ل افرادکشده و مجموعهای ثبتمارگالف ترکیب تعداد گونه

جود برای یک تعداد افراد های مواست. این شاخص بیانگر تعداد گونهه

ای و پراکنش گونهدهنده غنایوینر نشان-باشد. شاخص شانونمعین می

دهنده تعداد ان جمعیت است. شاخص سیمپسون نشانافراد در می

 10 تقریباًکشور در سرتاسر دنیا  28حدود  های با فراوانی باالست.گونه

ها مستقر در اقیانوس( FADکننده ماهی ) -ابزار جمع هزار عدد

  333طور کلی حضور حدود ه(. بFreon and Dagorn, 2000اند )کرده
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خانواده در اطراف اجسام شناور در دریاهای  96گونه از ماهیان متعلق به 

عنوان یک ابزار برای سنجش تنوع به FADاز  اند.ثبت شده جهان

 Addis et al., 2006; Gaertner etشود )ده میستفازیستی ماهیان ا

al., 2008 در اطراف .)FAD  یک ترکیب صید متمایز و همچنین

( Nelson, 2003) نلسون افتد.کنش وابسته به طول ماهی اتفاق میپرا

بر تنوع زیستی پرداخت. وی نتیجه گرفت که وجود  FADبه بررسی اثر 

FAD ثیر قرار تأنطقه را تحتای متواند تنوع زیستی و غنای گونهمی

با مطالعه تنوع زیستی ماهیان،  (Gaertner et al., 2008) گارتنر دهد.

های FADخانواده از انواع ماهیان تجمع یافته در اطراف  14حداقل 

 ,.Deudero et al) دوادرو شناور را گزارش کردند. در گذشته نیز

پالژیک در دریای های تنوع زیستی را برای ماهیان ( نیز شاخص1999

 مدیترانه محاسبه کردند.

های ساحلی جزیره قشم با روش قالب حال حاضر صیادان در آبدر

 بررسی پردازند. هدف از انجام این مطالعه،میو طناب دستی به صید 

 ترکیب زیستی، تنوع بر( FAD) ماهی کنندهجمع ابزار استقرار ثیرتأ

های قالب و طناب دستی دگاهدر صی و توزیع فراوانی طولی ماهیان صید

 ایگونه غنای زیستی؛ شاخصشاخص تنوع 4 در جزیره قشم بود.

سیمپسون و  غالبیت وینر، شاخص-شانون زیستیتنوع مارگالف، شاخص

شاخص یکنواختی پیلو مورد محاسبه قرار گرفته و بین دو منطقه حضور 

رار گرفت. و بین دو فصل بهار و پاییز مورد مقایسه ق FADو عدم حضور 

منطقه همچنین ترکیب صید و توزیع فراوانی طولی ماهیان نیز بین دو 

 برداری مقایسه شد.مورد نظر و بین فصول نمونه
 

 هامواد و روش | 2
در دو فصل بهار و پاییز صورت  1395برداری در سال عملیات نمونه

ها در حدفاصل بین جزیره سوزا و هنگام صورت FADگرفت. استقرار 

ای و مایلی از ساحل در بستر صخره 1له ها در فاصFADت. استقرار گرف

درجه و  26ها FADمتری انجام گرفت. موقعیت استقرار  15در عمق 

 دقیقه طول شرقی بود.  53درجه و  55دقیقه عرض شمالی و  41

FADراحتی در دسترس زدیکی ساحل استقرار یافتند تا بهها در ن

از یک  FADسنتی قرار گیرند.  های کوچک برای صید خردققای

 5/1در  5/1اینچ در ابعاد  1چهارچوب فلزی از جنس گالوانیزه به قطر 

کیلوگرم ساخته شد. چهارچوب فلزی با طناب پلی  15متر به وزن 

کیلوگرم متصل شد. طول  20شاخ به وزن  5به لنگر  16پروپیلن شماره 

ته شد تا در جریانات نظر گرفل عمق استقرار دربرابر طو 5/1طناب لنگر 

عدد  20به زیر آب کشیده نشود. هر چهارچوب مجهز به  FADدریایی 

ها با طناب پلی شد. بویه 10شماره  PVCعدد(  5بویه )در هر ضلع 

به چهارچوب متصل شدند. چهارچوب فلزی پوشیده  9پروپیلن شماره 

 هایای از نخزوائد رشته از تور مستعمل شد و به طناب لنگر نیز

ساخته شده و همچنین مواد  FADمستعمل الصاق شد. در طراحی 

سازنده آن سعی شد تا دو پارامتر مهم شامل بقای عمر طوالنی در دریا 

 و ارزان بودن لحاظ شود.

بهم متصل شدند.  16وسیله طناب پلی پروپیلن شماره به FADدو 

 ماه پس ازمتر بود. حدود یک 50از یکدیگر حدود  FADفاصله دو 

ها پوشیده شده بودند. از خزه، جلبک و بارناکل ها کامالFADًاستقرار، 

دلیل سنگینی بیش از حد نیاز بود تا به هر چهارچوب بویه اضافه لذا به

عدد( اضافه شد تا شناوری  FAD 8عدد بویه )هر  16گردد. در مجموع 

FADصورت یک روز در هبرداری بها در سطح آب حفظ گردد. نمونه

یق صیادی در طلوع آفتاب انجام قا 3تا  2بار در هفته( توسط  3)میان 

شد روش صید مورد استفاده قالب و طناب دستی بود. صیادان یک می

همراه قالب و طعمه را از یک سمت قایق در آب قرار داده، هالین ب

 شد الین را با دست بهمیور سمت طعمه حملههکه ماهی بهنگامی

د. اطالعات صید شامل مدت زمان صید، تعداد کشیدنداخل قایق می

ماهی صید شده، نوع گونه در هر سفر دریایی و طول کل ماهی به 

 ها ثبت گردید.FADتفکیک در محدوده اثر و خارج از محدوده اثر 

این شاخص، میزان غنی و فقیر بودن اکوسیستم را از لحاظ تعداد 

، حاکی از آن یشتر باشددهد. هر چه مقدار عددی آن بها ارائه میگونه

 ایگونه غنای شاخص باشد.می ترغنیلحاظ زیستی است که بدنه آبی به

 گردد:از طریق فرمول زیر محاسبه می مارگالف

Dmg =  

تعداد کل  = S، شاخص مارگالف  = mgDدر این فرمول، که 

 می باشد.ها فراوانی کل گونه=  N، هاگونه

 ,Shannon and Weaver) ون و ویورشان این شاخص توسط

توان ی تحریر درآمد. این شاخص را می( برای اولین بار به رشته1949

بر اساس این در سطح خانواده، جنس و یا گونه مورد استفاده قرار داد. 

صورت تصادفی از بین یک جامعه هبراین است که افراد ب شاخص فرض

ای در ها دارای نمایندهونهو تمامی گ شدهبرداری بسیار بزرگ نمونه

دهنده مقدار عددی شاخص پایین باشد نشانجامعه هستند. هر چقدر 

که در نمونه تنها یک گونه در صورتی .است زیستی پایین بودن تنوع

حضور داشته باشد این شاخص برابر صفر خواهد بود و حداکثر آن 

خص در این شا زمانی است که هر فرد متعلق به یک گونه باشد.

های متعلق به یک جمعیت و فراوانی اطالعات مربوط به تعداد گونه

شود و در حقیقت تخمینی از نسبی آنها با هم در محاسبه لحاظ می

 :است آبزیانترکیب جمعیت 

          H´ = 

 تعداد  ni =1وینر، -مقدار شاخص شانن ´H  که در این فرمول 

نسبت افراد یافت شده از  iiP =، اد در نمونهکل تعداد افر n، افراد گونه

 باشد.می گونه

ی بر احتمال ( این شاخص را مبنSimpson, 1949) سیمپسون

کار برد. این شاخص هاند بطور تصادفی انتخاب شدهتشابه دو گونه که به

طور تصادفی از یک جمعیت بیرون دهد، دو فردی که بهنشان می

ه احتمال دارد که به یک گونه متعلق شوند، تا چه اندازکشیده می

نه باال باشد، تنوع اجتماع باشند. چنانچه احتمال تعلق دو فرد به یک گو

های برداری شده پایین است. این شاخص درجه کمی را برای گونهنمونه

از این شاخص  های معمول دارا است.کمیاب و درجه باالیی را برای گونه

شود، شکل استفاده می D/1و یا معکوس  D-1شکل مکمل بیشتر به

 معکوس آن بیشترین استفاده را در بین سایر اشکال دارد.
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)( -D= 1-1 

 iنسبت گونه   iP پسون، شاخص غالبیت سیم D-1در این فرمول؛ 

 باشد.می تعداد افراد گونه ni =1و  هابه تعداد گونه

استفاده شاخص تشابه توزیع یا  برای تشابه تاکزونی از شاخص پیلو

های مختلف در وقتی که توزیع و فراوانی تمام افراد از گونهشود. می

به  زیعبینی کرد که شاخص تشابه توتوان پیشتر باشد، مینمونه مشابه

که توزیع و فراوانی نسبی افراد مقدار بیشینه نزدیک شود و درصورتی

سمت صفر میل خواهد تر باشد، مقدار عددی این شاخص بهنامشابه

 .کرد
                                      J = H' /log(S)    

تعداد تاکزون در   Sمقدار شاخص شانن بوده و   Hʹدر این فرمول 

 .ردنظر استنمونه مو

 قرار بررسی مورد هاداده بودننرمال و هاواریانس همگنی ابتدا

-کالسه در شده صید هایگونه استورجس فرمول از استفاده با. گرفت

 با تیمارها بین آنها طولی فراوانی توزیع و شده بندیطبقه طولی های

( Welchاز آزمون ولش ) .گردید بررسی اسمیرنوف-کولموگروف آزمون

های تنوع و زمان )فصل( بر روی شاخص FADثیر رای بررسی تأب

ها و نبودن واریانس زیستی استفاده شد. از این آزمون در قشم همگن

شود. رداری دو جامعه آماری استفاده میببرابر نبودن دفعات نمونه

 Excel افزارنرم از اطالعات گردآوری و آماری تحلیل و تجزیه منظورهب

مسئول  هاگونهشد. برای مشخص شدن این که کدام  دهاستفا SPSS و

 (.Clarke, 1993عدم تشابه هستند، از آزمون سیمپر استفاده شد )

 Rافزار با استفاده از نرم های تنوع زیستی و آزمون سیمپرتمام شاخص

 محاسبه شدند. 

 

 نتایج | 3
گونه در  13خانواده و  10قطعه ماهی متعلق به  1364در مجموع 

(. از لحاظ فراوانی در منطقه 1های جزیره قشم مشاهده شد )جدول آب

در فصل بهار سه گونه هامور معمولی، شهری معمولی و  FADوجود 

درصد از مجموع  صید را تشکیل دادند. در  93سرخو هشت خط حدود 

درصد از مجموع صید را سه  85در فصل پاییز  FADمنطقه وجود 

شد. در منطقه شامل میولی و سنگسر گونه هامور معمولی، شهری معم

در هر دو فصل بهار و پاییز سه گونه هامور معمولی،  FADدور از 

صید را  درصد از مجموع 60حدود  شهری معمولی و مقوا گوژپشت

 تشکیل دادند.

 برداریبه تفکیک منطقه و فصل نمونه های جزیره قشمهای مشاهده شده در آبگونه فهرست -1جدول 

 گونه خانواده اسم علمی FAD-بهار FAD-پاییز FADدور از-بهار FADور ازد-پاییز

● ● ● ● Epinephelus coioides Serranidae هامور معمولی 

● ● ● ● Lethrinus nebulosus Lethrinidae شهری معمولی 

● ● ● ● Lutjanus russelli Lutjanidae سرخو هشت خط 

● ● ● ● Alectis indicus Carangidae مقوا گوژپشت 

●    Caranx sexfasciatus  پرو چشم درشت 

● ●   Scomberoides 

commersonnianus 

 سارم دهان بزرگ 

● ●   Scomberomorus 

commerson 

Scomberidae شیر ماهی 

●  ● ● Netuma thalassina Ariidae گربه ماهی 

● ● ● ● Pomadasys kaakan Haemulidae گسرنس 

●    Argyrops spinifer Sparidae کوپر 

● ●   Acanthopagrus latus  شانک زردباله 

● ●  ● Sphyraena jello Sphyrinidae کوتر ساده 

● ●   Nemipterus japonicus Nemipteridae  ایدم رشتهگوازیم 

 

هایی که بین دو منطقه حضور و عدم حضور فهرست گونهدر اینجا 

FAD ترین عدم تشابه راهای دوتایی( بیشو در فصول مختلف )مقایسه 

  ارائه شده است. 2و  1های در جدول ایجاد کردند،
با آنالیز  FADمقایسه ترکیب صید بین دو منطقه حضور و عدم حضور 

گونه، سارم دهان بزرگ، شانک زردباله، شیر  6سیمپر نشان داد که 

مسئول ایجاد  پرو چشم درشتماهی، کوپر، گوازیم دم رشته ای و 

(. 1ددی صید بودند )جدول درصد عدم تشابه در ترکیب ع 03/78

میانگین عدم تشابه بین ترکیب صید دو منطقه حضور و عدم حضور 

FAD 78/31 .درصد بود 

 جزیره قشم. ساحلی هایآب در FAD حضور عدم و حضور منطقه دو بین صید ترکیب مقایسه -1 جدول

 فراوانی تجمعی میزان عدم تشابه گونه

 88/17 88/17 سارم دهان بزرگ

 52/34 64/16 زردبالهشانک 

 77/47 25/13 شیر ماهی

 11/59 34/11 کوپر

 83/68 72/9 گوازیم دم رشته ای

 03/78 20/9 پرو چشم درشت
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 جزیره قشم ساحلی هایآب در فصل بهار و پاییز دو بین صید ترکیب مقایسه -2 جدول

میزان عدم  گونه

 تشابه

فراوانی 

 تجمعی

 19/23 19/23 کوپر

 99/41 80/18 پرو چشم درشت

 21/60 22/18 گربه ماهی

 9/68 28/8 اهیشیر م

گوازیم دم 

 رشته ای

66/7 15/76 

 77/82 62/6 سنگسر

مقایسه ترکیب صید بین دو فصل بهار و پاییز با آنالیز سیمپر نشان 

گوازیم ، گربه ماهی، شیر ماهی، پرو چشم درشتگونه، کوپر،  6داد که 

تشابه در ترکیب درصد عدم 77/82نگسر مسئول ایجاد ای و سدم رشته

تشابه بین ترکیب صید دو (. میانگین عدم2صید بودند )جدول عددی 

 درصد بود. 03/14فصل بهار و پاییز 

های هامور معمولی، شهری معمولی، سرخو توزیع فراوانی طولی گونه

وجود ه وجود و عدمهشت خط، مقوا گوژپشت و سنگسر بین دو منطق

FAD سنگسر(  جزبهها )د. توزیع فراوانی طولی تمام گونهمقایسه گردی

داری داشت اختالف معنی FADوجود بین دو منطقه وجود و عدم

(p<0.05 1( )جدول .) 

 FADاسمیرنوف برای مقایسه توزیع فراوانی طولی بین دو منطقه وجود و عدم وجود -نتایج آزمون کولموگرف -1جدول 

 Z Pمقدار  انحراف معیار ±طول میانگین )سانتیمتر(  گونه

FAD non-FAD 
 000/0 147/4 6/27±4/6 7/22±7/4 هامور معمولی

 000/0 269/2 3/38±1/10 1/34±3/8 شهری معمولی

 000/0 798/2 0/33±1/11 3/22±7/2 سرخو هشت خط

 000/0 477/2 9/41±6/10 8/35±3/12 مقوا گوژپشت

 945/0 526/0 9/35±3/6 6/35±6/5 سنگسر

 

حضور تنوع زیستی دو منطقه حضور  و عدمهای میانگین شاخص

FAD  تمام بیان شده است.  1در دو فصل بهار و پاییز در جدول

داری در منطقه طور معنیهای تنوع زیستی محاسبه شده بهشاخص

ین (. ولی بp<0.05؛ 2کمتر از منطقه آزاد بود )جدول  FADوجود 

وع محاسبه شده های تنداری در شاخصفصول بهار و پاییز تفاوت معنی

دو منطقه، کاهش در  ترین تفاوت بین(. مهمp>0.05مشاهده نشد )

عبارت است. به FADثیر تأای کمیاب در منطقه تحتهفراوانی گونه

ای محدود غالبیت صید را هتعداد گونه FADدیگر، در منطقه وجود 

 دهند.تشکیل می

 برداریبین فصول و منطقه نمونه های تنوع زیستیانحراف معیار شاخص ±میانگین -1جدول 
 (FADپاییز )بدون  (FADپاییز ) (FADبهار )بدون  (FADبهار ) شاخص

 868/1 ±20/0 8395/0±12/0 445/1 ±19/0 04/1±14/0 مارگالف

-شانون

 وینر

62/0± 246/3 88/0± 814/6 72/0±620/3 1/1± 417/7 

 394/5 ±96/0 647/2 ±72/0 736/5 ±87/0 594/2 ±53/0 سیمپسون

 806/0 ±44/0 718/0 ±54/0 873/0 ±50/0 605/0 ±41/0 پیلو

 
 برداریهای تنوع زیستی بین فصول و منطقه نمونهمقایسه شاخص -2جدول 

 (FADبین منطقه )وجود و عدم وجود  بین فصل )بهار و پاییز( شاخص
T P t p 

 046/0 008/2 173/0 375/1 مارگالف

 007/0 724/2 143/0 479/1 وینر-شانون

 004/0 896/2 175/0 369/1 سیمپسون

 000/0 295/5 864/0 -172/0 پیلو
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 گیریبحث و نتیجه | 4
صورت آزمایشی در هب FADدر این بررسی برای اولین بار دو عدد 

جزیره قشم مستقر شد. ترکیب صید و تنوع زیستی بین دو محدوده اثر 

FAD  و خارج از آن و بین فصول بهار و پاییز مورد مقایسه و مطالعه

های تنوع داری در ترکیب صید و شاخصاختالف معنیقرار گرفت. 

 برداری مشاهده شد.ستی بین دو منطقه و دو فصل نمونهزی

 Ralston et al., 1986; Ali) شده انجام مطالعات در صید ترکیب

et al., 2004; Low et al., 1985; Mongeon et al., 2013; 

Zimmerhackel et al., 2015 )ًمی بررسی این ایجنت با مشابه تقریبا 

 و مرجانی جزایر و گرمسیری هایآب در صید روش این غالباً زیرا باشد

 .دارند مشابهی ایگونه ترکیب که شده انجام هاسنگ آب با مرتبط

های های مصنوعی آباهتغییرات تنوع و فراوانی ماهیان در اطراف زیستگ

اری را در فراوانی درسی قرار گرفت. نتایج تفاوت معنیبندر لنگه مورد بر

 Pourjomeهای مختلف نشان نداد )و تنوع ماهیان بین فصول و سال

et al., 2012 همچنین گونه هامور معمولی باالترین فراوانی را در .)

وجود د و عدمهایی که بین دو منطقه وجومهمترین گونهصید داشت. 

FAD و  اختالف ایجاد کردند شامل سارم دهان بزرگ، شانک زردباله

توان زی بودند. میها ماهیان سطحبودند. هر سه این گونه شیر ماهی

عمق های کمدر آب FADدلیل استقرار نتیجه گرفت که ممکن است به

زی با شنای سریع جذب این ابزار نزدیک ساحل، کمتر ماهیان سطح

زی مانند هامور معمولی و های کفولی در طرف مقابل گونهشده 

این ابزار شده و فراوانی باالیی در صید داشتند.  شهری معمولی جذب

عمق مستقر شود انتظار های کمنزدیک ساحل و در آب FADاگر 

در  FADزی جذب شوند و اگر زی و کفرود بیشتر ماهیان میانمی

زی رود ماهیان سطحشود انتظار میهای آزاد با عمق زیاد مستقر آب

 (.Prado, 2001مانند تون ماهیان جذب شوند )

های آزاد، مطالعه برداری در آبدلیل سختی و هزینه باالی نمونهبه

برداری محدود، تصویر مناسبی از تنوع حاضر با وجود حجم نمونه

دهد. در می FADزیستی ماهیان بین دو منطقه وجود و عدم وجود 

ماهیان بین دو منطقه  های تنوع زیستیت متعددی شاخصمطالعا

و بین فصول مختلف مقایسه گردیده و نتایج  FADوجود وجود و عدم

 Gaertner et al., 2008; Gaertner etدست آمده است )همتفاوتی ب

al., 2010 .)های تنوع زیستی و غنای تأثیر صید بر روی شاخص

 Livingston et al., 1999; Jenningsای همچنان آشکار نیست )گونه

and Reynolds, 2000از متغیرهای زیست محیطی  ثرتواند متأ( و می

 ها باشد.ر پراکنش و فراوانی گونهب

 FADتوجه به کاهش قابل توجه تنوع زیستی در منطقه حضور با

توان نتیجه گرفت که این ابزار در منطقه ساحلی جزیره قشم در می

ها موفق عمل کرده است. ماهیان مختلف ونهجذب تعداد محدودی از گ

شان می دهند. بعضی از گونه ها از خود ن FADرفتار متنوعی نسبت به 

اند. تفاوتبی FADکه بعضی دیگر نسبت به حالیشدت جذب شده دربه

به صید هدفمند  FADتوان در این منطقه با استفاده از ابزار بنابراین می

غییر دهنده الگوی عنوان تبه FADچندین گونه خاص پرداخت. استقرار 

 گیرد.ساحلی مورد استفاده قرار می هایها در آببرداشت از گونه

( و گارتنر و Albert et al., 2014آلبرت و همکاران )در مطالعات 

ر مشابهی تنوع زیستی و طو( بهGaertner et al., 2008همکاران )

 FADباالتر از محدوده اثر  FADای در خارج از محدوده غنای گونه

انی دارد. البته در بود. نتایج این دو مطالعه با تحقیق حاضر همخو

به افزایش تنوع زیستی در منطقه منجر FADمطالعاتی دیگر، استقرار 

 Kingsford, 1993; Deudero et al., 1999; Massutiشده است )

et al., 1999, Romanov, 2002دلیل تواند به(. این اختالف می

سبت ها نپذیری و رفتار گونهاببرداری باشد. انتختفاوت در روش نمونه

گردد باشد. بنابراین پیشنهاد میابزارهای صیادی مختلف، متنوع می به

های صید متداول در منطقه مانند زیستی توسط سایر روشتنوع

 گوشگیر نیز مورد بررسی قرار گیرد. 

های مدیریتی مانند گیریزیستی در تصمیمهای تنوعپایش شاخص

ارزیابی تنوع زیستی بر د. ثیرگذار خواهد بووعه صید تأایجاد منطقه ممن

های توسعه پایدار و برای های تنوع برای ایجاد سیاستپایه شاخص

عملکرد اکوسیستم بسیار  ها وبه ارتباطات اکولوژیکی بین گونه دستیابی

 (.Perrings et al., 2011باشد )ضروری می
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Abstract 
The objective of the present study was to determine the effects of fish aggregation 

device (FAD) deployment on biodiversity, catch composition and length frequency 

distribution in the Qeshm Island handline fishery. Two FADs were deployed in the 

Qeshm Island. Four biodiversity indices including Margalef, Shannon-Weaver, 

Simpson and Pielou and also catch composition and length frequency distribution were 

calculated and compared between FAD and non-FAD area among spring and fall 

seasons. Comparing catch composition between FAD and non-FAD area by simper 

analysis showed that Scomberoides commersonnianus, Acanthopagrus latus, 

Scomberomorus commerson, Argyrops spinifer, Nemipterus japonicas and Caranx 

sexfasciatus were responsible for 78.03 dissimilarity. However, Comparing catch 

composition between spring and fall seasons indicate that A. spinifer, C. sexfasciatus, 

Netuma thalassina, S. commerson N, japonicas and Pomadasys kaakan were 

responsible for 82.77 dissimilarity. Length frequency distribution of all species (except 

P. kaakan) was differed significantly between FAD and non-FAD area (P<0.05). All of 

the biodiversity indices were lower significantly around the FAD area (P<0.05). But no 

significant difference was found in biodiversity indices between spring and fall seasons 

(P>0.05). In other mean, limited species comprise the catch dominantly. Quantifying 

biodiversity on the basis of diversity indices is essential both for sustainable 

development policies and for addressing ecological issues, such as the relationship 

between biodiversity and ecosystem functions. 
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