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 چکیده

  
کره حرا در استان هرمزگان از گاه زیستذخیره در  (G. oyena)یمعمول یانقرهچغوك  پارامترهای جمعیتی

ی مختلف شامل ترال هاروشی با استفاده از بردارنمونه. قرار گرفت مورد مطالعه 1396تا مرداد  1395 شهریور

عدد ماهی چغوك  823 در مجموعماهانه انجام شد.  به صورتی )پاکشی( امحاصرهند و تور قایقی، مشتا، خورب

که در  مترسانتی 5/8±35/1ای سنجی قرار گرفتند. میانگین طول کل برای چغوك نقرهای مورد زیستنقره

 21/3L8008/0=  Wای معمولی وزن کل برای چغوك نقره -قرار داشت. رابطه طول کل 5/13تا  9/3دامنه 

(9389/0=2R )های این تحقیق پارامترهای . براساس یافتهاستدست آمد، که بیانگر رشد همگون این آبزی به

شاخص ضریب رشد  .)در سال( برآورد شد 5/1متر و سانتی 18ترتیب به ایبرای چغوك نقره   Kو L∞رشد 

در سال، ضریب  68/2( M) یر طبیعیسال و میزان مرگ و م 1/2محاسبه گردید. بیشینه سن  69/2)مونرو( 

بر اساس برآورد شد.  74/0برای این گونه  (E)برداری و ضریب بهره 17/10به میزان  (Z) میر صیادی و مرگ

تر افراد جوان بوده توان گفت که جمعیت غالب این گونه در منطقه بیشدست آمده میههای فراوانی طولی بداده

 نماید. عنوان نوزادگاه این ماهیان تأکید میبه ده از  مانگروکه بر نقش حمایتی مناطق پوشی

 

 :های کلیدیواژه

G. oyena ،فارس خلیج کره حرا،گاه زیستذخیره، پویایی جمعیت 
 

 
 
 
 

 مقدمه | 1 

 

هاي حرا از منابع مهم و میراث باارزش طبیعی هستند که نقش جنگل

براي  مناسبمکانی و ساحلی داشته  سازگانبوماي در حفظ ارزنده

شوند دریا محسوب می هاي غذایی درحمایت از اجزاي شبکه

(Rayegani, 2016). اي کره مناطق چندمنظورههاي زیستگاهذخیره

طور نیهم ی وعیها و جوامع طبحفاظت از گونه يهستند که برا

به  بیو بدون هرگونه تخر باالبرداري هاي بهرهبه شیوه یابیدست

گاه ذخیره .(Madjnoonian, 1995شوند )می جادیا زیستمحیط

ایران بوده که در منطقه کره گاه زیستذخیرهکره حرا تنها زیست

و  هیتغذ ،ریزيجهت تخم حراهاي سازگان جنگلبوم دریایی واقع است.

 بستر را جهت  نیکه بهتريطوردارد. به يادیز تیاهم انیانواع آبز ریتکث
 

 

 ریو سا هاخرچنگ ،هاايدوکفه ،هاصدف گوها،یم ،یتتجار انیانواع ماه

دارند و ارتباط  حراهابا  یرابطه تنگاتنگ انیفراهم آورده است. آبز انیآبز

 ,Hashemi, 2007; Safyariباشند )دارا مینیز  گریکدی اب یمثبت

( ازجمله ماهیان فون Gerreidaeخانواده چغوك ماهیان ) .(2001

و در  ندازه کوچك بوده و رنگ روشن دارندفارس با اهاي خلیجآب

کنند، ولی متر زندگی می 50عمق و حداکثر تا عمقسواحل شنی کم

 Fischer andشوند )می هاي شیرین نیز یافتدرخورها و حتی آب

Bianchi, 1984) .هاي گرمسیري وسیعی در آب طوربهماهیان چغوك

 ;Araujo and Santos, 1999)اند گرمسیري دنیا پراکندهو نیمه

Cyrus and Blaber, 1984; Valle et al., 1997) .ماهی چغوك-
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 در امتداد سواحل شرقی آفریقا تا دریاي سرخ و خلیج یاي معمولنقره

هاي سریالنکا فارس و در امتداد سواحل جنوب شرقی هند و اطراف آب

همچنین در سایر نقاط غرب اقیانوس آرام نیز گسترش  شود،یافت می

کند. اي معمولی عموماً در سواحل شنی زندگی میاند. چغوك نقرهیافته

 (Fischer and Bianchi., 1984)شور هاي لبها و تاالباما در مصب

 بالغین در(. Randall, 1995شود )متري هم یافت می 20تا عمق  و

ترها در خوریات ( و جوانAllen et al., 2002هاي ساحلی )زیستگاه

 Allen, 1991; Allen, etکنند )میحرا و خوریات جزر و مدي زندگی 

al., 2002،پوستان سخت (. این ماهیان از موجودات ریز بسترهاي شنی

ها و حشرات (، الرو کرمWoodland, 2001کت )هاي پلیکوچك، کرم

(Rainboth, 1996تغذیه می ) .تا  9باله پشتی داراي در این گونه کنند

شعاع بوده  15اي داراي سینه خار، باله مخرجی داراي سه خار، باله 10

چغوك از  (.Randall, 1995)فلس دارد  40تا  36و خط جانبی بین 

 Cichla argyrea، Gerresعلمی مشابه  با نام یاي معمولنقره

vaigiensis و Labus oyena شده است. تاکنون مطالعات برده هم نام

شناسی و تولید مثل چغوك زیست هايزیادي در خصوص برخی جنبه

 آگامیتوسط ال فارسدر خلیج Gerres oyenaرشد  سن وماهیان، 

(El-Agamy, 1988)یالتیشناسی ش، زیست Gerres longirostris 

وسیله گرندکورت و بهفارس در امارات متحده عربی هاي خلیجدر آب

مثل  شناسی تولید، زیست(Grandcourt et al., 2006)کاران هم

توسط کایروس و بالبر چغوك ماهیان در مصب ناتال افریقاي جنوبی 

(Cyrus and Blaber, 1984)مثل چغوك ژاپنی  ، سن و رشد و تولید

Gerres equuqlus وسیله ایکبال و همکاران به ندر کیو شوي ژاپ

(Iqbal et al., 2006; Iqbal et al., 2007)  يروزیستی و مطالعات 

توسط ایواتساکی و همکاران در ژاپن  Gerres microphthalmusگونه 

(Iwatsuki et al., 1999 مطالعه ،) يولوژیمطالعات ب وسن و رشد 

توسط دیواکاران و در هند  Gerres filamentusدار چغوك رشته

سن و  يرو یبررس ( وDivakaran and Kuttyamma, 2014کاتیاما )

این  تیمیر جمع و پارامترهاي رشد و نرخ مرگمطالعات روي رشد و 

بلند و چغوك دم( Gerres filamentosus)دار چغوك رشته ،جنس

(Gerres longirostrisدر ) شده حراي خوریات منطقه حفاظت

 Gerres oyenaگونه  وانیدر تا ،(Hashemi et al., 2012جاسك )
 Gerres oyenaگونه در ژاپن  (،Yeeting, 1990) وسیله یتینگبه

(، مطالعات Kanak and Tachihara, 2006هارا )توسط کاناك و تاچی

توسط در مصر  Gerres filamentusدار چغوك رشته يبارور يرو

مطالعه رفتارشناسی ( و همچنین Abu El-Nasr, 2016)ابوالناصر 

Gerres oyena  وسیله اوساکی بهدر ژاپن(Usuki, 1976 .اشاره کرد )

کره حرا و ماهیان موجود در این گاه زیسترغم اهمیت ویژه ذخیرهعلی

نظیر، همچنین جایگاه مهم اکولوژیك چغوك ماهیان در زیستگاه بی

هاي اي در خصوص شاخصمناطق ساحلی، تاکنون مطالعه سازگانبوم

اي در این منطقه صورت نگرفته زیستی و پویایی جمعیت چغوك نقره

 است.

 

 هامواد و روش | 2
کشور در مناطق ساحلی  کرهزیستگاه تنها ذخیرهی مورد بررسمنطقه 

)شکل  قشم و خمیر استهاي بین شهرستانه ضجنوب کشور در حو

 1396تا مردادماه  1395از شهریورماه صورت ماهانه برداري به(. نمونه1

ناحیه  انجام گرفت. این بررسی در پنج ناحیه انتخابی و در هر

اي محاصره) یپاکشچهار روش صید ترال،  لهیوسبهبرداري نمونه

اداره کل  شگاهیها به آزمانمونه ساحلی(، مشتا و خوربند انجام شد.

 یسنجستیز اتیهرمزگان منتقل شده و عمل ستیز طیحفاظت مح

 ،مترمیلی 20تور باله چشمه شامل اندازه انجام شد مشخصات تور ترال

 18 ریمتر، طول زنج 16 هیطناب بو طول ،مترمیلی 10رتو سهیک چشمه

تور ، مشخصات متر 3/9 سهیمتر و طول ک 6/2تور و دهانه  متر

و متر  60تور متر و طول میلی 20 چشمه تور اي ساحلی شاملمحاصره

طول کل  بود.متر  60 متر و طول تورمیلی 15تور چشمه تور خوربند 

گیري شد. اندازه گرم 1/0ن با دقت متر و وزمیلی بر حسب( TLماهی )

ها در توزیع طولی نمونه به دست آمدهبراي تجزیه و تحلیل اطالعات 

 بندي گردید.دسته مترسانتی 2فاصله طبقاتی 

 

 استان هرمزگان -کره حراگاه زیستذخیره خوریات در  (G. oyena)یمعمول یانقرهچغوك برداری منطقه نمونه -1شکل
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ها کل و تعین ارتباط بین آنکل و وزنطولآورد رابطه بین براي بر

 (.Sparre and Venema., 1989شد )از معادله زیر استفاده 

W= aLb 

= طـول L؛ = عرض از مبدأ a؛ گرم برحسب = وزنWدر این معادله 

 tبا استفاده از آزمون باشد. می خط بیش= bو  مترمیلیبرحسب کـل 

مقایسه شد  درصد 95در سطح اطمینان  3د ( با عدb) خطمقدار شیب

(Pauly, 1983). 

 براي تعیین پارامترهاي رشد از توزیع فراوانی طول کل استفاده شد

تا بیست  5ت بین ( تعداد طبقاBiswas,1993)اساس نظر بیسواس بر

طبقه در نظر گرفته شده  11شود که در این تحقیق در نظر گرفته می

 بنديمتر دستهاصل طبقاتی  یك سانتیهاي طولی در فوداده .است

 شدند.

بدون در نظر  برتالنفیان د فمعادله رش اساسبر رشد پارامترهاي

 Responseگرفتن تغییرات فصلی، از طریق آنالیز سطح پاسخ )

Surface Analysisافزار ( با استفاده از نرمIIFiSAT  محاسبه گردید

(Sparre and Venema, 1989). 
       )0)t-K (t-)exp -( 1∞= LtL 

: ضریب K؛ نهایت: طول بیL∞؛ t: طول متوسط در سن tLدر اینجا 

 است. : سن ماهی در طول صفرotو  رشد

ot استفاده از معادله عملی پائولی و مقدار بیشینه سن ماهی از  با

معادله )
K

T
3

max )  محاسبه شد(Pauly, 1983). 

Log (K)  038/1- (∞(L10Log2752/0-3922/0- =)ot-(10Log 

                                                                                                    

( براي مقایسه Phi primeپرایم مونرو )فاي از شاخص ضریب رشد

شده روي با سایر مطالعات مشابه انجام دست آمدهبهپارامترهاي رشد 

         .(Gayanilo and Pauly, 1997)استفاده شد  مورد نظري ذخایر آبز
   ø' = Log10(K) + 2×Log10(L∞) 

دست آمد اساس فرمول تجربی پائولی به( برMمیر طبیعی ) و مرگ

(Pauly, 1980). 

(T )Log 4634/0( +K )Log 6543/0 ( +∞L )Log 279/0 -0066/0- ( =M)Log 

T= آبزي است که در زیستت آب محیطحرارمیانگین ساالنه درجه 

 8/27آمده میانگین دما عملهاي بهگیرياندازهاین تحقیق باتوجه به 

گیري دما با استفاده از دستگاه گراد در نظر گرفته شد. اندازهسانتی

CTD .انجام گردید 

 

 نتایج | 3
دامنه طول کل  ی بااي معمولنقرهچغوك  قطعه ماهی 823در مجموع، 

شد.  رسیمتر برسانتی 5/8±35/1میانگین طول  و 5/13تا  9/3بین 

ها گرم و میانگین آن 2/51تا  8/0ها بین حداقل و حداکثر وزن نمونه

فراوانی  نیترشیببرآورد شد. همچنین مشخص شد که  گرم 6/5±8/9

خود اختصاص درصد( به 6/48) مترسانتی 7-8را ماهیان کالس طولی 

 یاي معمولنقرهوزن چغوك  -طه طول کل(. راب2داده بودند )شکل

(. براساس نتایج 3محاسبه شد )شکل   24/3L0087/0=W صورتبه

داري مشاهده اختالف معنی 3با عدد  خط بیشبین  پائولی، tآزمون 

 . (t=3/8و  n ،05/0=p=823نشد )

 

 (1396-1395) استان هرمزگان – کره حرایستگاه زذخیره خوریات در (G. oyena)ی ای معمولنقرهفراوانی طولی  چغوك  -2شکل 
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 (1395-1396) استان هرمزگان -کره حراگاه زیستذخیرهخوریات در  (G. oyena)ی ای معمولنقرهرابطه طول و وزن چغوك  -3شکل
 

)در سال(  5/1متر و سانتی 18 ترتیببه K و L∞هاي رشد شاخص

 -12/0 گونه، براي اینotبرآورد شد. با استفاده از مقادیر یادشده مقدار 

اسبه گردید. شاخص ضریب رشد )مونرو( براي چغوك در سال مح

هاي سنجههمچنین براساس پیراد. شمحاسبه  69/2ی اي معمولنقره

و فراوانی طولی ماهانه حداقل سه گروه همزاد در  دست آمدهبهرشد 

اساس . بیشینه سن بر(4شکل منحنی رشد این ماهی مشاهده شد )

ضریب سال برآورد شد.  1/2 یاي معمولنقرهمعادله پائولی براي چغوك 

)در سال(،  92/1ی اي معمولنقرهبراي چغوك  (M)میر طبیعی  و مرگ

برداري و ضریب بهره 17/10 (Z) میر صیادي و همچنین ضریب مرگ

(E)  (.5 )شکل برآورد شد 74/0براي این گونه 

 

-1396) استان هرمزگان-کره حراگاه زیستذخیرهخوریات در  (G. oyena) یای معمولنقرههای طولی همزاد ماهی چغوك منحنی رشد گروه -4شکل

1395) 

 

 (1395-1396) استان هرمزگان -کره حراگاه زیستذخیرهخوریات در  (G. oyena)ی ای معمولنقرهمنحنی خطی صید ماهی چغوك  -5شکل 
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 Gerres) اي معمولیکل ماهی چغوك نقره در این مطالعه دامنه طول

oyena)  شده در این متر ثبت شد. نتایج ثبتسانتی 5/13الی  9/3بین

 کهيطوربهگونه داراي اختالفاتی بود، تحقیق با سایر مطالعه روي این

هاي در آب (Gerres oyena) اي معمولیکل چغوك نقرهدامنه طول

 Kanak and) شده استمتر گزارشسانتی 65/19تا  85/5ژاپن بین 

Tachihara, 2006). دلیل متفاوت بودن شرایط تواند بهاین اختالف می

-گونه در دو منطقه، وضعیت فاکتورهاي فیزیکو اکولوژیك زیست این

  ها باشد. زیست آن شیمیایی محیط
شده است مشخص هاي تایوان انجامدر مطالعه دیگري که در آب

 Gerres)اي معمولی هاي نر و ماده ماهی چغوك نقرهشد که جنس

oyena) متر به بلوغ جنسی سانتی 22و  19هاي ر طولترتیب دبه

شده که بیشینه طول ماهیان ثبتدرحالی .(Yeeting, 1990) رسندمی

هاي تایوان شده در آبتر از میانگین طول ثبتدر این تحقیق بسیار کم

دي بر حضور تر در خوریات منطقه خود تأیید جوان. غالبیت افرااست

ی و تکمیل چرخه زندگی این ماهیان پس از تر در مناطق دریایافراد بالغ

 باشد.هاي مانگرو مییزي در جنگلرتخم

شده در رابطه طول کل با وزن براي محاسبه bاساس مقدار بر

توان گفت که رشد این آبزي همگون اي معمولی میچغوك نقره

 ,.Kulbicki et alکالبوکی و همکاران ) باشد. نتایج مشابهی توسطمی

و در استرالیا  (0111/3) دار در نیوکالدونیاچغوك رشته براي (2005

بلند در سواحل جده شده است. براي چغوك دممحاسبه (0590/3)

 دست آمدهبه 196/3و در خوریات و  964/2بر برا bعربستان مقدار 

 aوزن مقادیر -در رابطه طول (.Hashim and Salamah, 1985) است

هاي یکسان در ، بلکه در گونههاي مختلفدر گونه تنهانه bو 

اختالف را  علت این ي مختلف نیز با یکدیگر تفاوت دارند،هاسازگانبوم

محیطی، شرایط فیزیولوژیك توان به نوسانات فصلی، عوامل زیستمی

آوري، جنس، تغذیه و مراحل باروري ماهی نسبت ماهی در زمان جمع

 (.Biswas, 1993)داد 

ترتیب اي معمولی بهبراي چغوك نقره K نهایت ومقادیر طول بی

ضریب شاخص  دست آمد وبهبر سال  5/1و  متر )در سال(سانتی 18

 و L، K∞ برآورد شد. مقایسه مقادیر 69/2براي این ماهی  'ø رشد
شده ارائه 1براي چغوك ماهیان مشابه در جدول  'øشاخص ضریب رشد

ه مقادیر توان گفت کمی دست آمدهبهاساس نتایج که براست 

اسپاره و  اساس نظربر. استقبول  هاي رشد برآورد شده قابلسنجهپیرا

در  øمقادیر شاخص ضریب  (Sparre and Venema, 1989ونیما )

هاي متعلق به هاي مشابه در مناطق مختلف و حتی در گونهگونه

 .باشندهاي مشابه از توزیع نرمالی برخوردار میجنس

 چغوك در سایر مناطق دنیا ان( برای ماهی'ø) های رشد و ضریب شاخص رشدسنجهپیرامقایسه مقادیر  -1 جدول

منبع                نام گونه  
L طول کل      

متر()سانتی   
K    

 'ø )سالیانه(

G. oyena 5/1 18 مطالعه حاضر  69/2  
G. filamentosus Hashemi et al,2012 8/16 جاسك، ایران  91/0  42/2  
G. longirostris Hashemi et al,2012 77/0 15 رانیجاسك، ا  24/2  
G. filamentosus (Pauly, 1978ماداگاسکار ،) 9/26  8/1  11/3  
G. filamentosus (Sivashanthini, 2009هندوستان ،) 9/26  45/1  02/3  
G. longirostris (Hashim and Salamah 1985،) 2/39 عربستان  2/0  55/2  
G. ruppellii (Hashim and Salamah, 1985دریاي سرخ ،) 2/39  2/0  55/2  
G. oyena (Benno, 1992تانزانیا ،) 2/18  2/0  56/2  
G. cinereus (Valle et al., 1997کوبا ،) 6/0 30  73/2  
G. brasilianus (Mexicano-Cantora, 1999کوبا ،) 1/30  5/0  68/2  
G. gula (Mexicano-Cantora, 1999مکزیك ،) 4/21  3/0  19/2  

 

مورد گونه  'øشود شاخص ضریب رشد که مالحظه می طورهمان

هاي جنس مشابه تفاوت چندانی را در سایر مناطق و در گونه مطالعه

دهد. الزم به ذکر است در این مطالعه عمدتاً ماهیان موجود نشان نمی

توجه به حضور ماهیان ی قرارگرفته که بامورد بررسدر منطقه خوریات 

دارد  ها در این بازه زمانی، احتمالتر آنر خوریات و رشد سریعجوان د

تر برآورد ها از حد طبیعی بسیار بیشسنجهکه مقادیر برآورد شده پیرا

هاي مشابه و حتی در گونه'ø ضریب رشدهاي شاخص حالبااین گردد.

 هاي 'øباشند، یعنی دارايجا یکسان میههاي مشابه در همدر بین جنس

 

اساس نظریه (. برSparre and Venema, 1989)باشند می مشابهی

عمر داراي ضریب رشد باالتري از آبزیان داراي طول آبزیان کوتاه ،پائولی

(. حداکثر سن Sparre and Venema, 1989) باشندمی عمر طوالنی

 ;El-Agamy, 1988سال ) 7- 4/7فارس  دار در خلیجچغوك رشته

Grandcourt et al., 2006 ) گونه سنو همچنین Gerres 

equualus  سال  10در ژاپن تا(Iqbal et al., 2006)شده  ، گزارش

 در ،شد برآورد سال 1/2 اي معمولینقرهاین تحقیق سن چغوكدر  است.

]  میانگین دماي گرفتن نظردر با (M) طبیعی میر ومرگ مقدار مطالعه این
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)در سال( محاسبه  68/2اي معمولی براي چغوك نقره Co 8/27سالیانه 

عی میر طبی و ب شرقی هندوستان مقادیر مرگهاي جنوشد. در آب

دست به 47/2و  41/2ترتیب دار بهبراي جنس نر و ماده چغوك رشته

هاي هندوستان همچنین در آب .(Sivashanthini, 2009است ) آمده

 Gerres abbreviatesمیر طبیعی براي جنس نر و ماده ومرگ
در  .(Kuganthan, 2006است ) دست آمدهبه 29/2و  24/2 ترتیببه

میر  و میزان مرگ Gerres setiferگونه  هاي هندوستان برايآب

 .(Sivashanthini, 2004) است دست آمدهبه 26/1طبیعی 

از  یکی یعیمیر طبومرگ بیضر ،یماه تیجمع ییایپو در

 نیآن مشکل است. در ا حیصح نیاست که تخم یپارامترهاي اساس

 ياز آبز انسانبرداري از بهره یناش يادیمیر ص و مرگ بیخصوص ضر

 ایدر در انیتوسط شکارچ ياز شکار آبز یناش یعیمیر طب و و مرگ

کمتر به خاطر کهولت  يجامعه جانور كیدر  یعیمیر طب و است. مرگ

 یشکارچ و درصد بر اثر روابط شکار 90افتد و در حدود سن اتفاق می

گونه از  که اینه اینتوجه ببا (.Niamaimandi et al., 2003است )

زنجیره غذایی هاي حرا بوده و نقش مهمی در هاي غالب در جنگلگونه

باشند و نقش دلیل اینکه اکثر این ماهیان جوان مینماید و بهایفا می

تر لزوم حفاظت و حراست آن را بیش ،نوزادگاهی این مناطق مسلم است

علت اید. همچنین بهنمادتر الزامی میاز قبل و با دقت و حساسیت زی

کره دریایی کشور بوده و تعامل با گاه زیستاینکه این منطقه تنها ذخیره

ها باعث ثبات و گیريجوامع محلی و دخالت دادن بومیان در تصمیم

آموزش جوامع محلی جهت نیل به  ،حفاظت بهتر منطقه خواهد شد

 ؤثر خواهد بود. مهم بسیار م سازگانبومبرداري پایدار از پیکره این بهره

 
 تشکر و قدردانی | 5

زیست  شایسته است از همکاران گرامی در اداره کل حفاظت محیط

 زیست بندر خمیر خانم مهندس مژده هرمزگان و اداره حفاظت محیط

رام، آقاي مهندس علیرضا مهوري، آقاي مهندس کاظم شریفی، آقاي 

میمانه در خاطر همکاري صآقاي موسی کرمی به اسالم حیدري و

زیست سنجی و مدیرکل محترم حفاظت محیطها و زیستبردارينمونه

هرمزگان آقاي دکتر مجید وفادار و آقاي مهندس میثم قاسمی، معاون 

فنی و آقاي مهندس حبیب مسیحی، معاون نظارت و پایش اداره کل 

دریغ هایی بیزیست استان هرمزگان جهت حمایت حفاظت محیط
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Abstract 
Population parameters of Common silver-biddy (G. oyena) were investigated 

in Hara Biosphere Reserve from September 2016 to August 2017. Fish were 

sampled by boat trawl, beach seine, and trapping barriers. Growth parameters 

were determined using monthly length-frequency data. Biometric parameters 

of 823 fish were calculated (mean total length: 8.5±1.35 cm, range: 3.9-13.5 

cm). The length-weight relationship was W=0.0088 L 3.21 (R2=0.94), which 

indicated the allometric growth pattern in Common silver-biddy. The value of 

L∞ and K were calculated to be 18 cm and 1.5 (yr-1), respectively, and the 

growth performance index (ø') was 2.69. The maximum age, natural mortality 

rate (M), fishing mortality rate (F), and exploitation coefficient (E) were 2.1 yr, 

2.68 yr-1, 10.17 yr-1, and 0.74, respectively. Results showed that juveniles were 

the predominant population of this species in this region which emphasizes the 

supportive role of mangrove areas as nursery ground. 

 

Keywords: G. oyena, Population parameters or Population dynamics, Hara 

Biosphere Reserve, Persian Gulf 
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