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چکیده
پارامترهای جمعیتی چغوك نقرهای معمولی ) (G. oyenaدر ذخیرهگاه زیستکره حرا در استان هرمزگان از
شهریور  1395تا مرداد  1396مورد مطالعه قرار گرفت .نمونهبرداری با استفاده از روشهای مختلف شامل ترال
قایقی ،مشتا ،خوربند و تور محاصرهای (پاکشی) به صورت ماهانه انجام شد .در مجموع  823عدد ماهی چغوك

دریافت96/10/20 :
پذیرش97/02/02 :

نقرهای مورد زیست سنجی قرار گرفتند .میانگین طول کل برای چغوك نقرهای  8/5±1/35سانتیمتر که در
دامنه  3/9تا  13/5قرار داشت .رابطه طول کل -وزن کل برای چغوك نقرهای معمولی

3/21

W =0/0088L

( )R2=0/9389بهدست آمد ،که بیانگر رشد همگون این آبزی است .براساس یافتههای این تحقیق پارامترهای
رشد ∞ Lو  Kبرای چغوك نقرهای بهترتیب  18سانتیمتر و ( 1/5در سال) برآورد شد .شاخص ضریب رشد
نویسنده مسئول مکاتبه:

(مونرو)  2/69محاسبه گردید .بیشینه سن  2/1سال و میزان مرگ و میر طبیعی ( 2/68 )Mدر سال ،ضریب

محسن صفائی ،استاد گروه شیالت ،دانشکده علوم و

مرگ و میر صیادی ) (Zبه میزان  10/17و ضریب بهرهبرداری ) (Eبرای این گونه  0/74برآورد شد .بر اساس

فنون دریایی ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس ،ایران

دادههای فراوانی طولی بهدست آمده میتوان گفت که جمعیت غالب این گونه در منطقه بیشتر افراد جوان بوده

ایمیلmsn_safaie@yahoo.com :

که بر نقش حمایتی مناطق پوشیده از مانگرو بهعنوان نوزادگاه این ماهیان تأکید مینماید.

واژههای کلیدی:
 ،G. oyenaپویایی جمعیت ،ذخیرهگاه زیستکره حرا ،خلیج فارس

 | 1مقدمه
جنگل هاي حرا از منابع مهم و میراث باارزش طبیعی هستند که نقش
ارزندهاي در حفظ بومسازگان ساحلی داشته و مکانی مناسب براي
حمایت از اجزاي شبکههاي غذایی در دریا محسوب میشوند
( .)Rayegani, 2016ذخیرهگاههاي زیستکره مناطق چندمنظورهاي
هستند که براي حفاظت از گونهها و جوامع طبیعی و همینطور
دستیابی به شیوههاي بهرهبرداري باال و بدون هرگونه تخریب به
محیطزیست ایجاد میشوند ( .)Madjnoonian, 1995ذخیرهگاه
زیستکره حرا تنها ذخیرهگاه زیستکره ایران بوده که در منطقه
دریایی واقع است .بومسازگان جنگلهاي حرا جهت تخمریزي ،تغذیه و
تکثیر انواع آبزیان اهمیت زیادي دارد .بهطوريکه بهترین بستر را جهت
نشریه پژوهشهاي ماهیشناسی کاربردي1399 ،؛ 8)2( :1-8

انواع ماهیان تجارتی ،میگوها ،صدفها ،دوکفهايها ،خرچنگها و سایر
آبزیان فراهم آورده است .آبزیان رابطه تنگاتنگی با حراها دارند و ارتباط
مثبتی با یکدیگر نیز دارا میباشند ( Hashemi, 2007; Safyari,
 .)2001خانواده چغوك ماهیان ( )Gerreidaeازجمله ماهیان فون
آبهاي خلیجفارس با اندازه کوچك بوده و رنگ روشن دارند و در
سواحل شنی کمعمق و حداکثر تا عمق 50متر زندگی میکنند ،ولی
درخورها و حتی آبهاي شیرین نیز یافت میشوند ( Fischer and
 .)Bianchi, 1984چغوكماهیان بهطور وسیعی در آبهاي گرمسیري
و نیمهگرمسیري دنیا پراکندهاند ( ;Araujo and Santos, 1999
 .)Cyrus and Blaber, 1984; Valle et al., 1997ماهی چغوك-
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( )Gerres longirostrisدر خوریات منطقه حفاظتشده حراي
جاسك ( ،)Hashemi et al., 2012در تایوان گونه Gerres oyena
بهوسیله یتینگ ( ،)Yeeting, 1990در ژاپن گونه Gerres oyena
توسط کاناك و تاچیهارا ( ،)Kanak and Tachihara, 2006مطالعات
روي باروري چغوك رشتهدار  Gerres filamentusدر مصر توسط
ابوالناصر ( )Abu El-Nasr, 2016و همچنین مطالعه رفتارشناسی
 Gerres oyenaدر ژاپن بهوسیله اوساکی ( )Usuki, 1976اشاره کرد.
علیرغم اهمیت ویژه ذخیرهگاه زیستکره حرا و ماهیان موجود در این
زیستگاه بینظیر ،همچنین جایگاه مهم اکولوژیك چغوك ماهیان در
بومسازگان مناطق ساحلی ،تاکنون مطالعهاي در خصوص شاخصهاي
زیستی و پویایی جمعیت چغوك نقرهاي در این منطقه صورت نگرفته
است.

 | 2مواد و روشها
منطقه مورد بررسی تنها ذخیرهگاه زیستکره کشور در مناطق ساحلی
جنوب کشور در حوضه بین شهرستانهاي قشم و خمیر است (شکل
 .)1نمونهبرداري بهصورت ماهانه از شهریورماه  1395تا مردادماه 1396
انجام گرفت .این بررسی در پنج ناحیه انتخابی و در هر ناحیه
نمونهبرداري بهوسیله چهار روش صید ترال ،پاکشی (محاصرهاي
ساحلی) ،مشتا و خوربند انجام شد .نمونهها به آزمایشگاه اداره کل
حفاظت محیط زیست هرمزگان منتقل شده و عملیات زیستسنجی
انجام شد مشخصات تور ترال شامل اندازه چشمه باله تور 20میلیمتر،
چشمه کیسه تور 10میلیمتر ،طول طناب بویه  16متر ،طول زنجیر 18
متر و دهانه تور  2/6متر و طول کیسه  9/3متر ،مشخصات تور
محاصرهاي ساحلی شامل چشمه تور  20میلیمتر و طول تور  60متر و
تور خوربند چشمه تور  15میلیمتر و طول تور  60متر بود .طول کل
ماهی ( )TLبر حسب میلیمتر و وزن با دقت  0/1گرم اندازهگیري شد.
براي تجزیه و تحلیل اطالعات به دست آمده توزیع طولی نمونهها در
فاصله طبقاتی  2سانتیمتر دستهبندي گردید.

شکل -1منطقه نمونهبرداری چغوك نقرهای معمولی ) (G. oyenaدر خوریات ذخیرهگاه زیستکره حرا -استان هرمزگان
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نقرهاي معمولی در امتداد سواحل شرقی آفریقا تا دریاي سرخ و خلیج
فارس و در امتداد سواحل جنوب شرقی هند و اطراف آبهاي سریالنکا
یافت میشود ،همچنین در سایر نقاط غرب اقیانوس آرام نیز گسترش
یافتهاند .چغوك نقرهاي معمولی عموماً در سواحل شنی زندگی میکند.
اما در مصبها و تاالبهاي لبشور ()Fischer and Bianchi., 1984
و تا عمق  20متري هم یافت میشود ( .)Randall, 1995بالغین در
زیستگاههاي ساحلی ( )Allen et al., 2002و جوانترها در خوریات
حرا و خوریات جزر و مدي زندگی میکنند ( Allen, 1991; Allen, et
 .)al., 2002این ماهیان از موجودات ریز بسترهاي شنی ،سختپوستان
کوچك ،کرمهاي پلیکت ( ،)Woodland, 2001الرو کرمها و حشرات
( )Rainboth, 1996تغذیه میکنند .در این گونه باله پشتی داراي  9تا
 10خار ،باله مخرجی داراي سه خار ،باله سینهاي داراي  15شعاع بوده
و خط جانبی بین  36تا  40فلس دارد ( .)Randall, 1995از چغوك
نقرهاي معمولی با نام علمی مشابه Gerres ،Cichla argyrea
 vaigiensisو  Labus oyenaهم نامبرده شده است .تاکنون مطالعات
زیادي در خصوص برخی جنبههاي زیستشناسی و تولید مثل چغوك
ماهیان ،سن و رشد  Gerres oyenaدر خلیجفارس توسط الآگامی
( ،)El-Agamy, 1988زیستشناسی شیالتی Gerres longirostris
در آبهاي خلیجفارس در امارات متحده عربی بهوسیله گرندکورت و
همکاران ( ،)Grandcourt et al., 2006زیستشناسی تولید مثل
چغوك ماهیان در مصب ناتال افریقاي جنوبی توسط کایروس و بالبر
( ،)Cyrus and Blaber, 1984سن و رشد و تولید مثل چغوك ژاپنی
 Gerres equuqlusدر کیو شوي ژاپن بهوسیله ایکبال و همکاران
( )Iqbal et al., 2006; Iqbal et al., 2007و مطالعات زیستی روي
گونه  Gerres microphthalmusدر ژاپن توسط ایواتساکی و همکاران
( ،)Iwatsuki et al., 1999مطالعه سن و رشد و مطالعات بیولوژي
چغوك رشتهدار  Gerres filamentusدر هند توسط دیواکاران و
کاتیاما ( )Divakaran and Kuttyamma, 2014و بررسی روي سن و
رشد و مطالعات روي پارامترهاي رشد و نرخ مرگ و میر جمعیت این
جنس ،چغوك رشتهدار ( )Gerres filamentosusو چغوك دمبلند

صفائی و همکاران
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براي برآورد رابطه بین طولکل و وزنکل و تعین ارتباط بین آنها
از معادله زیر استفاده شد (.)Sparre and Venema., 1989
W= aLb

))Lt= L∞( 1- exp)-K (t-t0

در اینجا  :Ltطول متوسط در سن t؛ ∞ :Lطول بینهایت؛  :Kضریب
رشد و  :toسن ماهی در طول صفر است.
 toبا استفاده از معادله عملی پائولی و مقدار بیشینه سن ماهی از
معادله (  ) T max  3محاسبه شد (.)Pauly, 1983
K

از شاخص ضریب رشد فايپرایم مونرو ( )Phi primeبراي مقایسه
پارامترهاي رشد بهدست آمده با سایر مطالعات مشابه انجامشده روي
ذخایر آبزي مورد نظر استفاده شد (.)Gayanilo and Pauly, 1997
)∞ø' = Log10(K) + 2×Log10(L

مرگ و میر طبیعی ( )Mبراساس فرمول تجربی پائولی بهدست آمد
(.)Pauly, 1980
(Log)M( = -0/0066- 0/279 Log )L∞( + 0/6543 Log )K( +0/4634 Log )T

 =Tمیانگین ساالنه درجهحرارت آب محیطزیست آبزي است که در
این تحقیق باتوجه به اندازهگیريهاي بهعملآمده میانگین دما 27/8
سانتیگراد در نظر گرفته شد .اندازهگیري دما با استفاده از دستگاه
 CTDانجام گردید.

 | 3نتایج
در مجموع 823 ،قطعه ماهی چغوك نقرهاي معمولی با دامنه طول کل
بین  3/9تا  13/5و میانگین طول  8/5±1/35سانتیمتر بررسی شد.
حداقل و حداکثر وزن نمونهها بین  0/8تا  51/2گرم و میانگین آنها
 9/8±5/6گرم برآورد شد .همچنین مشخص شد که بیشترین فراوانی
را ماهیان کالس طولی  7-8سانتیمتر ( 48/6درصد) بهخود اختصاص
داده بودند (شکل .)2رابطه طول کل -وزن چغوك نقرهاي معمولی
بهصورت  W=0/0087L3/24محاسبه شد (شکل  .)3براساس نتایج
آزمون  tپائولی ،بین شیب خط با عدد  3اختالف معنیداري مشاهده
نشد ( p=0/05 ،n=823و .)t=8/3

)Log10(-to)= -0/3922-0/2752Log10(L∞( -1/038Log (K

شکل  -2فراوانی طولی چغوك نقرهای معمولی ( )G. oyenaدر خوریات ذخیرهگاه زیستکره حرا – استان هرمزگان ()1396-1395
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در این معادله  =Wوزن برحسب گرم؛  = aعرض از مبدأ؛  =Lطـول
کـل برحسب میلیمتر و  =bشیب خط میباشد .با استفاده از آزمون t
مقدار شیبخط ( )bبا عدد  3در سطح اطمینان  95درصد مقایسه شد
(.)Pauly, 1983
براي تعیین پارامترهاي رشد از توزیع فراوانی طول کل استفاده شد
براساس نظر بیسواس ( )Biswas,1993تعداد طبقات بین  5تا بیست
در نظر گرفته میشود که در این تحقیق  11طبقه در نظر گرفته شده
است .دادههاي طولی در فواصل طبقاتی یك سانتیمتر دستهبندي
شدند.
پارامترهاي رشد براساس معادله رشد فان برتالنفی بدون در نظر
گرفتن تغییرات فصلی ،از طریق آنالیز سطح پاسخ ( Response
 )Surface Analysisبا استفاده از نرمافزار  FiSATIIمحاسبه گردید
(.)Sparre and Venema, 1989
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صفائی و همکاران

منحنی رشد این ماهی مشاهده شد (شکل  .)4بیشینه سن براساس
معادله پائولی براي چغوك نقرهاي معمولی  2/1سال برآورد شد .ضریب
مرگ و میر طبیعی ( )Mبراي چغوك نقرهاي معمولی ( 1/92در سال)،
همچنین ضریب مرگ و میر صیادي ( 10/17 )Zو ضریب بهرهبرداري
( )Eبراي این گونه  0/74برآورد شد (شکل .)5

شاخصهاي رشد ∞ Lو  Kبهترتیب  18سانتیمتر و ( 1/5در سال)
برآورد شد .با استفاده از مقادیر یادشده مقدار  ،toبراي اینگونه -0/12
در سال محاسبه گردید .شاخص ضریب رشد (مونرو) براي چغوك
نقرهاي معمولی  2/69محاسبه شد .همچنین براساس پیراسنجههاي
رشد بهدست آمده و فراوانی طولی ماهانه حداقل سه گروه همزاد در

شکل -4منحنی رشد گروههای طولی همزاد ماهی چغوك نقرهای معمولی ) (G. oyenaدر خوریات ذخیرهگاه زیستکره حرا-استان هرمزگان (-1396
)1395

شکل  -5منحنی خطی صید ماهی چغوك نقرهای معمولی ( )G. oyenaدر خوریات ذخیرهگاه زیستکره حرا -استان هرمزگان ()1395-1396
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شکل -3رابطه طول و وزن چغوك نقرهای معمولی ( )G. oyenaدر خوریات ذخیرهگاه زیستکره حرا -استان هرمزگان ()1395-1396
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 | 4بحث و نتیجهگیری
در این مطالعه دامنه طول کل ماهی چغوك نقرهاي معمولی ( Gerres

 )oyenaبین  3/9الی  13/5سانتیمتر ثبت شد .نتایج ثبتشده در این
تحقیق با سایر مطالعه روي اینگونه داراي اختالفاتی بود ،بهطوريکه
دامنه طولکل چغوك نقرهاي معمولی ( )Gerres oyenaدر آبهاي
ژاپن بین  5/85تا  19/65سانتیمتر گزارششده است ( Kanak and

جدول  -1مقایسه مقادیر پیراسنجههای رشد و ضریب شاخص رشد (' )øبرای ماهیان چغوك در سایر مناطق دنیا
نام گونه
G. oyena

منبع

18

1/5

2/69

G. filamentosus

 Hashemi et al,2012جاسك ،ایران

16/8

0/91

2/42

G. longirostris

 Hashemi et al,2012جاسك ،ایران

15

0/77

2/24

G. filamentosus

( ،)Pauly, 1978ماداگاسکار

26/9

1/8

3/11

G. filamentosus

( ،)Sivashanthini, 2009هندوستان

26/9

1/45

3/02

G. longirostris

( ،)Hashim and Salamah 1985عربستان

39/2

0/2

2/55

( ،)Hashim and Salamah, 1985دریاي سرخ

39/2

0/2

2/55

( ،)Benno, 1992تانزانیا

18/2

0/2

2/56

( ،)Valle et al., 1997کوبا

30

0/6

2/73

( ،)Mexicano-Cantora, 1999کوبا

30/1

0/5

2/68

( ،)Mexicano-Cantora, 1999مکزیك

21/4

0/3

2/19

G. ruppellii
G. oyena
G. cinereus
G. brasilianus
G. gula

مطالعه حاضر

 Lطول کل
(سانتیمتر)

K

(سالیانه)

'ø

همانطور که مالحظه میشود شاخص ضریب رشد ' øگونه مورد
مطالعه در سایر مناطق و در گونههاي جنس مشابه تفاوت چندانی را
نشان نمی دهد .الزم به ذکر است در این مطالعه عمدتاً ماهیان موجود
در منطقه خوریات مورد بررسی قرارگرفته که باتوجه به حضور ماهیان
جوان در خوریات و رشد سریعتر آنها در این بازه زمانی ،احتمال دارد
که مقادیر برآورد شده پیراسنجهها از حد طبیعی بسیار بیشتر برآورد
گردد .بااینحال شاخصهاي ضریب رشد' øدر گونههاي مشابه و حتی
در بین جنسهاي مشابه در همهجا یکسان میباشند ،یعنی داراي'øهاي

مشابهی میباشند ( .)Sparre and Venema, 1989براساس نظریه
پائولی ،آبزیان کوتاه عمر داراي ضریب رشد باالتري از آبزیان داراي طول
عمر طوالنی میباشند ( .)Sparre and Venema, 1989حداکثر سن
چغوك رشتهدار در خلیج فارس  7- 7/4سال ( ;El-Agamy, 1988
 )Grandcourt et al., 2006و همچنین سن گونه Gerres
 equualusدر ژاپن تا  10سال ( ،)Iqbal et al., 2006گزارش شده
است .در این تحقیق سن چغوكنقرهاي معمولی  2/1سال برآورد شد ،در
این مطالعه مقدار مرگو میر طبیعی ( )Mبا درنظر گرفتن میانگین دماي
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 .)Tachihara, 2006این اختالف میتواند بهدلیل متفاوت بودن شرایط
اکولوژیك زیست این گونه در دو منطقه ،وضعیت فاکتورهاي فیزیکو-
شیمیایی محیط زیست آنها باشد.
در مطالعه دیگري که در آبهاي تایوان انجامشده است مشخص
شد که جنسهاي نر و ماده ماهی چغوك نقرهاي معمولی ( Gerres
 )oyenaبهترتیب در طولهاي  19و  22سانتیمتر به بلوغ جنسی
میرسند ( .)Yeeting, 1990درحالیکه بیشینه طول ماهیان ثبتشده
در این تحقیق بسیار کمتر از میانگین طول ثبتشده در آبهاي تایوان
است .غالبیت افراد جوانتر در خوریات منطقه خود تأییدي بر حضور
افراد بالغتر در مناطق دریایی و تکمیل چرخه زندگی این ماهیان پس از
تخمریزي در جنگلهاي مانگرو میباشد.
براساس مقدار  bمحاسبهشده در رابطه طول کل با وزن براي
چغوك نقرهاي معمولی میتوان گفت که رشد این آبزي همگون
میباشد .نتایج مشابهی توسط کالبوکی و همکاران ( Kulbicki et al.,

 )2005براي چغوك رشتهدار در نیوکالدونیا ( )3/0111و در استرالیا
( )3/0590محاسبهشده است .براي چغوك دمبلند در سواحل جده
عربستان مقدار  bبرابر  2/964و در خوریات و  3/196بهدست آمده
است ( .)Hashim and Salamah, 1985در رابطه طول-وزن مقادیر a
و  bنهتنها در گونههاي مختلف ،بلکه در گونههاي یکسان در
بومسازگانهاي مختلف نیز با یکدیگر تفاوت دارند ،علت این اختالف را
میتوان به نوسانات فصلی ،عوامل زیستمحیطی ،شرایط فیزیولوژیك
ماهی در زمان جمع آوري ،جنس ،تغذیه و مراحل باروري ماهی نسبت
داد (.)Biswas, 1993
مقادیر طول بینهایت و  Kبراي چغوك نقرهاي معمولی بهترتیب
 18سانتیمتر (در سال) و  1/5بر سال بهدست آمد و شاخص ضریب
رشد ' øبراي این ماهی  2/69برآورد شد .مقایسه مقادیر ∞ K ،Lو
شاخص ضریب رشد' øبراي چغوك ماهیان مشابه در جدول  1ارائهشده
است که براساس نتایج بهدست آمده میتوان گفت که مقادیر
پیراسنجههاي رشد برآورد شده قابل قبول است .براساس نظر اسپاره و
ونیما ( )Sparre and Venema, 1989مقادیر شاخص ضریب  øدر
گونههاي مشابه در مناطق مختلف و حتی در گونههاي متعلق به
جنسهاي مشابه از توزیع نرمالی برخوردار میباشند.
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6

 (در سال) محاسبه2/68  براي چغوك نقرهاي معمولی27/8 oC سالیانه
 در آبهاي جنوب شرقی هندوستان مقادیر مرگ و میر طبیعی.شد
 بهدست2/47  و2/41 براي جنس نر و ماده چغوك رشتهدار بهترتیب
 همچنین در آبهاي هندوستان.)Sivashanthini, 2009( آمده است
Gerres abbreviates مرگومیر طبیعی براي جنس نر و ماده
 در.)Kuganthan, 2006(  بهدست آمده است2/29  و2/24 بهترتیب
 میزان مرگ و میرGerres setifer آبهاي هندوستان براي گونه
.)Sivashanthini, 2004(  بهدست آمده است1/26 طبیعی
 ضریب مرگومیر طبیعی یکی از،در پویایی جمعیت ماهی
 در این.پارامترهاي اساسی است که تخمین صحیح آن مشکل است
خصوص ضریب مرگ و میر صیادي ناشی از بهرهبرداري انسان از آبزي
و مرگ و میر طبیعی ناشی از شکار آبزي توسط شکارچیان در دریا
 مرگ و میر طبیعی در یك جامعه جانوري کمتر به خاطر کهولت.است
 درصد بر اثر روابط شکار و شکارچی90 سن اتفاق میافتد و در حدود
 باتوجه به اینکه این گونه از.)Niamaimandi et al., 2003( است
گونههاي غالب در جنگلهاي حرا بوده و نقش مهمی در زنجیره غذایی
ایفا مینماید و بهدلیل اینکه اکثر این ماهیان جوان میباشند و نقش
 لزوم حفاظت و حراست آن را بیشتر،نوزادگاهی این مناطق مسلم است
 همچنین بهعلت.از قبل و با دقت و حساسیت زیادتر الزامی مینماید
اینکه این منطقه تنها ذخیرهگاه زیستکره دریایی کشور بوده و تعامل با
جوامع محلی و دخالت دادن بومیان در تصمیمگیريها باعث ثبات و
 آموزش جوامع محلی جهت نیل به،حفاظت بهتر منطقه خواهد شد
.بهرهبرداري پایدار از پیکره این بومسازگان مهم بسیار مؤثر خواهد بود
 | تشکر و قدردانی5
شایسته است از همکاران گرامی در اداره کل حفاظت محیط زیست
هرمزگان و اداره حفاظت محیط زیست بندر خمیر خانم مهندس مژده
 آقاي، آقاي مهندس کاظم شریفی، آقاي مهندس علیرضا مهوري،رام
اسالم حیدري و آقاي موسی کرمی بهخاطر همکاري صمیمانه در
نمونهبرداريها و زیستسنجی و مدیرکل محترم حفاظت محیطزیست
 معاون،هرمزگان آقاي دکتر مجید وفادار و آقاي مهندس میثم قاسمی
 معاون نظارت و پایش اداره کل،فنی و آقاي مهندس حبیب مسیحی
حفاظت محیط زیست استان هرمزگان جهت حمایتهایی بیدریغ
.کمال تشکر و قدردانی را داشته باشیم
پست الکترونیک نویسندگان
s.hassanhashemi@yahoo.com
msn_safaie@yahoo.com
ezas47@gmail.com
salarpouri@pgoseri.ac.ir
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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

