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نام فارسی

دلفین 
بینی بطری اقیانوس 

هند – آرام

Indo-Pacific 
Bottlenose 
Dolphin

Tursiops 
aduncus 

Spinner 
Dolphin

Stenella  
longirostris

Striped 
Dolphin

Stenella 
coeruleoalba

Long Beaked 
Common 
Dolphin

Delphinus  
capensis

Rough-teethed 
Dolphin

Steno 
bredanensis

Indo-Pacific 
Humpback 

Dolphin

Sousa 
chinensis

Risso’s  
Dolphin

Grampus 
griseus

Finless  
Porpoise

Neophocoena 
phocaenoides

دلفین چرخنده

دلفین نواری

دلفین معمولی 
پوزه بلند

دلفین 
دندان ناصاف

دلفین گوژپشت 
اقیانوس 
هند – آرام

دلفین ریسو

پورپویز

 نام انگلیسی
و علمی

طول بدن و 
تعداد دندان

)در هـــر نیـــم آرواره(

نوزاد: 85 تا112 
سانتی متر

بالـــغ: حداکثر
2/7 متر

21 تا 29 عدد

نوزاد: 75 تا 80 
سانتی متر

بالـــغ: حداکثر 
2/35 متر

40 تا 62 عدد

نوزاد: 93 تا 100 
سانتی متر

بالـــغ: حداکثر
2/7 متر

40 تا 55 عدد

نوزاد: 80 تا 85 
سانتی متر

بالـــغ: حداکثر 
2/6 متر

 52 تا 67 عدد

نوزاد: 100 سانتی متر
بالـــغ: حداکثر

2/8 متر

29 تا 39 عدد

نوزاد: 110 تا 150 
سانتی متر

بالـــغ: حداکثر
3/8 متر

2 تا 7 عدد

نوزاد: 75 تا 85 
سانتی متر

بالـــغ: حداکثر
2 متر

13 تا 22 عدد

نوزاد: نامشخص 
بالـــغ: حداکثر

2/83 متر

19 تا 28 عدد

شـــکل

 پوزه کشیده و باریک
اغلب یک حلقه تیره دور چشم

سطح  پشتی و پهلوها تیره رنگ
سطح شکمی سفید تا خاکستری تیره

 باله سینه ای خمیده با نوک گرد
 باله پشتی بلند و هاللی

سر شبیه خربزه ) باریک(
پوزه باریک و کشیده ، نوک پوزه تیره 

نوار تیره از چشم تا باله سینه ای 
باله سینه ای بلند    

باله پشتی عمود – سه گوش و کمی هاللی 
از حرکات نمایشی خاص آنها چرخیدن به دور خود 

در سطح آب- بدنی باریک والغر

پوزه نسبتا بلند و تیره رنگ
نوار تیره از چشم تا باله سینه ای و از چشم تا مخرج

نوارهای دو طرف بدن تیره و آشکار
سطح پشتی تیره رنگ

سطح شکمی سفید یا صورتی 
باله پشتی تیره و هاللی 

دارای یک الگویی شبیه ساعت شنی به رنگ سفید، 
طوسی، زرد و سیاه در هر طرف بدن 

پوزه کشیده و باریک 
نوار تیره از پوزه به باله سینه ای، بخش تیره تر در 

اطراف پوزه
سطح پشتی باله دمی و سینه ای تیره رنگ 

باله پشتی بلند و تیره با هاله خاکستری در وسط
رنگ بدن به سمت باله دمی روشن تر

سر مخروطی
پوزه پهن در امتداد پیشانی

لب ها سفید 
سطح پشتی تیره رنگ 

سطح شکمی سفید یا سفید صورتی 
باله پشتی بلند و هاللی 

پوزه کشیده و باریک متمایل به سمت باال
وجود قوز یا برآمدگی در پشت
سطح پشتی خاکستری تیره 

سطح شکمی خاکستری روشن 
باله سینه ای کوچک

باله پشتی کوچک

فاقد پوزه 
بدن دارای خطوط متعدد شبیه به آثار زخم 

سر گرد و بزرگ با یک چین عمودی در جلوی پیشانی
باله سینه ای بلند، تیز و خمیده با رنگ تیره رنگ تر 

باله پشتی هاللی، بلند با رنگ تیره رنگ تر

فاقد پوزه
فاقد باله پشتی 

جلوی سر گرد و شیب دار
سطح شکمی روشن تر

وجود یک نوار برجسته تیره در پشت
باله سینه ای بزرگ و گرد

مشخصات ظاهری

راهنمـــای شناســـایی 
پورپـــویز و دلفیـــن های مشاهـــده شـــده در ایـــران

خلیـــج فـــارس و دریـــای عمـــان

گـــردآوری: نازنیـــن محسنیـــان
                حـــامـــد مشیـــری
پویـــان محسنی نیـــا گـــرافیک: 
Uko Gorter تصویـــرســـاز: 

در صورت مشاهده پستانداران دریایـــی به گل نشسته
 به نزدیک ترین اداره محیـــط زیـــست اطالع دهید.


