
پستانداران دریایی شامل دلفین ها، نهنگ ها و . . . هستند. نهنگ یا 
وال، پستاندار آبزی و از رده آب بازان است و در متون قدیمی به معنای 

تمساح به کار رفته است )دهخدا، 1334( و در مواردی برای اشاره به 
این پستاندار آبزی تنومند از واژه ماهی استفاده شده است، مانند "ماهی 

عنبر" در داستان یونس پیامبر. 
دلفیندرآیینهاوباورها

در آیین مهر )میترائیسم( ایرانیان، دلفین ها رابطه ای نزدیک با آناهیتا 
)مادر آب های پاک و روان( و مهر دارند، به طوری که در نقش های 
بجا مانده، تصویر مهر )میترا( را در کودکی به تنهایی و یا به همراه 

آناهیتا سوار بر دلفین تصویر کرده اند. 
در یونان نیز سکه های کهنی پیدا شده است که نقش فردی، سوار 

بر دلفین بر روی آن ضرب شده است که متأثر از افسانه های یونان 
باستان است. همچنین در این کشور خانه های وقف شده ای وجود 

دارد که به "خانه دلفین" معروفند.
در یونان بعضی افراد با این موجودات دریایی تله پاتی دارند و معتقدند 

آنها حامل پیام های گوناگونی در مورد مسایل زیست محیطی و 
تغییرات فراگیر آن برای بشریت هستند.

درقبیله ای در آفریقا نقشه جالبی از موقعیت های ستاره ها وجود دارد 
که بدون استفاده از ابزار رصد تهیه شده است. افراد این قبیله در 

 دلفین ها در قسمت باالی زنجیره غذایی قرار دارند و حضور آن ها 
در آب نشان دهنده سالمت موجودات پایین زنجیره غذایی و دریاست.   
 دلفین هاي بیني بطري به صورت اجتماعي درگروه های 2-15 نفره 

و در برخی موارد چند صدتایی زندگي مي کنند.
 نرهاي بالغ معموال از گروه در برابر شکارچیان حفاظت مي کنند.

 نرها همچنین به افراد مریض و آسیب دیده کمک مي کنند. گروهي 
تشکیل مي دهند، آن را در سطح نگه می دارند تا بتواند نفس بکشد.

 آن ها براي جهت یابي، برقراری ارتباط، شکار و فرار از شکارچي 
وابسته به تولید و دریافت صدا هستند.

 آن ها شکارچیان فعالي اند و از انواع ماهي، میگو و هشت پاها 
)اسکوئید( تغذیه مي کنند.

 اغلب در زمان شکار و صید ماهي با همدیگر همکاري مي کنند. 
 آن ها گله ماهي ها را محاصره مي کنند و به سمت سواحل یا 
آب هاي کم عمق، جایي که ماهي ها به راحتي شکار مي شوند، 

مي فرستند و با این کار آن ها را به تله مي اندازند.
 مدت زمان شناکردن آنها به سرعتشان بستگی دارد. شنا با سرعت 
زیاد معموال درحد چند ثانیه و با سرعت کم برای مدت طوالنی ادامه 

خواهد یافت.
 درجه حرارت بدن همانند سایر پستانداران ثابت و در حدود 

37-36 است.
 در تمام طول سال جفت گیري مي کند. 
 طول مدت بارداري حدود 12 ماه است.

 یک دلفین ماده مي تواند هر دوسال یک بار زایمان کند ولي 
معموال فاصله زماني هر سه سال یک بار مي باشد.

همبستگیمهرودلفیندر
مجسمهمهردلفینسوار،
بازماندهازآیینمهر

سال ها دانشمندان تصور می کردند که دلفین بینی بطری تنها یک 
گونه دارد و آن هم Tursiops truncatus است اما آن ها به این 

نتیجه رسیدند که جمعیت دلفین های بینی بطری تنوع زیادی داشته 
و احتمال وجود 2-3 حتی 20 گونه مختلف دلفین بینی بطری وجود 
دارد. در حال حاضر دانشمندان گونه ای جدید از دلفین بینی بطری با 
)Tursiops aduncus( نام دلفین بینی بطری اقیانوس هند - آرام

 Indo-pacific bottlenose dolphin را معرفی کردند. 
می توان گفت که دلفین های موجود در خلیج فارس نیز متعلق به 

همین گونه اند.
 پراکنشدلفینبینیبطریدرایران 

چنانچه بیان شد مطالعات ظاهری اسکلت جمجمه و استخوان ها 
 Tursiops بیانگر این است که گونه موجود در خلیج فارس

aduncus دلفین بینی بطری اقیانوس هند - آرام است. این گونه 
پراکنش مناسبی در تمامی آب های خلیج فارس دارد.

این گونه بیشتر در حوالی جزیره قشم، حد فاصل هنگام و قشم در 
جنوب جزیره الرک مشاهده شده است.

 زیستگاهدلفینبینیبطری
دلفین بینی بطری در آب های شیب قاره )عمق کمتر از 200 متر( 

نزدیک ساحل و در مناطق سنگی یا تپه های مرجانی، شنی یا 
بسترهای سخت یا بسترهایی با علف دریایی زندگی می کند. اگرچه 
ممکن است نزدیک مصب هم دیده شود، اما به نظر نمی آید که در 

آب های گلی و کدر مصبی زیاد پیش روی کنند.
جمعیت های کوچکی از آنها در آب های ساحلی برخی جزایر کوچک 

 بچه دلفین در آب به دنیا مي آید. در بیشتر موارد ابتدا دم خارج 
مي شود ولي بیرون آمدن با سر هم دیده شده است.

 مغز دلفین از دو بخش تشکیل شده است. آن ها هیچ گاه همزمان 
با دو نیم کره مغز نمی خوابد. یک بخش مغز همیشه هوشیار می ماند و 

واکنش های بدن مانند تنفس را تنظیم می کند.
 هر چشم به یک قسمت مغز مرتبط است و مستقل از دیگری 

حرکت می کند.
 چربي را به صورت الیه ضخیمي ذخیره مي کند و این الیه چربي 
)بالبر( مانند عایقی به حفظ گرمای بدن کمک مي کند. عالوه بر این 

به شناوری و ذخیره اصلی انرژی نیز کمک می کند.
 سن آن ها را می توان از طریق شمارش الیه های برش یافته دندان 

مانند آنچه براي تشخیص سن درخت انجام مي دهیم تشخیص داد. 
 برخی از آن ها مهاجرند و جابجایی شان به دما، پراکنش غذا، 

زادآوری و فرار از شکارچیان بستگی دارد.
 برای تشخیص بین دلفین و نهنگ با کوسه کافیست به شکل و 
حرکات باله دمی آنها توجه کرد. دم کوسه ماهیان به شکل عمودی 

و حرکت آن مثل ماهی با حرکات جانبی باله دمی صورت می گیرد در 
حالیکه دم دلفین و نهنگ مسطح بوده و حرکت آن ها با باال و پایین 

رفتن باله دمی انجام می شود.

بچهدلفیندرآببهدنیامي آید.دربیشترموارد
ابتدادمخارجمي شودوليبیرونآمدن
باسرهمدیدهشدهاست.

حیـــاتوحشایـــران،دلفیـــنبینیبطـــری
صفحـــهســـه

حیـــاتوحشایـــران،دلفیـــنبینیبطـــری
صفحـــهچهـــار

حیـــاتوحشایـــران،دلفیـــنبینیبطـــری
صفحـــهیـــك

پاسخ به این پرسش که چگونه چنین چیزی ممکن است می گویند 
که طبق افسانه های قبیله، این دانسته ها توسط دلفین ها در ذهن 

اجدادشان تداعی شده است.
دلفیندراساطیرایران:

در کتاب بندهش از ماهیان بزرگ جثه ای به نام های "واسی"و" َکَر" 
نام برده شده که با توجه به خصوصیات ظاهریشان می توان حدس زد 

که این ماهیان دلفین یا نهنگ باشند.
* ماهی واسی در دریای فراخ کرد نگهبان جانوران مزدا آفریده می باشد.

* ماهی َکَر نگهبان درخت "گائو َکَرنه" است. 
دلفیندرهنرایرانی:

نقش "هراتی" یا "ماهی درهم" یکی از نقش های معروف در هنر 
تزئینی به ویژه فرش است که از دو ماهی و تصویر مهر )میترا( تشکیل 
شده و به مرور زمان، به ویژه در دوره اسالمی، به دو برگ ماهی مانند 
و ُگلی گرد )به جای چهره انسان( تبدیل شده است. الزم به ذکر است 

ماهی یادآور دلفینی است که مهر بر آن سوار است. 
در چند فرش بازمانده از دوره  صفوی هنوز چهره مهر را به صورت 

انسانی در میان دو ماهی دیده می شود. در مینیاتوری از آن دوره نیز این 
نقش را می توان یافت. رواج این طرح از قفقاز و آذربایجان تا فارس و 
حاشیه خلیج فارس و از هرات تا کردستان نشانه دلبستگی مردم ایران 

به این نقش است.
این نقوش را در فرش های باقیمانده از سده های پانزدهم و شانزدهم در 

مصر نیز مشاهده می شود، با این تفاوت که در آنجا پیکر مهر در میان 
دو ماهی قرار دارد. 

نمونه هایی از این نقش در موزه چهلستون اصفهان باقی است. 

زیـــستگاهدلفیـــنبینیبطریدلفیـــندرتـــاریخوادبیـــات

دلفینهایبینیبطری،زمانیکهازفاصلهدور
مشاهدهمی شوندممکناستباانواعدیگر
دلفین هاازجملهدلفینیونسودلفیندندان

ناصافاشتباهگرفتهشوند.

دندانها مخروطي و به هم 
پیوسته اند و تنها براي گرفتن 

غذا و نه جویدن آن به کار 
می روند و جایگزین نمي شوند.

پوزه ای دراز شبیه 
منقار پرندگان دارند.
پوزه معموال  7-8 

سانتیمتر است .

از طریق یک سوراخ در باالی سر تنفس می کند.
سوراخ بینی با ماهیچه ای پوشیده شده است که 

می تواند جلوی ورود آب را بگیرد.
دلفین ها یک سوراخ بینی و نهنگ ها دو سوراخ 

بینی دارد.

حیـــاتوحشایـــران،دلفیـــنبینیبطـــری
صفحـــهدو

پراکنشدلفینبینیبطریاقیانوسهند-آرامدرجهان
درآبهایگرممناطقاستواییاقیانوسآرام،غربآفریقایجنوبیتااقیانوسهند)شاملدریایسرخ،خلیجفارسو

جزایرجنوبغربیمالزی(،نیمهجنوبیژاپن،جنوبشرقیاسترالیاپراکنشدارد.

نیز دیده می شوند. دلفین بینی بطری را در عمق های کمتر از 30 متر 
هم مشاهده کرده اند. این گونه بیشتر در آب های گرم هند و غرب 

اقیانوس آرام دیده شده است، اما در آب های سرد ژاپن و شمال چین، 
جنوب استرالیا و جنوب آفریقا هم زندگی می کنند. دلفین بینی بطری 

در آب هایی با دمای بین 12 تا 30 درجه سانتی گراد زندگی می کنند اما 
اغلب در آب های بین 20 تا 30 درجه سانتی گراد مشاهده شده اند.

قشمنامامروزیجزیرهونامشهربندریاستدرآبهای
خلیجفارس.اینجزیرهبهنامهایدیگریمانندکاوانیا
بنیکاوانوالفتشهرتداشتهاست.
اطرافاینجزیرهیکیاززیستگاههایاصلی
دلفینبینیبطریدرخلیجفارساست.


ویـــژگیهـــایزیستـــیویـــژگیهـــایظاهـــری

شکل و اندازه باله پشتی در دلفین ها متفاوت است به 
همین دلیل از جمله کلیدهای شناسایی آن ها  است.
باله پشتي به تعادل آنها هنگام شنا کمک مي کند.

باله سینه اي کمي به سمت عقب خم 
شده و در انتها نوک دار شده است.

 از باله سینه اي عمدتا براي چرخیدن 
استفاده می کنند. 

در باله سینه ای 5 انگشت مانند دست 
انسان وجود دارد.

رنگ بدن دلفین بیني بطري در پشت خاکستري تا 
خاکستري تیره و در پوزه پاییني و شکم سفید است.
خارجي ترین الیه پوست دلفین بیني بطري 9 برابر 
سریعتر از پوست انسان جایگزین می شود و این امر 

هر دو ساعت یکبار اتفاق می افتد. 
این سرعت در تغییر الیه پوستي، بدني نرم و 

مقاومت کم در برابر حرکت ایجاد می کند.

دم صاف، بی استخوان، غضروفی و 
ماهیچه ای است.

از دم برای توقف استفاده می کنند.

حسها
مغز:اندازه مغز پستانداران با مقایسه درصد اندازه مغز به اندازه 

بدن سنجیده مي شود. اندازه مغز دلفین بیني بطري از بسیاری از 
پستانداران هم اندازه اش بزرگتر است.

شنوایي: دلفین از حس شنوایی قوی برخوردار است. در دلفین ها 
گوش به کاسه سر چسبیده نیست. جدا بودن گوش به دلفین امکان 
متمرکز نمودن صداهایي را می دهد که در جهت یابي اهمیت دارند. 

انسان ها و اغلب پستانداران خشکي نمي توانند به خوبي صداها را در 
زیر آب بشنوند.  

بینایي: دلفین ها دید خوبي در آب و خارج از آب دارند. چشم دلفین ها 
به دیدن در زیر آب به خوبي سازگار شده است. در هوا ساختارهاي 

خاص قرنیه و عدسي انعکاس نور را اصالح مي کنند، در صورتي که 
این سازگاري وجود نداشت دلفین ها در هوا نزدیک بین بودند.  

المسه: حساس ترین منطقه در بدن دلفین اطراف سوراخ بیني، چشم 
و دهان است.

چشایي:درباره حس چشایي نهنگ های دندان دار اطالعات زیادي در 
دست نیست، اما به نظر می رسد آنها جوانه هاي چشایي در دهان ندارند. 

بویایي: عضالت و اعصاب بویایي در نهنگ های دندان دار وجود 
ندارد و این نشان مي دهد که آنها احتماال حس بویایي ندارند.  

جهتیابیEcholocationبهتوانایيدلفینهادر
تشخیصمکانواشیاءازطریقایجاد
امواجصوتيبافرکانسباالوگوشدادنبهانعکاس
امواجصوتيبرگشتيازاجسامگفتهميشود.

به قسمت گرد پیشاني دلفین "ملون" 
melon مي گویند. ملون حاوي چربي بوده 

و نقش مهمي در جهت یابي دلفین دارد. 



بیماریها
 همانند سایر حیوانات بیماري ها و انگل هاي مختلفي مي توانند 

علت مرگ دلفین ها باشند.
 دلفین ها ممکن است مبتال به عفونت ویروسي، باکتریایي و 

قارچي و یا حتي زخم معده، بیماري هاي پوستي، تومور، بیماري هاي 
قلبي، اختالالت ادراري و تنفسي شوند.

سمومطبیعی
 سموم تولید شده توسط جلبک های دریائي و انباشته شدن این 

سموم در ماهي ها یا بي مهرگان مي تواند باعث مسموم شدن و کشته 
شدن این حیوانات شود.

 در سال 1988-1987 بیشتر از 740 دلفین بیني بطري مرده به 
سواحل شرقي امریکا آمدند. دانشمندان عقیده دارند که علت مرگ 

سم ناشي از کشند قرمز بوده است. زماني که آب سمي مي شود 
دلفین ها نسبت به عفونت حساس تر مي شوند.

آلودگینفتی
ورود نفت به محیط زیست دریایی چه به صورت طبیعی، و یا از 

طریق استخراج مداوم نفت و فعالیت های حمل و نقل می تواند تاثیر 
شدیدی بر سالمت پستانداران دریایی داشته باشد. همیشه خطر 

فاجعه نشت نفتی وجود دارد. گرچه انتظار داریم که نهنگ ها از منطقه 
نشت نفتی دور بمانند، اما احتماال بزرگترین خطر، اثرات غیر مستقیم 

ناشی از مصرف طعمه آلوده به پسماندهای نفتی است.

در نتیجه کاهش جمعیت و در خطر انقراض قرار گرفتن پستانداران 
دریایی به واسطه فعالیت های انسانی، "قوانین حفاظت از پستانداران 
دریایي"، در سال 1972 تصویب شد. هدف از این قوانین حفاظت و 

نگهداري پستانداران دریایي است. در این قوانین آزار و اذیت، شکار و 
صید، جمع آوري، کشتن پستانداران دریایي ممنوع شده است.

با توجه به اهمیت موضوع، حفاظت از پستانداران دریایي و زیستگاه 
آن ها از طریق اطالع رساني عمومي و آموزش و تحقیقات، الزامي به 

نظر مي رسد. در این راستا شبکه ارزیابي به گل نشستن پستانداران 
دریایي، توسط سازمان غیر دولتي "طرح سرزمین" به صورت پایلوت، 

جهت ارزیابي حوادث به گل نشستن پستانداران دریایي در جزیره 
قشم پایه گذاري شده. از جمله اهداف اساسي آن جمع آوري هرگونه 

اطالعات در زمینه به گل نشستن پستانداران دریایی است.

بهگلنشستنپستانداراندریایی
پستاندار دریایي را زماني به »گل نشسته« گویند که مرده باشد یا  

زنده، طوری که توانایي برگشت به محل زندگی خود را نداشته باشد. 
به گل نشستن به صورت فردی یا جمعی اتفاق می افتد. 

دالیلبهگلنشستنپستانداراندریایی:
 پیچیدگی شرایط توپوگرافی و اقیانوسی منطقه 
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 اختالالت ایجاد شده در جهت یابی به وسیله امواج مغناطیسی 
 به دنبال شکار به ساحل آمدن و گیر افتادن 

 بیماری ها 
 تداخل در جهت یابی در آب های کم عمق 

 وابستگی گروهی که منجر به پیروی از رهبر گروه می شود 
 صدمات ناشی از فعالیت های انسان.

این پدیده "به گل نشستن" به دالیل مختلفی که گفته شد در تمام 
سواحل دنیا گزارش می شود. مهم ترین عوامل به گل نشستن در 

استان هرمزگان عبارت است از: تخریب زیستگاه، کاهش روز افزون 
طعمه، محدودیت های طبیعی موجود در استان.

دلفینهاتحتتاثیررفتوآمدزیادقایقها،تخریب
زیستگاهوآلودگيهاقرارميگیرند.
عکس: حامـــد مشیـــری

شکارچیان
 شکارچیان طبیعي آن ها گونه هاي خاص کوسه بزرگ است.

 دیدن دلفین با جاي زخم دندان کوسه غیر طبیعي نیست.
 وال ِقاتل هم گاه و بیگاه دلفین بیني بطري را شکار مي کند.

انسان
 دلفین ها تحت تاثیر رفت و آمد زیاد قایقها، تخریب زیستگاه و 

آلودگيها قرار ميگیرند.
 آلودگي هاي صنعتي و کشاورزي باعث ایجاد سم فراوان در آب و 

نفوذ آن به بافت هاي دلفینها ميشود.
صیادي

 در فعالیتهاي صیادي ابزارهاي صید و تورهاي صیادي 
باعث صدمه دیدن یا به تله افتادن و یا غرق شدن دلفینها 

ميشوند. به آنچه در تورهاي صیادي وجود دارد ولي مورد نظر 
صیادان نیست صید ضمني )دورریز: bycatch( میگویند و 

دلفینها نیز از آن دسته اند. دانشمندان به این نتیجه رسیدهاند که 
ساالنه هزاران پستاندار دریایي به واسطه صید ضمني در تورهای 

"انتظاری)گیلنت(" و "پرساین" کشته ميشوند. به تله افتادن اتفاقي 
دلفینها و والها در تورهاي ماهي گیري یکي از مهم ترین تهدیدات 

جمعیت دلفین هاست.
 در برخي مناطق، صید بیرویه ماهیانی که دلفینها از آن تغذیه 
میکنند منجر به کاهش جمعیت دلفینها ميشود. زماني که صید 

کاهش پیدا ميکند صیادان گمان ميکنند که دلیل این کاهش صید، 
دلفین است بنابراین آن ها را براي کنترل جمعیتشان ميکشند.  

لیستسرخاتحادیهجهانيحفاظتازطبیعت
)IUCN(درسال1963میالدیجهتنشان

دادنوضعیتحفاظتیگونههایگیاهیوجانوری
سراسرجهانبهوجودآمد،اینفهرستدارای

ضوابطیبرایارزیابیمیزانخطرانقراض
هزارانگونهوزیرگونهدرجهاناست.

عکس جلد: حامـــد مشیـــری 

حیـــاتوحشایـــران،دلفیـــنبینیبطـــری
صفحـــهپنـــج

حیـــاتوحشایـــران،دلفیـــنبینیبطـــری
صفحـــهشـــش

حیـــاتوحشایـــران،دلفیـــنبینیبطـــری
صفحـــهآخـــر

وضعـــیتحفـــاظتی
دلفیـــنبینـــیبطـــریدرجهـــان

گـــونههایمتفاوتدلفیـــندرخلیجفارس

  Rough-tooth dolphin
Steno bredanensis

دلفیـــن دنـــدان ناصاف  

  Striped dolphin
Stenella coeruleoalba
دلفیـــن نـــواری

 Indo-pacific humpback dolphin
Sousa chinensis

دلفیـــن گـــوژپشت اقیانوس هند-آرام 

بهتلهافتادناتفاقيدلفینهاووالهادرتورهاي
ماهیگیريیکيازمهمترینتهدیداتجمعیت
پستانداراندریاییاست.

وضـــعیتکنـــونی

 Bottlenose Dolphin
دلفیـــن بینی بطـــری

بهگلنشستنگروهیدلفینهادرخورکنگان
عکس: محمد شریف رنجبـــر

  Spinner dolphin
stenella longirostris

دلفیـــن چرخنـــده   

  Common dolphin
Delphinus  capensis

دلفیـــن معمولـــی پوزه بلند  

  Risso’s dolphin
Grampus griseus

دلفیـــن ریســـو  

 Indo-Pacific bottlenose dolphin
Tursiops aduncus
دلفیـــن بینی بطری اقیانوس هند-آرام


