دلفیـــن در تـــاریخ و ادبیـــات
پستانداران دریایی شامل دلفینها ،نهنگها 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.
دلفین در آیینها و باورها
در آیین مهر (میترائیسم) ایرانیان ،دلفینها رابطهای نزدیک با آناهیتا
(مادر آبهای پاک و روان) و مهر دارند ،به طوری که در نقشهای
بجا مانده ،تصویر مهر (میترا) را در کودکی به تنهایی و یا به همراه
آناهیتا سوار بر دلفین تصویر کردهاند.
در یونان نیز سکههای کهنی پیدا شده است که نقش فردی ،سوار
بر دلفین بر روی آن ضرب شده است که متأثر از افسانههای یونان
باستان است .همچنین در این کشور خانههای وقف شدهای وجود
دارد که به "خانه دلفین" معروفند.
در یونان بعضی افراد با این موجودات دریایی تله پاتی دارند و معتقدند
آنها حامل پیامهای گوناگونی در مورد مسایل زیست محیطی و
تغییرات فراگیر آن برای بشریت هستند.
درقبیلهای در آفریقا نقشه جالبی از موقعیتهای ستارهها وجود دارد
که بدون استفاده از ابزار رصد تهیه شده است .افراد این قبیله در

ویـــژگیهـــای ظاهـــری
پاسخ به این پرسش که چگونه چنین چیزی ممکن است میگویند
که طبق افسانههای قبیله ،این دانستهها توسط دلفینها در ذهن
اجدادشان تداعی شده است.
دلفین در اساطیر ایران:
در کتاب بندهش از ماهیان بزرگ جثهای به نامهای "واسی"و" َک َر"
نام برده شده که با توجه به خصوصیات ظاهریشان میتوان حدس زد
که این ماهیان دلفین یا نهنگ باشند.
* ماهی واسی در دریای فراخ کرد نگهبان جانوران مزدا آفریده میباشد.
* ماهی َک َر نگهبان درخت "گائو َک َرنه" است.
دلفین در هنر ایرانی:
نقش "هراتی" یا "ماهی درهم" یكی از نقشهای معروف در هنر
تزئینی به ویژه فرش است که از دو ماهی و تصویر مهر (میترا) تشكیل
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 دور ه صفوی هنوز چهره مهر را به صورت
انسانی در میان دو ماهی دیده میشود .در مینیاتوری از آن دوره نیز این
نقش را میتوان یافت .رواج این طرح از قفقاز و آذربایجان تا فارس و
حاشیه خلیج فارس و از هرات تا كردستان نشانه دلبستگی مردم ایران
به این نقش است.
این نقوش را در فرشهای باقیمانده از سدههای پانزدهم و شانزدهم در
مصر نیز مشاهده میشود ،با این تفاوت که در آنجا پیكر مهر در میان
دو ماهی قرار دارد.
نمونههایی از این نقش در موزه چهلستون اصفهان باقی است.

به قسمت گرد پيشاني دلفين "ملون"
 melonميگويند .ملون حاوي چربي بوده
و نقش مهمي در جهتيابي دلفين دارد.

پوزهای دراز شبیه
منقار پرندگان دارند.
پوزه معموال 7-8
سانتیمتر است .
دندانها مخروطي و به هم
پيوستهاند و تنها براي گرفتن
غذا و نه جويدن آن به کار
میروند و جايگزين نميشوند.

از طریق یک سوراخ در باالی سر تنفس میکند.
سوراخ بینی با ماهیچهای پوشیده شده است که
میتواند جلوی ورود آب را بگیرد.
دلفینها یک سوراخ بینی و نهنگها دو سوراخ
بینی دارد.

باله سينهاي كمي به سمت عقب خم
شده و در انتها نوك دار شده است.
از باله سينهاي عمدتا براي چرخيدن
استفاده میکنند.
در باله سینهای  5انگشت مانند دست
انسان وجود دارد.

حسها
مغز :اندازه مغز پستانداران با مقایسه درصد اندازه مغز به اندازه
بدن سنجيده ميشود .اندازه مغز دلفين بيني بطري از بسیاری از
پستانداران هم اندازهاش بزرگتر است.
شنوايي :دلفین از حس شنوایی قوی برخوردار است .در دلفينها
گوش به كاسه سر چسبيده نيست .جدا بودن گوش به دلفين امكان
متمركز نمودن صداهايي را میدهد كه در جهتيابي اهميت دارند.
انسانها و اغلب پستانداران خشكي نميتوانند به خوبي صداها را در
زير آب بشنوند.
بينايي :دلفينها ديد خوبي در آب و خارج از آب دارند .چشم دلفينها
به ديدن در زير آب به خوبي سازگار شده است .در هوا ساختارهاي

همبستگی مهر و دلفین در
مجسمه مهر دلفین سوار،
بازمانده از آیین مهر

حیـــاتوحش ايـــران ،دلفیـــن بینیبطـــری
صفحـــه يـــك

حیـــاتوحش ايـــران ،دلفیـــن بینیبطـــری
صفحـــه دو

نها متفاوت است به
شکل و اندازه باله پشتی در دلفی 
همین دلیل از جمله کلیدهای شناسایی آنهااست.
يكند.
باله پشتي به تعادل آنها هنگام شنا كمك م 
دم صاف ،بی استخوان ،غضروفی و
ماهيچهای است.
از دم برای توقف استفاده میکنند.

رنگ بدن دلفين بيني بطري در پشت خاكستري تا
خاكستري تيره و در پوزه پاييني و شكم سفيد است.
خارجيترين اليه پوست دلفين بيني بطري  9برابر
سریعتر از پوست انسان جایگزین میشود و این امر
هر دو ساعت يكبار اتفاق میافتد.
اين سرعت در تغيير اليه پوستي ،بدني نرم و
مقاومت کم در برابر حرکت ایجاد میکند.

ویـــژگیهـــای زیستـــی

زیـــستگاه دلفیـــن بینیبطری

 دلفینها در قسمت باالی زنجیره غذایی قرار دارند و حضور آنها
در آب نشاندهنده سالمت موجودات پایین زنجیره غذایی و دریاست.
 دلفينهاي بيني بطري به صورت اجتماعي درگرو ههای  15-2نفره
يكنند.
و در برخی موارد چند صدتایی زندگي م 
 نرهاي بالغ معموال از گروه در برابر شكارچيان حفاظت ميكنند.
 نرها همچنین به افراد مريض و آسيب ديده كمك ميكنند .گروهي
یدارند تا بتواند نفس بكشد.
تشكيل ميدهند ،آن را در سطح نگه م 
 آنها براي جهتيابي ،برقراری ارتباط ،شكار و فرار از شكارچي
وابسته به توليد و دريافت صدا هستند.
 آنها شكارچيان فعالياند و از انواع ماهي ،ميگو و هشتپاها
(اسكوئيد) تغذيه ميكنند.
 اغلب در زمان شكار و صيد ماهي با همديگر همكاري ميكنند.
 آنها گله ماهيها را محاصره ميكنند و به سمت سواحل یا
آبهاي كم عمق ،جایي كه ماهيها به راحتي شكار ميشوند،
ميفرستند و با این کار آنها را به تله مياندازند.
 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 ساير پستانداران ثابت و در حدود
 36-37است.
 در تمام طول سال جفت گيري ميكند.
 طول مدت بارداري حدود  12ماه است.
 يك دلفين ماده ميتواند هر دوسال يكبار زايمان كند ولي
معموال فاصله زماني هر سه سال يكبار ميباشد.

سالها دانشمندان تصور میکردند که دلفین بینی بطری تنها یک
گونه دارد و آن هم  Tursiops truncatusاست اما آنها به این
نتیجه رسیدند که جمعیت دلفینهای بینی بطری تنوع زیادی داشته
و احتمال وجود  3-2حتی  20گونه مختلف دلفین بینی بطری وجود
دارد .در حال حاضر دانشمندان گونهای جدید از دلفین بینی بطری با
نام دلفین بینی بطری اقیانوس هند  -آرام ()Tursiops aduncus
 Indo-pacific bottlenose dolphinرا معرفی کردند.
میتوان گفت که دلفینهای موجود در خلیج فارس نیز متعلق به
همین گونهاند.
 پراکنش دلفین بینی بطری در ایران
چنانچه بیان شد مطالعات ظاهری اسکلت جمجمه و استخوانها
بیانگر این است که گونه موجود در خلیج فارس Tursiops
 aduncusدلفین بینی بطری اقیانوس هند  -آرام است .این گونه
پراکنش مناسبی در تمامی آبهای خلیج فارس دارد.
این گونه بیشتر در حوالی جزیره قشم ،حد فاصل هنگام و قشم در
جنوب جزیره الرک مشاهده شده است.
 زیستگاه دلفین بینی بطری
دلفین بینی بطری در آبهای شیب قاره (عمق کمتر از  200متر)
نزدیک ساحل و در مناطق سنگی یا تپههای مرجانی ،شنی یا
بسترهای سخت یا بسترهایی با علف دریایی زندگی میکند .اگرچه
ممکن است نزدیک مصب هم دیده شود ،اما به نظر نمیآید که در
آبهای گلی و کدر مصبی زیاد پیش روی کنند.
جمعیتهای کوچکی از آنها در آبهای ساحلی برخی جزایر کوچک

خاص قرنيه و عدسي انعكاس نور را اصالح ميكنند ،در صورتي كه
اين سازگاري وجود نداشت دلفينها در هوا نزديك بين بودند.
المسه :حساسترين منطقه در بدن دلفين اطراف سوراخ بيني ،چشم
و دهان است.
ندار اطالعات زيادي در
چشايي :درباره حس چشايي نهنگهای دندا 
دست نيست ،اما به نظر میرسد آنها جوان ههاي چشايي در دهان ندارند.
بويايي :عضالت و اعصاب بويايي در نهنگهای دنداندار وجود
ندارد و اين نشان ميدهد كه آنها احتماال حس بويايي ندارند.

دلفینهای بینی بطری ،زمانی که از فاصله دور
مشاهده میشوند ممکن است با انواع دیگر
دلفینها از جمله دلفین یونس و دلفین دندان
ناصاف اشتباه گرفته شوند.

بچه دلفین در آب به دنيا ميآيد .در بیشتر موارد
ابتدا دم خارج ميشود ولي بيرون آمدن
با سر هم ديده شده است.

جهت یابی  Echolocationبه توانايي دلفینها در
تشخيص مكان و اشياء از طریق ايجاد
امواج صوتي با فركانس باال و گوش دادن به انعكاس
امواج صوتي برگشتي از اجسام گفته ميشود.
 بچه دلفین در آب به دنيا ميآيد .در بیشتر موارد ابتدا دم خارج
ميشود ولي بيرون آمدن با سر هم ديده شده است.
 مغز دلفین از دو بخش تشکیل شده است .آنها هیچگاه همزمان
با دو نیمکره مغز نمیخوابد .یک بخش مغز همیشه هوشیار میماند و
واکنشهای بدن مانند تنفس را تنظیم میکند.
 هر چشم به یک قسمت مغز مرتبط است و مستقل از دیگری
حرکت میکند.
 چربي را به صورت اليه ضخيمي ذخيره ميكند و اين اليه چربي
(بالبر) مانند عايقی به حفظ گرمای بدن کمک ميكند .عالوه بر این
به شناوری و ذخیره اصلی انرژی نیز کمک میکند.
 سن آنها را میتوان از طریق شمارش الیههای برش یافته دندان
مانند آنچه براي تشخيص سن درخت انجام ميدهيم تشخیص داد.
 برخی از آنها مهاجرند و جابجاییشان 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 میگیرد در
حالیکه دم دلفین و نهنگ مسطح بوده و حرکت آنها با باال و پایین
رفتن باله دمی انجام میشود.
حیـــاتوحش ايـــران ،دلفیـــن بینیبطـــری
صفحـــه ســـه

حیـــاتوحش ايـــران ،دلفیـــن بینیبطـــری
صفحـــه چهـــار

قشم نام امروزى جزيره و نام شهر بندرى است در آبهاى 
خليج فارس .اين جزيره به نامهاى ديگرى مانند کاوان يا
بنىکاوان و الفت شهرت داشته است.
اطراف این جزیره یکی از زیستگاههای اصلی
دلفین بینی بطری در خلیج فارس است.
نیز دیده میشوند .دلفین بینی بطری را در عمقهای کمتر از  30متر
هم مشاهده کردهاند .این گونه بیشتر در آبهای گرم هند و غرب
اقیانوس آرام دیده شده است ،اما در آبهای سرد ژاپن و شمال چین،
جنوب استرالیا و جنوب آفریقا هم زندگی میکنند .دلفین بینی بطری
در آبهایی با دمای بین  12تا  30درجه سانتیگراد زندگی میکنند اما
اغلب در آبهای بین  20تا  30درجه سانتیگراد مشاهده شدهاند.

پراکنش دلفین بینی بطری اقیانوس هند -آرام در جهان
بهای گرم مناطق استوایی اقیانوس آرام ،غرب آفریقای جنوبی تا اقیانوس هند (شامل دریای سرخ ،خلیج فارس و
در آ 
جزایر جنوب غربی مالزی) ،نیمه جنوبی ژاپن ،جنوب شرقی استرالیا پراکنش دارد.

گـــونههای متفاوت دلفیـــن در خلیج فارس

حیـــاتوحش ايـــران ،دلفیـــن بینیبطـــری
صفحـــه پنـــج

Indo-Pacific bottlenose dolphin
Tursiops aduncus

Indo-pacific humpback dolphin
Sousa chinensis

Common dolphin
Delphinus capensis

Striped dolphin
Stenella coeruleoalba

دلفیـــن بینیبطری اقیانوس هند-آرام

وضـــعیت کنـــونی

دلفیـــن گـــوژپشت اقیانوس هند-آرام

دلفیـــن معمولـــی پوزهبلند

دلفیـــن نـــواری

Risso’s dolphin
Grampus griseus

Rough-tooth dolphin
Steno bredanensis

بیماریها
 همانند ساير حيوانات بيماريها و انگلهاي مختلفي ميتوانند
علت مرگ دلفينها باشند.
 دلفينها ممكن است مبتال به عفونت ويروسي ،باكتريايي و
قارچي و يا حتي زخم معده ،بيماريهاي پوستي ،تومور ،بيماريهاي
قلبي ،اختالالت ادراري و تنفسي شوند.
سموم طبیعی
 سموم توليد شده توسط جلبکهای دريائي و انباشته شدن اين
سموم در ماهيها يا بيمهرگان ميتواند باعث مسموم شدن و کشته
شدن اين حیوانات شود.
 در سال  1987-1988بيشتر از  740دلفين بيني بطري مرده به
سواحل شرقي امريكا آمدند .دانشمندان عقيده دارند كه علت مرگ
سم ناشي از كشند قرمز بوده است .زماني كه آب سمي ميشود
دلفينها نسبت به عفونت حساستر ميشوند.
آلودگی نفتی
ورود نفت به محیط زیست دریایی چه به صورت طبیعی ،و یا از
طریق استخراج مداوم نفت و فعالیتهای حمل و نقل میتواند تاثیر
شدیدی بر سالمت پستانداران دریایی داشته باشد .همیشه خطر
فاجعه نشت نفتی وجود دارد .گرچه انتظار داریم که نهنگها از منطقه
نشت نفتی دور بمانند ،اما احتماال بزرگترین خطر ،اثرات غیر مستقیم
ناشی از مصرف طعمه آلوده به پسماندهای نفتی است.

دلفیـــن دنـــدان ناصاف

دلفیـــن ریســـو

Spinner dolphin
stenella longirostris

دلفیـــن چرخنـــده

به تله افتادن اتفاقي دلفينها و والها در تورهاي
ماهيگيري يكي از مهمترين تهديدات جمعيت
پستانداران دریایی است.

دلفينها تحت تاثير رفت و آمد زياد قايقها ،تخريب
زيستگاه و آلودگيها قرار ميگيرند.
عكس :حامـــد مشیـــری

شکارچیان
 شكارچيان طبيعي آنها گونههاي خاص كوسه بزرگ است.
 ديدن دلفين با جاي زخم دندان كوسه غير طبيعي نيست.
 وال ِقاتل هم گاه و بيگاه دلفين بيني بطري را شكار ميكند.
انسان
 دلفينها تحت تاثير رفت و آمد زياد قايقها ،تخريب زيستگاه و
آلودگيها قرار ميگيرند.
 آلودگيهاي صنعتي و كشاورزي باعث ايجاد سم فراوان در آب و
نفوذ آن به بافتهاي دلفينها ميشود.
صيادي
 در فعاليتهاي صيادي ابزارهاي صيد و تورهاي صيادي
باعث صدمه ديدن يا به تله افتادن و يا غرق شدن دلفينها
ميشوند .به آنچه در تورهاي صيادي وجود دارد ولي مورد نظر
صيادان نيست صيد ضمني (دورريز )bycatch :میگویند و
دلفينها نيز از آن دستهاند .دانشمندان به اين نتيجه رسيدهاند كه
ساالنه هزاران پستاندار دريايي به واسطه صيد ضمني در تورهای
"انتظاری(گیلنت)" و "پرساین" كشته ميشوند .به تله افتادن اتفاقي
دلفينها و والها در تورهاي ماهيگيري يكي از مهمترين تهديدات
جمعيت دلفينهاست.
 در برخي مناطق ،صید بیرویه ماهیانی که دلفینها از آن تغذیه
میکنند منجر به كاهش جمعيت دلفينها ميشود .زماني كه صيد
كاهش پيدا ميكند صيادان گمان ميكنند كه دليل اين كاهش صيد،
دلفین است بنابراين آنها را براي كنترل جمعيتشان ميكشند.

حیـــاتوحش ايـــران ،دلفیـــن بینیبطـــری
صفحـــه شـــش

در نتیجه کاهش جمعیت و در خطر انقراض قرار گرفتن پستانداران
دریایی به واسطه فعالیتهای انسانی" ،قوانين حفاظت از پستانداران
دريايي" ،در سال  1972تصويب شد .هدف از این قوانین حفاظت و
نگهداري پستانداران دريايي است .در این قوانین آزار و اذيت ،شكار و
صيد ،جمع آوري ،كشتن پستانداران دريايي ممنوع شده است.
با توجه به اهمیت موضوع ،حفاظت از پستانداران دريايي و زیستگاه
آنها از طریق اطالع رساني عمومي و آموزش و تحقيقات ،الزامي به
نظر ميرسد .در این راستا شبكه ارزيابي به گل نشستن پستانداران
دريايي ،توسط سازمان غير دولتي "طرح سرزمين" به صورت پایلوت،
جهت ارزيابي حوادث به گل نشستن پستانداران دريايي در جزيره
قشم پايه گذاري شده .از جمله اهداف اساسي آن جمع آوري هرگونه
اطالعات در زمینه به گل نشستن پستانداران دریایی است.
به گل نشستن پستانداران دریایی
پستاندار دريايي را زماني به «گل نشسته» گویند که مرده باشد یا
زنده ،طوری که توانايي برگشت به محل زندگی خود را نداشته باشد.
به گل نشستن به صورت فردی یا جمعی اتفاق میافتد.
داليل به گل نشستن پستانداران دریایی:
 پیچیدگی شرایط توپوگرافی و اقیانوسی منطقه
 آالیندهها
 شرایط آب و هوایی
 شکارچیان
 سموم طبیعی

حیـــاتوحش ايـــران ،دلفیـــن بینیبطـــری
صفحـــه آخـــر

 اختالالت ایجاد شده در جهتیابی به وسیله امواج مغناطیسی
 به دنبال شکار به ساحل آمدن و گیر افتادن
 بیماریها
 تداخل در جهتیابی در آبهای کم عمق
 وابستگی گروهی که منجر به پیروی از رهبر گروه میشود
 صدمات ناشی از فعالیتهای انسان.
این پدیده "به گل نشستن" به دالیل مختلفی که گفته شد در تمام
سواحل دنیا گزارش میشود .مهمترین عوامل به گل نشستن در
استان هرمزگان عبارت است از :تخریب زیستگاه ،کاهش روز افزون
طعمه ،محدودیتهای طبیعی موجود در استان.

لیست سرخ اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت
( )IUCNدر سال   1963میالدی جهت نشان
دادن وضعیت حفاظتی  گونههای گیاهی و جانوری
سراسر جهان به وجود آمد ،این فهرست دارای
ضوابطی برای ارزیابی میزان خطر انقراض
هزاران گونه و زیرگونه در جهان است.

وضعـــیت حفـــاظتی
دلفیـــن بینـــی بطـــری در جهـــان

عكس جلد :حامـــد مشیـــری
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