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دلفین گوژپشت پارک ملی دریایی نخیلو
گردآوری و تنظیم: پـــگاه نگهـــدار، نـــازنین محسنیـــان

تصـــویرســـاز: نـــوشیـــن شمـــس
صفحـــه آرایـــی: حـــامـــد مشیـــری
ناشـــر: انجمـــن طـــرح ســـرزمیـــن

بـــا حمایـــت: شـــرکت پتروشیمـــی نـــوری )برزویه(
ســال انتشـــار: چـــاپ اول - زمستـــان 1393

حقـــوق نشـــر: حق چاپ و نشر برای انجمن طرح سرزمین محفوظ است.
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مقـــدمه
منطقه ی حفاظت شده  به مناطقی گفته می شود که از نظر حفاظت دارای ارزش باالیی هستند و برای 

حراست، ترمیم و احیای حیات جانوری و گیاهی انتخاب می شوند. »منطقه ی حفاظت شده  ی ُمند« در استان 
بوشهر از مرداد ماه 1355 به عنوان منطقه ی حفاظت شده انتخاب شد.

پارِک ملی به بخشی از منابع طبیعی کشور شامل جنگل، مرتع، دشت، آب و کوهستان گفته می شود که 
نمایانگر نمونه های برجسته ای از مظاهر طبیعی است و برای حفظ همیشگی وضع زندگی و طبیعی آن 
و همچنین ایجاد محیط مناسب برای تکثیر و پروش جانوران وحشی در شرایط کامال طبیعی انتخاب و 

حفاظت می شوند. قسمت شرقی منطقه ی حفاظت شده ی ُمند، در سال 1386 به »پارک ملی دیر-نخیلو« 
ارتقا یافت. پارک ملی دیر-نخیلو شامل جزیره های نخیلو، تهمادون، ام الکرم و جنگل  حرای مل گنزه 

است. دلفین گوژپشت از پستانداران دریایی است که در این منطقه زندگی می کند. هر موجود زنده اي به 
انرژي نیاز دارد تا زنده بماند. بعضي از جانوران گیاهان را مي خورند و بعضي از جانوران، جانوران دیگر را. 

یك زنجیره غذایي، توالي موجوداتي است که در یك جامعه زیست شناسي )اکوسیستم( موجودات دیگر 
را مي خورند تا مواد مغذي به دست آورند. جانوران گوشتخوار بزرگ جثه در باالی زنجیره ی غذایی قرار 
دارند و وجود آن ها نشانگر سالمت اکوسیستم است. دلفین گوژپشت هم در باالی زنجیره ی غذایی قرار 

دارد و حضورش به معنی سالمت دریاست.
  »انجمن طرح سرزمین« به عنوان یك سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی از سال 1387 در راستای حفاظت از 

پستانداران دریایی فعالیت می کند. این انجمن بر آن است که کودکان به عنوان نسل آینده ، از ارزش های 
این گونه آگاه باشند تا بتوانند در مدیریت و حفاظتش نقش مهمی ایفا کنند. 
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دلفین گوژپشت در آب های کم عمق ساحلی و 
جنگل های حرا زندگی می کند.  

آب های خلیـــج فـــارس در ایـــران یکی از این 
مناطق است.
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دلفین های گوژپشت در ناحیه ی پشتی بدنشان گوژ یا 
قوز دارند. هیچ کدام از دلفین های دیگر اینطور نیستند.

دلفین گوژپشت

دلفین بینی بطری
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بدن دلفین دوکی شکل است و به همین دلیل به 
راحتی در آب شنا می کند.

باله ی پشتی در هر دلفین گوژپشت با دیگری متفاوت است، 
برای همین می توان به کمك آن دلفین ها را از هم تشخیص داد.
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دلفین گوژپشت مثل بقیه پستانداران شش دارد 
برای همین باید وقت نفس کشیدن به سطح آب 

بیاید تا از هوا استفاده کند.
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دلفین ها با  ایجاد صدا با هم ارتباط برقرار می کنند. 

صدای دلفین ها به غذایشان برخورد می کند و بعد موج های صدا به 
سمت ِشان برمی گردد. دلفین ها گیرنده هایی در فک پایین دارند که 

این موج ها را دریافت می کند و اینطوری می فهمند غذایشان کجاست. به 
این روش »مکان یابی صوتی« گفته می شود.
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دلفین ها گوشتخوارند و غذایشان ماهی ها، 
نرم تنان، ماهی مرکب و سخت پوستان است.
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دوران بارداری این دلفین ها حدود 9 ماه است و 
در هر بار زایمان یک فرزند به دنیا می آورند.

مادر به بّچه ی                                           خود شیر می دهد.
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چیزهای زیادی زندگی دلفین ها را تهدید می کند: 
صید غذایشان ، برخورد با  پّره ی کشتی ها و قایق ها، 

گیر افتادن در تور ماهی گیری و آلودگی آب ها.
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دانشمندان می گویند زندگی دلفین گوژپشت در 
معرض تهدید است.
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اگر به دلفین گوژپشت کمک نکنیم برای همیشه 
از محل زندگی ما خواهد رفت. 



18

وظیفه ما برای حفاظت از این گونه چیست؟





ــته آب بازان است که یک  ــت از راس دلفین گوژپش
ــود. از گونه های با  ــتاندار دریایی نامیده می ش پس
ــاخص زنده اکوسیستم های پاک بوده  ارزش که ش
ــرم غذایی قابل  ــا در راس ه ــژه آنه ــگاه وی و جای
توجه است. پستانداران دریایی بخصوص دلفین ها 
ــژه در نزد مردم  ــه دارا بودن جایگاه وی ــا توجه ب ب
ــان ها  که از هوش باال و ارتباط نزدیک آنها با انس
ــده اند. این گونه از نظر  ــود شناخته ش ناشی می ش
  IUCN ــرخ ــت س ــی در فهرس ــت حفاظت وضعی
ــت از آنها ابتدا  ــرای حفاظ ــت و ب ــد پذیر اس تهدی
ــازی عمومی گام  ــناخت و حساس س باید برای ش
ــات حفاظتی در  ــدم بعدی اقدام ــت تا در ق برداش

ــرد.. ــام پذی ــه انج منطق
ــتدار حیات وحش  ــاني دوس ــاي انس ــود نیروه وج
 )NGO( ــاد ــردم نه ــازمان هاي م ــت س و تقوی
ــت  ــت آنها برپایه حیات وحش اس ــه عمده فعالی ک
ــوان به  ــل این حی ــناخت کام ــد ضمن ش مي توان
ــروزي کمک  ــتفاده از دانش ام ــا اس ــظ آنها ب حف
ــاي علمي و تحقیقي در  ــد. افزایش پژوهش ه نمای
ــترش آگاهي ها  زمینه حیات وحش مي تواند در گس
ــت  ــش در ارتباط با حیات وحش و محیط زیس و دان
ــد بلكه به  ــري باش ــا کمک مؤث ــردم نه تنه به م
عنوان رهنمودي براي دست اندرکاران و حافظان 

ــود. ــد ب ــز خواه ــش نی حیات وح

اجـــرا: پـــگاه نگهـــدار، نـــازنین محسنیـــان
صفحه آرا: حامـــد مشیـــری

تصویرگر: نوشیـــن شمس
تاریخ انتشار: زمستـــان 1393
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