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با اسکن بارکِد زیر، با ما همراه باشید.

دلفین های ایران
Dolphins of Iran

خلیج فارس و در یای عمان تاکنون هیچ موجود زنده ای این گونه مرا مجذوب خود نکرده است، آن هنگام که برای لحظه ای نفس 
کشیدن سطح آب را می شکافی و باله دمی ات را محکم به موجی می زنی و دوباره در آب فرو می روی اغوا 

کننده هستی، حضور تو در دریا نشان زندگی است. 
چه جنب و جوشی! زیر این آسمان الجوردی، در آب فرو می روی، باال می پری، بعد دوباره در دریای فیروزه ای 

از دید پنهان می شوی، ناگهان از جست و خیز دست می کشی، 
دلفین دوست داشتنی من!

»مادلن دنی«

در این کتاب سعی شده است تا مجموعه ای از اطالعاتی مهم و مفید از دلفین های مشاهده شده در 
آب های ایران را برای شناخت بهتر از این گونه های با ارزش و زیبا گردآوری شود. امید است با آگاهی 
بیشتر از این موجودات دوست داشتنی، گامی برای حفظ این گنجینه ارزشمند برداشته باشیم. این 
کتاب توسط کارشناسان طرح سرزمین با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر تالیف 
گردیده و توسط شرکت پتروشیمی نوری در راستای مسئولیت اجتماعی برای حفاظت از محیط زیست 

منتشر و در اختیار شما قرار گرفته است.

@درباره این کتاب
PLAN4theLAND
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امروزه توسعه های چشمگیر اقتصادی و اجتماعی جوامع بشری در اواخر قرن حاضر از یک سو و عدم 
توجه عرصه گردانان سیاست های سرمایه داری و سودجویانه از سوی دیگر، بنگاه های تولیدی و 

خدماتی بزرگ جهان را با مشکالت جدیدی روبرو کرده است.
مشکالتی که عدم توجه دقیق و موشکافانه به آنها، استفاده دراز مّدِت منطقی و پایدار از منابع 
مواجه  جّدی  چالش های  با  را  می آیند  شمار  به  تولیدی  شرکت های  حیاتی  شریان های  که  طبیعی، 

می نماید.
چالش هایی که بنگاه های بزرگ اقتصادی را بر آن داشت تا در رویکردی تازه و با تعریف جدیدی 
از مدیریت محیط زیست؛ توسعه پایدار و سودآوری مستمِر خود را در کنار بهره وری صحیِح از منابع ، 

پیگیری نمایند.
توسعه ی پایداری که می تواند با تکیه بر شناخت صحیح از این حوزه ی مهم و تاثیرگذار، پایش اثرات، 
جمع آوری اطالعات، تجزیه و تحلیل، مدل سازی، ارزیابی و برنامه ریزی صحیح و اصولِی درازمدت، 

دست یافتنی باشد.
از این رو شرکت پتروشیمی نوری نیز به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد آروماتیکی 
جهان، ضمن بکارگیری دانش و ابزارهای نوین در حوزه ی صیانت از محیط زیست، به عنوان یکی از 
ارزش های سازمانی خود، همواره تالش نموده است تا با برنامه ریزی مستمر و تعامل سازنده با 
سازمان های دولتی فعال در این حوزه، گام های بلندی را در مسیر تعالی و دست یابی به اهداف کالن 

خود بردارد.
به امید روزی که میراث ما برای آیندگان ایران سرفراز، صنعتی همواره سبز، توسعه یافته و تحّول 

آفرین باشد.   

صانعی
نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت پتروشیمی نوری

پیشگفتار
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این کتاب اطالعات مختصری از زیست شناسی دلفین ها  را بیان می کند که موجب شناخت هر چه 
بهتر این گونه ها می شود، همچنین دربارۀ تک تک  گونه های دلفین  سخن می گوید که در آب های 
جنوبی ایران بر اساس مستندات) مشاهدۀ زندۀ جانور و یا الشه های به گل نشسته در ساحل ها(  
جمع آوری شده اند.  در این کتاب به مواردی مانند ویژگی های هر گونه، مشخصات ظاهری، زیستگاه، 
وضعیت حفاظتی و تهدیدها پرداخته شده است و به زبانی ساده و قابل درک اطالعاتی مفید در اختیار 

خواننده ها و عالقمندان این موضوع قرار می دهد.
پستانداران دریایی جزء دستۀ مهره داران هستند؛ راستۀ آببازان شامل دو زیرراستۀ نهنگ های 
دندان دار و نهنگ های بی دندان یا بالن دار است. بزرگترین خانواده آببازان، خانوادۀ دلفین ها که در 
زیرراستۀ نهنگ های دندان دار قرار دارد. دلفین های مشاهده شده در آب های ایران شامل 7 گونه 

است که در این کتاب به آن ها پرداخته شده است.
اتحادیۀ بین المللی حفاظت از طبیعت)IUCN( برای بررسی وضعیت حفاظتی گونه های جانوری و 
گیاهی جهان یک فهرست قرمز )Red list( دارد که هر ساله آن را منتشر و به روز رسانی می کند، این 
 ،)EX(فهرست وضعیت حفاظتی گونه ها را در ۹ سطح مختلف بیان می کند و شامل:  منقرض شده
 ،)EN( در معرض خطر انقراض ،)CR(در آستانۀ انقراض ،)EW(گونه های باقی مانده در اسارت
آسیب پذیر )VU(، تهدیدپذیر)NT(، نگرانی کمتر)LC(، اطالعات کافی نیست)DD( و در نهایت 
وضعیت گونۀ ارزیابی نشده)NE( است. هدف از تهیۀ این فهرست جلب توجه مردم، تصمیم گیران 
و جوامع بین المللی و محلی به موضوع حفاظت از منابع طبیعی است تا بتوان از روند رو به انقراض 

آن ها جلوگیری کرد.
امیدواریم با مجموعه کتاب های پستانداران دریایی ایران که موسسه طرح سرزمین آن ها را تهیه 
و چاپ می کند، زمینه ای برای آشنایی و پژوهش  بیشتر دربارۀ این گونه های با ارزش صورت گیرد و 
در نهایت برای حفاظت از آن ها تالش بیشتری شود تا همواره از وجود این گونه های زیبا در آب های 

نیلگون خلیج فارس و دریای عمان  بهره مند گردیم.
 

مقدمه

۵
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پستانداران دریایی در سالمت اکوسیستم آبی اهمیت بسیار دارند. برخی از پستانداران دریایی همۀ 
عمر خود را در دریا می گذرانند و برخی نزدیک ساحل زندگی می کنند و بعضی اوقات را در ساحل به 
سر می برند. آن ها تمام یا بخشی از غذای خود را از دریا )و یا مانند سمور از آب شیرین(  به دست 

می آورند.
پستانداران دریایی شامل پنج گروه هستند:

نهنگ ها ، دلفین ها  و پورپویزها  •
گاوهای دریایی )ماناتی و دوگونگ(  •

فک ها ، شیرهای دریایی و گرازهای دریایی  •
سمورهای آبی  •

خرس های قطبی  •

دو گروه اول تمام عمر خود را در آب سپری می کنند) وابسته به آب دریا هستند( در حالی که دیگر 
پستانداران دریایی در زمان های خاصی از چرخۀ  زندگی شان به دالیل گوناگون مانند تولید مثل، 

تغذیه، مو ریختن یا استراحت به ساحل می آیند.
یک  ایده آل،  شرایط  در  حتی  است.  دشوار  دریا  در  آببازان  مانند  دریایی  پستانداران  تشخیص 
مشاهده کننده چیزی بیشتر از نمایی از یک ضربه روی آب، فواره یا آبفشان، بالۀ دمی یا بالۀ پشتی آن 
هم از فاصلۀ  دور نمی بیند. گاهی اوقات نوع رفتار پستانداران دریایی در شناسایی آن ها به ما کمک 
می کند. پستانداران دریایی اجتماعی اند و رفتارهای گوناگونی دارند، به همین دلیل رنگ و شکل 
ظاهری همیشه از جنبه های اولیۀ شناسایی آن هاست. جدا از تمام شکل های متفاوت، اختالف های 

فردی در تمام گونه ها وجود دارد. یعنی هیچ دو جانوری کاماًل شبیه یکدیگر نیستند.

ویژگی های پستانداران دریایی

 هر گونه از پستانداران دریایی زیستگاهی خاص دارند یعنی برخی در  آب های پرعمق  و 
برخی در آب های کم عمق زندگی می کنند.

۶

دلفین های ایران
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دلفین معمولی | رهاسازی دلفین زنده اداره محیط زیست  
شهرستان جاسک | عکس: کاظم شریفی

7

دلفین دندان ناصاف |  رهاسازی دلفین زنده توسط آتش نشانی بندرعباس | عکس: مجید شکاری

دلفین گوژپشت اقیانوس هند | عکس: هادی برادری

دلفین گوژپشت اقیانوس هند | عکس : حامد مشیری

دلفین بینی بطری | عکس: نازنین محسنیان

دلفین های ایران
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پو ست

الیه چربی و نقش آن

دلفین ها به  سبب داشتن پوستی صاف، نرم و بدون مو به راحتی آب را می شکافند  و با سرعت 
شنا می کنند.  

رنگ پوست بدن نشانۀ سازش دلفین در آب  دریاست. ناحیۀ پشتی دلفین ها تیره و ناحیۀ 
شکمی آن ها روشن است.  همان طور که آب دریا تیره رنگ و آسمان روشن است بدن دلفین 
نیز همین  گونه است، وقتی که از باال به دلفین نگاه کنید آن را تیره رنگ و زمانی که از پایین 
نگاه کنید آن را روشن همانند آسمان خواهد دید. دلفین از این الگوی رنگی به نوعی دیگر نیز 
استفاده می کند به این صورت که وجود خط های تیره و روشن در اطراف دهان باعث گیج شدن 

طعمه می شود و دلفین به سادگی آن را شکار می کند.

دلفین ها در زیر پوست خود الیۀ چربی به نام »بالبر« دارند که ضخامت آن بسته به میزان 
مهاجرتشان، کم و زیاد می شود. این الیۀ چربی به گرم نگه داشتن و شناوری آن ها کمک می کند. 
همچنین در زمان کمبود غذا، بدن دلفین از این الیۀ چربی به عنوان منبع غذایی استفاده می کند.

ویژگی های دلفین ها

دلفین ها وزن زیادی دارند که باعث غرق شدن آن ها می شود، اما از آنجا که چربی از آب 
سبک تر است الیۀ ضخیم چربی موجود در زیر پوست دلفین در شناور ماندن آن ها کمک 

می کند مانند زمانی که ما جلیقۀ نجات به تن داریم.
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۹

دلفین ها اسکلت داخلی و سخت دارند. دنده ها از  قلب و ریه محافظت می کنند. بالۀ سینه ای 
دلفین استخوان دارد، اما بالۀ دمی و بالۀ پشتی دلفین ها استخوان ندارد و از جنس غضروف 

است.

@ا سکلت
PLAN4theLAND



۱۰

دلفین ها یک سوراخ تنفسی بر روی سر خود دارند. سوراخ تنفسی آن ها به ریه ها ارتباط مستقیم 
دارد، یعنی برخالف انسان  نمی توانند از راه دهان تنفس کنند. در اطراف این سوراخ تنفسی نقاطی 
وجود دارد که به  تغییر فشار حساس است و  سبب باز و بسته شدن این سوراخ تنفسی در زمان 
مشاهده و شیرجه زدن به درون آب است. مدت زمان تنفس در هر دلفین متفاوت است و بستگی 

به رفتار آن دارد.

تنفس
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۱۱

دلفین ها می توانند مزه های ترش، شیرین، شور و تلخ را حس کنند. دلفین هایی که در دلفیناریوم  
نگهداری می شوند می توانند مزۀ ماهی تازه را از ماهی مانده یا فاسد تشخیص دهند.

 چشا یی
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۱2

دید دلفین ها درون آب بهتر از بیرون آب است. آن ها همانند انسان  پلک باال و پایین دارند که در زمان 
خواب آن را می بندند. وجود پلک از چشم در برابر خطرات محافظت می کند. دلفین ها مژه و ابرو ندارند.

بینا یی
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۱۳

دلفین ها برای کاهش اصطکاک در آب اللۀ گوش ندارند، گوش خارجی به یک سوراخ کوچک تبدیل 
شده است. صداها از راه استخوانی نازک در فک پایین دریافت و به گوش داخلی هدایت می شود.

وقتی انسان در زیر آب صدایی می شنود، به نظر می رسد صدا را از تمام جهات دریافت می کند و 
نمی تواند مکان دقیق منشأ آن را بفهمد. درحالی که دلفین ها منشأ صدا را پیدا می کنند.  

آن ها توانایی پردازش صداهای بین افراد گروه خود یا گروه های دیگری از دلفین ها و محیط اطراف را 
دارند. این صداها شامل اطالعاتی دربارۀ محیط اطراف، جهت یابی و غذا هستند. در حالت عادی شنا، 
تغییرات شدت فرکانس صدا در محیط آبی به دلفین جهت تشخیص دوری، نزدیکی و درک جزئیات 
اجسام و جانوران کمک می کند؛ یعنی فرکانس باال، نزدیک بودن به جسم و جزئیات بیشتر آن را 

نشان می دهد و فرکانس پایین، دور بودن جسم و جزئیات کمتر را  نشان می دهد.

شنوایی

@
PLAN4theLAND



دلفین های ایران

۱4

زبان گفتاری
دلفین ها  با یکدیگر گفتگو و ارتباط برقرار می کنند. زبان گفتگوی آن ها با انسان  قابل مقایسه نیست 
و هر یک صدای تعریف شده و مخصوص به خود دارند، این صدا از فردی به فرد دیگر متفاوت است 

همان طور که صدای انسان ها متفاوت است و قابل تشخیص از یکدیگرند.
@

PLAN4theLAND



دلفین های ایران
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حس المسه
حساس ترین نقاط در نزدیکی سر، باله های سینه ای، ناحیۀ تناسلی و ناف است. در واقع زمانی که 
دلفین ها در اطراف اجسام شنا می کنند، می توانند  با بالۀ سینه ای و پوزۀ خود آن ها را لمس کنند. 

@پوست بدن برای لمس و شناخت اجسام اطراف به آن ها کمک می کند.
PLAN4theLAND
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دلفین ها برای تنفس از سطح آب، یافتن غذا، مهاجرت، شناخت محیط اطراف، فرار از خطر و 
برقراری روابط اجتماعی به حرکت نیاز دارند. دلفین ها دارای ماهیچه های قدرتمند و ساختار 

بدنی ویژه هستند که می توانند در آب با مهارت شنا کنند.  
دلفین ها سه نوع باله دارند، آن ها با بالۀ دمی، بالۀ سینه ای و بالۀ پشتی حرکت می کنند. 
ُدم در حرکت دلفین نقش اصلی دارد، به این صورت که با باال و پایین بردن بالۀ ُدمی در آب 

به سمت جلو حرکت می کند.

بالۀ  سینه ای مانند فرمان عمل می کند و حرکت به جهت های مختلف را برای دلفین آسان می کند. بالۀ 
پشتی نیز با شکافتن آب سرعت دلفین را افزایش می دهد.

شکل بدن نیز نقشی مهم در حرکت دلفین دارد. بدن دلفین ها همانند بدنۀ هواپیما دوکی شکل 
است که در شکافتن آب و حرکت سریع به آن ها بسیار کمک می کند.

@رفتار حرکت دلفین ها در آب
PLAN4theLAND
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زمانی که دلفین ها سریع شنا می کنند دمای بدنشان باال می رود، برای کاهش دمای بدن، 
خون خود را  به سمت پوست و باله ها می فرستند.

@
PLAN4theLAND



دلفین های ایران
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دلفین ها به خالف سایر جانوران، زمان کمی را صرف یافتن غذا می کنند. آن ها با صرف کمترین انرژی 
ماهی های پنهان شده در زیر شن ها را پیدا و شکار می کنند. دلفین ها به کمک تودۀ چربی موجود در 
جلوی سر خود که »ِملون« نام دارد، صدایی که گیرنده های خاص تولید کرده اند را تقویت و پردازش 
می کنند و به محیط اطراف می فرستند،  این صدا به محیط و اشیا پیرامون دلفین برخورد می کند و 
به سمت دلفین باز می گردد، آ ن ها صداها را با فک پایین خود دریافت می کنند؛ پس از دریافت، 
مغز دلفین صداها را بررسی می کند، آن ها صداهای مختلف را می شناسند در واقع صدایی که از غذا 
بازتاب می شود طول موج مشخصی دارد که برای دلفین شناخته شده است، همینطور اشیا و سایر 

موجودات دریایی.
 دلفین ها گوشت خوار هستند و از ماهی ها، سخت پوستانی مانند میگو و سرپایانی چون اسکوئید 
تغذیه می کنند. یک دلفین بالغ با وزنی حدود 2۰۰ تا 25۰ کیلوگرم به طور میانگین حدود ۱۰ تا 25 

کیلوگرم ماهی در هر روز می خورد.
دلفین ها از آب دریا نمی نوشند چون آب دریا شور است و سبب بیماری آن ها می شود، به همین دلیل 

دلفین ها آب مورد نیاز بدن خود را از غذایشان به دست می آورند.
و  تیز  کوچک،  دلفین ها  دندان های  می بلعند.  بلکه  نمی جوند  را  غذا  اما  دارند،  دندان  دلفین ها 
مخروطی شکل هستند. دلفین ها دندان شیری ندارند و اگر یکی از دندان هایشان بیفتد، دیگر 

دندان در نمی آورند.

رفتار  غذایابی

@
PLAN4theLAND



دلفین های ایران

۱۹

دلفین ها پس از رسیدن به سن بلوغ جفت گیری و تولیدمثل می کنند. دلفین های بالغ مهارت شنا 
کردن و غذایابی دارند و می توانند از بچه های خود مراقبت کنند.

دلفین ها به طور میانگین ۳ تا 5 سال یکبار زادآوری می کنند. آن ها در هر بار بارداری تنها یک بچه 
به دنیا می آورند و تا سه سالگی از آن مراقبت می کنند. دلفین مادر به بچۀ خود چندین ماه شیر 
می دهد، برای جلوگیری از مخلوط شدن شیر با آب دریا مادر شیر را با فشار به درون دهان بچه دلفین 
می ریزد. پس از مدتی، دلفین ها از ماهی های کوچکی که مادر صید کرده تغذیه می کنند. کم کم  مادر 

به بچۀ خود می آموزد که چگونه ماهی صید کند.
فقط دلفین های ماده از بچه های خود مراقبت می کنند و دلفین های نر در نگهداری از بچه ها نقشی 
ندارد. زمانی که دلفین مادر برای صید ماهی از بچه اش دور می شود، سایر دلفین های مادۀ گروه از 

دلفین کوچک مراقبت می کنند.

رفتار تولید  مثل

@
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دلفین ها روابط اجتماعی دارند و با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. آن ها با سایر دلفین های گروه روابط 
خوبی دارند، با هم بازی و شنا می کنند، گروهی شکار می کنند و از بچه دلفین های دیگر دلفین ها 
محافظت می کنند. دلفین هایی که زیستگاه آن ها اقیانوس است در گروه های بزرگ زندگی می کنند و 

دلفین هایی که زیستگاه آن ها نزدیک ساحل است گروه هایی کوچک تشکیل می دهند.
دلفین ها در امواجی که قایق ها ایجاد می کنند  شنا می کنند، آن ها از این کار لذت می برند. آن ها برای 
برقراری روابط عاطفی با دیگر دلفین ها به کمک بالۀ سینه ای خود آن ها را لمس می کنند. دلفین ها 
رفتارهای گوناگونی در آب دارند که هر کدام از آن ها معنای خاص دارد. پرش از آب، بیرون آوردن 
سر، ضربۀ دم بر سطح آب، پرش به بیرون از آب به دلفین این امکان را می دهد که با سرعت بیشتری 

شنا کند، همچنین می تواند محیط خارج از آب را بررسی و از خطرات احتمالی جلوگیری کند.
دلفین ها با استفاده از دندان های خود آثار شانه مانندی را بر روی بدن سایر دلفین ها ایجاد می کنند 
این رفتار در برخی مواقع دوستانه است و در برخی موارد معنای هشدار دارد، عالئم دیگری نیز بر روی 
بدن دلفین ها مشاهده می شود مانند بریدگی ها بر روی بدن و بالۀپشتی که بیشتر بر اثر برخورد با 

پرۀ قایق ها و یا ابزار ماهیگیری است، 

رفتار اجتماعی

دلفین های نر از دلفین های ماده بزرگترند.

@
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دلفین های ایران
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دلفین ها در آب های آزاد جهان پراکنده اند و تنها چند گونه از آن ها در رودخانه و یا 
دریاچه ها زندگی می کنند که آن ها نیز به آب های آزاد نیازمندند. تعداد ۳8 گونه 
دلفین از خانوادۀ دلفین ها در آب های جهان شناسایی شده اند که از این تعداد 7 گونه 
دلفین در خلیج فارس و دریای عمان وجود دارد. آب های جنوبی کشورمان زیستگاه های 
متنوعی برای دلفین ها دارد، جنگل های حرا، خورها، تاالب های ساحلی، آب های عمیق و 
دور از ساحل زیستگاه های مطلوبی برای این دلفین هاست.  انواع دلفین های مشاهده 
شده در آب های جنوب ایران شامل دلفین بینی بطری،  دلفین معمولی پوزه بلند، دلفین 
چرخنده، دلفین نواری، دلفین ریسو، دلفین دندان ناصاف و دلفین گوژپشت اقیانوس 

هند است.

دلفین های ایران

دلفین های ایران

@
PLAN4theLAND



24

دلفین بینی بطری
نام علمی :

Indo-Pacific Bottlenose Dolphin

Tursiops aduncus

KG

هنگام تولد بین 8۵ تا ۱۱2 سانتی متر

انواع مختلفی از گله های ماهیان 
موجود در مناطق مرجانی 

و کف زی و سرپایان

آب های گرم مناطق گرمسیری
 تا آب های سرد

حدود ۵۰ سال 21 تا  29
در هر نیم آرواره باال و پایین

2.7 متر

ویژگی 

 ۲۳۰ کیلوگرم

در گروه های بزرگ زندگی می کنند. برخی اوقات با سایر گونه های دلفین یک گروه را تشکیل می دهند.

دلفین های ایران
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Common names En. – Indo-Paci� c bottlenose dolphin; 
Sp. – delfín mular del Océano Índico; Fr. – grand dauphin 
de l’océan Indien. 
Taxonomic information Cetartiodactyla, Cetacea, Odonto-
ceti, Delphinidae. The validity of this species was in doubt 
for many years, and until the last few years, most marine 
mammal biologists classi� ed all bottlenose dolphins as 
T. truncatus. Now, the lndo-Paci� c bottlenose dolphin is 
known to be distinct, based on concordance in genetics, 
osteology, and external morphology. Recent genetic 
studies have even suggested that dolphins currently 
recognized as T. aduncus off southern Africa might be a 
third species in the genus Tursiops. Future studies will be 
needed to con� rm this. In the past few years, some doubt 
as to the speci� c identity of the well-studied bottlenose 
dolphins in Shark Bay, Australia, has also been raised. 
Species characteristics Indo-Paci� c bottlenose dolphins 
look very similar to common bottlenose dolphins, with 

a relatively robust body, moderate-length beak, and tall 
falcate dorsal � n. However, they tend to be somewhat 
more slender than common bottlenose dolphins, and the 
beak is relatively longer and more slender. Also, the melon 
tends to be slightly less convex. The � ippers are typically 
dolphin-shaped — recurved with acutely-rounded tips. 
The dorsal � n is tall and slightly falcate (generally less so 
than in the common bottlenose); it is relatively larger and 
more wide-based than in the common bottlenose. The 
� ukes are wide and possess a median notch.

Coloration (although variable) tends to be somewhat 
lighter than in most common bottlenose dolphins. The 
belly is generally off-white to pale gray, and tends to grade 
smoothly to darker gray on the lateral and dorsal surfaces. 
The moderate to dark-gray cape is generally more dis-
tinct, and extends back onto the tail stock. There is usu-
ally a light spinal blaze extending to below the dorsal � n 
(this may be quite prominent in some animals). The most 
distinctive feature is generally the presence of prominent 
black spots or � ecks on the bellies of adults of this species 
(these are very rarely present on common bottlenose dol-
phins). However, not all Indo-Paci� c bottlenose dolphins 
necessarily have noticeable ventral spotting. In particular, 
young animals appear to lack ventral spots. There is also 
often a dark ring around the eye. The delphinid “bridle,” 
consisting of a blowhole and eye stripe is also present. 

The teeth number 21 – 29 in each half of the upper and 
lower jaws. The teeth are a bit more slender than those of 
common bottlenose dolphins. Although maximum size is 
geographically variable, Indo-Paci� c bottlenose dolphins 
grow to lengths of about 2.7 m and 230 kg. Males tend 
to be somewhat larger than females. Length at birth is 
about 85 – 112 cm. 
Recognizable geographic forms None.
Can be confused with This species can be dif� cult to dis-
tinguish from the larger common bottlenose dolphin in 
sightings at sea, and the two do overlap in distribution 

Indo-Pacific Bottlenose Dolphin — Tursiops aduncus 
(Ehrenberg, 1833) 

Known Range

Probable Range

نسبت دلفین به انسان

نقشه پراکندگی گونه 

دلفین بینی بطری جزیره قشم | عکس: حامد مشیری

دلفین های ایران
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دلفین معمولی پوزه بلند 
نام علمی :

Long-beaked Common Dolphin

 Delphinus capensis tropicalis

KG

هنگام تولد تا 8۵ سانتی متر

تنوع زیادی از ماهیان مانند 
خانواده ساردین ها، از سرپایان 

نیز  اسکوییدها

در آب های گرمسیری

حدود ۴۰ سال
۵۲ تا  ۶۴ در آرواره باال

۵۴ تا  ۶۷ در آرواره پایین

۲.۶ متر

ویژگی 

 ۲۳۵ کیلوگرم

با سرعت زیاد شنا می کنند و توان انجام حرکات اکروباتیک را دارد.

دلفین های ایران
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Recently-used synonyms Delphinus bairdii, Delphinus trop-
i calis. 
Common names En. – long-beaked common dolphin; 
Sp. – delfín común de rostro largo; Fr. – dauphin commun 
à long bec. 
Taxonomic information Cetartiodactyla, Cetacea, Odonto-
ceti, Delphinidae. In the past, the geographic form in the 
Indo-Paci� c with an exceptionally long beak was thought 
by some to be a separate species, D. tropicalis. However, 

morphometric studies suggested that it might be a 
subspecies of D. capensis, and it is currently recognized 
as D. c. tropicalis. More recent work using molecular 
genetic techniques indicates that it is actually more 
closely related to the short-beaked common dolphin, and 
further suggests that most long-beaked populations have 
evolved separately from a D. delphis ancestor. Hybrids 
with common bottlenose dolphins in captivity and dusky 
dolphins in the wild have been reported.

Long-beaked Common Dolphin — Delphinus capensis
Gray, 1828

Primary Range

Possible Range

Standard Form

Indo-Pacific Form

27

نسبت دلفین به انسان

رفتار در سطح آب

نقشه پراکندگی گونه 

رهاسازی دلفین ماده زنده توسط اداره محیط زیست  شهرستان جاسک | عکس: کاظم شریفی

دلفین های ایران
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دلفین  چرخنده 
نام علمی :

   Spinner Dolphin

 Stenella longirostris

KG

هنگام تولد 7۵ تا 8۰ سانتی متر
خانواده فانوس ماهیان و 

اسکوئیدها

در مناطق گرمسیری و نیمه 
گرمسیری

حدود ۲۰ سال ۴۰ تا  ۶۲ در آرواره باال و پایین

۲.۳۵ متر

ویژگی 

 ۸۲ کیلوگرم

این دلفین نام خود را از رفتار پرش خود در بیرون آب گرفته است، دلفین های چرخنده در هنگام 
خروج از آب 7 بار حول محور بدن خود می چرخند.

دلفین های ایران

@
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رفتار در سطح آب

2۹

نقشه پراکندگی گونه 

256

M a r i n e  M a m m a l s  o f  t h e  Wo r l d

Recently-used synonyms Stenella ro sei ventris, Stenella mi-
crops.
Common names En. – spinner dolphin; Sp.-estenela gira-
dora, delfín girador; Fr. – dauphin longirostre. 
Taxonomic information Cetartiodactyla, Ceta cea, Odonto-
ceti, Delphinidae. Four subspecies are currently recog-
nized: S. l. longirostris in oceanic tropical waters world-
wide, S. l. orientalis in the offshore eastern tropical Paci�c, 
S. l. centroamericana in the coastal eastern tropical 
Paci�c, and S. l. roseiventris in Southeast Asia and north-
ern Australia. Recent genetic work suggests that the genus 
Stenella is actually paraphyletic, and it is likely that it will 
be restructured in coming years. Dolphins that appear  
to be hybrids between this species (with pantropical spot-
ted and Clymene dolphins) have been observed off the 

Fernando de Noronha archipelago  
of Brazil.
Species characteristics The spinner 
dolphin is a slender species, with an 
extremely long, thin beak. Also, the 
head is very slender at the apex of 
the melon. The �ippers are slender 
and recurved. The dorsal �n usually 
ranges from slightly falcate to erect 
and triangular. In adult males of some 
populations, however, the dorsal �n 
can be so canted forward that it looks 
as if it were stuck on backwards. 
Also, the tail stock may become very 
deepened, with an enlarged post-
anal hump (some times called a keel) 

of connective tissue, and the tips of the �ukes may curl 
upwards somewhat. These three features are correlated in 
their development in adult males. 

Spinners generally have dark eye-to-�ipper stripes 
and dark lips and beak tips. The characteristic delphinid 
“bridle” (consisting of an eye stripe and blowhole stripe) 
is visible in at least Gray’s spinner dolphin. Individuals of 
most spinner dolphin populations have a tripartite (three-
part) color pattern (dark gray cape, light gray sides, and 
white belly) and only minor differences in appearance of 
males and females. This includes Gray’s spinner dolphins 
(S. l. longirostri) and dwarf spinners (S. l. roseiventris). 
In these animals, the upper beak is dark, and most of 
the lower jaw is white; the beak tip tends to be dark. In 
the eastern tropical Paci�c (ETP), three other forms with 

 S
pi

nn
er

 D
ol

ph
in

D
el

p
h

in
id

a
e

This may be a dwarf spinner dolphin, a subspecies apparently found only in Southeast Asia and 
tropical waters of northern Australia. Bangladesh. PHOTO: R. MANSUR MOWGLI

نسبت دلفین به انسان

دلفین بالغ

دلفین نابالغ

دلفین های ایران
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دلفین  نواری 
نام علمی :

Striped Dolphin

Stenella coeruleoalba

KG

هنگام تولد بین  ۹۳ تا ۱۰۰ سانتی متر
تنوعی از ماهیان بویژه فانوس 
ماهیان، ماهی کد و اسکوئید

پراکنش وسیع )در سه 
اقیانوس هند، آرام، اطلس و 

دریاهای مجاور(

حدود ۵۸ سال

۲.۵۶ متر

ویژگی 

 ۱۵۶ کیلوگرم

بر روی بدن آنها نواری وجود دارد که از چشم تا باله سینه ای
 و از چشم تا مخرج کشیده شده است.

۴۰ تا  ۵۵ در آرواره باال و پایین

دلفین های ایران

@
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رفتار در سطح آب

نسبت دلفین به انسان

۳۱

نقشه پراکندگی گونه 
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e Recently-used synonyms Stenella euphrosyne, Stenella 

styx.
Common names En. – striped dolphin; Sp. – estenela listada, 
delfín listado; Fr. – dauphin bleu et blanc.
Taxonomic information Cetartiodactyla, Cetacea, Odonto-
ceti, Delphinidae. Recent genetic work suggests that the 
genus Stenella is actually paraphyletic, and it is likely that 
it will be restructured in coming years. 
Species characteristics The striped dolphin has the ba-
sic body shape typical of the Stenella/Delphinus group, 
although it is somewhat-more robust (especially in the 
thoracic region) than spinner and pantropical spotted 
dolphins. The beak is moderate in length, with a distinct 

Striped Dolphin —  Stenella coeruleoalba 
(Meyen, 1833) 

crease between the melon and beak. The dorsal � n is tall 
and slightly falcate, and the � ippers are recurved and 
pointed (typical dolphin shape). The � ukes are not no-
tably different from those of others in the genus (with 
slender blades and acutely-rounded tips).

The striped dolphin’s color pattern is stunning: 
a white or pinkish belly and dark gray dorsal cape 
(although it may appear bluish-gray) are separated by 
a light gray thorax. A light gray spinal blaze (highly 
variable in extent and intensity) extends from the tho-
racic area into the cape, to just under the dorsal � n. The 
mostly-black beak sends back a dark stripe (the basis for 
the species’ common name), which encircles the eye and 

Primary Range

Possible Range

Extralimital Record
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styx.
Common names En. – striped dolphin; Sp. – estenela listada, 
delfín listado; Fr. – dauphin bleu et blanc.
Taxonomic information Cetartiodactyla, Cetacea, Odonto-
ceti, Delphinidae. Recent genetic work suggests that the 
genus Stenella is actually paraphyletic, and it is likely that 
it will be restructured in coming years. 
Species characteristics The striped dolphin has the ba-
sic body shape typical of the Stenella/Delphinus group, 
although it is somewhat-more robust (especially in the 
thoracic region) than spinner and pantropical spotted 
dolphins. The beak is moderate in length, with a distinct 

Striped Dolphin —  Stenella coeruleoalba 
(Meyen, 1833) 

crease between the melon and beak. The dorsal � n is tall 
and slightly falcate, and the � ippers are recurved and 
pointed (typical dolphin shape). The � ukes are not no-
tably different from those of others in the genus (with 
slender blades and acutely-rounded tips).

The striped dolphin’s color pattern is stunning: 
a white or pinkish belly and dark gray dorsal cape 
(although it may appear bluish-gray) are separated by 
a light gray thorax. A light gray spinal blaze (highly 
variable in extent and intensity) extends from the tho-
racic area into the cape, to just under the dorsal � n. The 
mostly-black beak sends back a dark stripe (the basis for 
the species’ common name), which encircles the eye and 

Primary Range

Possible Range

Extralimital Record

دلفین های ایران

@
PLAN4theLAND



۳2

دلفین  ریسو
نام علمی :

Risso’s Dolphin

Grampus griseus

KG

هنگام تولد بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ سانتی متر

سخت پوستان و سرپایان
 ) اسکوئید و هشتپا(

پراکنش وسیع) عمدتا در 
آب های عمیق(

حدود  ۳۵سال ۲ تا  ۷ جفت دندان 
قدرتمند در جلوی آرواره پایین

۳.۸ متر

ویژگی 

تا ۵۰۰ کیلوگرم

در گروه های کوچک بین ۱۰ تا ۱۰۰ تایی دیده می شوند و در سطح آب با حرکتی آرام و گاهی با حرکات 
متفاوت رفتاری دیده می شود. دلفینهای ریسو بر خالف سایر دلفین ها پوزه ندارند و سر آن ها نسبت به 
گونه های دیگر دلفین ها گردتر است. باله پشتی دلفین های ریسو نیز بلند است و بدنی تنومند دارند.

دلفین های ایران

@
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رفتار در سطح آب

نسبت دلفین به انسان
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Recently-used synonyms Grampidelphis griseus. 
Common names En. – Risso’s dolphin; Sp. – delfín de Risso; 
Fr. – grampus, dauphin de Risso.
Taxonomic information Cetartiodactyla, Cetacea, Odonto-
ceti, Delphinidae. Hybrids with common bottlenose dol-
phins have been reported from captivity and in the wild. 
Species characteristics Risso’s dolphins have a rather 
unique body shape. They are robust, blunt-headed 
animals without distinct beaks. The forehead is bulging, 
but with a more squarish pro�le than the rounded melon 
in some other small cetaceans. One of the most distinctive 
features is a shallow vertical crease on the front of the 
melon. The �ippers are long, pointed, and recurved. 
The dorsal �n is very tall and slender, somewhat falcate 
(though there is extensive individual variation in shape), 
and most often pointed at the tip. Risso’s dolphins have 
mouthlines that slope upward. The tail stock is generally 
very shallow, especially directly in front of the �ukes. 

 R
is

so
’s

 D
ol

ph
in

D
el

p
h

in
id

a
e

Risso’s Dolphin — Grampus griseus 
(G. Cuvier, 1812)

Primary Range

Extralimital Record

Adult Male

Adult Female

Calf

۳۳

نقشه پراکندگی گونه 
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Recently-used synonyms Grampidelphis griseus. 
Common names En. – Risso’s dolphin; Sp. – delfín de Risso; 
Fr. – grampus, dauphin de Risso.
Taxonomic information Cetartiodactyla, Cetacea, Odonto-
ceti, Delphinidae. Hybrids with common bottlenose dol-
phins have been reported from captivity and in the wild. 
Species characteristics Risso’s dolphins have a rather 
unique body shape. They are robust, blunt-headed 
animals without distinct beaks. The forehead is bulging, 
but with a more squarish pro�le than the rounded melon 
in some other small cetaceans. One of the most distinctive 
features is a shallow vertical crease on the front of the 
melon. The �ippers are long, pointed, and recurved. 
The dorsal �n is very tall and slender, somewhat falcate 
(though there is extensive individual variation in shape), 
and most often pointed at the tip. Risso’s dolphins have 
mouthlines that slope upward. The tail stock is generally 
very shallow, especially directly in front of the �ukes. 
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Risso’s Dolphin — Grampus griseus 
(G. Cuvier, 1812)

Primary Range

Extralimital Record

Adult Male

Adult Female

Calf

دلفین بالغ
دلفین ماده بالغ
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دلفین دندان ناصاف
نام علمی :

Rough-toothed Dolphin

 Steno bredanensis

KG

هنگام تولد تا ۱۰۰ سانتی متر

گونه های مختلف سرپایان، 
ماهیها و بطور خاص از نوعی 

ماهی به نام گالیت

نواحی گرمسیری و آب های 
عمیق

حدود ۴۰ سال

۲.۸ متر

ویژگی 

 ۱۶۰ کیلوگرم

در گروه های کوچک ۱۰ تا 2۰ تایی و حتی ۱۰۰ تایی نیز دیده می شوند. دارای غوص های عمیق تا ۱۵ 
دقیقه درون آب است. ملون نسبت به پوزه دارای شیب کمی است و سر به شکل مخروطی دیده 

می شود.

۱۹ تا  ۲۸ در آرواره باال و پایین

۳4

دلفین های ایران
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رفتار در سطح آب

نسبت دلفین به انسان
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Recently-used synonyms Steno rostratus. 
Common names En. – rough-toothed dolphin; Sp. – esteno, 
delfín de dientes rugosos; Fr. – sténo. 
Taxonomic information Cetartiodactyla, Cetacea, Odonto-
ceti, Delphinidae. Hybrids with common bottlenose 
dolphins have been reported from captivity.
Species characteristics The rough-toothed dolphin is rela-
tively robust, with a long, conical head and no demarca-
tion between the gently-sloping melon and the moder-

ately long beak. It has a somewhat- reptilean appearance, 
unique among small cetaceans. This species has large 
� ippers (seemingly oversized for the animal), which are 
set farther back on the body than in most other dolphin 
species. The dorsal � n is prominent and slightly falcate. 
Adult males may have a post-anal hump of connective 
tissue on the underside of the tail stock. The shape of the 
� ukes and � ippers are unremarkable.

The color pattern is generally three-tone. The body 
is dark gray, with a prominent, narrow dorsal cape that 
dips slightly down onto the side below the dorsal � n. 
The belly, lips, and much of the lower jaw are usually 
blotched with white patches, sometimes with a pinkish 
tinge. There may be a dark eye patch and the character-
istic delphinid “bridle” (consisting of an eye stripe and 
blowhole stripe) is present. The sides are an intermedi-
ate shade of gray. White scratches and spots, apparently 
mostly caused by bites of cookie-cutter sharks and prob-
ably other rough-toothed dolphins, often are present on 
the bodies of older individuals. Young animals are lighter 
in color than adults, have a muted, less-contrasting color 
pattern, and generally lack the white spots. 

The jaws contain 19 – 28 stout teeth in each row with 
subtle, but detectable, vertical wrinkles or ridges. These 
ridges give rise to the species’ English common name. 
Adults are up to about 2.65 m long (with males slightly 
larger than females), and may occasionally reach 2.8 m. 
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Rough-toothed Dolphin — Steno bredanensis 
(G. Cuvier in Lesson, 1828)

Adult

Calf

۳5

نقشه پراکندگی گونه 
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Recently-used synonyms Steno rostratus. 
Common names En. – rough-toothed dolphin; Sp. – esteno, 
delfín de dientes rugosos; Fr. – sténo. 
Taxonomic information Cetartiodactyla, Cetacea, Odonto-
ceti, Delphinidae. Hybrids with common bottlenose 
dolphins have been reported from captivity.
Species characteristics The rough-toothed dolphin is rela-
tively robust, with a long, conical head and no demarca-
tion between the gently-sloping melon and the moder-

ately long beak. It has a somewhat- reptilean appearance, 
unique among small cetaceans. This species has large 
� ippers (seemingly oversized for the animal), which are 
set farther back on the body than in most other dolphin 
species. The dorsal � n is prominent and slightly falcate. 
Adult males may have a post-anal hump of connective 
tissue on the underside of the tail stock. The shape of the 
� ukes and � ippers are unremarkable.

The color pattern is generally three-tone. The body 
is dark gray, with a prominent, narrow dorsal cape that 
dips slightly down onto the side below the dorsal � n. 
The belly, lips, and much of the lower jaw are usually 
blotched with white patches, sometimes with a pinkish 
tinge. There may be a dark eye patch and the character-
istic delphinid “bridle” (consisting of an eye stripe and 
blowhole stripe) is present. The sides are an intermedi-
ate shade of gray. White scratches and spots, apparently 
mostly caused by bites of cookie-cutter sharks and prob-
ably other rough-toothed dolphins, often are present on 
the bodies of older individuals. Young animals are lighter 
in color than adults, have a muted, less-contrasting color 
pattern, and generally lack the white spots. 

The jaws contain 19 – 28 stout teeth in each row with 
subtle, but detectable, vertical wrinkles or ridges. These 
ridges give rise to the species’ English common name. 
Adults are up to about 2.65 m long (with males slightly 
larger than females), and may occasionally reach 2.8 m. 
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Rough-toothed Dolphin — Steno bredanensis 
(G. Cuvier in Lesson, 1828)

Adult

Calf
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دلفین بالغ
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دلفین گوژپشت اقیانوس هند
نام علمی :

 Indian Ocean Humpback Dolphin

Sousa plumbea

KG

هنگام تولد تا ۱۰۰ سانتی متر

انواعی از ماهی های نزدیک 
به ساحل، مصب ها و مرجانی 

شامل ساردین و همچنین 
سرپایان نظیر اسکوئید 

در آب های گرم نزدیک به ساحل 
و نزدیک به دهانه رودها،

 خور و مصب ها و جنگل های حرا

حدود ۴۰ سال
۳۳ تا  ۳۹ در آرواره باال
۳۱ تا  ۳۷ در آرواره پایین

۲.۸ متر

ویژگی 

 ۲۸۰ کیلوگرم

 تمایل به گروه های کوچک دارد، نسبتا حرکات آکروباتیک انجام می دهد و دلفینی نسبتا خجالتی 
است. باله پشتی بر روی برآمدگی گوژ مانند در پشت دلفین قرار گرفته است. به ندرت در عمق 

بیشتر از ۳۰ متر دیده می شوند.

۳۶

دلفین های ایران
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رفتار در سطح آب

نسبت دلفین به انسان
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Common names En. – Indian Ocean humpback dolphin; 
Sp.– delfín jorobado del Océano Índico; Fr. – dauphin à 
bosse de l’océan Indien.
Taxonomic information Cetartiodactyla, Cetacea, Odonto-
ceti, Delphinidae. This species has only recently been split 
off from Sousa chinensis and Sousa sahulensis.
Species characteristics Indian Ocean humpback dolphins 
are characterized by robust bodies with long, well-de� ned 
beaks. The beak is distinctly set-off from the rounded 
melon, but not by a deep crease (as it is in many other 
dolphin species). The small, highly falcate and pointed 
dorsal �n sits atop a very wide hump, or ridge, in the 
middle of the animal’s back. The hump is present in 
young animals, but gets proportionately larger in older 
animals, especially adult males. In some areas, there also 
appear to be well-developed dorsal and ventral ridges on 
the tailstock, which are also more exaggerated in males.

Indian Ocean Humpback Dolphin — Sousa plumbea
(G. Cuvier, 1829)

The � ippers and �ukes are relatively broad, generally 
with rounded tips.

The color pattern varies somewhat with age. These 
dolphins are mostly brownish-gray, with a slightly lighter 
belly. The characteristic delphinid “bridle” (consisting 
of an eye stripe and blowhole stripe) is present, though 
faint. Generally, lighter-colored calves darken with age 
to become dark lead gray above and light gray below as 
adults (sometimes with white scarring around the dorsal 
�n/hump and head). There is often a white margin to the 
dorsal �n and hump, especially in older animals. Spotting 
tends to be relatively sparse, if present at all.

There are 33 – 39 sturdy teeth in each upper tooth 
row, and 31 – 37 in each lower row.

Maximum known body lengths are 2.8 m (males) 
and 2.6 m (females). Indian specimens may grow larger 
than this, although reported lengths of 3.2 m are con-
sidered suspect. They are sexually dimorphic, with males 
reaching much greater sizes than females. Weights of up 
to 280 kg have been recorded. Newborns appear to be 
around 1 m in length.
Calf — About 1/3 – 1/2 of adult size; off-white to light gray 
coloration, with no spotting.
Juvenile/Subadult — Greater than about 2/3 adult size; 
uniform slate-gray dorsal surface.
Adult — Body robust, generally with prominent dorsal 
hump and deepened tail stock; dorsal surface and head 
often whitened, scarred, and sometimes spotted.
Recognizable geographic forms
plumbea-type — These animals are found throughout the 
range. Coloration is generally brownish-gray, with a 
lighter belly, and spotting is limited to small areas of the 
tail stock. The only white areas on the dorsal surface of 
the body are generally dorsal scarring in large adults.
lentiginosa-type — These animals appear to be mainly
found around India and Sri Lanka. Coloration is much
lighter than in the plumbea-type, with larger adults having

Primary Range

Extralimital Record

Indian Ocean Humpback Dolphin
(Sousa plumbea)
Global Distributuion

دلفین گوژپشت پارک ملی دریایی نخیلو | عکس : نازنین محسنیان

نقشه پراکندگی گونه 
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به گل نشستن پستانداران دریایی هنگامیست که در ساحل مرده یا زنده گرفتار شوند، در حالی که 
توانایی برگشت به محل زندگی خود را نداشته باشد. به گل نشستن پستانداران دریایی گاهی به 

صورت فردی و گاهی دسته جمعی اتفاق می افتد. 
از بین رفتن زیستگاه ها، برخورد با شناورها و پّرهی قایق ها و همچنین آلودگی های مختلف از علت های 
مهم آسیب به این گونه ها است. کاهش وسعت زیستگاه های حرا برای گونه هایی که در نزدیکی 

سواحل زندگی می کنند نیز علت دیگری است که موجب کاهش جمعیت این گونه شده است.
  این نوع دلفین ها معموال به طور مستقیم صید نمی شوند اما هر ساله دلفین های زیادی در تورهای 

ماهیگیری اسیر میشوند و چون نمی توانند نفس بکشند می میرند.

به گل نشسنت

دلفین های ایران
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برای آنکه اطالعات صحیح و دقیقی دربارۀ زندگی دلفین ها به دست آوریم الزم است رفتارشان را 
در زیستگاه واقعی آن ها بررسی کنیم. پژوهشگران زمان بسیاری از وقت خود را بر روی قایق و یا 
کشتی های تحقیقاتی صرف عکس برداری، ثبت رفتارها و نقاط مشاهدۀ دلفین ها می کنند. این کار 
سال ها طول می کشد تا پژوهشگران بتوانند رفتار دلفین ها مانند تغذیه، جفت گیری، مهاجرت را در 

شرایط مختلف فصلی و محیطی مورد پایش قرار دهند.
عالئم موجود بر روی بالۀ پشتی دلفین ها همانند اثر انگشت در انسان از فردی به فرد دیگر متفاوت 
است، این ویژگی به پژوهشگران کمک می کند که بتوانند با تصاویر ثبت شده از بالۀ پشتی دلفین ها 
افراد موجود در گروه را شناسایی کنند، این فرایند در اندازه گیری جمعیت دلفین ها، میزان خطرات 
احتمالی زیستگاه، تأثیرات انسان بر دریا، تهدیدات موجود بر گونه و رفتارهای بین فردی دلفین ها 

کارایی دارد.
ثبت دقیق اطالعات به دست آمده به سایر پژوهشگران در نقاط مختلف جهان کمک می کند تا بتوانند 
از تجربه های یکدیگر در پژوهش های خود استفاده کنند. ما نیز چندسالی است که بر روی جمعیت 
دلفین های گوژپشت اقیانوس هند در»منطقۀ حفاظت شدۀ ُمند« و »پارک ملی َدِیر- َنخیلو« پژوهش 

می کنیم و به ثبت عکس های هر فرد و اطالعات پیرامون آن ها می پردازیم.

پژوهش دربارۀ دلفین ها

دلفین های ایران
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