
باله هاي سينه اي مثلثي شکل و نوک تيز

 نام دلفين از کلمه يوناني دولفيس به معناي رحم نشات مي گيرد.
دلفين ها از گذشته در طول تاريخ مورد توجه انسان ها بوده اند. آنها 

نه تنها در فرهنگ و هنر آدميان حضور پيدا کرده اند، بلکه براي 
کاربردهاي گوناگوني مثل يافتن ماهي از آنها بهره گرفته شده است.
 دلفين ها از قديم در افسانه هاي يونان حضور داشته اند و يونانيان 

دلفين ها را محترم مي شمرده اند. تعداد زيادي سکه کشف شده مربوط 
به يونان قديم وجود دارد که در آنها يک مرد در حال سواري بر پشت 

يک دلفين نشان داده شده است.
 از آثار مکتوب باقيمانده در رابطه با دلفين ها داستاني از آئزوپ در 

600 سال قبل از ميالد است که در آن درباره دلفين ها سخن گفته 
است.

 افسانه هاي زيادي از يونان قديم بر پايه دلفين ها وجود دارد که 
همه آنها به ديونيسوس برمي گردد. ديونيسوس يکي از بزرگترين 

خدايان جهان يوناني متاخر است.
 در يونان باستان پرش دلفين از روي امواج توليد شده توسط 

کشتي به فال نيک گرفته مي شد. در فرهنگ ايرانيان دلفين نماد مهر 
پرستي است. در صنعت موسيقي نيز برخي از آثار کهن "جان دنور" از 

دلفين به عنوان نماد صلح و دوستي استفاده شده است.
 در افسانه هاي هندو نيز دلفين رودخانه گنگ شريک گنگا، خداي 

رودخانه گنگ است.
 دلفين گوژپشت عموما با نام دلفين خالدار و يا دلفين سربي هم 

نام برده مي شود.

 اين گونه در سال 1829 توسط فردی به نام Cuvier شناخته 
شد.

 دلفين های گوژپشت در آب های ايران عمدتا خاکستری رنگ و 
دارای برآمدگی گوژمانند مشخصی در جلوی باله پشتی هستند و از 

لحاظ شکل ظاهری شبيه گونه plumbea هستند.
 دلفين ها از حيواناتی هستند که سرعت رشد پايين و طول عمر 

بااليی دارند. آنها در طول زندگی خود به دفعات محدودی توليد مثل 
می کنند و برای مدتی نيز از نوزادان خود مراقبت می کنند.
 دلفين های گوژپشت عموما تا 40 سال عمر می کنند. 

 از طريق يک سوراخ تنفسی که در سطح پشتی بدنشان قرار دارد 
تنفس می کنند.

 دلفين های گوژپشت عموما در گروه های کمتر از 10 تايی زندگی 
می کنند، هرچند گاهی در گروه های بزرگ تا 100 تايی نيز مشاهده 

شده اند.
 در تمام طول سال جفت گيری می کنند.

 اين گونه از دلفين ها سعی می کند تا با رفتن به اعماق و حرکت 
در جهت مخالف از مواجهه با قايق ها دوری کنند.

 تغذيه دلفين های گوژپشت عموما در نواحی ماسه ای و نيز در 
نواحی صخره ای و مرجانی صورت می گيرد.

 دلفين ها حيواناتی گوشتخوار هستند و از آبزيانی نظير: ماهی ها، 
سخت پوستان و نرم تنان تغذيه می کنند.

 با وجود اينکه اين گونه داراي پراکنش فراواني است اما اطالعات 
کمي از آنها در دسترس است. دلفين هاي گوژپشت در آب هاي گرم 

نواحي ساحلي و همچنين در مصب ها، خليج ها و مانگروها زندگي 
مي کنند. اين گونه معموال وارد رودخانه ها، مانگروها و مصب ها 

مي شوند. آنها در آب هاي کم عمق ساحلي، عموما با عمق کمتر از 
20 متر و بيشتر در نزديکي دهانه رودهاي بزرگ زندگي مي کنند. 

عمق آب عموما اصلي ترين فاکتور محدود کننده پراکندگي ساحلي 
دلفين هاي گوژپشت است. دلفين هاي گوژپشت در دماي 15 تا 36 

درجه سانتيگراد زندگي مي کنند.
 دلفين هاي گوژپشت در نواحي کم عمق ساحلي از تمام کشورهاي 

حاشيه خليج فارس گزارش شده اند.
 حضور افراد جوان در جمعيت هاي مشاهده شده نشان دهنده 

حضور يک جمعيت توليدمثل کننده در آب هاي ايران است.
 دلفين هاي گوژپشت در  آب های جنوبی ايران شامل آب هاي اروند 
رود و خورموسي در استان خوزستان، پارک ملي دير- نخيلو در استان 
بوشهر و منطقه حفاظت شده حرا در جزيره قشم در استان هرمزگان 
و خليج گواتر در جنوب شرقی ايران در استان سيستان و بلوچستان 

حضور دارند.
 گزارش هايي از حضور دلفين گوژپشت در ساير نقاط نيز وجود 

دارد که تاييد و ثبت آن نياز به بررسی و تحقيق ميدانی دارد.
 جنگل هاي حرا به دليل وفور منابع غذايي محلي مناسب براي اين 

گونه مي باشد.

 تغذيه آنها به اين صورت است که افراد گله های ماهی را به سمت 
سواحل هدايت می کنند و سپس شکار خود را به تصرف در می آورند.

 دوره حاملگی دلفين های گوژپشت حدود 10 الی 12 ماه است.
 ماده ها در 10 سالگی و نرها در 12 تا 13 سالگی به بلوغ جنسی 

می رسند.
 اين دلفين ها برای مدت 1 تا 5 دقيقه  به درون آب شيرجه می زنند.
 دلفين ها با ايجاد صداهايی به شکل موسيقی، سوت، کليک مانند 

و ... با هم ارتباط برقرار می کنند. گيرنده های شنوايی آنها می تواند 
صدايی با بسامد 250 هرتز تا 200 کيلوهرتز را دريافت کند. با اين 

توانايی آنها قادرند تصوير دقيقی از جزئيات زير دريا را به دقت نقشه 
يا عکس به هم ابالغ کنند.

 هرگاه دلفين ها به منبع غذايی می رسند با ايجاد صداهايی، 
دلفين های ديگر را نيز باخبر می کنند تا شکاری دسته جمعی داشته 
باشند. اين نوع شکار برای ماهيگيـران و ديگر شکارچيان دريا نيز 

مفيد است. 
 دلفين های گوژپشت در تنفس عموما يک الگوی يکنواخت به 
سطح آمدن و تنفس را نشان می دهند، در اين حالت پوزه قبل از 

پيشانی باالی سطح آب قرار می گيرد. 
 دلفين گوژپشت همانند ديگر دلفين ها يک ويژگی خاص رفتاری 

در سطح آب دارد. 

حیـــات وحش ايـــران،  دلفین گوژپشت اقیانوس هند
صفحـــه ســـه

حیـــات وحش ايـــران،  دلفین گوژپشت اقیانوس هند
صفحـــه چهـــار

حیـــات وحش ايـــران،  دلفین گوژپشت اقیانوس هند
صفحـــه يـــك

دلفین ها و انسان:

از هزاران سال پيش پستانداران دريايي براي انسان دارای ارزش 
فراواني بوده اند. امروزه تماشاي دلفين ها در زيستگاه طبيعي 

آنها موجب برقراري ارتباط ميان انسان ها و دلفين ها شده است. 
دانشمندان با استفاده از اين ارتباط اقدام به درمان بيماري هاي 

اعصاب و روان نمودند که نتايج موفقيت آميزي داشته است. 
در برخي کشورهاي جهان نظير استراليا، آفريقاي جنوبي و کانادا، 

شاخه اي از طبيعت گردي به نام تماشاي پستانداران دريايي 
)Dolphin Whatching & Whale Whatching( هر 
ساله درآمد پايداري را براي مردم محلي آن مناطق دارد. در ايران 
نيز تماشاي دلفين بيني بطري در حد واسط جزيره قشم و هنگام و 
همچنين دلفين هاي گوژپشت و پورپويز بي باله در منطقه حفاظت 

شده حرا در شمال جزيره قشم و سرزمين اصلي ايران 
موجب رونق زندگي ساکنان محلي و نيز آشنايي 

بيشتر مردم با پستانداران دريايي شده است. 
هيجان تماشاي دلفين ها در طبيعت بسيار 
بيشتر از ديدن آنها در دلفيناريوم ها و 

آکواريوم ها است.

زيـــستگاه دلفیـــن گـــوژپشتدلفیـــن در تـــاريخ و ادبیـــات

دلفین گوژپشت از ماهـی های خانواده شوريده، 
کفال، سنگسر، يال اسبـی، شـگ و موتوماهیان 

تغذيه می کند.

سطح پشتي دلفين هاي گوژپشت به 
رنگ خاکستري تيره و سطح شکمي 

آنها خاکستري روشن است.

باله پشتي کوچک بر روي يک گوژ 
بسيار وسيع )در جوانان ديده مي شود 

و با افزايش سن بزرگتر مي شود(.

حیـــات وحش ايـــران،  دلفین گوژپشت اقیانوس هند
صفحـــه دو

پراکنش دلفین گوژپشت اقیانوس هند در جهان
آنها ساکن مناطق گرم استوايی تا آب های ساحلی معتدل هستند. در اطراف دهانه رودخانه ها، مصب ها و جنگل های حرا 

ديده می شوند. در آب های محصوری همانند خلیج فارس، دريای سرخ و تا حدودی دريای مديترانه پراکنش دارند.

 منطقه حفاظت شده حرا منطقه اي است شامل جنگل هاي حرا که 
در شمال خليج فارس واقع شده است. اين منطقه در حدود 85,000 

هکتار وسعت داشته و 86 درصد از کل جنگل هاي مانگرو ايران را نيز 
شامل مي شود.  

 پارک ملي دريايی دير - نخيلو در 180 کيلومتري جنوب شرقي 
بوشهر در بخش برد خون از توابع شهرستان دّير قرار گرفته است. 

اين پارک ملي داراي جزاير نخيلو، تهمادون و ام الگرم و جنگل هاي 
حراي مل گنزه است. 

دلفین  گوژپشت به گل نشسته در جنگل های حرای قشم 
و همکاری جوامع محلی برای گزارش بیومتری.
عکس: آرشيو انجمن طرح سرزمين

ويـــژگی هـــای زيستـــیويـــژگی هـــای ظاهـــری

33 تا 39 عدد دندان در نيم آرواره باال و 
دلفین گوژپشت برای نفس کشیدن به سطح آب می آيد 31 تا 37 عدد دندان در نيم آرواره پايين

تا از اکسیژن موجود در هوا استفاده نمايد.
عکس: حامـــد محمـــدی شجاعـــی

آثاری از رد دندان و زخم هايی در ناحیه پشتی دلفین های 
گوژپشت قابل مشاهده است.
عکس: نازنيـــن محسنيـــان

SpyHopping يا سرک کشیدن دلفین گوژپشت يکی از 
رفتارهايی است که برای سنجیدن محیط اطراف انجام 
می دهد.
عکس: نازنيـــن محسنيـــان

سکه معروف يونان باستان که بر روی آن تاراس سوار بر 
پشت دلفین است.

در اساطیر يونانی، تاراس پسر خدای دريا بوده و خدای دريا 
با فرستادن دلفینی از کشتی آسیب ديده نجات پیدا کرد.

دلفین گوژپشت اقیانوس هند نمايش هايی خارج از آب 
اجرا می کند، گرچه اين نمايش ها بسیار اندک است.
عکس: نازنيـــن محسنيـــان

تمامی پستانداران دريايی دارای يک رفتار ويژه در سطح آب دريا 
هستند که مختص همان گونه می باشد، در دلفين گوژپشت نيز نوع 

خاصی از اين رفتار در سطح آب مشاهده می شود. 
دلفين گوژپشت برای شکستن سطح آب ابتدا پوزه و سپس سوراخ 

تنفسی خود را خارج می کند )برای نفس کشيدن در سطح آب( و بعد 
سطح پشتی بدن )باله پشتی( قابل رويت است و در انتها باله دمی که 
نشان دهده شيرجه به درون آب است که معموال اين سه مورد پشت 

سر هم اتفاق می افتد.
از ديگر رفتارهايی که در سطح آب از دلفين گوژپشت  قابل رويت 

است:
1. خارج شدن عمودی بدن به صورتی که سر و نيمی از بدن خارج 

از آب می آيد
2. با باله دمی ضربه به سطح آب زدن 

3. به پشت برگشتن به درون آب.



 دلفين های گوژپشت از جمله گروه هايی هستند که به شدت در 
معرض خطر فعاليت های انسانی هستند زيرا محل زيست آنها محل 

بسياری از فعاليت های دريايی انسان است.
 کاهش جريان آب شيرين، صداهای زير آب، تخريب زيستگاه، 
فعاليت های ماهيگيری و آلودگی های ناشی از تخليه فاضالب های 

صنعتی، کشاورزی و انسانی.
 از بزرگ ترين تهديدات دلفين ها گرفتار شدن در تورهای گيل نت 
و تراول صيادان که به صورت صيد ضمنی است. اين دلفين ها برای 

زيست و تغذيه به آب های کم عمق ساحلی يعنی همان منطقه ای 
که محل ماهيگيری صيادان است وابسته اند و همين موجب به دام 

افتادن آن ها در تورهای ماهيگيری می شود.
 ورود پالستيک ها، آفت کش ها، باکتری های کشنده و فلزات 

سنگين برای موجودات دريازی مخصوصا دلفين ها خطرناک است.
 فاضالب های کشاورزی حاوی سموم مختلف، ميزان توليد مثل 

دلفين ها را پايين می آورد و هم چنين باعث به دنيا آمدن نوزادان 
ناقص در جمعيت های اين حيوانات می شود.

 ساخت و سازهای ساحلی و تغييرات صنعتی در محل زندگی اين 
موجودات نيز از جمله عوامل تهديد زندگی آنها می باشد.

 سر و صدای ناشی از تردد قايق ها، کشتی ها، ساخت و سازهای 
ساحلی موجب تغييرات رفتاری در اين حيوانات می شود.

 تردد قايق ها گاها موجب برخورد پروانه قايق و زخمی شدن و 
گاهی مرگ آنها می شود.

 تغييرات جهانی آب و هوا از جمله عواملی است که در سطح 
جهانی دلفين ها را تهديد می کند. 

 کاهش انواع ماهی ها و ساير آبزيان به دليل صيد بی رويه يکی 
ديگر از تهديدات اين گونه محسوب می شود.

 "IUCN" دلفين گوژپشت اقيانوس هند در ليست آسيب پذير
قرار می گيرد. دلفين گوژپشت همانند دلفين بينی بطری و پورپويز 
بی باله بيشترين آمار به گل نشستن در سواحل جنوبی ايران را به 
خود اختصاص داده اند که عواملی نظير فشار صيادی، تردد قايق ها 

و کشتی ها، تخريب زيستگاه و آلودگی و ... در آب های خليج فارس 
در مرگ و مير آنها موثر است. از اين رو انجمن طرح سرزمين پروژه 
ای را تحت عنوان " بررسی پراکنش و جمعيت دلفين گوژپشت برای 
حفاظت از آن در پارک ملی دير- نخيلو و منطقه حفاظت شده مند" 

در استان بوشهر به صورت پايلوت از اسفند ماه 1392 آغاز کرده 
است تا اطالعات بيشتری درباره جمعيت اين گونه در اين منطقه 
جمع آوری نمايد. اطالع رسانی و آموزش جوامع محلی به عنوان 

يکی از ذينفعان به خصوص صيادان به دليل ارتباط مستقيم با دريا و 
دانش آموزان به عنوان نسل آينده در اولويت کار خود قرار دارند. در 
اين پروژه گشت های ماهانه دريايی و با استفاده از روش شناسايی از 
طريق عکس)Photo-Identification( انجام می گيرد. عکس 
گرفتن از آببازان برای شناسايی يک کار چالش برانگيز اما ارزشمند 

است. هنگامی که از افراد عکاسی شده و هر فرد شناسايی شد، 
تصاوير تهيه شده از هر فرد به صورت کاتالوگ)آلبوم( برای يادداشت 

تعداد دفعات مشاهده و شناسايی افراد جديد نگهداری می شوند. 
همچنين عکس بايد دارای کيفيت عالی باشد، يکی از مهم ترين 

جنبه های تحقيقات  در اين روش اين است که به طور منظم 
کاتولوگ با تصاوير جديد به روز شود. به اين ترتيب، تغييرات در افراد 
شناخته شده را می توان در طول زمان نظارت و پايش مشاهده کرد. 
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اسکوئیدها برای تخم ريزی درون گرگور می روند و به 
دام می افتند. آنها از منابع غذايی مهم دلفین گوژپشت به 
شمار می روند.  
عکس: هـــادی فهيمـــی

به گل نشستن پستانداران دريايی
 اصطالح به گل نشستن پستانداران دريايی زمانی به کار می رود 

که پستانداران دريايی به دو شکل مرده يا زنده به ساحل بيايند و 
توانايی بازگشت به آب های عميق تر را نداشته باشند. به گل نشستن 

پستانداران دريايی گاهی به صورت فردی يا گاهی دسته جمعی اتفاق 
می افتد. به گل نشستن فردی زمانی است که يک فرد به تنهايی به 

ساحل بيايد و به گل نشستن جمعی زمانی است که دو پستاندار يا 
بيشتر)در صورتی که مادر و فرزند نباشند( در يک زمان و با فاصله
نزديک به هم به ساحل بيايند. از مهمترين داليل به گل نشستن 

می توان پيچيدگی شرايط توپوگرافی منطقه، آلودگی ها، شرايط آب 
و هوايی، شکارچيان، سموم طبيعی، اختالل در جهت يابی، بيماری، 

وابستگی گروهی و پيروی از رهبر گروه و صيد و صيادی اشاره کرد. 
 از اولين اقدامات حفاطتی صورت گرفته در ايران تشکيل شبکه 

ملی حفاظت و امداد و نجات پستانداران دريايی از 
پاييز 1389 است.

با آموزش به گروه های هدف مانند افراد محلی، 
صيادان و گروه های مرتبط با دريا، به نجات آنها 
در هنگام به گل نشستن کمک می شود. اعمال 

اصالحاتی نظير کاهش زمان صيد، گسترش 
سطح متحرک در بخش های اساسی تور و 
استفاده از حسگرها در کاهش مرگ و مير 

دلفين های گرفتار شده در تور موثر است.

لیست سرخ اتحاد يه جهاني حفاظت از طبیعت 
)IUCN( د  ر سال  1963 میالد  ی جهت نشان 

دادن وضعیت حفاظتی  گونه های گیاهی و جانوری 
سراسر جهان به وجود آمد، اين فهرست دارای 

ضوابطی برای ارزيابی میزان خطر انقراض 
هزاران گونه و زيرگونه در جهان است.

عکس جلد: حامـــد مشيـــری 

حیـــات وحش ايـــران،  دلفین گوژپشت اقیانوس هند
صفحـــه پنـــج

حیـــات وحش ايـــران،  دلفین گوژپشت اقیانوس هند
صفحـــه شـــش

حیـــات وحش ايـــران،  دلفین گوژپشت اقیانوس هند
صفحـــه آخـــر

وضعـــیت حفـــاظتی
دلفین گوژپشت اقیانوس هند در جهان

دلفین های گـــوژپشت در جهـــان 

مرگ نوزاد دلفین گوژپشت در ساحل استان خوزستان
عکس: اداره کل محيط زيست استان خوزستان

وضـــعیت کنـــونی

 Humpback Dolphin
دلفيـــن گـــوژپـــشت

باله پشتی در دلفین ها همانند اثر انگست در انسان بوده 
و برای هر فرد منحصر به فرد می باشد.
عکس: حامـــد مشيـــری

  Atlantic Humpback Dolphin
Sousa teuszii
دلفيـــن گـــوژپشت اطلـــس

  Australian Humpback Dolphin
Sousa sahulensis
دلفيـــن گـــوژپشت استراليـــايــی

  Indian Ocean Humpback Dolphin
Sousa plumbea
دلفيـــن گـــوژپشت اقيـــانوس هنـــد

 Indo-pacific humpback dolphin
Sousa chinensis

دلفيـــن گـــوژپشت اقيانوس هند-آرام 

با استفاده از اين روش، می توان در مورد حرکت دلفين ها، ساختار 
اجتماعی و برآوردی از تعداد آنها در يک جمعيت را در هنگام پايش 

بدست آورند.

حفــاظت محیـط زیست
استـــان بـــوشـــهر


