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 Tursiops( Ehrenberg, 1833) ) های بیواکولوژیک دلفین بینی بطری اقیانوس هند و آرامبرخی از پارامتر

aduncusهای جزایر قشم و هنگام( در آب 
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 چکیده

های موجود در منطقه بین جزایر قشم و هنگام از آبان ماه های بیواکولوژیک دلفینبه منظور مطالعه برخی از پارامتر

. در شدانجام های موجود در منطقه مورد مطالعه مطالعات میدانی بر روی گله 1931تا اواخر اردیبهشت ماه  1939

گیری یا جفتها و زمان ها به شناسایی آنبا توجه به ثبت مشخصات مورفولوژیک افراد موجود در گلهاین مطالعه 

-ها نیز مورد بررسی قرار گرفت. تمامی یافتهچنین پراکنش و اندازه جمعیت آنها پی برده شد. همآن مثلفصل تولید

نسبت به جمع آوری اطالعات محلی اقدام شد. نامه چنین با تهیه یک پرسشها توسط عکس و فیلم ثبت گردید. هم

شناسایی  (Tursiops aduncusبطری اقیانوس آرام و هند )ها به نام دلفین بینیی از دلفینادر این مطالعه گونه

آوری این گونه در فصل بهار و در فروردین ماه به ثبت رسید. بر اساس مشاهدات میدانی چنین زمان زادگردید. هم

نوزاد تازه متولد شده در فروردین  2بود و  19/29±13/1بطری اقیانوس هند و آرام های بینیداد دلفینمیانگین تع
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 مقدمه. 1

ترین گروه نکتون اقیانوسی یی از مهمپستانداران دریا

ها و روند و در زنجیره غذایی دریابه شمار می

ها از نقش بسیار ارزشمندی برخوردار هستند اقیانوس

(Miller, 1993) خصوص ها بهکه همه یا بخشی از نیاز

-ای خود را از محیط آبی دریافت میهای تغذیهنیاز

، 1گیاهخوارانکنند. این موجودات دارای سه راسته 

بازان باشند. راسته آبمی 9بازانو آب 2گوشتخواران

-و دندان 1های بدون دنداندارای دو زیر راسته وال

بطری اقیانوس هند و های بینیاست. دلفین 1داران

-داران، خانواده دلفینآرام متعلق به زیر راسته دندان

باشند می 7بطریو جنس بینی 1های اقیانوسی

(Miller, 1993)بطری دارای دو گونه . جنس بینی

و دلفین  T.trancatusبطری معمولی دلفین بینی

است. این  T.aduncusبطری اقیانوس هند و آرام بینی

شناسی بسیار شبیه به یکدیگر دو گونه از لحاظ ریخت

روستروم  T.aduncusباشند با این تفاوت که در می

تر ی شکلملون کمتر و باله پشتی داس کشیده، تحدب

بعد از  T.aduncusاست و در  T.aduncusنسبت به 

 Wells andآید )هایی در زیر شکم پدید میبلوغ لکه

Scott, 2002.) 

گردشگری دریایی یک صنعت رو به رشد در سراسر 

. تغییر نگرش گردشگران (Miller, 1993)جهان است 

آمد و به حرکت در نسبت به محیط زیست و تولید در

ه اقتصاد برای مردم محلی از منافع بالقوه آمدن چرخ

 ,Duffus and Deardenگردشگری در طبیعت است )

1993; Hoyt, 2001 اما حفاظت از زیستگاه )

های موجودات دریایی و در عین حال تامین نیاز

شود های بزرگ محسوب میگردشگران از چالش

(Giannecchini, 1993دلفین .) های بینی بطری از

                                                           
1 Sirrenia 
2 Carnivora 
9 Cetacea 
1 Mysteceti 
1 Odontoceti 
1 Delphinidae 
7 Tursiops 

باشند که بسیار مورد پسند کوچک می بازانآب

(. حضور Samuels et al, 2003گردشگران هستند )

های بین بطری در محدوده آبهای بینیگله دلفین

جزایر قشم و هنگام این ناحیه را به مکانی توریستی 

به دلیل اهمیت این موجودات در  تبدیل کرده است.

 های آموزشیای کالسجزیره قشم به صورت دوره

-برای صیادان و قایقرانان بخش توریستی برگزار می

شود تا به اهمیت این موجودات و چگونگی رفتار با 

کن ببرند و محیط امنی برای پستانداران ساپی هاآن

بطری اقیانوس این مناطق به خصوص دلفین بینی

هند و آرام که بیشترین تعداد بازدید را توسط 

 گردشگران دارند فراهم آورند.

دهد، سر سال رخ میتامثل در این گونه در سرلیدتو

باشد مثل در فصل بهار و تابستان میاما اوج تولید

(Culik, 2004 طول دوره بارداری .)ماه است 12

(Jefferson et al., 2008 نوزاد تازه متولد شده وزنی ،)

متر دارد  1گرم و طولی حدود کیلو 11تا  3بین 

(Perrin and Thewissen, 2009 و از الگوی رنگی )

ری بطدلفین بینیکند. بدن مادر خود پیروی نمی

-اقیانوس هند و آرام از ماهیانی که از کف تغذیه می

ذیه های مرجانی و سرپایان تغ، ماهیان صخرهکنند

 22ها کمتر از کند و به طور کلی طول شکار آنمی

  (.Jefferson et al., 2008متر است )سانتی

ها و ای بر روی دلفینمطالعه Preen 2221در سال 

ب و غرب خلیج فارس های دریایی حاضر در جنوگاو

ثبت و شناسایی روش ی در این مطالعه از انجام داد، و

از طریق عکس و فیلم استفاده شده های مشاهده گونه

. مطالعات دیگری نیز در سال (Preen, 2004) نمود

حل در سواو همکارانش  Brualikتوسط  2212

مطالعات صورت  صورت گرفت،شمالی خلیج فارس 

ها گرفته در سواحل شمالی خلیج فارس و تعیین گونه

های یافت شده صورت جمجمه ها واز طریق گزارش

 در حاضر هایگله .(Braulik et al., 2010) گرفته بود

 منطقه این بومی هنگام و قشم جزایر هایآب محدوده

 جذب همچنین و ذاییغ چرخه لحاظ از که باشندمی

تاکنون  اما برخوردارند باالیی اهمیت از گردشگران



 علی عابدی و همکاران  ...بطری بینی دلفین بیواکولوژیک هایپارامتر از برخی

201 
 

ند. انگرفته  قرار مستندات با شناسایی و بررسی مورد

مثل، اضر به بررسی رفتاری، زمان تولیددر مطالعه ح

تشخیص گونه بر اساس خصوصیات ای و موارد تغذیه

 شناسی پرداخته شده است.ریخت

 

 هامواد و روش. 2

درجه شرقی و  11ره قشم در طول جغرافیایی جزی

دقیقه شمالی واقع شده است.  12درجه و  21عرض 

این جزیره در خلیج فارس در نزدیکی تنگه هرمز قرار 

گردد. در محدود میدارد و از جنوب به جزیره هنگام 

با همکاری محیط زیست منطقه آزاد قشم این مطالعه 

هنگام پرداخته های بین جزایر قشم و به بررسی آب

به منظور بررسی  کنید.مشاهده می 1شد که در شکل 

های دلفین موجود در منطقه مورد مطالعه و گله

-های متعدد طی ماهها در گشتای آنشناسایی گونه

و فروردین و اردیبهشت  1939های آبان و بهمن سال 

دراز و کندالو واقع در از دو اسکله شیب 1931سال 

ساعت  1±1/2ز جزیره قشم، هر روز دراروستای شیب

روز در هر ماه با استفاده از قایق به  12±2به مدت 

های حاضر در محدوده شمال و غرب مطالعه گله

های بین جزایز قشم و هنگام( جزیره هنگام )آب

  پرداخته شد.

-در مطالعه حاضر از دوربین فیلمبرداری، عکاسی، دو

کننده نام  که بیانو از فرم مشخصات  GPSچشمی، 

گونه، نام علمی، تاریخ، زمان، موقعیت جغرافیایی، 

تعداد، فاصله از قایق، آب و هوا و غیره می باشد جهت 

 ,Al Gheilani) ثبت اطالعات میدانی استفاده گردید

2007-2008.) 

 

 
 .جزایر قشم و هنگام( حد فاصلهای )آب مورد مطالعه منطقه نقشه -1شکل 

 

های های تهیه شده از دلفینها و عکسبا بررسی فیلم

های حاضر در منطقه مورد مطالعه و با استفاده از کلید

-شناسایی موجود در کتاب راهنمای شناسایی گونه

و  1339 هایسال های پستانداران دریایی جهان

 Waerebeek 1های دکتر همینطور راهنمایی و 2222

 های مشاهده شده انجام گرفت.شناسایی گونه

                                                           
1-Peruvian Centre for Cetacean Research Centro Peruano 

de Estudios Cetológicos (CEPEC). 

 خلیج فارس

ندریای عما  

 هنگام

 قشم
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مناطق ساحلی در  منطقه مورد مطالعه از معدود

رود که در طول سال مار میاستان هرمزگان به ش

ها های توریستی جهت مشاهده دلفینتوسط شناور

شغل قایقرانان بخش . گیردقرار میمورد استفاده 

کند که روزانه به ایجاب میدر این منطقه گردشگری 

ها به طور تجربی ها بروند و از رفتار آنتماشای دلفین

ای به همین دلیل پرسشنامه کنند.اطالعاتی کسب 

تا از تجربه قایقرانان برای  (2)شکل  تهیه گردید

. پرسشنامه توسط صد برداری گرددبهرهنتیجه بهتر 

دراز و کندالو تکمیل نفر از قایقرانان دو اسکله شیب

آمده برای هر سوال  های به دست. از پاسخگردید

و در به دست آمد  SPSSافزار از طریق نرم میانگین

مودار مربوط به هر سوال رسم ن Excel 2013افزار نرم

 .گردید

 
 فرم پرسشنامه ارائه شده به صیادان و قایقرانان منطقه مورد مطالعه. -2شکل 

 

 نتایج. 3

های تهیه شده در با توجه به مشاهدات و عکس و فیلم

و  1939 سال بانآ هایدر ماه منطقه مورد مطالعه

راس از  19/29±13/1تعداد  1931فروردین سال 

گونه دلفین بینی بطری اقیانوس هند و آرام شمارش 

  ارائه شده است. 1و ثبت شد که نتایج آن در جدول 

در طی مطالعه حاضر با توجه به هم شکل بودن 

ها هستند( ها تا حدودی کوچکتر از نرجنسیتی )ماده

تی گونه میسر نبود اما با توجه امکان شمارش جنسی

ها در به تولد نوزادان در گله امکان تخمین زایمان

 های مشاهده به ثبت رسید.زمان
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شمارش گله و تعداد دلفین بینی بطری اقیانوس هند  -1جدول 

 و آرام

های ماه

 دریاییگشت

مشاهده گله دلفین 

 بینی بطری

تعداد 

 گله

میانگین تعداد 

 افراد

 19/22±31/1 2 * آبان

 - - - بهمن

 19/21±33/1 2 * فروردین

 - - - اردیبهشت

 

های مشاهده شده که مشاهدات میدانی گله اساسبر

 شد همراه بامی را شاملراس  19/29±13/1 میانگین

نوزاد تازه متولد شده در فروردین ماه  2و  گوساله 9

 .(2)جدول  آبان و فروردین رویت گردید بودکه در ماه

و همکارانش در سال  Jeffersonاساس مطالعات بر 

 ی بینی بطری اقیانوس هند و آرام نرهادلفین 2222

گیری یا تولید مثلی به منظور جلب در فصل جفت

ها پردازند که آثار آن روی بدن آنجفت، به جدال می

قابل رویت است. این آثار موجود بر روی پوست 

طقه مورد در من 1931ها در فروردین ماه دلفین

  (.1 )شکل نمایان بود مطالعه به وضوح

 

دلفین بینی بطری  تولید مثل و حضور نوزاد در گله -2جدول 

 های آبان و فروردین.در منطقه مورد مطالعه در ماه

های مشاهده گله ماه

 دلفین بینی بطری

رفتار 

 مثلیتولید

نوزاد تازه 

 متولد شده

 گوساله

 9 - - آبان

 1 2 * فروردین

 

اساس نظر سنجی و فرم سواالت مربوطه و در نهایت بر

ها ها، مشاهده گوساله در گلهنتایج حاصل از پاسخ

( رسم 9شد و بر این اساس نموداری )شکل  مشخص

گردید. فروردین ماه بیشترین پاسخی بود که به این 

سوال داده بودند اما در تمام ایام سال گوساله در گله 

 شود.مشاهده می

ولوژیکی در پستانداران دریایی شناسایی مورفروش 

گیرد. با توجه به های شناسایی انجام میاساس کلیدبر

رنگ بدن، طول پوزه، باله پشتی، شدت و نوع خارج 

توان گونه دن هوا از سوراخ تنفسی و غیره میش

در مطالعه حاضر گله  مشاهده شده را شناسایی کرد.

مطالعه را از لحاظ های موجود در منطقه مورد دلفین

اندازه پوزه، فرم باله پشتی، الگوی رنگی بدن و نیز 

های زیر شکم که در این گونه بعد از بلوغ جنسی لکه

آیند مورد بررسی قرار گرفتند. کشیدگی پوزه پدید می

(، داسی شکل بودن باله پشتی تمام افراد 1)شکل 

های زیر ( و لکه7(، الگوی رنگی بدن )شکل 1)شکل 

 Tursiops aduncusهای شناسایی م که از کلیدشک

 است در مشاهدات میدانی به وضوح مشاهده گردید.

 

 
حضور نوزاد دلفین بینی بطری در گله بر اساس  -9شکل 

ها در فرم پرسشنامه تکمیل گردیده در حد فاصل جزایر پاسخ

 قشم و هنگام

 

گله  2اساس مشاهدات میدانی با توجه به شکل بر

بطری در شمال، شمال غرب و غرب های بینیدلفین

جزیره هنگام و جنوب جزیره قشم قابل مشاهده 

های بینی بطری در آب های پراکنش دلفینبودند. 

جزایر قشم و هنگام در مشاهدات میدانی مشخص 

 .(2)شکل گردید
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 ر قشم و هنگامجزای حد فاصلر ها دجدال نر هند و آرام ناشی ازبطری اقیانوس های پوستی در گونه دلفین بینیخراش -1شکل 

 

 
 )عکس از نگارنده(. فاصل جزایر قشم و هنگام حدبطری اقیانوس هند و آرام در نمای روستروم کشیده دلفین بینی -1شکل 

 

 
 نگارنده(.)عکس از فاصل جزایر قشم و هنگام  حدبطری اقیانوس هند و آرام در فین بینیباله پشتی داسی شکل دل -1شکل 

 
 )عکس از نگارنده(.جزایر قشم و هنگام  حد فاصلبطری اقیانوس هند و آرام در رنگی بدن دلفین بینی الگوی -7 شکل
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 جزایر قشم و هنگام  حد فاصلهای بینی بطری در نقشه پراکنش گله دلفین -2شکل 

 

 بحث و نتیجه گیری. 4

دریایی های مختلف پستانداران برای شناسایی گونه

از طریق توان میژیکی غیر از شناسایی مورفولوبه

-گیری جمجمه و مشخص کردن اندازه قسمتاندازه

 ها وهای مختلف آن مثل طول روستروم، تعداد دندان

برد. بر اساس نیز به نوع گونه پی هاسایر ویژگی

های بر روی جمجمه ،مطالعات محققین مختلف

های ط زیست استانها و ادارات محیموجود در موزه

-ساحلی بوشهر و هرمزگان و پس از بررسی و اندازه

ها همگی نظر یکسانی ارائه دادند و نتیجه گیری آن

-های بینیها متعلق به دلفینجمجهگرفتند که این 

 Robineau and) باشندمی بطری اقیانوس هند و آرام

Fiquet, 1996; Ross, 1984; Wang et al, 2000.) 

و  1379های در سال Gihrو  Pilleriهم چنین 

های بطری را در آبهای بینیحضور گله دلفین 1371

بین جزایر قشم و هنگام، اطراف جزیره الرک و جنوب 

. (Culik, 2004) به ثبت رساندندشرقی جزیره قشم 

اساس خصوصیات مورفولوژیکی، در مطالعه حاضر بر 

 Waerebeekد دکتر و تائیهای شناسایی کلید

های دلفین یگله بازان در پرومطالعات آب ارشناسک

مطالعه متعلق به گونه دلفین حاضر در محدوده مورد 

. حضور گله باشندمیبطری اقیانوس هند و آرام بینی

بطری اقیانوس هند و آرام در شمال، بینیهای دلفین

و جنوب جزیره قشم شمال غرب و غرب جزیره هنگام 

 به ثبت رسید.

 2223و همکارانش در سال  Perrinطالعات اساس مبر

زمانی که  بطری اقیانوس هند و آرامهای بینیدلفین

الی  9کنند و تا درجه حرارت آب باال است زایمان می

در مطالعه مانند، سالگی نوزاد در کنار مادر خود می 1

ها در حاضر نیز در تمامی طول دوره بررسی گوساله

با توجه به این که نوزاد  .کنار مادر خود مشاهده شدند

گرم  و طولی کیلو 11-3تازه متولد شده وزنی حدود 

( و Perrin and Thewissen, 2009متر دارد ) 1حدود 

-ها پیروی نمیاز الگوی رنگی مادر خود و سایر دلفین

گوساله از نوزاد به ( Jefferson et al., 2008کند )

ضور حباشد عالوه بر این میراحتی قابل تشخیص 

نوزاد تازه به دنیا آمده در گله نشان دهنده فصل تولید 

در طی این مطالعه دوبار نوزاد تازه متولد . استمثلی 

شده در فروردین ماه و در دو روز پشت سر هم 

ماه  فروردینمطالعه حاضر در در  .گردیدمشاهده 

هایی بر روی پوست مشاهده هایی با خراش دلفین

 و هم چنین 2221در سال  Culikبه گفته که  ندشد

زمان ی نشانه 2222همکارانش در سال  Jeffersonو 

و با توجه به این که زمان  می باشدگیری جفت

های دلفین گله

بینی بطری مشاهده 

 شده
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ماه است  12تا  11بارداری در این گونه بین 

(Jefferson et al., 2008 ،)بر این اساس فصل جفت-

گیری در این گونه از اواخر اسفند تا اواخر فروردین 

در سال  Culikبر اساس مطالعات  ید.تعیین گرد

بطری اقیانوس هند و های بینیمعموال دلفین 2221

های کمتر نفر تا گروه 122های بیش از آرام در گروه

ها هشوند. در مطالعه حاضر گلشاهده مینفر م 22از 

( مشاهده 19/29±13/1)میانگین نفر 99تا  11بین 

 گردیدند.
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Abstract 

To investigate some bioecological parameters of dolphins between Qeshm and Hengam 

Islands waters, the present field study was started on November 2014 and finished on may 

2015. During this study morphological features of individuals, within dolphin groups, 

distribution and reproduction of the Indo-Pacific Bottlenose dolphin (Tursiops aduncus) and 

their activities at the sea surface were registered using  

camera systems. At the same time a field questioner form was design to collect the local 

fisherman informations regarding to dolphins’ behaviors in the region. During this study one 

dolphin species namely Tursiops aduncus (Indo-Pacific Bottlenose Dolphin) was identified. 

The breeding period of Indo-Pacific Bottlenose dolphin was in spring season and a newborns 

were observed in April 2015. According to field observations, the mean number of Indo-

pacific Bottlenose dolphin groups was 23/13±5/49 with 2 newborns in April 2015. 
 
Keywords: Indo-pacific bottlenose dolphins, Bioecological parameters, Persian Gulf, Qeshm Island, 

Hengam Island
i
. 

 

Table. 1 Aggregation counting and numbers of Tursiops aduncus. 

Table. 2 Reproduction and dolphin calf in aggregation in the study area (Aban and Farvardin months). 

Figure. 1 Map of study area (Qeshm and Hengam Islands waters) 

Figure. 2 Question form presented for fishermen and boat mans in the study area 

Figure. 3 Stay of dolphin calf in herd according to questioner form in the study area. 

Figure. 4 Skin crashes in Indo-Pacific Bottlenose dolphin as a result of the controversy of males in the 

study area (Photographer: H-Ali Abedi). 

Figure. 5 Figure of elongate rostrum of Indo-Pacific Bottlenose dolphin in the study area 

(Photographer: H-Ali Abedi). 

Figure. 6 Sickle-shape dorsal fin of Indo-Pacific Bottlenose dolphin in the study area (Photographer: 

H-Ali Abedi). 

Figure. 7 Body color pattern of Indo-Pacific Bottlenose dolphin in the study area (Photographer: H-Ali 

Abedi). 

Figure. 8 Distribution map of Indo-Pacific Bottlenose dolphin in the study area. 
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