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درخصوصآببازسانانIOTCالزامات

هستندکهانتظاریمرود یناقداما�ت )IOTC  *)CMMs،مواردزیرازمهم�ت ومدیری�ت باتوجهبهاقداماتحفاظ�ت
ان/ناظراندرارتباطباآببازسانانانجامدهند: ماهیگ�ی

طرایحشدهاندبایداستفادەشوند. ن انداخ�ت 1.دستگاههایجمعآوریمایهکهبرایکاهشبروزاشتباەدربهگ�ی
ینبایدعمدًاتورکیسهای هایماهیگ�ی توررؤیتشدەباشد،کش�ت ن وعبهکارگذاش�ت 2.چنانچهحیوانقبلاز�ش

ند. ایستادەرادرمنطقهIOTCدراطرافیکآببازبهکارب�ب
بایدهمهاقداماتالزمومعقول عمدیدرتورکیسهایایستادەبهدامافتاد،ناخدایکش�ت 3.اگریکآببازبهطورغ�ی

درنظرداشتهباشد. ن خدمهران�ی حالایم�ن ن د،امادرع�ی رابرایاطمینانازآزادسازیایمنآنآببازسانبهکارگ�ی
انبایدهرگونهگرفتاریاینحیواناتدرتورهایکیسهایایستاده،یاهرگونهفعلوانفعالدیگرباسایر 4.ماهیگ�ی

ثبتوقایعیاناظرانگزارشدهند.اطالعاتزیربایدثبتشوند: ی،ازطریقدف�ت ابزارآالتماهیگ�ی
گونه)درصورتشناختهشدن(؛ .i
تعدادگونههایمنحرصبهفرد؛ .ii

وعلتوقوع.
گ

حمخترصیازفعلوانفعال،اعمازجزئیاتمربوطبهچگون� �ش .iii
محلفعلوانفعال؛ .iv

آزادسازیامن؛و ن اقداماتانجامشدەبرایتضم�ی .v
مرد.

ً
حیوانهنگامآزادسازی،ازجملهاینکهآیاآبباززندەآزادشد،امامتعاقبا ارزیا�ب .vi

اتIOTCبرریسکنید( *)توصیهیمشودکهساالنهتغی�ی
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شاخهبندیگونهها
کــدفائــو:درگوشــهبــاالیســمتراســتصفحــهمربــوط

بــههــرگونــهبــهایــنصــورتنمایــشدادەیمشــود:
:WoRMS شناسهIDعلمزیس�ت

یــا مشــکوک شناختهشــده، توزیــع  توزیــع: نقشــههای
اســتنبایطازهــریــکازگونههــادرناحیــهIOTCبــهرنــگ

اســت. درنقشــهنشــاندادەشــدە آ�ب

 ن یهــایطــویلگونههــابــهفاصلــهبــ�ی طــول:همــهاندازەگ�ی
پــوزەتــاشــکافموجــوددردمبالههــادرخــطمســتقیماطــالق

انــدازەبــرایگونههــاثبــتشــدەاســت. یمشــودوحداکــ�ث

راهنمایکمیکشناسا�ی
ســازماندیهراهنمــا:گونههــابــراســاسریختشــنایسو/یــا
ردهبندیدرقالبگروههایمختلفسازماندیهیمشوند
نهــا،گرازماهیــان، دلف�ی منقــاردار، نهنگهــای مثــال )بــرای
ه(.ایــنصفحــهبــرای دنــدان،ســیاهمایهوغــ�ی نهنگهــای�ب

کمــکبــههدایــت�یــعنشــاندادەشــدەاند.

نحوەاستفادەازاینراهنما

DBO
123456

رنــگ بــرریس هنــگام آببازســانان  شناســا�ی در  رنــگ:
یمتواندبسیارمفیدباشد،باوجوداین،بسیاریازرنگها
پــسازمــرگبــه�عــتمحــویمشــودودرزمــانبــرریسدر
حیــواندرنــور ن مناطــقدوردســتیــادرصــورتقــرارداشــ�ت
 ضعیــفممکــناســتکــدرشــود.بنابرایــن،هنــگامشناســا�ی

آببازســانان،رنــگبایــدبــااحتیــاطاســتفادەشــود.

مــردهایکــه حیوانــات  شناســا�ی بــرای  مــردە: حیوانــات
یمتوانبهطورمســتقیمآنهاراموردبرریسقرارداد،تعداد
نهــایزیــرگلــووخصوصیــاتواالنــه دندانهــا،تعــدادچ�ی
گونههــا شناســا�ی تســهیل و محــدودکــردن بــرای یمتوانــد

بســیارمفیــدباشــد.

یــد. ازحیوانــاتمــردەعکــسبگ�ی ن عکسهــا:پیــشازهــرچــ�ی
تشــخییص، هــای

گ
ویژ� همــه ،� از مختلــف زوایــای از

یــد. آســیبهاوکلبــدنعکــسبگ�ی
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مع�نواژەمع�نواژە

(کهواالنه ن اکم،مومانند)کرات�ی صفحاتساختهشدەازموادم�ت
دندان درکنارهمازسقفدهاننهنگهای�ب بهصورتردی�ن
غذایمشوند ن ونرف�ت آویزانهستند،وبهمانندالکمانعازب�ی

دهانکهدنداندرآنقراردارد.درفک ن بخشهایباالوپای�ی
معمواًلدوردیفدندان ن نهنگهایدنداندار،فکباالوپای�ی

)چپوراست(دارند

نهنگهایدنداندارراتشکیلملونپوزەمنقار کهپیشا�ن تودهایازبافتچر�ب
یمدهدواعتقادبرایناستکهوظیفهآنمتمرکزکردنصدا

است برایپژواکیا�ب

در�نهنگ،کهمحلکالوس پینهتشکیلشدەازبافتسفتوکراتی�ن
تعدادزیادیازشپشهاینهنگاست

گ
زند�

منقارمانندکهدرقسمتجلویجمجمهیا�یکپوزە
گ

ونزد� ب�ی
آببازدیدەیمشود

ەرنگکهباخیطواضحازقسمتهایروشنترپوششپشت پشتت�ی
پهلوهایحیوانمتمایزیمشود

ودمبالههاساقهدیم بالهپش�ت ن ازبدنب�ی بخ�ش

بدنبالهپش�ت نهایزیرگلوبالهموجوددرباالیقسمتپش�ت دندانشیارها/چ�ی نهایطویلکهدریکراستااززیردهاننهنگهای�ب چ�ی
یامنقاردارتاشکمشانکشیدەشدهاند

.دایسشکل ن ،ومعمواًلنوکت�ی [بهشکلداس،منح�ن سمتردیف]دندا�ن ن سمتچپ،پای�ی ن دندانهایموجوددرفکپای�ی
راست،فکباالیسمتچپیاباالیسمتراستنهنگ

دنداندار
پهنپستانداردریا�یبالههایسینهای کاماًلمتمایزازهم،کهمعمواًلدرسهقسم�تاندامجلو�ی سهقسم�ت

گ
طرحرن�

ەو نهت�ی ن ه،درقسمتزیرروشن،ودرطرف�ی قسمتباالت�ی
نهروشناست

ندمبالهها یکنهنگیادلف�ی هایزگیلماننددماف�ت
گ

کوچکوگردبرآمد�
گ

یابرآمد�
گ

برجست�

واژەنامهاصطالحات
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نها  دلف�ی

نهنگهایمنقاردار

نهنگهای

نها)صفحات20-8( مشخصاتعمویمدلف�ی
) •دارایاندازەکوچکتامتوسط)1-10م�ت

•دارایدندانهایمخرویطپرتعداد
•اغلبدارایمنقارمتمایز

متمایزبااندازەمتفاوت •اغلبدارایبالهپش�ت
•اندازەگروەکوچکتابسیاربزرگ

•داراییکسوراختنف�

مشخصاتعمویمنهنگهایمنقاردار)صفحات32-28(
) •دارایاندازەمتوسط)4-13م�ت

•دارایمنقارمتمایز
بهاندازەدوسومطولبدناز�فاصلهدارد •دارایبالهپش�ت

ند •دارایبالههایسینهایکوچکدرگودیهایموجوددرپهلویبدنجایمگ�ی
•دارایدوشیارکوتاەزیرگلو

•سفردرقالبگروههایکوچک
•دارایدمبالههایبدونشکافمیا�ن

بیشاز1ایل2جفتدنداندرفکپایی�ن ن •نداش�ت

دندان  مشخصاتعمویمنهنگهای�ب
)صفحات45-36(

) •دارایاندازەبسیاربزرگ)4-33م�ت
•دارایدوسوراختنف�

•بدوندندان
•دارایصفحاتواالنهدرفکباال

کوچک،یافاقدبالهپش�ت •دارایبالهپش�ت
ًا،امانههمیشه،مهاجرند •اک�ث

مشخصاتعمویمسیاەمایه)صفحات27-22(
) •دارایاندازەمتوسط)3-7م�ت

•بدوننوک
•دارایچندیندندانمخرویطکلفت

ە •دارایرنگت�ی
بزرگ •دارایبالهپش�ت

•اغلبدارایبخشهایسفیدرنگرویسینه

سیاهمایه

ریختشنایسآببازسانان
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Tursiops truncatus
DBOSP:Tursión

FR:Granddauphin
JA: ハンドウイルカ
CH: 普通宽吻海豚

 طول:3.8م�ت حداک�ث

هایتشخییصکلیدی:
گ

ویژ�
یبزرگوتنومند خاکس�ت ن 1.دلف�ی

ازملونجداشدەاست ن کهبهوسیلهچ�ی 2.دارایمنقارکوتاەوپه�ن
دایسشکلدرنزدی�میانهبدن 3.دارایبالهپش�ت

کهدرزیررفتهرفتهکمرنگتریمشود ەمایلبهآ�ب یت�ی
4.رنگ:خاکس�ت

5.دندانها:18-27دنداندرهرردیف

2

3

4

137111

ها
ن
ی

�
لف
د

پوزەبطریمعمویل ن دلف�ی EN:CommonBottlenoseDolphin
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 طول:2.7م�ت حداک�ث

Tursiops aduncus
DBZ

JA:ミナミハンドウイルカ
CH:印度 - 太平洋瓶鼻海豚

هایتشخییصکلیدی:
گ

ویژ�
یبااندازەمتوسط خاکس�ت ن 1.دلف�ی

ازملونجداشدەاست ن کهبهوسیلهچ�ی 2.دارایمنقارمتوسطوپه�ن
T. truncatusپهنتروشکلدایسمالیمتردرمقایسهبا ن ازپای�ی 3.دارایبالهپش�ت
یکهرفتهرفتهکمرنگتریمشودوخالهایریزیدرزیر خاکس�ت

ً
4.رنگ:تقریبا

شکمدارد
5.دندانها:21-29دنداندرهرردیف

2

3

4

254983
SP:DelfínmulardelIndo-Pacífico
FR:Granddauphindel’indo-pacifique

ها
ن
ی

�
لف
د

پوزەبطریهند-آرام ن دلف�ی EN:Indo-PacificBottlenoseDolphin
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DPN
Stenella attenuata

SP:estenelamoteada,delfinmanchadopantropical
FR:dauphintachetépantropical

 طول:2.6م�ت حداک�ث

هایتشخییصکلیدی:
گ

ویژ�
باریکتر ن 1.دلف�ی

2.دارایپوزەبلندبالبهایسفید
دایسشکلبسیارباریک 3.دارایبالهپش�ت

وعیمشودوتازیرباله 4.دارایپوششپشتمتمایزکهازباالیچشم�ش
یمآید ن پای�ی پش�ت

5.دارایخالهایسفیدگوناگونوگایهاوقاتبدونخال
6.دندانها:34-48دنداندرهرردیف

2

3

4 5

137105JA:マダライルカ
CH:泛热带斑海豚

ها
ن
ی

�
لف
د

ی خالدارگرمس�ی ن دلف�ی EN:PantropicalSpottedDolphin
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Stenella longirostris
SP:estenelagiradora,delfingiradora
FR:dauphinàlongbec
JA: ハシナガイルカ
CH:飞旋海豚

طول:2.3م�ت حداک�ث

هایتشخییصکلیدی:
گ

ویژ�
کوچکباریک ن 1.دلف�ی

2.دارایپوزەباریکبسیاربلند
شکل کوچکومثل�ث 3.دارایبالهپش�ت

هتردرباال،روشنتردرزیر ،ت�ی 4.رنگدارایطرحسهقسم�ت
ە ەکشیدەشدەازچشمتابالهسینهایولبهایت�ی 5.داراینوارت�ی

6.دندانها:40-62دندانکوچکدرهرردیف

2
5

4

3

DSI
137109

ها
ن
ی

�
لف
د

فرفرە ن دلف�ی EN:SpinnerDolphin
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Stenella coeruleoalba
DST

هایتشخییصکلیدی:
گ

ویژ�
ازملونجداشدەاست ن 1.دارایمنقارمتوسیطکهبهوسیلهچ�ی

تشخییص:
گ

2.طرحرن�
یتازیرستونفقرات، i(داراینوارزبانهایشکلخاکس�ت
ەکشیدەشدەازچشمتابالهسینهایو ii(داراینوارت�ی

ەازکنارچشمدرامتدادپهلو iii(داراینوارت�ی
3.دندانها:40-55دنداندرهرردیف

SP:estenelalistada,delfinlistado
FR:dauphinbleuetblanc
JA:スジイルカ
CH:条纹的海豚

1

2i

2ii

2iii

طول:2.6م�ت حداک�ث

137107

ها
ن
ی

�
لف
د

نواری ن دلف�ی EN:StripedDolphin
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طول:2.6م�ت حداک�ث

Delphinus delphis*
DCOSP:Delfincomúnderostrolargo

FR:Dauphincommun
JA:マイルカ
CH:普通海豚

هایتشخییصکلیدی:
گ

ویژ�
1.دارایمنقارفوقالعادەبلند
2.دارایملونتختشیبدار

ەبهشکلVزیربالهپش�ت یت�ی خاکس�ت
گ

3.دارایطرحرن�
وچشم بالهپش�ت ن بزرگدرپهلوب�ی 4.دارایلکهکرم/طال�ی

5.دندانها:54-67دنداندرهرردیف
* D. d. tropicalisوD. d. delphisدراقیانوسهندوجوددارند

1

2 3
4

137094
ها
ن
ی

�
لف
د

معمویل ن دلف�ی EN:CommonDolphin
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Lagenodelphis hosei
FRDSP:delfindeFraser

FR:dauphindeFraser
JA:サラワクイルカ
CH:弗雷泽的海豚

طول:2.7م�ت حداک�ث

هایتشخییصکلیدی:
گ

ویژ�
کوتاەوپهن ن 1.دلف�ی

شکل کوچکوعمودمثل�ث 2.دارایبالهپش�ت
3.دارایمنقاربسیارکوتاەامامتمایز

4.داراینوارکشیدەشدەازصورتتامقعد،کهگایهمتمایزنیست
ەکشیدەشدەازدهانتابالهسینهای 5.داراینوارت�ی

6.دندانها:38-44دنداندرهرردیف

2

3
4

5

137099

ها
ن
ی

�
لف
د

فریزر ن دلف�ی EN:Fraser’sDolphin
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Steno bredanensis
RTDSP:esteno,delfindedientesrugosos

FR:sténo
JA: シワハイルカ
CH:粗齿海豚

هایتشخییصکلیدی:
گ

ویژ�
1.دارای�مخرویطباملونشیبدار

دایسشکلبزرگوبرآمده 2.دارایبالهپش�ت
ەوباریکدرپشتدرجلویبالهپش�ت یت�ی 3.دارایپوششپشتخاکس�ت

بهرنگسفید/صور�ت ن 4.دارایشکم،لب،وفکپای�ی
5.دندانها:19-28دنداندرهرردیف
س ومرصن ن نچ�ی 6.دارایدندانهایچ�ی

طول:2.8م�ت حداک�ث

1

2

3

4
4

137110
ها
ن
ی

�
لف
د

دندانسخت ن دلف�ی EN:Rough-toothedDolphin
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Sousa chinensis
DHISP:delpfinjorobadodelIndo-pacifico

FR:dauphinàbossedel’Indo-Pacifique

طول:2.7م�ت حداک�ث

هایتشخییصکلیدی:
گ

ویژ�
1.دارایبدنتنومند

2.دارایمنقاربلندوکاماًلمشخص
پهن ن کوتاەوازپای�ی 3.دارایبالهپش�ت

خالدار یودربزرگسایلصور�ت خاکس�ت 4.رنگ:متفاوت،درجوا�ن
38-29 ن 5.دندانها:فکباال32-38دنداندرهرردیف،فکپای�ی

2

3

4

220226JA:シナウスイロイルカ
CH:印度太平洋驼背海豚

ها
ن
ی

�
لف
د

گوژپشتهند-آرام ن دلف�ی
EN:Indo-PacificHumpbackDolphin
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Sousa plumbea
-SP:delfinjorobadodelOcéanoIndico

FR:dauphinàbossedel’océanIndien

هایتشخییصکلیدی:
گ

ویژ�
1.دارایبدنتنومند

2.دارایمنقاربلندوکاماًلمشخص
پشت

گ
کوچکرویبرآمد� 3.دارایبالهپش�ت

رویبالهپش�ت ی،گایهاوقاتسفید/صور�ت 4.رنگ:قهوەای/خاکس�ت
ن 5.دندانها:فکباال33-39دنداندرهرردیف،31-37درفکپای�ی

طول:2.8م�ت حداک�ث

2

3

4

383586JA:ザトウクジライルカ
CH:印度洋驼背海豚

ها
ن
ی

�
لف
د

گوژپشتاقیانوسهند ن دلف�ی EN:IndianOceanHumpbackDolphin
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Sousa sahulensis
-SP:delfinjorobadoAustraliano

FR:dauphinàbossed’Australie
JA:
CH:澳大利亚驼背海豚

طول:2.7م�ت حداک�ث

هایتشخییصکلیدی:
گ

ویژ�
1.دارایبدنتنومند

2.دارایمنقاربلندوکاماًلمشخص
پهن ن کوتاەوازپای�ی 3.دارایبالهپش�ت

یروشنباکیمسفیدیرویبالهپش�ت 4.رنگ:خاکس�ت
31-34درهر ن 5.دندانها:فکباال31-35دنداندرهرردیف،فکپای�ی

ردیف

3

2

4

816452

ها
ن
ی

�
لف
د

 الیا�ی
گوژپشتاس�ت ن دلف�ی EN:AustralianHumpbackDolphin
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Orcaella brevirostris
IRDSP:delfindeIrawaddy

FR:orcelle,dauphindel’Irrawaddy
JA:カワゴンドウ
CH:伊洛瓦底江海豚

هایتشخییصکلیدی:
گ

ویژ�
1.بدونپوزە؛دارای�پخ

کوچکوگرد 2.دارایبالهپش�ت
3.دارایشیاریدرپشتازگردنتابالهپش�ت

هتراست یروشن،کهدرقسمتباالت�ی 4.رنگ:خاکس�ت
5.دندانها:8-19دنداندرهرردیففکباال،11-18دنداندرهر

ن ردیففکپای�ی

طول:2.75م�ت حداک�ث
2

1

3

4

148732
ها
ن
ی

�
لف
د

پوزەکوتاە
گ

نهنیک ن دلف�ی EN:IrrawaddyDolphin
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Orcaella heinsohni
IDBSP:delfindelHeinsohn

FR:orcelled’Australie
JA:オーストラリアカワゴンドウ
CH:澳大利亚鹬鳍海豚

طول:2.7م�ت حداک�ث

هایتشخییصکلیدی:
گ

ویژ�
1.بدونپوزە،دارای�پخ

کوچکوگرد 2.دارایبالهپش�ت
3.بدونشیاردرپشت

هتراست یروشن،کهدرقسمتباالت�ی 4.رنگ:خاکس�ت
5.دندانها:11-22دنداندرهرردیففکباال،14-19دنداندرهرردیف

ن فکپای�ی

1

23

4

343990

ها
ن
ی

�
لف
د

الیا�ی
پخبالهاس�ت ن دلف�ی EN:AustralianSnub-finDolphin
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Porpoises

Neophocaena phocaenoides
PFISP:marsopalisaosinaleta

FR:marsouinaptère
JA:スナメリ
CH:印度太平洋无翅海豚

EN:Indo-PacificFinlessPorpoise

هایتشخییصکلیدی:
گ

ویژ�
1.دارای�پخ
2.بدونبالهپش�ت

هایزگیلماننددر
گ

هایکوچکیابرآمد�
گ

3.دارایبرجست�
قسمتمرکزیپشت

یروشنمایلبهمش� 4.رنگ:خاکس�ت
5.دندانها:15-22دندانبییلشکلدرهرردیف

طول:1.7م�ت حداک�ث

1

23

4

254985
ان
هی
زما
گرا

بالههند-آرام گرازمایه�ب

21



Orcinus orca
KIWSP:orca

FR:orque
JA:シャチ
CH:逆戟鲸

هایتشخییصکلیدی:
گ

ویژ�
قائمبسیاربلند: 1.بالهپش�ت

درجنسمادە درجنسنرو0.9م�ت 2م�ت حداک�ث
متمایز 2.دارایپوزەپخ،منقارکم�ت

3.دارایطرحسیاەوسفیدمنحرصبهفرد
4.دندانها:10-14دندان/ردیف

طولنر:9.8م�ت حداک�ث

طولجنسمادە:  حداک�ث
 8.5م�ت

1

1

2

2 3

3

137102

یه
ما
یاە
س
/
گ
زر
یب

ها
ن
ی

�
لف
د

نهنگقاتل EN:KillerWhale
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Globicephala macrorhynchus
SHWSP:calderóndealetascortas

FR:globicéphaletropical
JA:コビレゴンドウ
CH:短翅鳍鲸

؛جنسمادە:5.5م�ت طول:جنسنر7.2م�ت حداک�ث

هایتشخییصکلیدی:
گ

ویژ�
1.دارای�گردوگویمانند

فقطبهاندازەیکسومطولبدناز�فاصلهدارد 2.دارایبالهپش�ت
بسیاربزرگاست ن ازپای�ی 3.پهنایبالهپش�ت

یروشن،ومش�مایل 4.دارایلکهلنگریشکلبهرنگخاکس�ت
قهوەایرویسینه

5.حیوانعظیمالجثهوتنومند
6.دندانها:7-9دنداندرهرردیف

1

2
3

4

137096
یه
ما
یاە
س
/
گ
زر
یب

ها
ن
ی

�
لف
د

نهنگخلبانبالهکوتاە EN:Short-finnedPilotWhale
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یه
ما
یاە
س
/
گ
زر
یب

ها
ن
ی

�
لف
د

Pseudorca crassidens
FAWSP:orcafalsa

FR:faux-orque,pseudorque
JA: オキゴンドウ
CH:假虎鲸

هایتشخییصکلیدی:
گ

ویژ�
1.دارایبدنباریکوبلند

2.بدونمنقار،دارای�یگرد
باریک،ارتفاعمتوسط،بانو�اغلبگرد ن :ازپای�ی 3.بالهپش�ت

4.دارایبالههایسینهایقوزداردرلبهجلو
ەیامش� یت�ی 5.رنگ:خاکس�ت

6.دندانها:7-12دنداندرهرردیف

طول:6م�ت حداک�ث

2

3

4

5

137104
نهنگدندانکلفت EN:FalseKillerWhale
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یه
ما
یاە
س
/
گ
زر
یب

ها
ن
ی

�
لف
د

Feresa attenuata
KPWSP:orcapigmea

FR:orquepygmée
JA:ユメゴンドウ
CH:侏儒杀人鲸

طول:2.6م�ت حداک�ث

هایتشخییصکلیدی:
گ

ویژ�
1.بدونمنقار،دارای�یگرد

دایسشکلکهبازاویهنسبتبهپشتباالآمدەاست 2.دارایبالهپش�ت
ەمایلبهمش� یت�ی 3.رنگ:خاکس�ت

یمآید ن پای�ی کهفقطکیمتازیربالهپش�ت 4.دارایپوششپش�ت
5.لبهایسفید

6.دندانها:8-11دندان/ردیفدرفکباال،11-13دندان/ردیف
ن درفکپای�ی

1

2

3

4

5

137095
نهنگقاتلکوتوله EN:PygmyKillerWhale
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یه
ما
یاە
س
/
گ
زر
یب

ها
ن
ی

�
لف
د

Peponocephala electra
MEWSP:calderónpequeňon,delfincabezademelón

FR:péponocéphale,dauphind’Electre
JA:カズハゴンドウ
CH:瓜头鲸

هایتشخییصکلیدی:
گ

ویژ�
شکلازنمایباال 1.بدونمنقار،دارای�مثل�ث

دایسشکلدرمیانهبدن 2.دارایبالهپش�ت
سفیداست ن ن�ی ن 3.دارایلبهایسفید؛نوکفکپای�ی

یمایلبهقهوەایسوختهکهبهزیرباله 4.رنگدارایپوششپشتخاکس�ت
یمآید پش�ت

5.دارایلکهسفیددراندامادراری-تناسیلولکهایلنگریشکلزیرگلو
6.دندانها:20-25دنداندرهرردیف

طول:2.8م�ت حداک�ث
2

1

3

4

5

137103
نهنگکلهخربزەای EN:Melon-headedWhale
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یه
ما
یاە
س
/
گ
زر
یب

ها
ن
ی

�
لف
د

Grampus griseus
DRRSP:delfindeRisso

FR:grampus,dauphindeRisso
JA:ハナゴンドウ
CH:里索的海豚

طول:3.8م�ت حداک�ث

هایتشخییصکلیدی:
گ

ویژ�
1.دارای�پخ،بدونمنقار

عمودیدرجلویپیشا�ن ن 2.دارایچ�ی
دایسشکلبسیاربلند 3.دارایبالهپش�ت

4.دارایخطدهان�باال
ەبهسفیدبهدلیلوجودجایزخم یت�ی 5.رنگ:ازرنگخاکس�ت

ن 6.دندانها:2-7درهرطرففکپای�ی

1
2

3

4

5

137098
یونس ن دلف�ی EN:Risso’sDolphin
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Beaked whales

Ziphius cavirostris
SP:zifiodeCuvier,ballenapicudadeCuvier
FR:ziphius,baleineàbecdeCuvier
JA:アカボウクジラ
CH:库维尔的喙鲸

BCW

هایتشخییصکلیدی:
گ

ویژ�
متمایز 1.دارایمنقارکوتاەکم�ت
�باال 2.دارایخطدهانمنح�ن

درپشت�
گ

کیمشیبداروفرورفت� 3.دارایپیشا�ن
4.دارایشیارهایجفتوVشکلزیرگلو

کوچکودایسشکلکهبهاندازەدوسومطولبدنازپوزە 5.دارایبالهپش�ت
فاصلهدارد

ی،کهدراطراف�روشنتراست 6.رنگ:قهوەایمایلبهقرمز/خاکس�ت
رویبدن ەدورچشم،ولکههایخطخیطوبییصن 7.دارایقسمتهایت�ی
ن 8.دندانها:فقطدرجنسنر-یکجفتدندانمخرویطدرنوکفکپای�ی

طول:9.8م�ت حداک�ث

1
2

3

4

5

67

137127

دار
ار
نق
م
ی
ها
گ
هن
ن

نهنگغازمنقار EN:Cuvier’sBeakedWhale
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Hyperoodon planifrons
SRWSP:ballenanarizdebotelladelsur

FR:hyperoodonaustral
JA:ミナミトックリクジラ
CH:南部宽吻鲸

طول:7.8م�ت حداک�ث

هایتشخییصکلیدی:
گ

ویژ�
عمودوملونگویمانند 1.دارایپیشا�ن

2.دارایمنقارمتمایز
3.دارایشیارهایجفتوVشکلزیرگلو

کوچک،برآمدەودایسشکلکهبهاندازەدوسومطولبدن 4.دارایبالهپش�ت
ازپوزەف

ی/قهوەایروشن،کهروی�وزیرآنروشنتراست 5.خاکس�ت
ن 6.دندانها:فقطدرجنسنر-یکجفتدنداندرنوکفکپای�ی

2

1

3

4

5

343900
دار
ار
نق
م
ی
ها
گ
هن
ن

نهنگپوزەبطریجنو�ب EN:SouthernBottlenoseWhale
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Indopacetus pacificus
SP:zifiodeLongman
FR:baleineàbecdeLongman
JA:ロングマンオウギハクジラ
CH:朗曼的喙鲸

BNW

هایتشخییصکلیدی:
گ

ویژ�
شیبدار

ً
تقریبا 1.دارایمنقارمتمایزوپیشا�ن

درمقایسهباسایرنهنگهایمنقاردار بزرگ�ت 2.دارایبالهپش�ت
3.دارایشیارهایVشکلرویگلو

یمایلبهآ�ب
4.رنگ:قهوەایبهخاکس�ت

ەکشیدەشدەازبالههایسینهایتاچشموسوراخ 5.دارای�روشنونوارت�ی
تنف�

ن درنوکفکپای�ی 6.دندانها:یکجفتدندانبییصن

طول:9م�ت حداک�ث

1

2

3

4

5

231418

Be
ak

ed
 W

ha
le

s

نوکنهنگالنگمن EN:Longman’sBeakedWhale
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Mesoplodon grayi
BYWSP:zifiodeGray

FR:baleineàbecdeGray
JA:ミナミオウギハクジラ
CH:灰色的喙鲸

طول:5.5م�ت حداک�ث

هایتشخییصکلیدی:
گ

ویژ�
1.دارایمنقارسفیدبسیارباریکوبلند،وخطدهانصاف

کوتاەوشیبدار 2.دارایپیشا�ن
گ3.دارایشیارهایجفتوVشکلزیرگلو

یباجایزخموخراشید� 4.رنگ:تاحدزیادیخاکس�ت
5.دندانها:17-22جفتدندانکوچکدرپشتفکباال

ن دروسطفکپای�ی 6.فقطدرجنسنر:دودندانمثل�ث

1
2

3

4

134124
دار
ار
نق
م
ی
ها
گ
هن
ن

نوکنهنگگری
EN:Gray’sBeakedWhale
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Mesoplodon densirostris
SP:zifiodeBlainville,ballenapicudadeBlainville
FR:baleineàbecdeBlainville
JA:コブハクジラ
CH:布兰维尔的喙鲸

BBW

هایتشخییصکلیدی:
گ

ویژ�
قویسشکلوبلند ن 1.دارایفکپای�ی

2.دارایشیارهایجفتوVشکلزیرگلو
یمایلبهقهوەای؛باجایزخمبسیاررویبدنجنسنر 3.رنگ:خاکس�ت
ونزدەاست 4.فقطدرجنسنر-قویسفکصافشدە،وعاجازآنب�ی

چسبهاپوشیدەیمشوند 5.عاجهااغلبباکش�ت

طول:4.7م�ت حداک�ث

1
2

35 ,4

137122
نوکنهنگبلنویل EN:Blainville’sBeakedWhale

32

دار
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م
ی
ها
گ
هن
ن



Physeter macrocephalus
SPWSP:cachalote

FR:cachalot
JA:マッコウクジラ
CH:抹香鲸

طول حداک�ث
، جنسنر:19.2م�ت
جنسمادە:12.5م�ت

هایتشخییصکلیدی:
گ

ویژ�
1.دارای�بزرگچهارگوش

2.دارایسوراختنف�اند�مایلبهسمتچپ
باریکوآویزان ن 3.دارایفکپای�ی

گردوکمارتفاع پش�ت
گ

4.دارایبرآمد�
هایکوچکرویساقهدیم

گ
5.دارایبرجست�

6.رنگ:تاحدزیادیمش�
ن 7.دندانها:18-26دنداندرهرردیففکپای�ی

1
2

3

4
5

6

137119
�ب
عن
ی
ها
گ
هن
ن

نهنگعن�ب EN:SpermWhale
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Kogia breviceps
SP:cachalotepigmeo
FR:cachalotpygmée
JA: コマッコウ
CH:侏儒抹香鲸

PYW

هایتشخییصکلیدی:
گ

ویژ�
کوچکوآویزان ن 1.دارایفکپای�ی

2.دارای�پخوبدنتنومند
3.دارایبالههایسینهاینزدیکبه�

کاماًلدایسشکل 4.دارایبالهپش�ت
پشت درنقطهمیا�ن 5.دارایبالهپش�ت

بهرنگروشنپشتچشم 6.داراینشانمنح�ن
ن درهرردیففکپای�ی ن 7.دندانها:12-16دندانبلندوت�ی

طول:3.8م�ت حداک�ث

1

2

3

4
5

6

137113

�ب
عن
ی
ها
گ
هن
ن

ریزقد نهنگعن�ب EN:PygmySpermWhale
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EN:DwarfSpermWhale

Kogia sima
DWWSP:cachaloteenano

FR:cachalotnain
JA:オガワコマッコウ
CH:矮小的抹香鲸

طول:2.7م�ت حداک�ث

هایتشخییصکلیدی:
گ

ویژ�
کوچکوآویزان ن 1.دارایفکپای�ی

2.دارای�پخوبدنتنومند
3.دارایبالههایسینهایپخدرنزدی��

پشت درستدرنقطهمیا�ن 4.دارایبالهپش�ت
بهرنگروشنپشتچشم 5.داراینشانمنح�ن
ن 6.دندانها:7-12دنداندرهرردیففکپای�ی

1

2

3

4

5

159025
�ب
عن
ی
ها
گ
هن
ن

کوتوله نهنگعن�ب
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Baleen whales

EUA

طول:17م�ت حداک�ث

SP:ballenafrancaaustral
FR:baleineaustrale,baleinefranchaustrale
JA:ミナミセミクジラ
CH:南方的右鲸Eubalaena australis

هایتشخییصکلیدی:
گ

ویژ�
1.دارایخطدهانقویسشکل

شکل /بادبز�ن ودارایبالههایسینهایپارو�ی 2.بدونبالهپش�ت
3.دارای�یبهاندازەیکسومطولکلبدن
صاف 4.دمبالههایبسیارپهن،بالبهپش�ت

5.دارایکالوسروی�
6.رنگ:مش�بالکههایسفیدرویشکم

؛به 3م�ت 7.واالنه:200-270صفحهواالنهبلندوباریکبهطولحداک�ث
یروشنکهبهمش� ەمایلبهمش�باشانههایخاکس�ت یت�ی رنگخاکس�ت

یمگراید

1
2

2

5

4
6

220222

ان
ند
د

�ب
ی
ها
گ
هن
ن

نهنگشکارجنو�ب
EN:SouthernRightWhale
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EN:PygmyRightWhale CPM

طول:6.5م�ت حداک�ث

SP:ballenafrancapigmea
FR:baleinepygmée
JA:コセミクジラ
CH:俾格米右鲸Caperea marginata

هایتشخییصکلیدی:
گ

ویژ�
1.دارایخطدهانقویسشکل

75%طولبدنازپوزە
ً
دایسشکلکهبهاندازەتقریبا 2.دارایبالهپش�ت

فاصلهدارد
ازیکسومطولبدناست 3.دارای�یکهدرازایآنکم�ت

درپشت� میا�ن
گ

4.داراییکبرجست�
ەدرقسمتباال،کهدرزیرروشنتراست یت�ی 5.رنگ:خاکس�ت

،بهرنگ 68سانتیم�ت 6.واالنه:213-230صفحهواالنهبهطولحداک�ث
سفیدمایلبهزردباشانههایبسیارباریک

1

2
4 5

231424
ان
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گ
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یوزنهنگکوتوله
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EN:BlueWhale BLW

طول:33م�ت حداک�ث
شکلکوتوله:25م�ت

SP:ballenaazul
FR:rorqualbleu,baleinebleu
JA:シロナガスクジラ
CH:蓝鲸Balaenoptera musculus

هایتشخییصکلیدی:
گ

ویژ�
1.دارای�Uشکل)ازنمایباال(

درمرکز�ومحافظبزرگپاششدراطرافسوراخهایتنف�
گ

2.داراییکبرجست�
بسیارکوچککهبهاندازهسهچهارمطولبدنازپوزەفاصلهدارد 3.دارایبالهپش�ت

یروشن خالداروخاکس�ت 4.رنگ:آ�ب
بلندزیرگلوکهتانزدی�نافکشیدهشدهاست ن 5.دارای60-88چ�ی

،باشانههایزبر از1م�ت 6.واالنه:260-400جفتصفحهمش�هرکدامکم�ت
وسخت

1
2

3

4

5

137090

ان
ند
د

�ب
ی
ها
گ
هن
ن

 نهنگآ�ب
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EN:FinWhale FIW

طول:27م�ت حداک�ث

SP:rorcualcomún,ballenadealeta
FR:rorqualcommun
JA:ナガスクジラ
CH:鲸鱼Balaenoptera physalus

هایتشخییصکلیدی:
گ

ویژ�
1.دارای�Vشکل)ازنمایباال(
درمرکز�

گ
2.داراییکبرجست�

بلندترودایسشکلخمیدەتردرمقایسهبانهنگآ�ب 3.بالهپش�ت
هکهرفتهرفتهدرزیرکمرنگتریمشود 4.رنگ:مش�/قهوەایت�ی
سمتراستسفیدرنگ ن ه،فکپای�ی سمتچپت�ی ن 5.فکپای�ی

/زیگزاگرویبدن 6.دارایخطوطپیچپی�چ
بلندزیرگلوکهتانزدی�نافیمرسد ن 7.دارای50-100چ�ی

یمایلبهمش� بهرنگخاکس�ت زیتو�ن8.واالنه:260-480صفحه،بهشانهها�ی ن باخطوطزرد/سفیدیاس�ب

1,2

3
6 4

5
7

?

137091
ان
ند
د

�ب
ی
ها
گ
هن
ن

نهنگتیغباله
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SIW

طول:18م�ت حداک�ث

SP:rorcualsei,ballenasei
FR:rorqualdeRudolphi
JA:イワシクジラ
CH:塞鲸Balaenoptera borealis

هایتشخییصکلیدی:
گ

ویژ�
درزاویهشیبدارازپشت 1.دارایبالهپش�ت

ن نوکت�ی
ً
2.دارایپوزەتقریبا

درمرکز�
گ

3.داراییکبرجست�
هیاقهوەای یت�ی 4.رنگ:خاکس�ت
5.اغلبدارایجایزخمرویبدن

کوتاهزیرگلوکهتاقبلنافادامهدارد ن 6.دارای32-65چ�ی
7.واالنه:219-402صفحهواالنهمش�باشانههای

ی/سفید بسیارباریکخاکس�ت

1

3 ,2
4 5

6

137088

ان
ند
د

�ب
ی
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گ
هن
ن

 نهنگس�ئ EN:SeiWhale
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BRW

طول:16م�ت حداک�ث

SP:rorcualtropical,ballenadeBryde
FR:rorqualdeBryde
JA:カツオクジラ
CH:布赖德的鲸鱼Balaenoptera edeni/brydei complex

هایتشخییصکلیدی:
گ

ویژ�
ومرکز� ن درپای�ی

گ
1.دارایسهبرآمد�

بلندودایسشکل 2.دارایبالهپش�ت
ەدرقسمتباالباچندخراش،کهدرزیرروشنتراست یت�ی 3.خاکس�ت

ه 4.دارایفکولبت�ی
گلوکهتانافیمرسد،یاازآنیمگذرد ن 5.دارای40-70چ�ی

یروشنو 6.واالنه:250-370جفتصفحهواالنهباشانههایخاکس�ت
سخت

1
2

3

4

5

137089
ان
ند
د

�ب
ی
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گ
هن
ن

نهنگبراید
EN:Bryde’sWhale
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BXO

طول:12م�ت حداک�ث

SP:ballenadeOmura
FR:rorquald’Omura
JA:ツノシマクジラ
CH:大村的鲸鱼Balaenoptera omurai

هایتشخییصکلیدی:
گ

ویژ�
رویقسمتمرکزی�

گ
1.داراییکبرجست�

بلندودایسشکلکهبازاویهنسبتبهپشتباال 2.دارایبالهپش�ت
آمدهاست

هدرقسمتباال،کهدرزیرروشنتراست یت�ی 3.دارایبدنخاکس�ت
ە سمتچپت�ی ن سمتراستسفیدرنگ،فکپای�ی ن 4.فکپای�ی

5.رگههایروشنرویپشت
گلوکهتانافیمرسد ن 6.دارای80-90چ�ی

7.واالنه:180-210جفتصفحهواالنهکوتاه/پهن،بهرنگکرمدر
جلوومش�درعقب

1

2
3

4

5

6

??

343896

ان
ند
د

�ب
ی
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گ
هن
ن

نهنگاومورا
EN:Omura’sWhale
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MIW

طول:9م�ت حداک�ث

SP:rorcualenano,ballenaminke
FR:petitrorqual
JA:コイワシクジラ
CH:普通小须鲸Balaenoptera acutorostrata

هایتشخییصکلیدی:
گ

ویژ�
1.نهنگکوچکوبراق

رویقسمتمرکزی�
گ

،وبرآمد� ن 2.دارای�نوکت�ی
،قسمتهایروشنو ن یدرقسمتباال،روشندرقسمتپای�ی 3.خاکس�ت

متمایزدرپهلوها
4.لکهسفیدروشنرویهربالهسینهای

کوتاەزیرگلوکهتابالهسینهایامتداددارد ن 5.دارای50-70چ�ی
6.واالنه:231-285جفتصفحهکرمرنگ

2

3

45

?

137087
ان
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د
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گ
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ەایمعمویل ن نهنگن�ی
EN:CommonMinkeWhale
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BFW

طول:10م�ت حداک�ث

SP:rorcualenano,ballenaminke
FR:petitrorqualAntarctique
JA:クロミンククジラ
CH:南极小须鲸Balaenoptera bonaerensis

هایتشخییصکلیدی:
گ

ویژ�
1.نهنگکوچکوبراق

رویقسمتمرکزی�
گ

،وبرآمد� ن 2.دارای�نوکت�ی
،قسمتهایروشنو ن یدرقسمتباال،روشندرقسمتپای�ی 3.خاکس�ت

متمایزدرپهلوها
ییکنواخت 4.بالههایسینهایخاکس�ت

کوتاەزیرگلوکهتابالهسینهایامتداددارد ن 5.دارای22-38چ�ی
6.واالنه:200-300جفتصفحهواالنهسیاەیاسفید

2
3

4
5

231405
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د
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ەایجنوبگا�ن ن نهنگن�ی EN:AntarcticMinkeWhale
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HUW

طول:17م�ت حداک�ث

SP:rorcualjorobado,ballenajorobado
FR:baleineàbosse,mégaptère,jubarte
JA:ザトウクジラ
CH:座头鲸Megaptera novaeangliae

هایتشخییصکلیدی:
گ

ویژ�
1.دارایبالههایسینهایبسیاربلندبهاندازەیکسومطولکل

بدن
هایکوچکرویلبههایبالهسینهای

گ
2.دارایبرجست�

3.دارایدمبالههایبالبهارەای
پهنوکمارتفاع پش�ت

گ
4.دارایبرآمد�

هایزگیلمانندروی�
گ

5.دارایبرآمد�
یسیاەوسفید ن 6.رنگآم�ی

بلندزیرگلوکهتانافکشیدەشدەاست ن 8.واالنه:270-400جفتصفحهواالنهمش�/زیتو�ن7.دارای14-35چ�ی

6

1
2 3

4
5

جمعیت در 
معرض خطر 

نهنگ گوژپشت 
غیر مهاجر در 

دریای عرب 

137092
ان
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د

�ب
ی
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گ
هن
ن

نهنگگوژپشت
EN:HumpbackWhale
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هایتشخییصکلیدیمحدودەگونه
گ

هایتشخییصکلیدیمحدودەگونهویژ�
گ

ویژ�

دلفین ساعت شنی
 )Lagenorhynchus 

cruciger) - HRD
383563

معتدل�دو
قط�ب

دارایپشت طول:1.9م�ت حداک�ث
مش�،شکمسفید،طرحساعت
سفیدرنگدرپهلو،منقارپخ، ش�ن
بزرگ.دندانها:35-26  بالهپش�ت

دنداندرهرردیف

نوک نهنگ دندان بلند 
 )Mesoplodon 

layardii) - TSW
231429

آبهایژرفو
دورازساحل،
نوایحمعتدلو

زیرجنوبگان

بهرنگمش�/ طول:6.2م�ت حداک�ث
یبالکههایسفیدازجملهمنقار خاکس�ت

،قسمتقفسهسینه ن سفید،فکپای�ی
وپشتچشم.جنسنر:2عاجخمیدە

باالیمنقار

دلفین صاف جنوبی 
 )Lissodelphis 

peronii) - RSW
231414

مناطق
معتدل�دو
زیرجنوبگان

دراز ن دلف�ی طول:3م�ت حداک�ث
،دارای وباریک.بدونبالهپش�ت
منقاربسیارکوچک،پشتمش�

وشکمسفید
دندانها:44-49دنداندرهر

ردیف

نوک نهنگ پهن دندان 
 )Mesoplodon 

bowdoini) - BDW
231430

آبهایژرف،
ودورازساحل،
نوایحمعتدلو

زیرجنوبگان

ی بهرنگخاکس�ت طول:4.4م�ت حداک�ث
های

گ
ەبانوکمنقارسفیدوخراشید� ت�ی

سفیدرویبدن،خطدهانقویسشکل،
منقارکوتاە،وملونشیبداروکمارتفاع.

جنسنر:دارای2عاجمسطحازوسطفک
بابهسمتعقب

نوک نهنگ آرنو 
 )Berardius 

arnuxii) - BAW
242606

آبهای
عمیق،نوایح
�د،معتدلو

زیرشمالگا�ن

طول:9.3م�ت حداک�ث
 دارایمنقارلولهمانند،پیشا�ن
گویمانندوشیبدار،سوراخ

تنف�کهبهسمتعقببرگشته،
 ەمایلبهآ�ب یت�ی

بهرنگخاکس�ت
بانوک /قهوەایروشن،بالهپش�ت

شکل گرد4دندانمثل�ث

نوک نهنگ درانیاگاال 
)Mesoplodon 

hotaula) - 384422

هند-آرام
ی گرمس�ی

دارایمنقارمتوسط طول:4.8م�ت حداک�ث
وخطدهانکیمقویسدرجنسنر.بهرنگ
منقاربهرنگ ن ەبابخشپای�ی یت�ی خاکس�ت
سفید.جنسنر:دارای2عاجمسطحاز

ونزدهاند باالیقویسفکب�ی

نوک نهنگ هکتور 
)Mesoplodon 

hectori) - BHW
137125

،دارایمعتدل�د طول:4.3م�ت حداک�ث
شیبدار، بلند،پیشا�ن

ً
منقارنسبتا

ی خطدهانصاف،بهخاکس�ت
ەدرقسمتباال،کهدرزیر ت�ی

روشنتراستجنسنر-منقارو
شکل سفید.2عاجمثل�ث پیشا�ن

درنوکفک

نوک نهنگ ترو 
 )Mesoplodon 
mirus) - BTW

137126

اقیانوسهند
جنو�ب

دارایبدن طول:5.4م�ت حداک�ث
،ساقهدیم، یدرحایلکهبالهپش�ت خاکس�ت
بهرنگ ن طرفزیریندمبالههاوفکپای�ی

 یروشن.دارایدوعاجبییصن سفید/خاکس�ت
 ن شکلمایلبهجلوکهازنوکفکپای�ی

ونزدەاست. ب�ی

یل
ما
حت
دا
جو

مو
ی
ها
نه
گو
یر
سا
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این کارت های شناسایی توسط کمیسیون ماهیان تن اقیانوس هند )IOTC(، برای کمک به بهبود اطالعات و آمار مربوط 
به آب بازسانانی که با ماهیان تن در اقیانوس هند در تعامل هستند تهیه شده است. آب بازسانان به طور ویژە در معرض 

آسیب های ناشی از بهره برداری قرار دارند، و مستندسازی بهرت در خصوص مرگ و میر آب بازسانان در عملیات ماهیگیری به 
مدیران شیالت منطقه کمک خواهد کرد که از مدیریت پایدار ماهیگیری در اقیانوس هند اطمینان حاصل کنند. این راهنامها 
طراحی شده اند که توسط ناظران شیالت، منونه برداران، صیادان و خدمه روی عرشه کشتی های ماهیگیری، که به دنبال صید 

ماهی تن، گونه های شبیه ماهی تن و کوسه های اقیانوس هند هستند، مورد استفاده قرار گیرد.
این نرشیه با حامیت مالی »کمیسیون پستانداران دریایی ایاالت متحده آمریکا« میرس شد.

این نرشیه توسط دکرت جیل برولیک
منابع کلیدی اطالعات استفاده شده در ایجاد این کارت ها:

 ،Webber MA  ،Jefferson TA نهنگ ها و دلفین ها: راهنامی میدانی برای پستانداران دریایی رشق آفریقا، و Berggren P )2009(
) Pitman RL )2015 پستانداران دریایی جهان: راهنامی جامع شناسایی آنها

Illustrations © Uko Gorter.  Dive profiles © Phil Coles
Indian Ocean Tuna Commission Le Chantier Mall :برای کسب اطالعات بیشرت متاس بگیرید

PO Box 1011, Victoria, Seychelles تلفن: 94 54 422 +248   فاکس: 64 43 422 +248 
http://www.iotc.org   :وب سایت secretariat@iotc.org :ایمیل
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