
بدعٍم من:بدعٍم من: ن من أجل تعامل أفضل مع الدالف�ي
ي البحر االأحمر و كيفية حمايتها

ن االأنف الزجاجي �ن عن بيولوجيا دالف�ي



بدعٍم من:

ن المحيط الهندي- الهادي زجاجي االأنف  دلف�ي
Tursiops aduncus

من ٢م إىل ٧ , ٢ م و ح�ت ٢٣٠كجم
حديثو الوالدة: من ٨ ,٠ م إىل ١,١ م و ٢١كجم

متوسط العمر:  من ٤٠ إىل ٥٠ عاما
تحاد الدوىلي للحفاظ عىل الطبيعة: البيانات غ�ي وافية االإ

ي محيط الغردقة، شمال البحر 
الثدييات البحرية �ن

االأحمر، مرص

ن المحيط الهندي أحدب الظهر دلف�ي
Sousa plumbea

من ٢م إىل ٨ , ٢ م و ح�ت   ٢٨٠كجم 
حديثو الوالدة: ١ م و ١٤ كجم

متوسط العمر: ٤٠ عاما
تحاد الدوىلي للحفاظ عىل الطبيعة: يحتمل أن تكون مهددة االإ

ن الدوار الدلف�ي
Stenella longirostris

من ٧ ,١م إىل  ٣ ,٢ م و ح�ت ٨٠ كجم 
حديثو الوالدة: ٨ ,٠ م  ١٠ كجم

متوسط العمر: ٢٠ عاما
تحاد الدوىلي للحفاظ عىل الطبيعة: البيانات غ�ي وافية االإ

ن زجاجي االأنف الشائع الدلف�ي
Tursiops truncatus

من ٢ م إىل ٨ ,٣ م و ح�ت ٦٤٠ كجم
حديثو الوالدة: من ٨,٠م إىل ٤,١ م و ٣٠ كجم

متوسط العمر: من ٤٠ إىل ٥٠ عاما
تحاد الدوىلي للحفاظ عىل الطبيعة: غ�ي مهددة االإ

ن ريسو دلف�ي
Grampus griseus

من ٧ ,٣ م إىل  ٤ م و ح�ت ٥٠٠ كجم  
حديثو الوالدة: ١,١ م و ٢٠كجم 

متوسط العمر: ٣٠ عاما
تحاد الدوىلي للحفاظ عىل الطبيعة: غ�ي مهددة االإ

الحوت القاتل الكاذب
Pseudorca crassidens

من ٥٬٢ م إىل  ٦٬١ م و ح�ت ٢٢٠٠ كجم 
حديثو الوالدة: ٥ ,١ م إىل ٢ م و ٨٠ كجم 

متوسط العمر: من ٥٠ إىل ٦٠ عاما
تحاد الدوىلي للحفاظ عىل الطبيعة: البيانات غ�ي وافية االإ

أطوم )عروس البحر(
Dugong dugon

من ٣ م إىل  ٤ م و ح�ت ١٠٠٠ كجم 
حديثو الوالدة: ٢ ,١ م و ٣٠ كجم

متوسط العمر: ٧٠ عاما
تحاد الدوىلي للحفاظ عىل الطبيعة: مهددة االإ



بدعٍم من:

جتماعي: السلوك االإ
ي جماعات مرنة و يطلق العلماء عىل هذا السلوك 

ف �ف تعيش الدالف�ي
ندماج“، حيث يتغ�ي حجم و تكوين  نشطار و االإ االإجتماعي إسم نموذج „االإ
الجماعة بشكل دائم.  و يرتبط الذكور ببعضهم بعالقات قوية )تحالفات(، 
ا وجود  ناث. كما يالحظ كث�ي ها من االإ ناث بصغارها و / أو بغ�ي فيما ترتبط االإ

. ف مجموعات مختلطة من الجنس�ي

التغذية: 
مجموعة متنوعة من االأسماك والرخويات )الحبار والكلمار و االأخطبوط(، 

ة. ، وأسماك القرش الصغ�ي ف يات، والشفان�ي وأحيانا الق�ش

المخاطر و التهديدات: 
، و تلوث المياه، و  ي

تنمية السواحل، و الصيد الجائر، و الصيد العر�ف
الضوضاء، و السياحة الغ�ي منظمة.  

نتشار:   مناطق االإ
ف الهندي و الهادئ  ف المحيط�ي ي المنطقة ما ب�ي

ستوائية والمعتدلة �ف المياه االإ
، والمحيط الهندي،  و غرب المحيط  ي )البحر االأحمر، والخليج العر�ب

الهادئ(.  

الموطن:  
بالقرب من السواحل و حول مناطق الشعاب المرجانية والحشائش البحرية.

ن المحيط الهندي- الهادي زجاجي االأنف  دلف�ي
ن الهندي- الهادي زجاجي االأنف( )الدلف�ي

يصل إىل ٢٣٠ كجم )للذكور( الوزن:    
١٢ شهرا مدة الحمل:    

من ٣ إىل ٥ سنوات ن الحمل:  ات ماب�ي ف�ت
طوال العام ) و باالأخص من مايو إىل يوليو( التكاثر:   

من سن ٨ إىل ١٢ عاما    : النضج الجنسي
من ٤٠ إىل ٥٠ عاما متوسط العمر:  



بدعٍم من: ن المحيط الهندي- الهادي زجاجي االأنف  دلف�ي
ن الهندي- الهادي زجاجي االأنف( )الدلف�ي

البالغون من ٢ إىل ٧ , ٢ م:
ي 

ي الجسم. و كلما تقدمت �ف ي منطقة البطن و ح�ت الرقبة و عىل أسفل جان�ب
ة �ف ف ببقع كث�ي تتم�ي

العمر كلما ازدادت هذه البقع.

الصغار من ٥ ,١ إىل ٢ م:
ي منطقة البطن و قدال توجد بقع 

بقع قليلة �ف
ي مثل عمرها أو 

بالمرة. تتواجد دائما مع الصغار �ف
ع. مع االأمهات و الرُّضَّ

ع من ١ إىل  ٥ ,١ م: الرُّضَّ
ي منطقة البطن. تتواجد دائما مع 

بدون بقع �ف
ي عمر ٣ إىل ٥ سنوات.

االأمهات و ذلك ح�ت فطامها �ف

حديثو الوالدة من ٨ ,٠ م إىل  ١,١ م:
ي الجسم  لديها خطوط رأسية عىل جان�ب

ي صحبة االأم و 
)Fetal folds(، و تكون دائما �ف

.)Echelon position( تسبح غالبا فوقها ذكر ج فتحة ال�ش أن�ش

فتحة االأعضاء التناسلية

فتحات الغدد الثديية



بدعٍم من:

ن منطقة الغردقة فهرس مصور لدالف�ي

إيڤا هاوا هيّسا

إيبا جيس جونا

قمر و ك�ي ي
لي�ف



بدعٍم من:

ن منطقة الغردقة فهرس مصور لدالف�ي

الورا لينو ماري

موجة ِريا سيفا

ْدينانْد ف�ي ي
ْڤرو�ف زِْڤْرج



بدعٍم من:

بعض أنماط السلوك

التجشؤ )التقيؤ(

حال ال�ت القفز ستعراض أو كإشارة لتجنبها( ب بالزعنفة  )للإ الرصن

النوم الرضاعة ي هذه الصورة: بقطعة مرجان(
اللَِّعب )�ن

ي هذه الصورة: ملطفة(
التواصل )�ن ي هذه الصورة: بمرجان مروحي(

ة )�ن حك الب�ش



بدعٍم من:

؟ ن هل تعلم كيف تنام الدالف�ي

ي مجموعات متالصقة. و تصعد إىل السطح بشكل منتظم اللتقاط أنفاسها ثم تغطس ثانية تحت الماء.
ف عادة أثناء السباحة �ف تنام الدالف�ي

ي 
ف �ف نسان، و لذلك يظل نصف دماغها مستيقظا بينما يكون النصف االآخر نائما و تظل الع�ي ف ليس الإراديا كما هو الحال لدى االإ التنفس لدى الدالف�ي

الجهة المقابلة للنصف النائم من الدماغ مقفلة، و هكذا بالتناوب. و يُساعدها ذلك أيًضا عل� إتخاذ الحذر من أعدائها طوال الوقت.

ف و هي  ة أن تُشاَهد الدالف�ي ي هذه الف�ت
ي أدناه(، و يمكن �ف

ي محيط الغردقة من الصباح و ح�ت العرص )أنظر إىل االرسم البيا�ف
ف الموجودة �ف تنام الدالف�ي

ي الفانوس وشعاب العرق و أبو نقر.
ي المياه المفتوحة هي مناطق الشعاب المرجانية �ف

ي تلجأ إليها بعد الصيد �ف
نائمة إالَّ أن أهم مناطق راحتها ال�ت

ات الراحة هذه بإرضاع صغارها. و تقوم االأمهات خالل ف�ت

ة راحتها و كن حذراً!  ن إذا رأيتها خلل ف�ت ال تزعج الدالف�ي

ي الغردقة
ن �ن أوقات نوم الدالف�ي



بدعٍم من:
ن مخاطر عامة تهدد الدالف�ي

، و شباك  ي
الصيد )الصيد الجائر، و الصيد العر�ف

الصيد التائهة(
تلوث المياه الضوضاء تحت المياه

صيد الحيتان تدهور البيئات )المواطن الطبيعية( ف التعاطي الغ�ي منظم مع الدالف�ي



بدعٍم من:

X

ن مخاطر بسبب السياحة تهدد الدالف�ي

ي بنية المجموعة	 
ي السلوك و �ف

تغ�ي �ف

تشويش التواصل	 

الحرمان من النوم	 

تقليص أوقات الرضاعة.	 

االإصطدام بالقوارب.	 

إنتقال االأمراض.	 

 توتر --> طاقة أقل للبقاء عىل قيد الحياة
ي االأعداد

 = تراجع �ن

مخاطر إنتقال االأمراض المعدية

ي الماء يسبب ضجيجا ُمقِلقاً 
القفز �ف عدم وجود ممرات للهرب اب الشديد ق�ت االإ

صابات بسبب القوارب )المراكب( االإ



بدعٍم من:

ي 	 
ي الرحلة التالية يسبحون تحت االأم �ف

ي الشهور الثالثة االأوىل يسبح صغار المواليد فوق االأم )Echelon Position( ليوفروا طاقتهم أثناء السباحة. و �ف
�ف

سة. ع ليسهل عليهم الوصول إىل حليب االأم كما يؤمن لهم هذا الوضع الحماية من الحيوانات المف�ت وضع الرُّضَّ

ف هي أول من يصاب باالأذى عند 	  . و لذلك فإن صغار الدالف�ي ف ي مقدمة مجموعة الدالف�ي
ي الكث�ي من االأحيان تسبح أزواج من االأمهات مع صغارها �ف

 و �ف
ف عن عمد أو بدون قصد.    ة لمجموعات الدالف�ي ي حالة إقتحام االأخ�ي

االإصطدام بالقوارب )المراكب( �ف

ة يؤدي إىل 	  ي هذه الف�ت
ات الراحة، و لذلك فإن توتر االأمهات �ف تظل الصغار مع أمهاتها لمدة من ٣ إىل ٥ سنوات. و تقوم االأمهات بإرضاعها خالل ف�ت

عدم حصول الصغار عىل كفايتها من النوم و الحليب.

يجب إتخاذ المزيد من الحذر مع االأمهات و صغارها!

)Echelon position( ع / تحت االأموضع المولود الجديد / فوق االأم الرِّضاعةوضع الرُّضَّ

مخاطر السياحة عىل االأمهات و الصغار



بدعٍم من:

مخاطر يتعرض لها السباحون

الترصفات العدوانية )مثل العض، الدفع، 	 
الصدم(

إنتقال االأمراض المعدية	 

ف يعض زعنفة ذكر دلف�ي مخاطر إنتقال االأمراض المعدية

بة بزعنفة الذيل عىل سطح المياه �ف S وضعية الجسم عىل شكل فتح الخطم )الفم(

: ن علمات تش�ي إىل خطورة الدالف�ي



بدعٍم من:

قواعد السلوك الخاصة بالقوارب )المراكب(

ف 	  اب القوارب )المراكب و القوارب المطاطية( من الدالف�ي ممنوع إق�ت
ة  ف الساعة التاسعة صباحا و الثانية ع�ش لمسافة تقل عن ٢٠٠ م�ت ماب�ي

ة النوم الرئيسية(. اب، ف�ت ق�ت ة عدم االإ ظهرا ) ف�ت

اب لمسافة ال تقل عن 	  ق�ت اب“ مسموح باالإ ق�ت ة عدم االإ ي غ�ي أوقات „ف�ت
�ف

ي نفس اتجاه سباحتها )ممنوع 
ف و �ف ا و ذلك بمحازاة الدالف�ي ف م�ت خمس�ي

ي هذه 
اب. و �ف ق�ت ف االإ بحار أمامها أو من خلفها( إال إذا قررت الدالف�ي االإ

تجاه فجأة. الحالة يجب عدم زيادة ال�عة أو تغي�ي االإ

ي 	 
ف و أال تتعدى ال�عة ٧ كيلوم�ت �ف يجب مراعاة رسعة أبطأ الدالف�ي

الساعة أو ٤ عقدة. و ممنوع التحرك للخلف، أو مضاعفة ال�عة أو 
تجاه فجأة. تغي�ي االإ

عند مشاهدة 	 
، يجب أال  ف الدالف�ي
يزيد عدد القوارب 
ي المرة 

ف �ف عن إثن�ي
الواحدة. و يجب 

أن تصطف جميع 
القوارب خلف بعضها 

عىل جانب واحد، 
بقاء عىل ممر  مع االإ

للخروج.

ون دقيقة )٢٠(، و العدد االأقىص للغطسات 	  ة المشاهدة أقصاها ع�ش ف�ت
اب ثالثة )٣( و ذلك ح�ت يتس�ف  لقوارب أخرى  ق�ت و محاوالت االإ

ي هذا اليوم.
ف �ف اب من الدالف�ي ق�ت االإ

ف من المهم للغاية معرفة مكانها بالنسبة 	  عند مغادرة مجموعة الدالف�ي
اب بشدة منه مع مراعاة  ق�ت للقارب لتجنب االإصطدام بأحدها أو االإ

المغادرة بأقل رسعة ممكنة.

ف شديدة الحساسية للصوت، فالرجاء تجنب الضوضاء 	  نظرا الأن الدالف�ي
،التصفيق( و يفضل إطفاء المحركات  )النداءات، االأبواق، الصف�ي

)الموتورات( كلما أمكن ذلك.  

ب بزعانف ذيلها، أو 	  ف )مثال أن ترصف عند ظهور ما يش�ي إىل ضيق الدالف�ي
أن تغ�ي إتجاهها، أو تضاعف فجأة من رسعة سباحتها( فيجب مغادرتها 

بحذر.

عدد القوارب عند أي موقع للشعاب المرجانية يتحدد حسب عدد أماكن 	 
ي حالة أن كانت جميعها 

الرباط )الشمندورات البحرية( المتوفرة. و �ف
نتقال إىل موقع شعاب آخر الأنه ممنوع منعا باتا  مشغولة، فيفضل االإ

إستخدام الهلب أو الحبال عىل الشعاب المرجانية.

قواعد السلوك بالتعاون مع:



بدعٍم من:

بحار بمحازاة  ا عىل أن يكون االإ ف م�ت ب لمسافة ال تقل عن خمس�ي ١( إق�ت
ف و أرسع منها عىل أال تتعدى ال�عة ٤ عقدة ) ٧ كم / ساعة(. الدالف�ي

٢( عند اإلقرتاب مبسافة ١٥٠م  من الدالفني برجاء إطفاء محركات 
القوارب املطاطية )الزودياك(. 

٣( عىل مرافقي املجموعات و السباحني اإلنزالق بهدوء وحذر من وضعية 
الجلوس إىل املاء بدون إثارة رذاذ. و انتظار اقرتاب الدالفني منهم. 

٤( ثم يبتعد القبطان ببطء عن املنطقة و يقف   عىل 
مسافة ال تقل عن ١٠٠ م مراقبا السباحني و الدالفني.

قواعد السلوك بالتعاون مع:

قواعد السلوك الخاصة بالقوارب )المراكب( 
ن التاسعة صباحا و الثانية ع�ش ظهرا( اب ب�ي ق�ت ي غ�ي أوقات حظر االإ

ن )�ن اب للسباحة مع الدالف�ي ق�ت عند االإ

غري مسموح بأكرث من ثالث محاوالت لإلقرتاب!



بدعٍم من:
ن قواعد السلوك الخاصة بالسباح�ي

إنزلق بهدوء وحذر من وضعية الجلوس إىل الماء.عند مغادرة مجموعة 	 
ف من المهم للغاية معرفة مكانها بالنسبة للقارب لتجنب  الدالف�ي

اب بشدة منه مع مراعاة المغادرة بأقل  ق�ت االإصطدام بأحدها أو االإ
رسعة ممكنة.

ة نجاة، وزعانف، و نظارة مزودة بأنبوب 	  ف عليك دائما ارتداء س�ت يتع�ي
ب بزعانف  ف )مثال أن ترصف تنفس.عند ظهور ما يش�ي إىل ضيق الدالف�ي

ذيلها، أو أن تغ�ي إتجاهها، أو تضاعف فجأة من رسعة سباحتها( فيجب 
مغادرتها بحذر.

ف من جسمك، تحرك باستخدام الزعانف وحدها 	  إحتفظ بذراعيك قريب�ي
و بدون إثارة رذاذ زائد.

، إسبح موازيا لها / بجانبها و ال 	  ف ب بشكل مبارسش من الدالف�ي ال تق�ت
تغطس أسفلها أبدا.

 	. ف ة نوم الدالف�ي ي ف�ت
ال تغطس أبدا �ف

ف أبدا فذلك يؤدي النتقال االأمراض منها أو إليها.	  ال تلمس الدالف�ي

تجنب الضجيج بال داع.	 

ي رفقة دليل مدرب، و أال يتعدى معدل عدد 	 
يجب أن يكون السباحون �ف
ف ١ : ٨ الدليل إىل السباح�ي

ها من المواد 	  يُحظر إطعام الحيوانات أو التخلص من النفايات أو غ�ي
ي البحر.

الضارة )مثل الصابون و الزيت( بإلقائها �ف

قواعد السلوك بالتعاون مع:



بدعٍم من:  : ن منطقة راحة الدالف�ي
الفانوس

قواعد السلوك بالتعاون مع:



بدعٍم من:  : ن منطقة راحة الدالف�ي
) ن شعاب العرق )بيت الدالف�ي

قواعد السلوك بالتعاون مع:



بدعٍم من:  : ن منطقة راحة الدالف�ي
شعاب أبو نقر

قواعد السلوك بالتعاون مع:



بدعٍم من:

منظم الرحلت الجدير بالثقة

ن و بيئتها محدودا	  يعمل عىل أن يكون التأث�ي عىل الدالف�ي

فم بإرشادات كيفية  . فيل�ت ف أهم أولوياته هي مصلحة الدالف�ي
ية ال  التعامل معها بشكل مسؤول. و يدرك أن الحيوانات ال�ب

يمكن ضمان مشاهدتها.

ن و البيئة	  يقدم لعملئه معلومات عن الدالف�ي

 . ف يوصل لهم توقعات حقيقية عن مشاهدة و سلوك الدالف�ي
حا موجزا عن  ف رسش و خالل الرحلة يقدم أحد المتخصص�ي

ف و بيئتها و  إرشادات التعامل و معلومات عن طبيعة الدالف�ي
ي تواجهها.

المخاطر ال�ت

يشجع حماية البيئة بطريقة مستدامة	 

ه عىل البيئة )  يدعم البحث و حماية البيئة. و يقلل من تأث�ي
قالل من النفايات البالستيكية، إعادة التدوير،  عن طريق االإ

إستخدام محركات للقوارب ذات كفاءة جيدة( 



ن ووتش أالينس دولف�ي
ف ووتش أالينس هي منظمة غ�ي ربحية تهدف إىل توف�ي الدعم  دولف�ي

ي 
ية �ف ف ال�ب ي تخدم البحث  وحماية الدالف�ي

المعنوي والماىلي للمشاريع ال�ت
جميع أنحاء العالم.

“ ن ك�ي فور دوْلفي�ن
ي لتعريف السكان 

ف هو برنامج للتوعية و التعليم البي�أ ك�ي فور دولفي�ف
ي منطقة الغردقة.

ف �ف ف و السياح باحتياجات الدالف�ي ف و المقيم�ي المحلي�ي

ميشن ديب بلو
ميشن ديب بلو تم تأسيسه عن طريق مؤسسة سكوبا العالمية و يحصل 

ف للبيئة و مما يقرب من   ف المحب�ي ات االآالف من الغواص�ي عىل دعم من ع�ش
٥٠٠ ٢ مركز غطس حول العالم. 


