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 چکیده

ی یهااز جمله گونه (Charadrius leschenaultii)سلیم شنی بزرگ 

تنها  و است  آن در ایران کمتر شناخته شدهوری آاست که وضعیت زاد

در استان  5399مربوط به سال از زادآوری آن )یک گزارش موثق 

رش حاضر به بررسی گزا .در ایران در دست است (خراسان رضوی

بر اساس مشاهدات  زادآوری سلیم شنی بزرگ در ایرانوضعیت 

 پردازد. می صحرایی و مرور منابع

 مقدمه

وسیع با انتشار  یهاسلیم شنی بزرگ از جمله گونه

آسیای مرکزی، آفریقا، است که در حوالی دریای خزر، 

 (.Dayani, 1988) شوددیده می یاو استرالهندوستان 

جوجه آور کمیاب نواحی ترکیه و  ،مذکورگونه 

 . در(Svensson et al. 2010) باشدمی خاورمیانه 

مهاجر  صورتبهها در سواحل جنوبی و ایران زمستان

 Scott et) شوددیده می کشورعبوری در همه جای 

al. 1975; Dayani, 1988; Svensson et al. 2010; 

Scott 2007.)  زادآوری  الاحتمبه هاگزارشدر برخی

غربی، استان  سلیم شنی بزرگ در استان آذربایجان

اشاره  (9)شکل  تهران، استان مرکزی و استان فارس

اما تنها گزارش مستند از  ،(Scott, 2007شده است )

ه آوری گونه مذکور در ایران مربوط است به مشاهدزاد

در شهرستان تایباد، استان فرد نابالغ و یک فرد بالغ  2

 (.Scott et al. 1975; Scott, 2007)رضوی  خراسان
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بزوار و ای رودخانه کال شور ستصویر ماهواره :1شکل شماره 

 (Google Earth افزارنرم)) نسبت به آن هاالنهموقعیت 

 نتایج و بحث

استان  حیات وحشطی مطالعات نگارندگان بر روی 

 ,.Hosseinian Yousefkhani et al)  خراسان رضوی

2013; Khani et al., 2013; Yousefi et al., 2013; 

Hosseinian Yousefkhani et al., 2014; Khani et 

al., 2015 Yousefi et al., 2016 )خرداد ماه سال  در

النه متعلق به سلیم شنی بزرگ  9تعداد  5913

دو  .(5)شکل  ثبت گردید هاآنموقعیت  مشاهده و

( 2)شکل تخم  سه که در هر النه ،النه حاوی تخم بود

به رنگ آجری متمایل به خاکستری یا متمایل به سبز 

ای متمایل به سیاه یا به رنگ قهوه ییهالکهزیتونی با 

( موجود Dayani, 1988به آبی ) خاکستری متمایل

به همراه  (یک النه دو جوجه )فرد نابالغ در وبود 

 دشتی هایینزم ها در اطرافالنه مشاهده شد.والدین 

یکی از مناطق ( 5)شکل  دخانه کال شور سبزواررو

شنی رسی  در بستری ودر ایران ( IBA)مهم پرندگان 

 هاالنه، مشخصات یافت شد های پراکندهبوتههمراه با 

سلیم شنی  9 ارائه شده است. شکل 5در جدول 

 .دهدیمبزرگ را در کنار آشیانه نشان 

 (سبزوار احمد ریش وحشیاتح پناهگاه) شور کال در شده ثبت یهاالنه تیموقع و مشخصات: 1 جدول

 فاصله از رودخانه کال شور مالحظات
ارتفاع 

 متر
  موقعیت جغرافیایی النه

 9فرورفتگی اندک در حدود  صورتبهالنه 

مواد  گونهیچهسطح زمین و بدون  در متریسانت

 یسازالنهخارجی )که در پرندگان دیگر برای 

متری از النه  511فاصله  در ( بود.شودیماستفاده 

سلیم شنی بزرگ یک فرد از گونه دودوک 

(Cursorius cursor.مشاهده شد ) 

 319 متر 411
″9182 ′ 3 °91 N 

″.4 ′ 41 °19 E 
5 

 391 متر 321
″2182 ′ 13 °91 N 

″9 ′ 49 °19 E 
2 

 311 متر 2511
″2484 ′ 11 °91 N 

″1181 ′ 41 °19 E 
9 
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 .سلیم شنی بزرگ )عکس از علی خانی(النه  تخم و :2شکل 

رودخانه کال شور  محل زادآوری سلیم شنی بزرگ:

 حوزهکیلومتر بوده و مساحت  931طول به  سبزوار

. است یلومترمربعک 21111یش از آبریز آن ب

 پربرف یهادامنهاولیه این رودخانه که از  یهاشاخه

همواره دارای آب بوده و  گیرد،یبینالود سرچشمه م

ها برفی و بارانی است. در بقیه مسیر رودخانه رژیم آن

حالت زهکش دشت سبزوار را داشته و دارای آب 

 هاییناست، لیکن در وسط دشت به علت عبور از زم

شده و قابل شرب و یا نمکزار و گچی، آب آن آلوده

شور سبزوار به همراه  ال. کباشدیآبیاری کشاورزی نم

 یران( اIBAم پرندگان )از مناطق مه یکی ینرود جو

 یرصورت زمنطقه به ینانتخاب ا یارهای. معباشدیم

 یهااز گونه یطور منظم تعداد قابل توجهبه -5است. 

طور به -2و  کندیم یرا نگهدار یجهان یددر خطر تهد

 یا یستیز یایمنطقه جغراف هایدرصد گونه 5منظم 

 )تنها پرندگان یانهخاورم یتجمع یامهاجرت  یرمس

 دهدیم ی( را در خود جایاییو در یآبز

(Madjnoonian et al. 2005.) 

 

 

 شهرستان سبزوار 1331بزرگ خرداد ماه  یشن یم. سل3شکل 

 .(یخان ی)عکس از عل

همچنین زادآوری این گونه در شهرستان رشتخوار 

استان خراسان رضوی نیز ثبت شد. سلیم شنی بزرگ 

شت در استان میاند وحشیاتحهمچنین در پناهگاه 

مند در  بوشهر  شدهحفاظتخراسان شمالی و منطقه 

آوری دارد )مکاتبات شخصی با سید بابک نیز زاد

نقاط زادآوری قطعی و احتمالی  4. شکل (موسوی

 دهد. گونه را در ایران نشان می

 
 هاییره. دایرانبزرگ در ا یشن یمسل ی. نقشه زادآور4شکل 

که احتمال  یمناطق یتوخال هاییره. دایقطع یتوپر نقاط زادآور

 ینقطه زادآور ی(. لوزScott, 2007گونه وجود دارد ) یزادآور

 (.Scott et al. 1975بر اساس  ) یقطع
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 های زادآوری گونه موجود از مکان یهاگزارش بررسی

ال شرق ایران و جنوب غرب مدهد که شنشان می

لیم زادآور س هاییتجمعایران )استان بوشهر( دارای 

تواند برای که این حالت می باشدشنی بزرگ می

 مرکزی ایران یهااستانو  های شمال غرباستان

در نظر با  (Scott, 2007)نیز صادق باشد ( 9)شکل 

احتمال که  نگارندگان اذعان دارند ،باالموارد  گرفتن

در  متعددی ایهمکان آوری سلیم شنی بزرگ درزاد

دقیق آینده وضعیت ایران وجود دارد. پایشهای 

 زادآوری گونه مذکور را در ایران مشخص خواهد کرد.

شاید این گونه وضعیتی متفاوت از زادآور کمیاب و 

 ( در ایران داشته باشد.Scott, 2007نامنظم )

قای آ از دانندیم: نگارندگان بر خود الزم سپاسگزاری

تبادل جهت  فرو محمد توحیدی سید بابک موسوی

نم انوشه کفاش جهت همکاری در تهیه خا و اطالعات

  .دانی نمایندقدرتشکر و گزارش حاضر 
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