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 هچکید

، مرکزی سیایآرنده کنار آبچر کوچکی است که در سواحل دریای خزر، سلیم شنی بزرگ پ

ر مناطقی از رنده دین پاآفریقا، هندوستان، ارمنستان، نیوزیلند و استرالیا پراکندگی دارد. 

ین گونه در اوری ازاد وضعیت توزیع و منطقه خاورمیانه مانند ایران و ترکیه زادآوری دارد.

ین ا است. سترسارش های مستند اندکی از زادآوری آن در دایران ناشناخته مانده و گز

 تمامی ی درگونه در ایران در سواحل دریای خزر بومی بوده و به صورت مهاجر عبور

مل ین شا. گزارش مستند زادآوری این گونه پیش از اشودیمکشور دیده  یهاتاالب

مچنین هضوی و ن رن خراسامشاهده دو فرد بالغ و یک فرد نابالغ در شهرستان تایباد استا

 منطقهدر  1389که در خرداد  باشدیممشاهدات آقایان یوسف خانی، علی خانی و یوسفی 

وجه جو فرد دارای دالنه دارای تخم و یک النه و کال شور سبزوار به تعداد سه النه که د

اهگاه ر، پندر خصوص زادآوری آن در مناطق مند بوشه ییهاگزارشبوده است. همچنین 

ستان اع در خوار واقت شهرستان رش اطرافحیات وحش میاندشت استان خراسان شمالی و 

حری از محیط بنیز آقای احمد  96در اردیبهشت  راًیاخ. باشدیمخراسان رضوی در دست 

در اند؛ لذا ردهکهده بانان قم در تاالب مره قم نیز یک فرد جوجه به همراه والدین را مشا

ر آن دگونه  این ت تاالب دیگری که در بازدیدهای امسال زادآوریاین مقاله سعی شده اس

 .ردیگیمثبت شده است مورد بررسی قرار 

 سلیم شنی بزرگ، زادآوردی، تاالب صالحیه )قارپوزآباد(، :کلمات کلیدی

Charadrius leschenaultii، نظرآباد  

 مقدمه

و  Plover Sand Greaterبا نام انگلیسی  این پرنده

 Lesson, leschenaultia Charadrius)یلمنام ع

بسیار سانتیمتر طول دارد و  52الی  22بین   (1826

، با این تفاوت که باشدیم شبیه سلیم شنی کوچک

 نسبتا   هاچشممنقار و  و است تربزرگاندکی از آن 

نوار  ،نر پرندهزیتونی است. در  ی آنبزرگ و پاها

 لکهدو  چشمی سیاه، پیش تارک )پیشانی( دارای

شنی،  یاقهوهسفید، تارک شنی رنگ، سطح پشتی 

چانه سفید و در سینه طوق پهنی به رنگ بلوطی 

ماده، نوار چشمی  پرنده. در شودیمدارچینی دیده 

، یاقهوه یانهیسمایل به خاکستری، طوق  یاقهوه

 نی با سفیدی کمتر نسبت به پرندهو پیشا رنگکم

. شودیمته، دیده بروی سفید و پیوسآنر، اما با 

همچنین زیر تنه سفید با دو نوار سفید بالی و 

 یاقهوهتنه  رو ،سیاه است. در پرنده نابالغ پرهاشاه

خاکستری  یهالکهسینه  هیحاشروشن است و در 

. نر و ماده در زمستان شبیه هم شودیمدیده 

نر، اثر کمی از سیاهی روی  پرنده ند و تنها درهست

(. سلیم شنی بزرگ 1شکل ) ماندیمسرش باقی 
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است که توافقنامه حفاظت از  ییهاگونهیکی از 

اوراسیایی -مهاجر آفریقایی یهاآبپرندگان 

(AEWA در مورد آن اعمال )شودیم. 

 

رپوز خصات جغرافیایی تاالب صالحیه )قامش

 آباد(

روستای صالحیه در جنوب تاالب صالحیه واقع در  

که  الب این استان استآباد استان البرز تنها تار نظ

و  E 35.9520458طول و عرض جغرافیایی 

505038541،12.25 N آب ورودی به  و باشدیم

د. وسعت گردمیتأمین رودخانه کردان  طریقآن از 

های باتالقی پیرامونی این تاالب با احتساب زمین

هزار هکتار بوده و قسمتی از آن نیز در  10بیش از 

 .ستاستان قزوین واقع شده ا

 

 

 تاالب صالحیه )قارپوزآباد( -( راست) و ماده (چپ) نر ،سلیم شنی بزرگ :1شکل

 

تاالب از شمال به فرودگاه آزادی شهرستان نظر آباد، 

 ،روستای قارپوز آباد، از شرق به روستای شیخ حسن

از جنوب به قشالق دایلر در استان البرز و از غرب به 

ستان قزوین محدود روستای شهر آباد در ا یهانیزم

موقعیت جغرافیایی تاالب از روی  -2شکل ) شودیم

 36(. تاالب صالحیه پس از Google Mapسایت 

احیاء  95و  94سال  یهایبارندگسال با توجه به 

گونه پرنده  100میزبان بیش از  96گردید و در بهار 

، ، لک لک، گیالنشاهمهاجر از جمله لک لک سیاه

پلیکان سفید، اکراس سیاه، ، گیالنشاه ابرو سفید

مهاجر نظیر آنقوت، خوتکا، کله سبز،  یهااردکانواع 

خوتکا ابروسفید و همچنین دو گونه با ارزش سلیم 

که زاد آوری  هشکم بلوطی و سلیم شنی بزرگ بود

سلیم شنی بزرگ، آنقوت، چوب پا و آووست در آن 

 یهاگونهکه این تنوع  ه استمشاهده و ثبت گردید

متنوع پستانداران نظیر  یهاگونهه و همچنین پرند

سنجاب زمینی، روباه معمولی، شغال طالیی، 

خارپشت گوش بلند، دوپا کوچک، جرد لیبی، 

خرگوش و خزنده نظیر آگامای سر وزغی ایرانی، 

اهمیت جغرافیایی و طبیعی این تاالب را دو چندان 

تاالب از دو بخش شمالی و جنوبی تشکیل  د.کنیم

بخش شمالی تاالب در نزدیکی فرودگاه  :ستشده ا

آزادی نظر آباد قرار دارد که بسیاری از پرندگان کنار 

و چوب پا و فاالروپ  هالیحواصآبچر نظیر انواع 



 3                                            هومن درودی.                                                                           

 .6-1، 1، شماره 13، جلد 1397زیست سپهر، 

، در بخش شوندیمهای گردن سرخ در آنجا دیده 

هزار  10جنوبی تاالب که وسعت آن در حدود 

جمله  ازر گونه پرنده مهاج 100هکتار بوده بیش از 

. در قسمت غرب شودیمسلیم شنی بزرگ دیده 

 لیبه دلی وجود دارد که زهکشتاالب کانالی 

استفاده از آن و همچنین عدم بارندگی در پاییز و 

غیر اصولی و بدون  یهابرداشتو  96زمستان سال 

مطالعه از آب تاالب جهت تأمین آب کشاورزی 

تاالب مذکور خشک  96منطقه در بهمن ماه سال 

 زیرگردید و اکنون تبدیل به منبع قابل توجه ای از 

و تهدیدی برای شهرهای اطراف از جمله دو  گردها

و جا دارد مسئولین  باشدیمشهر مهم تهران و کرج 

محترم محیط زیست کشور نسبت به حل این 

 به عملمعضل و احیای مجدد تاالب اقدام الزم را 

 آورند. 

 ثبت زادآوری گونه

صورت گرفته در ماههای اردیبهشت هایی پایش طی

در قسمت غربی تاالب و در  1396و خرداد سال 

فرد سلیم شنی  4نزدیکی کانال زهکش غربی تعداد 

بزرگ بالغ به همراه دو فرد جوجه مشاهده و عکس 

زادآوری این گونه تنها در (. 3شکل برداری گردید )

ر رودخانه کال شو(، Scott, 2007)تایباد  منطقهسه 

تاالب ( و Khani and Yousefi, 2017)در سبزوار 

هم  ییهاگزارشمستند شده است. هر چند  مره قم

از زادآوری آن در منطقه مند بوشهر و پناهگاه 

حیات وحش میاندشت استان خراسان شمالی و 

ف شهرستان رشتخوار واقع در استان خراسان رضوی ااطر

د داشته و تاالب صالحیه در گذشته وجو استدر دست 

. نقشه پراکنش زادآوری سلیم شنی بزرگ( 4شکل ) است

سلیم شنی زادآوری موثق از گزارش حاضر تنها گزارش 

در استان البرز است و این گونه را در فهرست  بزرگ

این تاالب یک  دهد.های زادآور این استان قرار میگونه

زیستگاه مهم برای بسیاری از پرندگان محسوب 

ل قرار داشتن در جنوب استان البرز میشود و به دلی

که شرایط اقلیمی گرم و خشک دارد حفاظت آن 

میتواند سبب افزایش تنوع زیستی در جنوب این 

 استان گردد. 

 

 

 موقعیت جغرافیایی تاالب صالحیه )قارپوزآباد(: 2شکل 
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 پرنده بالغ و دو فرد جوجه مشاهده شده: 3شکل   

 
ری سلیم شنی بزرگ در ایران. دایره پر شده مناطق قطعی زادآوری سلیم شنی بزرگ. دایره خالی مناطقی که : نقشه زادآو4شکل

 .(Khani and Yousefi, 2017) رودیمزادآوری سلیم شنی بزرگ در آن ل احتما
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 سپاسگزاری

ر ، از اساتید بزرگواداردیمنگارنده بر خود الزم 

اب آقای بختیاری، جن پرویز جناب آقای مهندس

توحیدی فر و جناب آقای مهندس  محمد مهندس

همیشگی  ییهاییراهنمانادری بابت تمامی علیرضا 

از جناب آقای  همچنین و قدردانی نماید. تشکر

 خالقی زاده بابت ثبت این رکوردابوالقاسم دکتر 

زادآوری در کمیته ثبت پرندگان ایران تقدیر و 

جی الح، علی حاآقایان امید یکه فکر را دارم. از تش

نصیر  یاد شیخی ئیالنلو،ص، آبادی، قاسم چابک

حمید احمد  پرهام بیهقی، علیرضا زمانی،طایی، 

ی گالشی و مهد و بهنام دانیال نیری، بهراد بصیر،

ای هانیه کیایی و شیوا تقی پور بر هاخانمنقیبی و 

اطالعاتی در بهبود این گزارش  یهاکمک

 .گرددیم سپاسگزاری و تشکر
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Abstract 

Greater sand plover is a small bird that is spreaded across the Caspian Sea, Central Asia, Africa, 

India, Armenia, New Zealand and Australia. This bird is breeding in parts of the Middle East such 

as Iran and Turkey. This species is native to the Caspian Sea coast in Iran and is seen as a 

migratory bird in all wetlands of the country. The documentary of the breeding of this species 

previously included the observation of two adults and an immature adult in the city of Taibad in 

Khorasan Razavi province, as well as Yusuf Khani, Ali Khani and Yousefi, who observed three 

nests, two with eggs and one with two chicks in Shahrouz Sabzar province in June 2010 in 

Kalshour, Sabzevar. There are also reports on the species breeding in the Boushehr area, the 

Mianadasht wildlife refuge in northern Khorasan province and around the city of Rashtkhar in 

Khorasan Razavi province. Recently, in May 2017, Ahmad Bahri observed a chick with parents in 

the Moreh wetland in Qom Province. Therefore, this article attempts to study the other wetland 

recorded in this year's reproduction of this species. 

 

Keyword: Greater Sand Plover, Breeding, Salehiyeh Wetland (Qarpouz Abad), Charadrius 

leschenaultia, Nazar Abad 

 


