
بامداد شروع شد و با یک گروه پر انرژی  2راس ساعت  0011آذر ماه سال  62نگری ما در آغاز روز یک روزه جذاب پرنده سفر

به همراه استاد پرویز بختیاری و لیدر خوش اخالق، آقای سیامک درفشی به سمت تاالب زیبای عشق آباد حرکت کردیم. این 

 و با انرژی وصف نشدنی رفاقت واقعی ما رقم خورد.دانشجوهای مجازی بود  ار واقعیاولین دید

 

، آشنایی با چند گونه از پرندگان مهاجر و بومی و لمس این دانش زیبا از نزدیک بود. تماشای آسمان به نیت سفرهدف از این 

های جدیدی به روی . در این سفر جذاب دردیدن پرندگان و آشنایی با رفتار و زندگیشان از ساعات ابتدایی صبح، آغاز گردید

 باز شد و تماشای زیبایی و زندگی پرندگان پر از درک حس زیبای خلقت خدا بود. همه ما فراگیران



جنگلی زیبا را به ما نشان دادند. نحوه حرکت این گونه  پیش از رسیدن به مقصد، استاد بختیاری مسیر حرکت کبوترهای

 ای منظم است.بصورت کپه

 

 

از  انگیز هیجان سفریک ای این سفر با طرح چند سوال، ذهن ما را به چالش کشیدند و آقای سیامک درفشی، لیدر حرفه

  ساعات ابتدایی روز برای ما رقم خورد.

پس از رسیدن به مقصد، اولین مشاهده ما قمری معمولی بود. به تدریج شروع به حرکت در طول مسیر تاالب کردیم و در 

ها هنگام های شناسایی این پرنده فرم بالد نگاه استاد بختیاری، محو پرواز زیبا و خاص سنقر تاالبی شدیم. یکی از راهامتدا

 پرواز است. 

 

 

 



های سرسیاه کوچک، حواصیل با دقت بیشتر و تمرکز روی پرندگانی که در فاصله دور از ما بودند موفق به مشاهده کاکایی

های خزری را مشاهده روی سرشان کاکل دارند. کاکاییهای معمولی عمولی شدیم. خروس کولیخاکستری، خروس کولی م

 دهند.خزری سیاه رنگ است و هنگام پرواز در پناه بال هم قرار گرفته و تشکیل خط می کردیم و آموختیم پشت کاکایی

 

 

ها برای تشخیص این گونه یاد گرفتیم که یکی از راهکوکورسیاه زیبا را در حال پرواز دیدیم و با راهنمایی استاد بختیاری 

 انتهای دم دو شاخه است.

در ادامه مسیر حرکت جمعیتی از چندین گونه شامل حواصیل خاکستری، اگرت بزرگ، عقاب دم سفید را در پهنه تاالب در 

ل است. این عقاب وقتی نابالغ حال استراحت مشاهده کردیم. عقاب دم سفید، بزرگترین عقاب ایران از لحاظ طول دوسر با

شود. در کنار عظمت و روی سر طالیی، دم سفید و منقار زرد رنگ میای دارد و هنگام بالغ شدن است بدن، سر و منقار تیره

پرندگانی قلمرو طلب هستند و  هاکالغدیدنی بود. به گفته آقای درفشی  ابلقغرور این عقاب زیبا، خودنمایی و رفتار کالغ 

 به عقاب به دلیل این خصلت است. کالغت و رفتارهای معترضانه حرکا

 

 



را در این پرنده هده کردیم و معنای واقعی استتار های اطراف جاده به سختی چکاوک کاکلی را مشادر طول مسیر، روی زمین

تغذیه از الشه حشراتی است که شوند. دلیل این کار، ها، روی آسفالت دیده میهای کاکلی بسیار زیاد در جادهچکاوک دیدیم.

 افتند.شوند و روی سطح جاده میها متالشی میدر  اثر برخورد با ماشین

در زیبا را ببینیم.  کوچک ها و کمی سخت، شانس این را داشتیم که البالی نیزارها ماهی خورکبا دقت و تمرکز توسط دوربین

  معمولی شدیم. سمت دیگر نیزارها موفق به دیدن اردک سرسبز و چنگر

 

 

، دم سرخ سیاه، چنگر نوک سرخ، سهره ابلقکمی به حرکت در طول مسیر ادامه دادیم و گنجشک سینه سیاه، دم جنبانک 

  شود.سینه سرخ را مشاهده کردیم. چنگرهای معمولی، باالی منقارشان قسمت سفید رنگی شبیه تاج دیده می

 

 



در  پرماجرا و جذاب ادامه دادیم. سفرصبح بود، و برای خوردن صبحانه توقف کردیم و پس از کمی استراحت به این  01ساعت 

تر قدم برداشتیم و تر ببینیم. در نتیجه آهستههایی از تاالب رفتیم که پرندگان را از فاصله نزدیکادامه این مسیر به بخش

 بیشتر سکوت کردیم.

گونه پرنده در کنار هم و تماشای تنوع زیستی زیبای تاالب کمین کردیم و همزمان موفق به دیدن آبچلیک  برای دیدن چند

لبه بال در آبچلیک پاسرخ سفید رنگ است و در یک قاب شدیم.  پاشلک، خروس کولی دم سفید تک زی، آبچلیک پاسرخ،

 زند.هنگام پرواز کردن خیلی سریع، بال می

 

 

مشاهده بهتر، منتظر فرود آمدنشان در تاالب شدیم. طی را در حال پرواز دیدیم و برای های بلوتاالب اردک شرقیت در قسم

ای از اجزای اکوسیستم و حیات وحش را که شامل شغال، کاکایی سرسیاه کوچک، اگرت بزرگ در سمت دیگر تاالب مجموعه

  ر شکار و شکارچی ناکام در کنار هم بودیم.و سنقر تاالبی بود در کنار  هم مشاهده کردیم. و شاهد حضو

 

 



در پهنه تاالب و فاصله خیلی دور از ما،  ها هستند.ها از خانواده دم جنبانکهای تاالبی را مشاهده کردیم و آموختیم پیپتپیپت

بیه به جوجه مرغ بوده و ها از لحاظ جثه شها حضور داشتند و به دلیل اندازه کوچکشان به سختی قابل رویت بودند. تلیلهتلیله

ها پاشلک ها و سهره سینه سرخ شدیم.های تیر چراغ برق موفق به دیدن یا کریمروی سیم برند.منقارشان را در گل فرو می

 های تشخیص این پرنده است.این گونه، یکی از راه دار ریتمشکل منقار و راه رفتن  منقار بلندی دارند.

 

پراکنش  ها نحوهرفشی استفاده از کتابچه راهنمای شناسایی پرندگان را آموختیم. طبق آموختههای مکرر آقای دبا آموزش

ها در ای مشخص شده است. پراکنش گونهها ویژهپرندگان در ایران، در فصول مختلف و یک منطقه جغرافیایی خاص با رنگ

رمز، پراکنش در تمام فصول با رنگ بنفش و مهاجر بودن فصول پاییز و زمستان به رنگ آبی، در فصول بهار و تابستان با رنگ ق

 ده است.ها با رنگ سبز نشان داده شگونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 



را  ، خوتکابلبل خرما، پرستوی دریاییکالغ ابلق، غاز خاکستری، اگرت بزرگ، شانس این را داشتیم که  سفردر ادامه این 

 ببینیم.

 

پربار برای همه  سفرهای یادگاری خاطره این عکس ثبتو با به اتمام رسید.  01جذاب در تاالب عشق آباد ساعت  برنامهاین  

در طول مسیر برگشت چالش مجدد توسط آقای درفشی ذهن همه ما را به تکاپو واداشت و در نهایت با طرح شد.  ماندگارما 

، بود جغدهای ایران کتابچهدیم. جایزه پاسخ به این سوال چالشی، نگری همه ما وارد بحث شسوالی تخصصی در خصوص پرنده

 تعلق گرفت.  خوش شانس که به قید قرعه به یکی از دوستان

ای ناب و به ، مقابل درب موسسه ارسباران خاتمه یافت و برای همه فراگیران، تجربه00نگری ساعت درس پرنده سفردر نهایت 

 یاد ماندنی رقم خورد.

 شدند: مشاهده سفر یک روزههایی که در این لیست گونه

 قمری معمولی 11 کاکایی خزری 62 دم سرخ سیاه 01 پرستوی دریایی 9 اگرت بزرگ 0

 ماهی خورک کوچک 10 کبوتر جنگلی 62 زرددم جنبانک سر 01 تلیله 01 اگرت کوچک 6

 سارگپه پابلند 12 کالغ ابلق 61 دم جنبانک ابلق 09 چنگر معمولی 00 آبچلیک پاسرخ 1
 یاکریم 12 کالغ زاغی 61 سهره جنگلی 61 چنگر نوک سرخ 06 آبچلیک تک زی 0

 چاهی کبوتر 11 گنجشک سینه سیاه 69 سهره سینه سرخ 60 چکاوک کاکلی 01 اردک بلوطی 2

 خوتکا 11 غاز خاکستری 11 سنقر تاالبی 66 حواصیل خاکستری 00 اردک سرسبز 2

   عقاب دریایی دم سفید 10 کوکور  61 کولی معمولی خروس 02 معمولی پاشلک 1

   بلبل خرما 16 کاکایی سرسیاه کوچک 60 خروس کولی دم سفید 02 تاالبی پیپت 1

 

 تهیه گزارش: پویا عباس پناه

 

   



 


