
گنجشکهای ایران

The sparrows of  IRAN

فرید مبصر مولف کتاب راهنمای میدانی پرندگان ایران: تنظیم و ارائه 



گونه گنجشک داریم11ما در ایران 

نام علمینام انگلیسی

Houseگنجشک خانگی  SparrowPasser domesticus

Spanishگنجشک سینه  سیاه SparrowPasser hispaniolensis

Eurasianگنجشک درختی  Tree SparrowPasser montanus

Sindگنجشک بلوچی  SparrowPasser pyrrhonotus

Rockگنجشک کوهی  SparrowPetronia petronia

Paleگنجشک خاکی  RockfinchCarpospiza brachydactyla

Yellow-throatedگنجشک گلو زرد  SparrowGymnoris xanthocollis

Desertگنجشک بیابانی  SparrowPasser simplex

Saxaulگنجشک تاغی  SparrowPasser ammodendri

Deadگنجشک رودخانه ای  Sea SparrowPasser moabiticus

White-wingedگنجشک برفی  SnowfinchMontifringilla nivalis



خانواده گنجشک ها
Passeridae

پرندگان کوچک با منقار درشت-1

پر و بال کمتر رنگین-2

اجتماعی-3

پرواز قوی و تند-4

(در بعضی از آنها)نر و ماده همشکل نیستند -5

تغذیه از دانه و مواد گیاهی و حشرات و مواد حیوانی-6

النه سازی روی درخت ها یا سوراخهای یا صخره ها-7





خانواده گنجشک ها

راههای شناسایی

رنگ سر و چانه-1
(خطوط روی سر)تارک -2
نقاطی در گلو-3
رنگ کلی بدن-4
پرواز-5
زیستگاه-6



نشانه هارنگ تارک، چانه و گلو -1

گنجشک
رودخانه ای

گنجشک
خاکی

گنجشک
خانگی

گنجشک
درختی

گنجشک
سینه سیاه

گنجشک
کوهی

گنجشک
گلو زرد

گنجشک
بلوچی

گنجشک
تاغی

گنجشک
بیابانی

گنجشک
برفی

crown = تارک 
Chin  چانه=

Cheek = گونه 
throat = گلو 

breast = سینه 

supercilium = خط ابرویی 
Eye stripe  خط چشمی=

lore = کنار منقار 
Nape (hindneck) = پشت گردن



نشانه هارنگ سر و چانه -1

گنجشک
خانگی

گنجشک
درختی

گنجشک
سینه سیاه

گنجشک
بلوچی

تارک یا 
Crown
قهوه ای 

تارک یا 
Crown

خاکستری



نشانه هارنگ سر و چانه -1

گنجشک
خاکی

گنجشک
کوهی

گنجشک
گلو زرد

نقاطی در گلو





زیستگاه



گنجشک خانگی
House sparrow



گنجشک خانگی
House sparrow

سانتی متر16تا 14طول بدن 

در نزدیکی جوامع انسانی
باغها مناطق زراعی، پارکها

رنگ منقار در زادآوری سیاه و در خارج از این فصل قهوه ای شاخی رنگ



گنجشک خانگی

تارک خاکستری

سیاهی دور چشم

چانه سیاه

سینه ، گونه وگوشپر 
خاکستری روشن

دم قهوه ای تیره

قهوه ای و قرمز

روته قهوه ای 

crown = تارک 
Chin  چانه=

Cheek = گونه 
throat = گلو 

breast = سینه 

supercilium = خط ابرویی 
Eye stripe  خط چشمی=

lore = کنار منقار 
Nape (hindneck) = پشت گردن



گنجشک خانگی
House sparrow

زشکل پروا



رامپ خاکستری
کمرنگ

دم قهوه ای 
کمرنگ

نوک ضخیم

سر زرد و قهوه ای

نوار بالی
سفید



(نر با دو ماده)تک همسر و گاهی چند همسر 



حرکت روی زمین با جهش های کوتاه-

النه سازی در شکاف ها یا حفره ها و-
درون النه را با پشم و پر پر می کنند







گنجشک سینه سیاه
spanish sparrow



گنجشک سینه سیاه
spanish sparrow

تابستان

سر قهوه ایزمستان





نوک کمی نازک تر

گنجشک سینه سیاه
spanish sparrow

لپ سفید
سر قهوه ای

راه 
سیاه
سینه را



شناسایی ماده سینه سیاه با ماده خانگی تقریبا غیر ممکن



گنجشک سینه سیاه
spanish sparrow

خط ابرویی شکسته و سفید





تفاوت ماده ها با هم

سینه 
راه راه کمرنگ  و روشنتردارد

سینه 
حدودا یکدست



یک نوار بالی سفید



گنجشک درختی
tree sparrow



گنجشک درختی
tree sparrow



نر و ماده همشکل





گنجشک درختی
Tree sparrow

از غرب به شرق جایگزین
گنجشک خانگی می شوند





دو نوار بالی سفید



گنجشک بلوچی
Sind Jungel Sparrow



Sind Jungel Sparrow



پرنده نر

پرنده ماده

گنجشک بلوچی
Sind Jungel Sparrow

جسه و منقار کوچکتر از گنجشک خانگی

نوار ابرویی ماده پهن تر از گنجشک خانگی



گنجشک بلوچی
Sind Jungel Sparrow

بسیار شبیه به
گنجشک خانگی

رنگ سر بلوطی
به قرمز متمایل

خیلی 
تیره تر

سیاهی چانه کوچکتر
رنگ روتنه کمتر



زیستگاه

در حاشیه باتالق ها دارای درخت گز و آکاسیا  و 
بوته های خاردار  



پرنده داخل درخت آکاسیا



النه پرنده داخل درخت آکاسیا



ماده گنجشک خانگی

ماده گنجشک بلوچی

پرنده ماده از گنجشک خانگی اندکی کوچکتر است

رنگ سرکمی متفاوت





وابسته به آب و رودخانه و درختان گز و آکاسیا
آشیانه گنبدی

پرواز و سر خوردن کوتاه و بال زدن بیشتر



گنجشک کوهی
Rock Sparrow



گنجشک کوهی
Rock Sparrow

لکه گلو

خط خط 
روی سر

طرح مشخص روی 
بدن



زیستگاه کوهستانی و مکان های صخره ای
گنجشک کوهی

Rock Sparrow



گنجشک کوهی
Rock Sparrow

لکه زرد 

با الگویبدن 
سینه راه راهمتفاوت



گنجشک کوهی
Rock Sparrow

خط ابرویی پهن و سفید
سر بزرگتر

نوک بزرگتر از خانگی

پا ضخیم تر



گنجشک کوهی
Rock Sparrow

کوهنوردان به او نوک تبری میگویند

(نر با دو ماده)چند همسر 







گنجشک خاکی
Pale Rock Sparrow



منقار بزرگ
ومحکم

چشمان سیاه

بدن خاکستری قهوه ای 
بدون خط  ساده



پا ها
قهوه ای نارنجی



دم کوتاه و تیره
با انتهای سفید

درحال آواز 
خواندن



گنجشک خاکی
Pale Rock Sparrow

نواحی خشک -سنگی سنگالخی -مناطق صخره ای : زیستگاه
در بوته های کم ارتفاع -با پوشش گیاهی اندک 

آشیانه می سازد



در خارج از فصل تولید مثل 
بصورت گروهی دیده می شوند



گنجشک خاکی
Pale Rock Sparrow

آرش یکدانه: عکس 







گنجشک گلو زرد
Yellow throated Sparrow



گنجشک گلو زرد
Yellow throated Sparrow

نوک مشکی در موقع زادآوری

لکه زرد گلو

دو نوار سفید در بال



گنجشک گلو زرد
Yellow throated Sparrow

دو نوار سفید در بال

چانه سفید

اغلب سفید در زیر
و خاکستری قهوه ای در باال

پا خاکستری

شانه خرمایی



لکه زرد در ماده ها قابل 
مشاهده نیست و اکثراٌ

نابالغ ها هم دیده نمی شود

نوک در ماده ها 
صورتی مایل به 

قهوه ای و در پرنده
نابالغ نر

دو نوار سفید در بال

دم تیره

در پرواز 
شانه خرمایی

دیده می شود
گنجشک گلو زرد

Yellow throated Sparrow



گنجشک گلو زرد
Yellow throated Sparrow

زیستگاه

جنگلهای باز و خشک و نخلستانها





روتنه فاقد رگه رگه و منقار باریک
پرواز موجی شکل شبیه سهره ها دارند



گنجشک بیابانی
Desert Sparrow



گنجشک بیابانی
Desert Sparrow

روتنه خاکستری

تیکه بی رنگ 
روی بال

خط چشمی
سیاه



طرح خاص بال
و دم

گنجشک بیابانی
Desert Sparrow



گنجشک بیابانی
Desert Sparrow

نر و ماده همشکل نیستند

زیرتنه سفید



پرنده ماده کامالً خاکی

طرح خاص بال و دم

ماده

گنجشک بیابانی
Desert Sparrow







گنجشک تاغی
Saxaul Sparrow



گنجشک تاغی
Saxaul Sparrow

(گل اخرایی)پس سر لکه نارنجی

مشکی



گنجشک تاغی
Saxaul Sparrow

سیاهمیخط چش



نر و ماده همشکل نیستند
گنجشک تاغی

Saxaul Sparrow



گونه مشابه

نوار بالی سفید







گنجشک رودخانه ای
Dead sea Sparrow

خاکستری

نوار ابرویی
کمی سفید و 

بیشتر نارنجی قرمز

لکه مشخص 
زرد برای 
زاد آوریی



گنجشک رودخانه ای
Dead sea Sparrow

زیر تنه خاکستری و کمی سفید



ماده شبیه گنجشک خانگی

زیر دم تیره تر







گنجشک  برفی
Snow finch



گنجشک  برفی
Snow finch



گنجشک  برفی
Snow finch

پرنده کوهستانی



سفیدی روی بال

سر قهوه ای

سر خاکستری

پای سیاه

اوایل زمستان



در موقع پرواز سیاه سفیدی بال 



روتنه قهوه ای-جبه 

سیاه سفیدی روی بال 
و لکه سیاه روی بال

خط سیاه دم سیاهی  انتهای دم



گ زردمنقار پرنده نر تابستانها سیاه بوده و در زمستان و سایر فصول رن-
ماده ها کمرنگ تر هستند و لکه چانه هم کوچکتر است-







از اینکه امروز با هم 

علم خود را افزایش دادیم شاد هستیم

فرید مبصر

97/7/24



برای دریافت آموزش های بیشتر و اطالع از اخبار باشگاه 

را در دیگر رسانه های اجتماعی دنبال کنیدما 

http://www.iranianbirdingclub.com/

https://www.aparat.com/video/video/listuser/username/iranianbirdingclub/wrapper/true
https://www.aparat.com/video/video/listuser/username/iranianbirdingclub/wrapper/true
https://www.instagram.com/iranianbirdingclub/
https://www.instagram.com/iranianbirdingclub/
https://t.me/iranianbirdingclub
https://t.me/iranianbirdingclub
https://shenoto.com/channel/iranianbirdingclub
https://shenoto.com/channel/iranianbirdingclub
http://www.iranianbirdingclub.com/
http://www.iranianbirdingclub.com/

