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چکیده
منطقة نهالکاری شده طزیل به دلیل مجاورت با کانال آبرسانی (کارون به ماهشهر) مزسزم به کانال کزت امیر و در دسترس بزدن آب مناسب برای آبیاری
نهالها ،به شیزه ثقلی و حفر فارو آبیاری شد .این تحقیق با هدف ارشیابی روند تغییرات پزشش گیاهی طی چهار ساال متازالی ( 1396تاا  )1399و در دو
فصل در منطقه کشت نهال انجام شد .بدین منظزر تعداد  5ترانسکت  100متری با فزاصل  50متری در منطقه انتخابی به صزرت تصاادفی سیساتماتی
احداث شد .در امتداد ترانسکتها در مجمزع 30 ،پالت ثابت نصب گردید .در دو فصل رویشی بهار و تابستانه نزع و درصد پزشش گزنههای بزمی برداشت
شد .با استفاده اش نرمافزار  PASTشاخصهای غالبیت ،یکنزاختی و تنزّع گزنهای سیمپسزن و شانزن انداشهگیری شد .نتایج آشمزن تجزیه واریانس یکطرفه
برای بهار سالهای  1396تا  1399نشان داد که میان میانگین شاخصهای درصد پزشش ،غالبیت ،یکنزاختی ،شاخصهای تنزّع سیمپسزن و شانزن و غنا
در سال های متزالی برداشت ،اختالف معنیداری وجزد دارد .نتایج آشمزن ویلکاکسزن نشان داد شاخصهای تعداد گزنه ،سیمپسازن ،شاانزن ،یکنازاختی،
منهینین و مارگالف در سال دوم نسبت به سال اول افزایش پیدا کردند .همچنین ،با تزجه به اینکه میزان معنیداری کمتر اش  0/05بزده ،باین شااخص-
های غالبیت ،شاخص سیمپسزن و شانزن طی تیر ماه سالهای  1398نسبت به سال  ،1397اختالف معنایدارای وجازد دارد ،اماا باین تغییارات درصاد
پزشش در دو سال متزالی اختالف معنی داری وجزد نداشت .به طزر کلی شاخصهای تنزّع شانزن ،سیمپسزن در ساال پایاانی ( )1399نسابت باه ساال
آغاشی ( )1396افزایش چشمگیری داشته و این تغییر در اثر افزایش یکنزاختی و غنای گزنهای در منطقه بزده است .بهترین گزنهها بارای اصاالم منطقاه
بیابانی فزق ،اشنان  Seidlitzia rosmarinusو شزرگز محلی  Tamarix passerinoidesاست .همچنین احداث فارو در کنار چالههای کشات نهاال سابب
تجمّع آب باران و ظهزر تدریجی سایر گزنههای بزمی میگردد.

واژگان کلیدی :شزرگز محلی ،اشنان ،شاخص تنزّع ،فارو ،نهالکاری ،درصد پزشش گیاهی

مقدمه
بررسی پزیایی پزشش طبیعی فرصت مناسابی بارای در
اثر عزامل محیطی و مدیریتی حاکم بر اکزسیساتم در دوره
شمانی خاصی بر تغییارات کمّای و کیفای پزشاش طبیعای
فراهم مایآورد .یکای اش اساسایتارین اقادامات در جهات

شناخت وضعیت مراتع ،پاایش شماانبنادی شاده پزشاش
گیاهی است ].[30
در مناطق خش میزان آب مزجزد در محیط به عنزان
مهمترین عامل تأثیرگذار بر پزشش گیاهی ،باه شامار مای
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رود ] .[2تغییرپذیری پزشش گیاهی تحت تاأثیر تغییارات
متزاشن جریان انرژی در اکزسیستمها معمازاً در ترکیاب و
ساختار پزشاش گیااه در طازل شماان رخ مایدهاد ].[30
بارندگی به عنزان مهمترین منبع تأمین رطزبت در منااطق
خش با تأثیر بر میزان رطزبت قابل دساترس درون بافات
خا  ،ترکیب و پزیایی پزشش گیااهی ایان منااطق را باه
شدت تحت تأثیر قرار می دهد ] .[2وجزد رطزبت مناساب
و بار ها اش جمله عزامل مؤثر در حضزر گزنههای گیااهی
در ی منطقه است ].[33
به طزر معمزل روند تغییرات پزشش در نزاحی خشا
کند است و فقط در مناطقی که مدیریت مناسب دارد می-
تزان انتظار بهبزد وضعیت مرتع را داشت ] .[7بخصزص در
مزاردی که شدت تخریب در منطقه بااا باشاد ،برگشات-
پذیری پزشش گیاهی بسیار کند بازده و در برخای مازارد
غیرقابل برگشت خزاهد بازد ] .[19آگااهی اش خصزصایّات
اکزلزژیکی و مجمزعه گیاهان ی منطقاه باه برناماههاای
مدیریت ،حفاظت و بهرهبرداری پایدار اش پتانسایلهاای آن
کم خزاهد کرد ] ،[1شیرا یکی اش ارکان شناسنامهای هار
منطقه وجزد گیاهان و وضعیت آنها است ].[26
یکی اش رو های مناسب ارشیابی پزشاش گیااهی یا
منطقااه انااداشهگیااری شاااخصهااای تنازّع گزنااهای اساات.
شاخصهای انداشهگیری تنزّع ابزاری برای فهم بهتر کمّیات
و کیفیت شیستگاهها است ] .[8با ارشیابی تغییرات شاخص-
های تنزّع در ی منطقاه در طازل شماان امکاان ارشیاابی
مدیریت اعمال شده وجزد دارد ].[27
شاخص تنزّع گزنهای ،اش شاخصهای مهم تنزّع شیساتی
است که در ارشیابی شیستگاهها استفاده میشزد و مقادار آن
به ثبات محیط شیست آن بستگی دارد ] .[3تنازّع گزناهای
با دو جزء غنای گزنهای و یکنزاختی پزشش ارشیاابی مای-
شزد .غنای گزنهای یا تعداد گزنه در ی جامعه یا در واحد
سطح ،قدیمیترین و سادهترین راه انداشهگیری تنازّع مای-
باشد ] .[17تنزّع گزنهای یا تنازّع تاکسازنی ،ساطح میاناه
نظام سلسله مراتبی تنزّع شیستی است و باه بررسای تنازّع
گزنهها اعم اش گیاهی یاا جاانزری در نازاحی خاصای مای-
پرداشد ].[33
باابزدن مقدار شاخص تنازّع همازاره دلیال بار بهبازد
وضعیت منطقه نیست ،بلکه باید با بررسی ترکیب گزناهای

مشخص شزد کاه در نتیجاه تغییارات ایجااد شاده ،کادام
دسته اش گزنههای گیاهی در منطقاه افازایش یافتاه اسات
] .[18انداشهگیری تنزّع گزنهای عالوه بار ایان کاه میازان
ثبات اکزسیستم را نشان میدهاد ،پاارامتر مناسابی بارای
مقایسه اجتماعات شیستی در مزاردی مانند ایجااد آشازب-
هایی در محیط شنده و یا مراحل مختلاف تازالی مایباشاد
] .[9نتایج مطالعات سه جزیره در دریاچههای آب شایرین
 Winnipesaukeeو  New Hampshireدر خصااازص
تغییرات پزشش گیاهی و شاخصهای تنزّع در طازل دوره
 33ساله نشان داد ،شاخص تنزّع گزنهای شانزن در هر سه
جزیره افزایش یافته و گزنههای غالب علفی تغییر مشخّصی
در منطقه داشته است ].[21
نتایج مطالعاه در تاااب منصازریه و شاریفیه واقاع در
کانزن گرد و غبار جنزب شرق اهزاش نشاان داد کاه تفااوت
معنیداری در شاخصهاای تنازّع سیمپسازن و شاانزن در
فاصله شمانی  1396تا  1398وجزد داشاته و همچناین در
هزر شریفیه شاخصهای تنزّع شانزن و سیمپسازن نیاز در
پی افزایش غنا و کاهش غالبیات اش  2گزناه غالاب باه 20
گزنه متنزّع ،افزایش داشتند ].[13
دینارونااد و همکاااران ( )2021رونااد تغییاارات شمااانی
پزشش گیاهی منطقاه بگعاان اساتان خزشساتان را مازرد
ارشیابی قرار دادند .نتایج نشان داد در بهار سالهاای 1396
تا  1399بین میانگین شاخصهای درصد پزشش ،غالبیات
و شااخصهااای تنازّع سیمپساازن و شاانزن در سااالهااای
متزالی برداشت ،اختالف معنیداری وجزد دارد و در پااییز
به غیر اش شاخص غالبیت در ساایر شااخصهاا طای پااییز
سالهای  1398نسبت به سال  ،1397اختالف معنی داری
وجزد داشت ].[17
اکباارشاده و میرحاااجی ( )2006در بررساای تغییاارات
پزشش گیاهی در مراتع استپی منطقه رودشازر در دوره 9
ساااله نشااان دادنااد کااه اش سااال دوم و در پاای ی ا دوره
خشکسالی پنج ساله ،پزشش تاجی گزنههای دائمی تاا 40
درصااد کاااهش یافات ] .[4باغسااتانی میباادی و همکاااران
( )2007نتایج بررسای روناد تغییارات پزشاش گیااهی در
مراتع منطقاه نیار یازد طای ساالهاای  1365تاا 1383
مشخص نمزد که روند تغییرات در مناطق خش کند بزده
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و فقط در مناطق تحات مادیریت مایتازان انتظاار بهبازد
وضعیت پزشش را داشت ].[6
این تحقیق باا هادف ارشیاابی روناد تغییارات پزشاش
گیاهی در کانزن گرد و غبار استان خزشستان ،با بررسی اثر
نزسانات بار و آبیاری نهالهای کشت شده در منطقه بار
درصد پزشش و نزع گزنههای مزجزد طای  4ساال و در دو
فصل در منطقه طزیل شهر کارون انجام شد.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
منطقه طزیل با مزقعیت جغرافیاایی ʺ  48˚ 43ʹ 42طازل
شرقی و ʺ  31 ˚ 04 ʹ 02عرض شمالی در جنزب اهزاش در
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کانزن بحرانی گرد و غبار محدوده جنزب و جنازب شارق
اهازاش مزسازم باه کاانزن شاماره  4در فاصاله حادود 20
کیلزمتری جنزب شهر اهزاش در امتداد اتزبان اهزاش به آبادان
و حاشیه کانال آبرسانی کزت امیر واقع شادهاسات (شاکل
.)1
ارتفاع اش سطح دریا  20متر بازده و منطقاه فاقاد عازارض
شمینشناسی و پستی و بلندی بزده و دشتی مسطح اسات.
پزشاااش غالاااب آن گزناااههاااای شااازرگز ( Tamarix
 ،)passerinoidesساااازئدا درختچااااهای ( Suaeda
 )vermiculataو اشااانان ()Seidlitzia rosmarinus
میباشد.

شکل  -1مزقعیت منطقة مزرد مطالعه در استان خزشستان

روش تحقیق
دادههای هواشناسی
آمار هزاشناسی سالهای پاژوهش ،اش ایساتگاه ساینزپتی
اهزاش تهیه شد .متزسط دمای منطقاه مازرد مطالعاه باین
 26/2تا  26/9درجه سلسیزس است .متزسط حداکثر دماا
بین  33تا  33/4و متزسط حداقل دما بین  19/2تاا 19/5
درجه سلسیزس میباشد .متزساط بارنادگی منطقاه 250
میلیمتر اسات .مطاابق منحنای آمبروترمیا چهاار ساال
نمزنهبرداری منطقه ،حدود  6ماه سال بدون بارندگی بازده
و با تزجه به گرمای حداکثر در آن دوره شمانی ،فصل گارم
و خش سال بین اردیبهشات تاا مهار مااه اسات .پااییز
 1397و بهااار  1398در اسااتان خزشسااتان بارناادگیهااای

مناسب و حتی در بخشهایی اش دشت ،سیالبهای فصالی
مشاهده شد (شکل .)2
این تحقیق به منظزر بررسی و ارشیابی مراحل برگشات
گزنههای بزمی در منطقاه طزیال اش ساال اول نهاالکااری
( )1396تا سال پایانی طرم ( )1399به مدت چهاار ساال
رصد شاد .ایان منطقاه باا گزناههاای کهازر پاکساتانی و
اکالیپتزس نهالکاری شده بزد و دو بار در ماه با نهر (فاارو)
بصزرت ثقلی آبیاری شدند.
بخااش دشااتی اسااتان خزشسااتان دارای دو ساایمای
متفاوت بهاره (بهمن ماه تاا اواخار اردیبهشات) و تابساتانه
(خرداد تا آبان) است ] .[28برای ارشیابی تغییارات پزشاش
گیاهی منطقه مطابق رو تحقیق طرم و برداشت مناسب
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اش وضعیت پزشش منطقه با پیماایش صاحرایی ،تعاداد 5
ترانسکت  100متری با فزاصل  50متری بصزرت تصاادفی
سیستماتی (ترانسکت اول به طازر تصاادفی و ماابقی باا
فاصله تعریف شده  50متری) احداث شد.
با تزجه به یکنزاختی ترکیب گزنههاای گیااهی و نبازد
عزارض محیطی ،در مجمزع  60پالت ثابت روی ترانسکت-

شکل  -2منحنی آمبروترمی

ایستگاه سینزپتی

با استفاده اش عامل درصد پزشش و به کارگیری نرمافزار
 PAST 0.88شاااخصهااای غالبیاات ،یکناازاختی و تنازّع
گزناهای (شااخصهااای شااخصهااای تنازّع سیمپساازن و
شانزن) اناداشهگیاری شاد .بارای تعیاین تنازّع گزناهای اش
شاخصهای سیمپسزن و شاانزن-وینار باه دلیال تزاناایی
بیشتر آنها در تشخیص تنزّع استفاده شد ] .[18
آنالیز دادهها با استفاده اش نارم افازار  SPSS 16انجاام
شد .برای بررسی نرمالبازدن دادههاای درصاد پزشاش اش
آشماازن کزلماازگروف اساامیرنف و باارای ساانجش برابااری
واریانسها اش آشمزن لزن استفاده شد .برای تحلیل میانگین
دادهها با تزجه به برداشت دادهها در چند مرحله متازالی اش
آشمزن تجزیه واریانس یکطرفه و به منظزر مقایسه میانگین
گروهها اش آشمزن دانکن استفاده شد.
باتزجه به نرمال نبزدن دادههای شاخصها در تیار مااه
سااالهااای  1397و  1398اش آشماازن ویلکاکساازن باارای

ها (ثبت مشخصات محل با دساتگاه  )GPSنصاب گردیاد.
با تزجه به انداشه چاله کشت نهال ابعاد پالت ی متر مربع
در نظر گرفته شد و در  6شمان مختلف (تیر و اسافند مااه)
در سااالهااای  1396تااا  1399دادهباارداری شااد .پزشااش
گیاهی منطقه در فصزل مختلف جمعآوری و با اساتفاده اش
منابع علمی شناسایی گردید.

اهزاش متعلق به سالهای پژوهش ( 99تا )1396

بررسی تغییرات متغیرهاای پزشاش گیااهی و شااخصهاا
استفاده شد.
نتایج
در میکروشیستگاههای اطراف محل نمزنهبرداری تعاداد 50
گزنه گیاهی متعلق به  18تیره شناسایی شاد ]،15 ،11 ،5
 32 ،29و  .[37گیاهان یکساله و کزتااهشی منطقاه تعاداد
 36گزنه (معادل  72درصد) بیشترین و چندساالههاا باا 8
گزنه کمترین شکل شیستی را تشکیل میدهند .در مجمزع
 51گزنه علفی در منطقه مشاهده شد (شکل .)3
تعداد  6گزنه درختچهای و شابهدرختچاهای منطقاه را
انااازاع شااازرگزهای محلااای ( ،)Tamarix spp.شااانان
( )Seidlitzia Rosmarinusو ناازعی ساازئدا ( Suaeda
 )vermiculataتشکیل میدهد (جدول .)1
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 درصد شکلهای رویشی فلزر منطقه مزرد بررسی-3 شکل

 نشان داد که تفااوت ایان دو1399  تا1396  و بهار1398
فقط در تعداد گزنههای کزتاهشی بزده و تعداد سایر شکلها
 اماا در بهاار تعاداد گزناههاا،شیستی تغییری نداشتهاسات
.)5  و4 بیشتر اش تابستان هستند (شکلهای

با تزجه به سهزلت پراکنش بذرهای کار دار و باالدار
 به سرعت نهرهای آبیاری را،این گزنههای غالب در منطقه
ًپاار کاارده و در نقاااطی نهااالهااای کشاات شااده را کااامال
 مقایسه تعداد شکل شیساتی گزناههاای گیااهی.پزشاندند
 و1397 مشاهده شده در پالتهای ثابات در تیرمااه ساال

 لیست گزنههای گیاهی مشاهده شده در میکروشیستگاههای اطراف محل نمزنهبرداری-1 جدول
نام علمی
Aizoaceae Martinov
Mesembryanthemum nodiflorum L.
Amaranthaceae Juss. (including Chenopodiaceae)
Atriplex leucoclada Boiss.
Bienertia cycloptera Bunge m
Halocharis sulphurea (Moq.) Moq.
Halocnemum strobilaceum (Pall.) M.Bieb.
Salsola imbricate Forssk.
Salsola incanescens C.A.Mey.
Salsola inermis Forssk.
Salsola jordanicola Eig.
Seidlitzia rosmarinus (Ehrenb.) Bge. ex Boiss.
Suaeda aegyptica (Hasselq.) Zohary
Suaeda vermiculata Forssk. ex J.F.Gmel. (=Suaeda
fruticosa Forssk. ex J.F.Gmel.)
Asteraceae Bercht. & J.Presl
Calendula arvensis (Vaill.) L.
Carthamus oxyacantha M.Bieb.
Crepis foetida L. subsp. foetida
Crepis kotschyana (Boiss.) Boiss.
Launaea mucronata subsp. cassiniana (Jaub. &

فرم رویشی

شکل شیستی

کروتیپ

علفی

Th

SS, M

بزتهای
علفی
علفی
بزتهای
بزتهای
علفی
علفی
علفی
درختچهای
علفی
درختچهای

C
Th
Th
Ch
Ch
Th
Th
Th
Ph
Th

SS, M
IT, SS, M
IT, SS
IT, SS
IT, SS, M
IT, SS
SS, M
IT, SS, M
IT, SS, M
IT, SS, M

Ph

IT, SS, M

علفی
علفی
علفی
علفی
علفی

Th
Th
Th
Th
Th

IT, ES, SS
IT, SS
IT, ES, SS
IT, SS
SS
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نام علمی

فرم رویشی

شکل شیستی

کروتیپ

Launaea procumbens (Roxb.) Ramayya & Rajagopal
Matricaria aurea (Loefl.) Schultz-Bip.
Onopordum leptolepis DC.
Reichardia tingitana (L.) Roth (=Reichardia orientalis
(L.) Hochr.)
Senecio glaucus L.
Senecio vulgaris L.
Brassicaceae Burnett
Lepidium perfoliatum L.
Matthiola longipetala (Vent.) DC.
Capparaceae Juss.
Capparis spinosa L.
Caryophyllaceae Juss.
Spergularia marina (L.) Besser
Convolvulaceae Juss.
Cressa cretica L.
Cyperaceae Juss.
Cyperus rotundus L.
Fabaceae Lindl.
Alhagi graecorum Boiss.
Lotus halophilus Boiss. & Sprun.
Medicago polymorpha L.
Melilotus indicus (L.) All
Onobrychis crista–galli (L.) Lam.
Frankeniaceae Desv.
Frankenia pulverulenta L.
Lythraceae J. St.-Hil.
Lythrum silenoides Boiss. & Noe
Malvaceae Juss.
Malva parviflora L.
Plantaginaceae Juss.
Plantago leoflingii L.
Plumbaginaceae Juss.
Psylliostachys spicata (Willd.) Nevski
Poaceae Barnhart
Aeluropus lagopoides (L.) Thwaites
Phalaris minor Retz.
Phalaris paradoxa L.
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.
Polygonaceae Juss.
Rumex cyprius Murb.
Rumex dentatus subsp. mesopotamicus Rech.f.
Primulaceae Batsch ex Borkh.

علفی
علفی
علفی
علفی

He
Th
Th

IT, SS
IT, ES, SS
IT, SS

Th

IT, SS

علفی
علفی
علفی
علفی
علفی

Th
Th

IT, ES, SS
IT, ES, SS

Th
Th

IT, ES, SS
IT, SS

بزتهای

Ch

IT, ES, SS

علفی
علفی
علفی
علفی
علفی
علفی
علفی
علفی
علفی
علفی
علفی

Th

IT, ES, SS

He

IT, SS, M

C

Cosm

Ch
Th
Th
Th
Th

IT, SS, M
SS
IT, ES, SS
IT, SS, M
IT

Th

IT, ES, SS

Th

IT, SS

Th

IT, SS

Th

IT, ES, SS

Th

IT, ES

Th
Th
Th
C

IT, ES, SS
Cosm
SS
Cosm

Th
Th

IT, SS
IT, SS

Spach) N.Kilian

علفی
علفی
علفی
علفی
علفی
علفی
علفی
علفی
علفی
علفی
علفی
علفی
علفی
علفی
علفی
علفی
علفی
علفی
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نام علمی
فرم رویشی
شکل شیستی
کروتیپ
)Anagallis arvensis L. subsp. arvensis var. caerulea (L.
علفی
Th
IT, ES, SS
Gouan
Tamaricaceae Link
Tamarix kotschyi Bunge (=Tamarix leptopetala
درختچهای
Ph
IT, SS
)Bunge
Tamarix meyeri Boiss. (=Tamarix tetragyna Ehrenb.
درختچهای
Ph
IT, ES, SS
)var. meyeri (Boiss.) Boiss.
درختچهای
Tamarix passerinoides Del. var. passerinoides
Ph
IT, ES, SS
درختچهای
Tamarix passerinoides var. macrocarpa Ehrenb.
Ph
IT, SS
 Heهمیکریپتزفیت Th ،تروفیت C ،کریپتزفیت Ch ،کامفیت Ph ،فانروفیت IT ،ایرانیتزرانی ES ،اروسیبری SS ،صحاراسندی Cosm،جهانوطنی،

نتایج آشمزن کزلمزگروف اسامیرنف نشاان داد ،دادههاا
نرمال بزده و به منظزر بررسی این که شاخصها در ساال-
های مختلاف دارای تفااوت معنایداری اسات یاا خیار ،اش
آشمزن تجزیه واریانس ی طرفه استفاده شد.

نتایج تجزیه واریاانس یا طرفاه نشاان داد کاه میاان
میانگین شاخصها در سال های مختلف برداشات اخاتالف
معنیداری وجزد دارد (جدول .)2

شکل  -4نمزدار شکلهای شیستی تعداد گزنههای گیاهی منطقه در فصل تابستان (در پالتها)

شکل  -5نمزدار شکلهای تعداد شیستی گزنههای گیاهی منطقه در اسفند ماه (در پالتها)
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جدول  -2تجزیه واریانس یکطرفه شاخصهای مزرد بررسی در منطقه طزیل در اسفند ماه
شاخص
تعداد گزنه

درصد پزشش

غالبیت

سیمپسزن

شانزن

یکنزاختی

غنای منهینین

غنای مارگالف

مجمزع مربعات درجه آشادی میانگین مربعات
بین گروهها
داخل گروهها
کل

278/4
171/8
450/3

3
116
119

92/8
1/4

بین گروهها

43712/6

3

14570/8

داخل گروهها

130621/9

116

1126/05

کل

174334/5

119

بین گروهها

2/9

3

0/9

داخل گروهها

5/9

116

0/052

کل

8/9

119

بین گروهها

3/7

3

1/2

داخل گروهها

4/5

116

0/03

کل

8/2

119

بین گروهها

15/9

3

5/3

داخل گروهها

14/3

116

0/12

کل

30/3

119

بین گروهها

4/2

3

1/4

داخل گروهها

8/1

116

0/07

کل

12/3

119

بین گروهها

5/5

3

1/8

داخل گروهها

10/0

116

0/08

کل

15/5

119

بین گروهها
داخل گروهها
کل

15/8
62/6
78/4

3
116
119

5/2
0/54

F

(sig)0/05
*

0/00

62/6
*0/00
12/9
*

0/00

18/8
*0/00
31/8
*

0/00

42/8
*

0/00

20/2
*

0/00

21/2
*

0/00

9/7

* :معنیداری در سطح  95درصد.

نتایج آشمزن دانکن نشان داد بین درصد پزشش گیاهی
و شاخص غالبیت ،سیمپسزن در بهاار ساالهاای  1396و
 1397نسبت به سالهای  1398و  1399مختلف اختالف
معنیداری وجزد دارد (جدول .)3
نتایج آشمزن ویلکاکسزن نشان داد شاخصهاای تعاداد
گزنه ،سیمپسزن ،شانزن ،یکنزاختی ،منهینین و مارگاالف
در سااال دوم نساابت بااه سااال اول افاازایش پیاادا کردنااد.
همچنین ،با تزجه به این کاه میازان معنایداری کمتار اش
 0/05بزده ،بین شاخصهای غالبیت ،شاخص سیمپسزن و
شانزن طی تیر ماه سالهای  1398نسبت به ساال ،1397
اختالف معنیداری وجازد دارد ،اماا باین تغییارات درصاد
پزشااش در دو سااال متاازالی اخااتالف معناایداری وجاازد
نداشت (جدول .)4

بحث و نتیجهگیری
منطقة نهالکاری شده طزیل به دلیال مجااورت باا کاناال
آبرسانی (کارون به ماهشهر) مزسزم به کانال کازت امیار و
در دسترس بزدن آب مناسب برای آبیاری نهالها ،به شیزه
ثقلی و حفر فارو آبیااری شاد .اش طرفای وجازد آبگیرهاای
فصلی عدیده با نام محلی حفیره در طراف محل کشات باه
عنزان ذخیرگاه ژنتیکی گزنههاای بازمی ،نقاش مهمای در
پراکنش و گستر گیاهان داشته و این عناصر به سارعت
در امتداد فاروها هم ظاهر شدند.
بر اساس شناسایی پزشش گیااهی بازمی در هربااریزم،
 70درصد پزشش بزمی منطقه گزنههای کزتااهشی بازده و
گاه کمتر اش ی مااه در منطقاه دیادهمایشازند ] .[14در
پالتهای ثابت گزنههای گیاهی با اشاکال شیساتی همای-
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کریپتزفیاات ،کریپتزفیاات ،کامفیاات ،فانروفیاات و تروفیاات
مشاهده شد که تفاوت پزشش در شمانهای مختلف مربزط
به تعداد و نزع گزنههای تروفیات بازد .بیشاترین افازایش
تعداد گزنههای تروفیت مربزط به اسفند ساال  1398بازد
که سال پرباارانی بازد .گزناههاای گیااهی شازرگز محلای
 Tamarix passerinoidesو اشاااانان Seidlitzia
 rosmarinusگزنههای غالب مشاهده شده در فاروها بزد
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که به سرعت نهرهای آبیاری را پر کرده و در نقاطی نهاال-
های کشت شده را کامالً پزشاندند .حضزر گزنههاای بازمی
درختچهای فزق و یکساله و چندسالههایی مانند تکمه شزر
aegyptica ،Bienertia

cycloptera

،Suaeda

 Cyperus rotundusو  Cressa creticaدر منطقاه
پس اش نهالکااری ،آبیااری مانظم و بارنادگیهاای فصالی
سبب تغییرات مشخصی در منطقه گردید.

جدول  -3نتایج آشمزن دانکن شاخصهای تنزّع در منطقه طزیل (بهار سالهای )1396-1399
شمان
بهار 96
بهار 97
بهار 98
بهار 99

درصدپزشش غالبیت سیمپسزن
b

38/6
35/6b
67/05a
80/9a

حروف غیرمشتر

a

0/8
0/7a
0/5b
0/4b

b

0/09
0/2b
0/4a
0/5a

شانزن یکنزاختی منهینین
c

c

0/1
0/3 c
0/8b
1/06a

a

0/09
0/44b
0/51b
0/68c

0/3
0/84a
0/59b
0/65b

مارگالف
c

0/04
0/50b
0/75bc
1/03a

نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح  95درصد است.

جدول  -4نتایج تست آشمزن ویلکاکسزن شاخصهای تنزّع در منطقه طزیل (تیر ماه سالهای )1397-1398
شاخص
تعداد گزنه تیر ماه 1398-1397
درصد پزشش تیر ماه 1398-1397
غالبیت تیر ماه 1398-1397
سیمپسزن تیر ماه 1398-1397
شانزن تیر ماه 1398-1397
یکنزاختی تیر ماه 1398-1397
منهینین تیر ماه 1398-1397
مارگالف تیر ماه 1398-1397

تعداد قطعات نمزنه

11 b،19 a ،0 c
3 c،11b ،16a
6 b،4C ،20a
7 c،20a ،3a
7 b،20b ،3c
6 c،7b ،17a
1 c،24a ،5b
7 b،23a ،0 c

متزسط شاخص
منفی

مثبت

0
14
13
5
4
13
9
0

10
13
9
13
11
11
16
12

آماره Z

(sig)0/05

-3/9
-1/05
-3/1
-3/74
-3/83
-2/15
-3/6
-4/1

0/00
0/29
0/002
0/000
0/000
0/03
0/00
0/00

 b ،aو  cبه ترتیب :تعداد قطعات نمزنه در سال اول بیشتر اش سال دوم ،سال دوم بیشتر اش سال اول و بدون تغییر است.

نتایج آشمزن تجزیه واریانس ی طرفه برای بهاار ساال-
های  1396تا  1399نشان داد که میان میانگین شااخص-
های درصد پزشش ،غالبیت ،یکنزاختی ،شاخصهای تنازّع
سیمپسزن و شانزن و غنا در ساالهاای متازالی برداشات،
اختالف معنیداری وجزد دارد.
نتایج آشمزن ویلکاکسزن برای مقایسه تغییرات پزشاش
در تابستان نشان داد با تزجه به این که میازان معنایداری
کمتار اش  0/05باازده ،بااین شاااخصهااای درصااد پزشااش،
غالبیت ،یکنزاختی ،شاخصهای تنزّع سیمپسزن و شاانزن
و غنا طی تیر ماه سالهای  1398نسبت باه ساال ،1397
اختالف معنیداری وجزد دارد .نتایج آشمازن دانکان نشاان

داد بااین درصااد پزشااش گیاااهی و شاااخص غالبیاات،
سیمپساازن و شااانزن در بهااار ساااله اای  1396و 1397
نسبت به ساالهاای  1398و  1399اخاتالف معنایداری
وجزد دارد.
شاخص سیمپسزن اولین شاخص تنزّع مزرد استفاده در
بزمشناسی و یکی اش معروفترین شااخصهاای نااهمگنی
است که به شدّت متزجاه گزناههاای غالاب در واحادهای
نمزنهبرداری است ] 17و  ،[30اما شاخص شانزن به گزنه-
های نادر حساس بزده و به این بعد پزشش منطقاه بیشاتر
تزجه میشزد ] 17و  .[6مطابق شاخص شانزن پزشش بهار
سالهای  1396و  1397با هم اختالف معنیداری نداشته،
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اما بهار سال  1398و بهار  1399با هام اخاتالف معنای-
داری داشتهاند.
این تفاوتها منعکس کنندة اثر آبیاری نهالهای کشت
شده و بارندگیهای سیلآسای بهار  1398بزد؛ بار هاای
گسااترده ساابب تحاازّل و تغییاار گسااتردهای در ساایمای
طبیعت استان خزشستان و کانزنهای بیاباانی گارد و غباار
گردید .خسارتها ،ایجاد سیالبها و فرسایشهاای آبای ،اش
ی سز و شستشزی نم سطحی خاا  ،تاأمین رطزبات
اشم ،ذخیااره آب در ساافرههااای شیرشمیناای و جاااری و بااه
دنبال آن رشاد گزناههاای بازمی اش سازی دیگار ،مزجاب
حرکت طبیعت در چرخه طبیعی خازد گردیاد ] .[12ایان
امر سبب تغییرات محسزسای در نازع گزناههاای گیااهی،
درصد پزشش و به دنبال آن نزسانهای تغییرات شااخص-
های تنزّع گردید .میزان یکنازاختی پزشاش بازمی بعاد اش
گذر  3سال ثبات بیشتری یافته و تغییرات آن طای ساال-
های  1398و  1399کمتر بزده و تفااوت معنایداری باین
این دو سال مشاهده نشد.
غنای گزنهای مطابق شاخصهای منهنین و مارگاالف
بتدریج پس اش آبیاری و بارندگیهاای فصالی و البتاه قارق
افزایش یافته به نحزی کاه ساال  1399باا افازایش قابال
تزجه تعداد گزنه ،این سال تفااوت معنایداری نسابت باه
سالهای دیگر داشت .سالهای میاانی  1397و  1398باه
دلیل تغییرات تدیجی و البته بروش سیل تفاوت معنایداری
مشاهده نشد .باه طازر کلای شااخصهاای تنازّع شاانزن،
سیمپسزن در سال پایانی ( )1399نسبت باه ساال آغااشی
( )1396افزایش چشامگیری داشاته و ایان تغییار در اثار
افازایش یکنازاختی و غناای گزناهای در منطقاه باازده ،در
منطقه بگعان ،یکی دیگر اش کانزنهاای گارد وغباار اساتان
خزشستان نیز اگرچه فقط ی گزنه چندسااله در پاالتهاا
مشاهده شد ،اما باش هم به دلیل افزایش گزناههاا یکسااله،
شاخصهای تنزّع شانزن و سیمپسزن و غنا (شاخص اعاداد
هیل) طی سال  1396نسبت به سال  1399افرایش یافات
].[16
در منطقااه شااریفیه کااانزن گاارد و غبااار شاارق اهاازاش
شاخصهای تنزّع شانزن و سیمپسزن طی سال  1397پس
اش بارندگی فصلی مناساب ،در پای افازایش غناا و کااهش
غالبیت اش  2گزنه غالب به  20گزنه متنزّع نسبت باه ساال

کم باران  ،1396افزایش داشتند ] .[15در مجمازع هماان
طزر که اشاره شد مطاابق پاژوهش هاای قبلای در دشات
خزشساااتان مانناااد منطقاااه مااایشداغ ] [12و بردماااار
مسجدسلیمان ] [20این گزنههای گیااهی منطقاه بیشاتر
یکساله و کزتاهشی هستند ،بنابراین بسایاری اش گزناههاای
گیاهی اش اواخار بهاار تاا آذر در رکازد و یاا حاذف کامال
خزاهند بزد .بنابراین غنای گزنهای در این منطقاه وابساته
به شمان بازده و اش اواخار بهاار باه دلیال گرماای تابساتان
خزشستان ،به حداقل مقدار عددی خزد خزاهد رساید .اشم
به ذکر است این گزنههای تروفیت نقش بسزایی در افزایش
درصد مزاد آلی خا و حاصلخیزی آن نیز دارد ].[11
در تحقیق مشابهی در منطقه بگعان واقع در کانزن گرد
و غبار استان خزشستان تفاوت ترکیب گزنهای طای ساال-
های مختلف به طزر عمده مربزط به گزنههای کزتاهشی بزد
] .[16نهااالکاااری در رویشااگاههااای مخروبااه ب اه عناازان
کاتالیزورهای تزالی عمل میکنند و رشد و اساتقرار گزناه-
های بزمی را اش طریق تشکیل میکروکلیمای مزجاب مای-
شزند ] .[34نتایج پژوهشی در بخشهای مرکزی و جنزبی
کشزر تزنس نشاان داد ،گیاهاان منااطق خشا و نیماه-
خش به تغییرات اقلیمی بسیار حساس هستند ] .[23باه
عنزان مثال اگر کمترین کاهشی در بارندگی صزرت گیارد،
منطقه به بیابان تبدیل میشازد .در حاالی کاه منااطق باا
تنزّع گزنهای باا ،معمزاً نسابت باه تغییار اقلایم انعطااف
بیشتری نشان میدهند .بنابراین اشم است برای جلزگیری
اش بیابانیشدن ،تنزّع شیستی مدیریت و حفاظت گردد .البته
نحزه کشت نهال و استفاده مناسب اش ریز های آسامانی
و ایجاد بستر مناسب برای ذخیره آب همراه با کشت گزنه-
های گیاهی عامل مهمی در احیا و اصالم مراتع در منااطق
بیابانی و خش است ].[35
سالهاست که تأثیر به کاارگیری تکنیا هاای فاارو و
پیتینگ را روی روانااب ،مقادار رطزبات و پزشاش گیااهی
مراتع بیابان نشان داده که این ساشهها مزجب افزایش نفازذ
آب و رطزبت خا شده و در نهایت مزجاب احیاا پزشاش
گیاهی تخریب شده میشزد ] .[19در تحقیق مشابه شارع و
همکاااران ( [35] )2020بااا کاشاات بااذر Astragalus
 squarrosusگزناه در پیتیناگ ،فاارو و هاللای آبگیار و
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) وSeidlitzia rosmarinus(  اشانان،منطقه بیابانی فزق
.) استTamarix passerinoides( شزرگز محلی
احداث فارو در کنار چالههای کشات نهاال نیاز سابب
-تجمّع آب باران و ظهزر تدریجی سایر گزنههای بزمی می
 منطقه طزیل با وجزد برگشت تعدادی اش گزناههاای.گردد
 اما همچنان این عرصه بسیار حساس و شکننده بزده،بزمی
. برنامهریزی و قرق کامل دارد، مدیریت،و نیاش به
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Abstract
Due to the proximity to the water supply canal (Karun to Mahshahr) called Kut-Amir Canal and the
availability of suitable water for irrigating the seedlings, the cultivated area was irrigated by surface
irrigation and Furrow. The purpose of this study is to evaluate the trend of vegetation changes in during four
consecutive years (2018-2021) and in two seasons in seedling cultivation areas was investigated. A total of
five 100-meter transects, each 50 meters apart, were systematically established in the three selected areas.
Around 30 fixed plots were installed along transects. In the two growing seasons of spring and autumn, the
coverage of native species was recorded. The Simpson and Shannon, dominance, uniformity, and diversity
indices were estimated using the PAST software. The results of one-way analysis of variance for the spring
of 2018 to 2021 showed that there is a significant difference between the mean indices of coverage
percentage, dominance, uniformity, Simpson and Shannon and Ghana diversity indices in consecutive years
of harvest. The results of the Wilcoxon test showed that the indexes of species number, Simpson, Shannon,
Evennnes, Manhinink and Margalf increased in the second year compared to the first year. Also, due to the
fact that the sig rate is less than 0.05, there is a significant difference between the dominance indices,
Simpson index and Shannon during July 2020 compared to 2019, but between changes in coverage
percentage in the two there was no significant difference for consecutive years. The results of Duncan test
showed that there is a significant difference between vegetation percentage and dominance index, Simpson
and Shannon in spring (2018 and 2019) compared to (2020 and 2021) and is in two separate categories.
Take. From the above observations and results, it can be concluded that in general, Shannon and Simpson
diversity indices in the last year (2021) compared to the beginning year (2018) have increased significantly
and this change is the result of increasing the uniformity and species richness in the area has been. The best
options for improving the desert area above are Seidlitzia rosmarinus and Tamarix passerinoides. Also, the
construction of Furrow along with seedling cultivation holes causes the accumulation of rainwater and the
gradual emergence of other native species.

Keywords: Tamarix passerinoides, Seidlitzia rosmarinus, Diversity index, Furrow, Seedling,
Vegetation percentage.

