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  دهیکچ

 نیند. ااهشد لیخشک شده و به کانون گرد و غبار در استان خوزستان تبد ریاخ يهاسال یطمتعدد  لیبه دال هیفیو شر هیمنصور يهاتاالب

ـ ا ياگونه ياز جنبه تنوع و غنا یاهیمطالعه پوشش گ یبا هدف اصل هیو منصور هیفیشر يهاپژوهش در تاالب در زمـان   یمنـاطق تـاالب   نی

 يانجام شده است. بـرا  ریاخ يهاسال يهادر اثر باران يریگآب زیآن پس از پخش آب و ن راتییوند تغر یابیو ارز يریگآبپخش آب و 

صـورت  هدر محل پخش آب ب يمتر 50با فواصل  يمتر 100 یترانسکت دائم 5تعداد  ،ییصحرا شیمایبا پ یاهیپوشش گ راتییتغ یابیارز

برداشت شد. با  1398تا  1396 يهاسال در مختلف زمان 6 در هاپالت ثابت، داده 30مجموع از تعداد  در و شدمستقر  کیستماتیس یتصادف

ـ    جیشد. نتا يریگاندازه ياو تنوع گونه یکنواختیغنا،  يهااستفاده از عامل درصد پوشش، شاخص در زمـان   يدارینشـان داد تفـاوت معن

وسیله بهو شانون نشان داد پس از پخش آب  مپسونیتنوع س يهاه وجود دارد. شاخصیدر تاالب منصور یرسانپخش آب و زمان بدون آب

تنوع شانون و  يهاشاخص نیز هیفیدر تاالب شر نیاست. همچن افتهی شیافزا جیتدرهتنوع ب زانیم ها،یبارندگوقوع و  یفیپورشر دیکانال شه

ـ  20گونه غالب به  2از  تیغنا و کاهش غالب شیافزا یدر پ مپسونیس ـ  ينحـو بـه یافتنـد   شیافـزا  وع،گونه متن درصـد پوشـش و    نیکـه ب

 شیپخـش آب، افـزا   يهـا مشاهده شد. در مجموع در عرصه يداریتفاوت معن 1397و  1396 یمتوال يهاتنوع و غنا در سال يهاشاخص

  .شودیغبار م و گرد جادیاز ا يریمشاهده شد که سبب جلوگ یبوم یاهیپوشش گ

  

 
  

  یفیپورشر دیکانال شه مپسون،یش آب، شانون و سپخ ،ياگونه يغنا: يدیلک يهاواژه

  

  

  
  

  
  

  ، اهواز.خوزستاناستان  یعیو منابع طب يکشاورزو آموزش  قاتیمرکز تحقها و مراتع، استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات جنگل .1

  ، تهران.جنگلها و مراتع کشور قاتیسسه تحقؤمبخش تحقیقات مرتع، استادیار پژوهشی، . 2

  ، تهران.جنگلها و مراتع کشور قاتیسسه تحقؤمخش تحقیقات بیابان، پژوهشگر، ب. 3

  ، اهواز.خوزستاناستان  یعیو منابع طب يکشاورزو آموزش  قاتیمرکز تحقها و مراتع، بخش تحقیقات جنگلپژوهشگر، . 4
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  مقدمه

 يهایابیو ارز یاهیگ يهادر پژوهش عیطور وسبه ياتنوع گونه

 کی تیوضع نییتعبراي شاخص مهم  کیعنوان بهزیستی محیط

 يهـا ). شـاخص 13و  9( ردیـ گیمورد استفاده قرار م ستمیاکوس

و  ياگونــه يلفــه غنــاؤدو م بیــاز ترک معمــوالً ياتنــوع گونــه

بـه تعـداد    ياهگون ي). غنا26و  13( شوندیم لیتشک یتکنواخی

ـ توز همرتبط با نحـو  یکنواختی و دارد اشاره هاگونه افـراد در   عی

عوامـل   جـه یدر هر منطقه در نت ياگونه تنوع). 13( است هاگونه

ثر ؤعوامل مـ  ییبا شناسا نی. بنابراکندیم رییتغ یو انسان یطیمح

مناسـب را   یتیریمد يهاروش توانیم ياتنوع گونه راتییدر تغ

هـر   شـگاه یرو یطـ یمح يهایژگیاز و ی). آگاه3( مودانتخاب ن

سـازگار بـا    يهـا گونـه  شنهادیدر پ يثرؤنقش م زین یاهیگونه گ

که روابط یدرصورت نیدر مناطق مشابه دارد. بنابرا طیمح طیشرا

شـود،   لیـ و تحل هیـ تجز یطـ یو عوامـل مح  یاهیـ پوشش گ نیب

 راتییتغ یابیبا ارز نی. همچنافتیست امر مهم د نیبه ا توانیم

ـ امکـان ارز  ،منطقه در طول زمان کیتنوع در  يهاشاخص  یابی

ـ  اعمال تیریمد عوامـل زنـده و    یطـور کلـ  هشده وجـود دارد. ب

 عــتیدر طب اهــانیبــر پــراکنش و حضــور گمتعــددي  رزنــدهیغ

 معمـوالً  داده نشان هاپژوهش یبرخ جی). نتا26گذار است (ریثأت

خاك در  يفاکتورها ژهیوهب یطیعوامل مح نیب يداریمعن ارتباط

وجـود دارد و پخـش    یاهیـ عرصه تحت پخش آب و پوشش گ

 دهیگرد ياگونه يتنوع و غنا شیهمراه قرق سبب افزابه البیس

ــت ( ــک و ن18و  16اس ــاطق خش ــهی). در من ــکم ــود  خش کمب

ـ ثر بر پوشش گؤعوامل م نیتراز مهم یکیبه آب  یدسترس  یاهی

ثر ؤعوامل مـ  جمله از. وجود رطوبت مناسب و بارش )8است (

). پخش آب 35منطقه است ( کیدر  یاهیگ يهار حضور گونهب

 در یاهیـ پوشش گ دیو تول ینیرزمیآب ز ریذخا شیبا هدف افزا

آب و  ریذخـا  شیدر افـزا  یمهمـ  اریکم، گام بسـ  بیمناطق با ش

ته ). الب24 و 1(است  یو روزافزون خشکسال یکاهش اثرات منف

 يو فاکتورها یاهیبر پوشش گ آندر خصوص پخش آب و اثر 

). 20وجـود دارد (  یخـاك نظـرات متفـاوت    ییایمیو شـ  یکیزیف

و  یکـ یزیف اتیبودن اثـر پخـش آب بـر خصوصـ     یمنف ایمثبت 

ه بـه  شـد رسـوبات وارد  اتیبـه خصوصـ   یخاك بستگ ییایمیش

 زانیم شیافزا هاپژوهش ی). در برخ7پخش آب دارد ( يهاپهنه

 اسـت  خاك ذکر شـده  يو کاهش شور يزیو حاصلخ یکربن آل

 شیمختلف ازجمله افزا يهاجنبه بر آب پخش). 32 و 23 ،21(

چـوب   دیـ و تول يعلوفه، اثرات اقتصاد دیتول شیمنابع آب، افزا

 یمرتعـ  يهاپخش آب در عرصه گر،ید ياست. از سو رگذاریتأث

 سـت کـه از  ا یشدن رسوبات داراي اثـرات منفـ   نینشعلت تهبه

و  یمرتعـ  اهـان یقـدرت زادآوري گ  عـدم بـه   تـوان یجمله مآن

متناوب ذرات  هايهیشدن الدر اثر انباشته یاهیپوشش گ یخفگ

شـدن پوشـش   هاي مهـاجم، مـدفون  گونه شیو رس، افزا لتیس

جوان، عدم نفوذ آب به درون خاك و  اهانیخصوص گبه یاهیگ

شـوري خـاك    شیمنطقـه و افـزا   اهانیدر گ یتنش خشک جادیا

  ).  23اشاره نمود (

 هاآن یاهیپوشش گ راتییو تغ یابانیب يهاستمیاکوس مطالعه

 یانسان يهايکارو دست انهیسال يهابارش راتییتغ ریثأت انگریب

بـر   یتـوجه قابل زانیم به که است سازانسان يهاهمان آشوب ای

در مناطق خشک اثر داشـته و سـبب    یاهیگ يهاتیجمع ییایپو

مختلـف   يهاگونه تیاز جمع يالکه ای یکییموزا ییمایر سظهو

 یکـ ی). 31و  29(شود یم هاستگاهیمتنوع در خردز يهابا اندازه

ـ استفاده از پوشش گ ،ییزاابانیکنترل و مهار ب يهااز روش  یاهی

 یمـ یاسـاس مطالعـات اقل   ). بـر 25اسـت (  ابانیتوجه به نوع ب با

ــدود  ــتا   65ح ــتان خوزس ــاحت اس ــد مس ــ ين دارادرص  میاقل

 يجـوار و هـم  یابانیفراخشک تا خشک است. گسترش مناطق ب

و جنوب عراق، سبب  هیشمال عربستان، شرق سور يهاابانیبا ب

شده استان  نیدر ا ریاخ يهاگرد و غبار در سال يهاوقوع توفان

گـرد و غبـار اسـتان خوزسـتان      يها). در کانون15و  12است (

در  ایـ  یتـاالب  اهـان یگ یشـ یرو پیـ شامل چهار ت یاهیپوشش گ

 پسنداندرآب)، نميپسند و پانم اهانیتاالب (گ انهیعام الحاصط

و  یمناطق شـن  اهانیو گ يزیشورپسند خشک اهانیگ ،يشوررو

 هیو حاشـ  یی). البتـه در منـاطق روسـتا   11( باشـد یم دوستشن

درخـت و   يموجـود در منطقـه تعـداد    یمناطق صـنعت  ایمزارع 

دارند. پخـش   يگارساز زاتنش طیه که با شرادرختچه کاشته شد
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گسترده  يهاهمراه بارشبه هینوبت در تاالب منصور 12آب در 

 رییـ سـبب تحـول و تغ   1397-98 زمستان و بهار ز،ییدر فصل پا

شـده  گرد و غبار  یابانیب يهاکانون یعیطب يمایدر س ياگسترده

ق مناط یاهیپژوهش مطالعه پوشش گ نیدر ا ی. هدف اصلاست

آن  راتییروند تغ یابیو ارز هیفیو شر هیمنصور يهاتاالب یتاالب

ـ  زیـ پس از پخـش آب و ن  ـ  يریـ گآب یدر پ  يهـا ر اثـر بـاران  ب

 يهـا عنـوان چشـمه  بـه  یعیدو تاالب طب نیبود. ا ریاخ يهاسال

در کانون گرد و غبار در جنوب شرق اهواز قرار دارنـد   زگرد،یر

بر برخاسـت گـرد و    یتوجه قابل ریثأت هاآن یپوشش راتییو تغ

  ).32 و 5( است داشته اهواز شهر بر هاغبار و نشست آن

  

  هامواد و روش

  مورد مطالعه منطقه

هکتـار) و   14000( هیمنصور ،هکتار) 2000( هیفیشر يهاتاالب

بوده  یفصل يهاواقع در حوضه رودخانه کوپال از تاالب هیزانیغ

-بـودن منطقـه، آب  یالبیواسطه سهکه معموالً در فصل زمستان ب

 غبـار  و گـرد  بحرانیفوق کانون در هاتاالب نی. اشدندیم يریگ

شرق شـهر اهـواز موسـوم بـه کـانون       جنوب و جنوب محدوده

جنـوب شـرقی    يلـومتر یک 45تـا   25در فاصله حدود  4شماره 

 جیدر امتداد بزرگراه اهواز به ماهشهر (بزرگراه خلـ و شهر اهواز 

انـد. تـاالب   حوضه کوپال واقـع شـده   ییفارس) در قسمت انتها

از تـاالب   یجنوب شرق اهواز بخشـ  يلومتریک 40در  هیمنصور

منطقـه مـورد پـژوهش را     تیموقع 1است. شکل  انبزرگ شادگ

  دهد.نشان می

  

  یهواشناس آمار

شـهرها بـه    نیکترینزد کینوپتیس يهاستگاهیاز ا یهواشناس آمار

 22متعلـق بـه   ماهشـهر)  (اهواز و  هیو منصور هیفیشر يهاتاالب

ـ ) ته1996-2018( ریــسـال اخ  ـ آمبروترم یو منحنــ هی هــا آن کی

  ).2شد (شکل  میترس

ـ     يدما متوسط درجـه   9/26تـا   2/26 نیمنطقـه مـورد مطالعـه ب

در  وسیدرجه سلس 33 نیاست. متوسط حداکثر دما ب وسیسلس

اسـت. متوسـط    منطقـه در غرب  وسیدرجه سلس 4/33شرق تا 

 وسیدرجـه سلسـ   5/19در غرب منطقه تا  2/19 نیحداقل دما ب

 متریلیم 213بارش  نیشتریباشد. در شرق و شمال بیدر شرق م

و  1397 زییپـا در اسـت.   متـر یلیم 166غرب و جنوب آن  رو د

و رخ داده مناسـب   يهـا یدر استان خوزستان بارندگ 1398بهار 

مشـاهده شـد    یفصـل  يهاالبیاز دشت، س ییهادر بخش یحت

 اهـان یگه شـامل  عمـد طـور  به پوشش منطقه يمای. س)1(جدول 

  شـورگز  يهـا همـراه درختچـه  و چندساله به سالهکیشورپسند 

)Tamarix passerinoides, T. leptopetalaــر   می) و ســ

)Lycium depressum( است.  

  

  قیتحق روش

 هیفیو شـر  هیتاالب منصور یاهیپوشش گ راتییتغ یابیارز يبرا

 50با فواصل  يمتر 100ترانسکت  5تعداد  ،ییصحرا شیمایبا پ

ـ  يسـاز در محـل پخـش آب (مرطـوب    يمتر صـورت  هشـده) ب

بـا  بقیـه  و  یطور تصادف(ترانسکت اول به کیستماتیس-یتصادف

 یکنـواخت ی بـه  توجه با. شدمستقر ) يمتر 50شده فیفاصله تعر

در هـر دو تـاالب و نبـود عـوارض      یاهیـ گ يهـا گونـه  بیترک

ثبـت  بـا  مترمربع ( 1ثابت به ابعاد  پالت 30در مجموع  ،یطیمح

) در هـر محـل (تـاالب    GPSدسـتگاه  وسیله بهمشخصات محل 

وسـط عرصـه)   در  بـاً یتقر هیفیشـر  محل پخش آب و ه،یمنصور

ــب  ــد نص ــال  6و در ش ــف در س ــان مختل ــازم ــا  1396 يه ت

تـاالب و   يهاشد. نمونه خاك از عرصهانجام  يداربرداده1398

سسـه  ؤم یشناسـ خاك شگاهیبه آزما زیآنالبراي آب منطقه نمونه 

جنگلها و مراتع کشور ارسال شد. با اسـتفاده از عامـل    قاتیتحق

ــش و   ــد پوش ــا درص ــب ــارگهب ــرم يریک ــزارن  PAST 0.88 اف

 يغنـا  يها(شاخص ياو تنوع گونه یکنواختیغنا،  يهاشاخص

و شـانون)   مپسـون یتنـوع س  يهاشاخص و کینیمارگالف و منه

ـ   يریگاندازه  يهـا از شـاخص  ياتنـوع گونـه   نیـی تع يراشـد. ب

 صیآنها در تشخ شتریب ییتوانا لیدلبه نریو -و شانون مپسونیس

ـ   شتریب نریو -شاخص شانون  رایتنوع استفاده شد ز  ریثأتحـت ت

ــا ــه يغنـــ ــاخص س  ياگونـــ ــت و شـــ ــونیاســـ مپســـ
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  لکترونیکی)(رنگی در نسخه ا . نقشه موقعیت تاالب شریفیه و منصوریه در استان خوزستان1شکل 

  

  
  )1996-2018( ریسال اخ 22اهواز و ماهشهر متعلق به  يشهرها کیآمبروترم ی. منحن2شکل 

  

 زی). آنـال 13( ردیـ گیقـرار مـ   غالب يهاگونه یفراوان ریتحت تأث

 یبررسـ  يانجام شـد. بـرا   SPSS16 افزارنرم از استفاده با هاداده

وگروف درصـد پوشـش از آزمـون کولمـ     يهـا بـودن داده نرمال

از آزمـون لـون    هـا انسیـ وار يو جهت سنجش برابر رنفیاسم

ـ م هیفیتـاالب شـر   ياستفاده شد. برا  سـال  دو در هـا داده نیانگی

قـرار گرفـت.    سـه یمـورد مقا  t-testاز آزمون  استفاده با مختلف

در چند مرحلـه   هابا توجه به برداشت داده هیتاالب منصور يبرا

 سـه یمنظـور مقا و بـه  طرفـه کی انسیوارهیاز آزمون تجز یمتوال

ها از آزمون دانت استفاده شد. الزم به ذکـر اسـت   گروه نیانگیم

 اتیـ عمل ،بـه منـابع آب   یعدم دسترسـ  لیدلبه هیفیدر منطقه شر

شده مربوط بـه قبـل و   برداشت يهاپخش آب انجام نشد و داده

 يهابا توجه به دوره هیاست. در تاالب منصور هایبعد از بارندگ

-در موقع غرقاب یحت-در چند مرحله  هایآب و بارندگ پخش

  . شد برداشت هاداده -بودن عرصه
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سال در هاي هواشناسی سینوپتیک شهرهاي محل کانون گرد و غبار مجاور تاالب شریفیه و منصوریه . گزارش بارندگی ایستگاه1جدول 

1397  

  ایستگاه  ردیف

جمع بارندگی سال 

98 -97  

  متر)(میلی

  دوره مشابه بارندگی 

   96سال 

  متر)(میلی

نسبت  97تفاوت بارش سال 

   96به سال 

  متر)(میلی

  میانگین بلندمدت

  متر)(میلی

  7/156  6/232  1/60  7/292  اهواز  1

  7/154  5/230  6/94  1/325  ماهشهر  2

  

  جینتا

 ییشناسـا  رهیت 19متعلق به  یاهیگونه گ 57تعداد  قیتحق نیا در

ـ تروف اهـان ی). گ36 و 34، 30، 10، 6، 2شد (  37بـا  منطقـه   تی

شـکل   نیگونـه کمتـر   2بـا   هـا تیپتوفیکریو هم نیشتریگونه، ب

منطقـه را   يادرختچـه  يهاتی. فانروفدهندیم لیرا تشک یستیز

ــورگزها ــ يشـ ــوTamarix spp.( یمحلـ ــو یع) و نـ    دایسـ

)Suaeda vermiculataشده ییشناسا يها. گونهدهدیم لی) تشک

). خـاك  2هستند (جـدول   يصحارا سند هیناح منطقه از عناصر

و  زدانـه یو بافـت ر بـوده   ییایدو تاالب، شور و قل منطقه در هر

  ).3دارد (جدول  یلوم

 يمتریلیم 200از  شیب شیو افزا 1397زمستان  يهایبارندگ

پخـش   زیـ و ن یعـ یطب يهاالبی، سبب س1396آن نسبت به سال 

  ).  4(جدول است شده  هیاز تاالب منصور ییهاآب در بخش

 یمحسوسـ  راتییـ سبب تغ یفصل يهایآب و بارندگ پخش

غنـا و تنـوع    يهـا شاخص رییدنبال آن تغدر درصد پوشش و به

درصـد   100 یمانـداب  یدائمـ  يهـا ). گونه4و  3 يها(شکلشد 

کـاهش   یقبلـ  يهاگونه جیتدرهداده و ب لیپوشش تاالب را تشک

  . شدحذف  ای افتهی

بـودن تـاالب، سـبب ظهـور     یاندابشده و محجم آب پخش

 ياز نظـر مانـدگار   یمتنوع يزیو خشک یتاالب یاهیگ يهاگونه

ـ ا امـا  بـود زیاد  خردادماه در اگرچه ها. تعداد گونهشده است  نی

و  يریـ گبودند که بعـد از آب  يزیخشک سالهکیبیشتر  هاگونه

را  هـا آن ياو جشده از عرصه محو  یمناسب فصل يهایبارندگ

  ).5 شکل( است گرفته دارزومیر یدائم یمانداب يهاگونه

- با اختالف معنینشان داد  رنفیآزمون کولموگروف اسم جیاتن

ها نشان داد داده یبررس نیو همچنها نرمال بودند داده 05/0دار 

- ه). ب5ها وجود ندارد (جدول که داده پرت در مجموعه داده

 در هاشاخص دار بودن یا نبودن تفاوتمعنی یمنظور بررس

استفاده  طرفهکی انسیوارهیاز آزمون تجز، مختلف يهاسال

 يهاشاخص نیانگیمبین نشان داد که این آزمون  جیشد. نتا

 يداریمختلف برداشت اختالف معن يهاتنوع و غنا در سال

  ).6وجود دارد (جدول 

 1396 بهشتیدر ارد هیفیاز تاالب شر یدانیم يدهایبازد یط

 Cressaو  Aeluropus lagopoides یاهیـ گ يهاگونه ،1397و 

cretica  لیپوشش غالب منطقه را تشک ،درصد 10با پوشش کل 

ـ دلبـه  هـا گونه نی). ا7(جدول  دادندیم ـ نبـود آب   لی  يچـرا  ای

لکـه  صورت لکـه بهرکود بوده و ، بیشتر در حالت یمحل يهادام

 مناسـب  يهـا یپس از بارندگ 1397 بهشتی. در اردمشاهده شد

تعـداد  زیادشـدن  شـمارش شـد.    یاهیـ گونه گ 20تعداد  ،زهییپا

 راتییـ منجر به تغ یاهیگ يهاو درصد پوشش سبز گونه هاگونه

  ).6(شکل شد  هیفیتنوع در تاالب شر يهادر شاخص یمشخص

و هـا نرمـال بودنـد   داده 05/0دار اختالف معنینشان داد با  جینتا

 هـا در مجموعـه داده نشان داد که داده پـرت   هایبررس نیهمچن

 يهـا داده نیانگیـ نشان داد که م t-testآزمون  جینتا. ندارد وجود

سـال دوم   ردرصـد و د  16/9 با درصد پوشش در سال اول برابر

وجود دارد  يداریدو اختالف معن نیا نیبوده و ب 93/18با  برابر

در  مختلـف تنـوع و غنـا    يهاشاخص نیب نی). همچن8(جدول 

ـ ن 1397و  1396 يهاسال ـ   زی مشـاهده شـد    يداریتفـاوت معن

  ).9(جدول 
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  هاي شریفیه و منصوریه شده در تاالبهاي گیاهی مشاهدهگونه فهرست. 2جدول 

He کریپتوفیت، همیTh  ،تروفیتC  ،کریپتوفیتCh  ،کامفیتPh  ،فانروفیتIT تورانی، ایرانیES  ،اروسیبريSS ،صحاراسندي  

Cosm وطنی، جهانM ايمدیترانه  

 کروتیپ شکل زیستی  شریفیه  منصوریه  نام علمی

Aizoaceae Martinov   
  

Mesembryanthemum nodiflorum L. * * Th SS, M 

Amaranthaceae Juss. (including Chenopodiaceae)   
  

Bienertia cycloptera Bunge m * * Th IT, SS, M 

Halocharis sulphurea (Moq.) Moq. * * Th IT, SS 

Halocnemum strobilaceum (Pall.) M.Bieb. * * Ch IT, SS 

Salsola imbricate Forssk. * * Ch IT, SS, M 

Salsola incanescens C.A.Mey. * * Th IT, SS 

Salsola inermis Forssk. * * Th SS, M 

Salsola jordanicola Eig. * * Th IT, SS, M 

Seidlitzia rosmarinus (Ehrenb.) Bge. ex Boiss. * * Ch IT, SS, M 

Suaeda aegyptica (Hasselq.) Zohary * * Th IT, SS, M 

Suaeda vermiculata Forssk. ex J.F.Gmel. (=Suaeda fruticosa 
Forssk. ex J.F.Gmel.) 

* * Ph IT, SS, M 

Asteraceae Bercht. & J.Presl   
  

Calendula arvensis (Vaill.) L. * * Th IT, ES, SS 

Carthamus oxyacantha M.Bieb. * * Th IT, SS 

Crepis foetida L. subsp. foetida * * Th IT, ES, SS 

Crepis kotschyana (Boiss.) Boiss. * * Th IT, SS 

Launaea mucronata subsp. cassiniana (Jaub. & Spach) N.Kilian * * Th SS 

Launaea procumbens (Roxb.) Ramayya & Rajagopal * * He IT, SS 

Matricaria aurea (Loefl.) Schultz-Bip. * * Th IT, ES, SS 

Onopordum leptolepis DC. * * Th IT, SS 

Reichardia tingitana (L.) Roth (=Reichardia orientalis (L.) Hochr.) * * Th IT, SS 

Senecio glaucus L. * * Th IT, ES, SS 

Senecio vulgaris L. * * Th IT, ES, SS 

Brassicaceae Burnett   
  

Lepidium perfoliatum L. * * Th IT, ES, SS 

Matthiola longipetala (Vent.) DC. * * Th IT, SS 

Capparaceae Juss.   
  

Capparis spinosa L. * * Ch IT, ES, SS 
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 هاي شریفیه و منصوریهشده در تاالباي گیاهی مشاهدههگونه فهرست .2ادامه جدول 

 کروتیپ شکل زیستی  شریفیه  منصوریه  نام علمی

Caryophyllaceae Juss.   
  

Pteranthus dichotomus Forssk. * * Th IT, SS 

Spergularia marina (L.) Besser * * Th IT, ES, SS 

Convolvulaceae Juss.   
  

Cressa cretica L. * * He IT, SS, M 

Cyperaceae Juss.   
  

Bolboschoenus glaucus  (Lam.) S.G.Sm. *  C IT, ES, SS 

Cyperus rotundus L. *  C Cosm 

Schoenoplectus litoralis (Schrad.) Palla *  C IT, ES, SS, M 

Fabaceae Lindl.   
  

Alhagi graecorum Boiss. *  Ch IT, SS, M 

Lotus halophilus Boiss. & Sprun. * * Th SS 

Medicago polymorpha L. * * Th IT, ES, SS 

Melilotus indicus (L.) All * * Th IT, SS, M 

Onobrychis crista–galli (L.) Lam. * * Th IT 

Frankeniaceae Desv.   
  

Frankenia pulverulenta L. * * Th IT, ES, SS 

Lythraceae J. St.-Hil.   
  

Lythrum silenoides Boiss. & Noe *  Th IT, SS 

Malvaceae Juss.   
  

Malva parviflora L. * * Th IT, SS 

Plantaginaceae Juss.   
  

Bacopa monnieri (L.) Wettst. *  C SS 

Plantago leoflingii L. * * Th IT, ES, SS 

Plumbaginaceae Juss.   
  

Psylliostachys spicata (Willd.) Nevski * * Th IT, ES 

Poaceae Barnhart   
  

Aeluropus lagopoides (L.) Thwaites * * C IT, ES, SS 

Aeluropus littoralis (Gouan) Parl. *  C IT, SS 

Phalaris minor Retz. * * Th Cosm 

Phalaris paradoxa L. * * Th SS 

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. *  C Cosm 

Polygonaceae Juss.   
  

Polygonum patulum M.Bieb. *  Th IT, ES, SS 

Rumex cyprius Murb. * * Th IT, SS 
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 هاي شریفیه و منصوریهشده در تاالبهاي گیاهی مشاهدهگونه فهرست .2ادامه جدول 

 کروتیپ شکل زیستی  شریفیه  منصوریه  نام علمی

Rumex dentatus subsp. mesopotamicus Rech.f. *  Th IT, SS 

Primulaceae Batsch ex Borkh.     
Anagallis arvensis L. subsp. arvensis var. caerulea (L.) Gouan * * Th IT, ES, SS 

Reseda aucheri Boiss. subsp. aucheri * * Th IT, ES, SS 

Tamaricaceae Link     
Tamarix kotschyi Bunge  (=Tamarix leptopetala Bunge) *  Ph IT, SS 
Tamarix meyeri Boiss.  (=Tamarix tetragyna Ehrenb. var. meyeri 
(Boiss.) Boiss.) 

* * Ph IT, ES, SS 

Tamarix passerinoides Del.  var. passerinoides * * Ph IT, ES, SS 

Tamarix passerinoides var. macrocarpa Ehrenb. * * Ph IT, SS 

Typhaceae Juss.     
Typha domingensis Persl *  C IT, ES, SS 

  

  هاي مورد مطالعههاي خاك و آب منطقه. ویژگی3جدول 

  منطقه مورد مطالعه  بافت  )CaCO3%( درصد کربنات کلسیم اسیدیته (pH) )dS/mهدایت الکتریکی (

33 58/8  4/24 منصوریه تاالب لومی   

37 6/7  آب منصوریه - - 

21 4/9  6/20  تاالب شریفیه لومی 

  

  1399تا بهار  1397هاي زمستان . وضعیت پوشش تاالب منصوریه بعد از بارندگی4جدول 

  درصد پوشش  تعداد گونه  تاریخ بازدید

1397آذر تا بهمن  )غرقابیگونه (عرصه  2   نامشخص 

1397اسفند  گونه 3آب و ظهور کردن فروکش  درصد) 90(پوشش لجنی  5   

1398فروردین تا خرداد  )غرقابیگونه (عرصه  3   نامشخص 

1399تا خرداد  1398تیر  )غرقابیگونه (عرصه  8   100 

  

  
  1396-98 هاي. نمودار درصد پوشش تاالب منصوریه در سال3شکل 
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  (رنگی در نسخه الکترونیکی) 1396-98 هايهاي تنوع و غنا در تاالب منصوریه در سال. نمودار تغییرات شاخص4شکل 

  

  
  (رنگی در نسخه الکترونیکی) 1396-98 هايهاي گیاهی در تاالب منصوریه در سال. نمودار تغییرات ترکیب گونه5شکل 

  

  در تاالب منصوریه هاي مختلفهاي درصد پوشش در زمانایج آزمون کولموگروف اسمیرنف براي دادهت. ن5جدول 

96بهمن   96من به  97فروردین   97خرداد   97اسفند   98تیر    

6/9 میانگین  6/34  2/36  6/17  2/5  2/94  

05/1 انحراف معیار  49/1  20/1  24/18  80/3  63/2  

94/10 ضریب تغییرات  9/5  31/3  64/103  08/73  79/2  

Sig (0.05) 167/0  467/0  200/0  078/0  332/0  978/0  



  ١٣٩٩ زمستان/  مچهارم / شماره نهشناسي کاربردي/ سال بوم

82 

  اي در تاالب منصوریههاي تنوع گونهبراي شاخص ANOVA. نتایج آزمون 6جدول 

Sig (0.05)  هاي مختلف)ها (زمانتفاوت بین گروه  میانگین مربعات خطا  

  شاخص غالبیت  56/0  00/0

  شاخص یکنواختی  10/0 00/0

  شاخص غناي مارگالف  32/2 00/0

  شاخص غناي منهینیک  25/1 00/0

  شاخص تنوع شانون  30/0 00/0

  پسونشاخص تنوع سیم  61/0 00/0

  هابین گروه  5

  هاداخل گروه  6  درجه آزادي

  کل  11

  

  1398و بهار  1397هاي زمستان هاي تاالب شریفیه قبل و بعد از بارندگی. درصد پوشش و تعداد گونه7جدول 

  میانگین درصد پوشش  تعداد گونه  تاریخ بازدید

  10  2  1396اسفند 

  19  20  1397اسفند 

  تحت کشت گندم  1398اسفند 

  

  
  1396-97 هايهاي تنوع و غنا در تاالب شریفیه در سال. نمودار تغییرات شاخص6شکل 

  



  دو کانون گرد و غبار...در شش گیاهی اي و غناي پوارزیابی تنوع گونه

  

    83 

   1397و  1396 هايهاي درصد پوشش در سالمقایسه میانگین داده t-test. نتایج آزمون 8جدول 

  (Sig= 0.05)دار سطح معنی  میانگین  متغیر

  16/9  1396درصد تاج پوشش سال 

93/18  
004/0  

  1397درصد تاج پوشش سال 

  

  1397و  1396 هايهاي تنوع و غنا در سالمقایسه میانگین شاخص t-test. نتایج آزمون 9جدول 

Sig (0.05)  هاي مختلف)ها (زمانتفاوت بین گروه  

  شاخص غالبیت  004/0

  شاخص یکنواختی 02/0

  شاخص غناي مارگالف 001/0

  شاخص غناي منهینیک 004/0

  شاخص تنوع شانون 006/0

  تنوع سیمپسون شاخص 008/0

  

  گیريبحث و نتیجه

ــدازه مشــاهدات ــگحاصــل از ان ــدرصــد پوشــش گ يری و  یاهی

 بـین  يداریمنطقه نشان داد تفاوت معن يتنوع و غنا يهاشاخص

ه یدر تـاالب منصـور   یرسـان محل پخش آب و محـل بـدون آب  

پوشـش و   غالـب، درصـد   يهـا ). نوع گونـه 4وجود دارد (شکل 

. در دادرا نشـان   یمشخصـ  اخـتالف  هـا همراه در پالت يهاگونه

اعـم   یپوشش بـوم  ،یرسانپس از چند نوبت آب 1396خردادماه 

 ماننـد  دوسـت رطوبـت  يهـا گـراس  زیو ن يزو کوتاه سالهکیاز 

Aeloropus lagopoides امـا پخـش    پوشاندند،سرعت منطقه را هب

تجمع نمـک   لیدلبه ،آن عیسر ریآب در تابستان همان سال و تبخ

نشـان داد   ییصـحرا  شـاهدات . مشد شدن سطح خاكدیسبب سف

در  اهـان یگ ،بـاال  يو دمـا  یشوك و استرس و خشک جادیا لیدلبه

درصد  37و درصد پوشش از شدند  یتابستان دچار رکود مشخص

گسـترده در فصـل    يهـا ). بـارش 3(شـکل   افتی کاهش 7/16به 

در  ياگسترده رییسبب تحول و تغ 1397- 98زمستان و بهار  ز،ییپا

گـرد و غبـار    یابـان یب يهاخوزستان و کانون استان عتیطب يمایس

سـو و  کیاز  یآب يهاشیو فرسا هاالبیس جادیا ها،. خسارتشد

آب در  رهیرطوبت الزم، ذخ نیمأخاك، ت ینمک سطح يشستشو

از  یبـوم  يهادنبال آن رشد گونهو به يو جار ینیرزمیز يهاسفره

. شـد خـود   یعـ یدر چرخه طب عتیموجب حرکت طب گر،ید يسو

 يمتـر یلـ یم 200از  شیبـ  شیو افـزا  1397زمستان  يهایبارندگ

پخـش آب   زیـ و ن یعیطب يهاالبی، س1396نسبت به سال  بارش

در  یمحسوسـ  راتییـ سـبب تغ  هیاز تاالب منصـور  ییهادر بخش

 رییــدنبــال آن تغدرصــد پوشــش و بــه ،یاهیــگ يهــانــوع گونــه

 آب تجمـع  سبب هان حجم بارشی. اشدغنا و تنوع  يهاشاخص

 یاتیـ حشـده،  ) هیفیو شر هیمنطقه (منصور دهیخشک يهاتاالب در

ـ  یاهیگ يهاگونه شیموجب روو تشنه داده  عتیبه طبدوباره  - هب

 هیحاشـ  دارزومیـ ر يهـا و گـراس  يزکـم  يهاسالهکیخصوص 

 لیـ دلرصد پوشـش بـه  د 1397. در اسفندماه شدمنطقه  يهاتاالب

تجمع آب باران در محـل   یدر پ یافت ولیکاهش  1/5به  البیس

   ییماننـــد لـــو   یتـــاالب  يهـــا گونـــه ، هیتـــاالب منصـــور  

)Typha domingensis Perslــ  Phragmites australis( ی)، ن

(Cav.) Trin. ex Steud.( ،Bolboschoenus glaucus (Lam.) 

S.G.Sm. و Schoenoplectus litoralis (Schrad.) Palla تدریج به

 يهاکه محل پالتينحوبهظاهر شدند درصد)  100( االبا تراکم ب

نبـود   یو وجود آب قابل دسترسـ  اهانیگزیاد تراکم  لیدلبه یدائم

بـه   یمتفـاوت  يهـا مختلـف واکـنش   یاهیگ يها). گونه4(جدول 
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 دهنـد یاز خـود نشـان مـ    یطـ یعامل مح کیعنوان حضور آب به

ظهـور   سـبب بـودن تـاالب،   یشده و ماندابب پخش). حجم آ17(

 ياز نظـر مانـدگار   یمتنـوع  يزیو خشک یتاالب یاهیگ يهاگونه

 نیـ غنـا در ا  يهـا شاخص یامر سبب باالرفتن ناگهان نیو هم شد

 هـا گونه نیا اما بود زیاد خردادماه در اگرچه هاماه شد. تعداد گونه

ــتر ــ بیش ــالهکی ــد از آب  يزیخشــک س ــه بع ــد ک ــگبودن و  يری

را  هـا آن يو جاشدند از عرصه محو  یمناسب فصل يهایبارندگ

 يهـا شاخص). 5 شکلگرفت ( دارزومیر یدائم یمانداب يهاگونه

 یاهیـ اساس درصد و تعـداد گونـه گ   و شانون (بر مپسونیتنوع س

 دیکانــال شــه وســیلهبــهموجــود) نشــان داد پــس از پخــش آب 

ـ  زانیم ها،یبارندگوقوع (کانال نصر) و  یفیپورشر  جیتـدر هتنوع ب

حجم آب رهاشده نسـبت بـه    1396 همنبدر است.  افتهی شیافزا

تـاالب   یخشـک  هابار بعد از ماهنیو اول بودکمتر  يبعد يهادوره

 يهـا تنوع و غنا نسبت بـه دوره  يهاشاخصرو رخ داده و از این

آب و دوام آن در  يحجـم رهاسـاز   شی. بـا افـزا  کمتر بـود  يبعد

ـ ن گـر ید یبـوم  يهاونهمنطقه گ  ياگونـه  يغنـا و ظـاهر شـده    زی

مشــخص و  شیافــزا زیــو مارگــالف) ن کیــنیمنه يهــاشــاخص(

 1397(مهرمـاه   يجار ی. در سال زراعدهدیرا نشان م يداریمعن

ـ دل) به1398 تا بهار منطقـه همـواره    ،هـا یبارنـدگ  زیـاد حجـم   لی

 يادیـ عامل سـبب تفـاوت ز   نیغرقاب بود و هم کامالً ایمرطوب 

- در بخـش . شـد و اواخـر آن   1397سال  لیاوا در هاشاخص نیب

 اهـان یبـود گ  یطـوالن  یمانـدگ کـه آب  هیاز تـاالب منصـور  هایی 

از لجـن بـود (اسـفند     دهیفرصت رشد نداشته و منطقه کامالً پوشـ 

و  یماندگبهاره هم از آب البیپس از س دهایبازد نی). آخر1397

مناسـب   يهـا هور گونـه و ظ داشت تیحکاتاالب از آب  نپرشد

تنوع و غنـا   يهاشاخص لیبا درصد پوشش باال سبب تعد یدائم

  ).3(شکل  دینرمال خود رس تیواقع به اوج وضع و تاالب درشد 

سـفانه  أمت هیفیتاالب شر یاهیپوشش گ یابیارز يهاسال یطدر 

تـا منطقـه   (نصـر)   یفیکانال پورشرسبب عدم حفر پخش آب به

 يهانشد اما حجم بارش ریپذامکانعدیده،  دالیلهور شریفیه به

ــ ــا ســال گذشــته و   ســهیو مقا 1397-98 یســال زراع ــا آن ب ب

 ریچشمگ شیافزا انگریکانون گرد و غبار ب يبلندمدت در شهرها

منطقه  یبوم یاهیبر پوشش گ یخوبکه به يادهیدپ؛ بود هابارش

و  بیـ تخر سـبب  اگرچه هاحجم بارش نیاثرگذار بوده است. ا

بــا  گــرید يامــا از ســوشــده، نقــاط  یدر برخــ یآبــ شیســافر

منطقـه   دهیو تجمع آب در تاالب خشک ینمک سطح يشستشو

ــا تشــنه داده و  عــتیمجــدد بــه طب یاتیــح هیفیشــر منطقــه را ب

 يهـا و گـراس  يزکم يهاسالهکی وصخصهب یاهیگ يهاگونه

. فرصـت  پوشـش داده اسـت  منطقه  يهاتاالب هیحاش دارزومیر

وجـود بانـک بـذر مناسـب در منطقـه و       انگریآمده بشیپ یعیطب

کـه  ايگونـه بـه ، )11آن اسـت (  یخودرو و ذاتـ  یشیرو لیپتانس

درصد پوشـش در   10گونه با  2شده از شمارش يهاتعداد گونه

 1397در سـال  پوشـش  درصـد   19گونـه بـا    20به  1396سال 

و بـوده   یبوم یهمگ هاگونه نی. الزم به ذکر است اه استدیرس

 يریبـه طـرز چشـمگ    ياگونه يغنا يهامهاجم نبودند. شاخص

ـ ن مپسونیتنوع شانون و س يها. شاخصافتی شیافزا ـ  زی  یدر پ

گونه متنوع،  20گونه غالب به  2از  تیغنا و کاهش غالب شیافزا

 و هـا شـاخص  نیب يداریتفاوت معن یطور کله. بیافتند شیافزا

در  سـفانه أمت. شد مشاهده 1397 و 1396 سالدر  پوشش درصد

بـه کشـت    یمساعد منطقه، مردم محل طیشرا لیدلبه 1398 سال

 يهـا و جز در اطراف مزارع و لکـه کردند اقدام در تاالب گندم 

 يریگجهینت توانینشد. در مجموع ممشاهده  یکوچک گونه بوم

پخش آب چنانچه امکان خـروج آب وجـود    يهارصهکرد در ع

 شیشـور، شـاهد افـزا    یطحخـاك سـ   ییشـو داشته باشد با آب

پـژوهش   جی). نتـا 28و  22بـود ( خـواهیم   یبـوم  یاهیپوشش گ

اثر پخش آب در منطقـه   ی) در بررس1396و همکاران ( انیلیجل

نشان داد  یکنواختیتنوع، غنا و  يهاپشرت مازندران بر شاخص

نشـان  به اثر پخش آب و قـرق   يداریمعن سخپا هاهمه شاخص

پخش آب و قرق  ماریدر ت ياگونه يناتنوع و غ نیشتریداده و ب

در تنگسـتان اسـتان بوشـهر،     ی. در مطالعـه مشـابه  شـد مشاهده 

کنـار   یدرختـ  يهـا سبب بهبـود رشـد گونـه    البیاستحصال س

Ziziphus spina-christiی، کهور پاکستان Prosopis juliflora  و

 مشـابه  يهـا پـژوهش نتـایج  ). 14( شـد  Acacia arabicaکرت 

در  و پخـش آب  يدارآبخـوان  يهـا طـرح در  والًمعمه نشان داد
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-سـطح آب  شیافزاو  هابا، ضمن مهار هرزیعیعرصه منابع طب

به بازگشت  ،ياگونه بیبر ساختار و ترک ریثأبا ت ،ینیرزمیز يها

رغـم  ). بـه 33و  29، 19، 4( شـود یمنطقه کمک م یبوم اهانیگ

 يهـا پخـش آب و بـارش   یمناسب در پ یاهیحضور پوشش گ

ــاخ ــه مهمــ ر،ی ــکــه با ینکت ــد  دی ــه آن توجــه شــود، م  ت،یریب

عـالوه  الزم است موجود است.  طیو استفاده از شرا يزیربرنامه

ـ   ياز کشاورز يریبر جلوگ قـرق و   ،طـور هدفمنـد  هدر منطقـه ب

مفـرط،   ياز چـرا  يریجلـوگ  ،چرا (زمان مناسب چـرا  تیریمد

 يسازباز منظوربه مرتع استراحت و عرصه از دام موقعخروج به

 هیو منصـور  هیفیمانند تاالب شـر  ییهامجدد) در محل يایو اح

  مدنظر باشد.
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Abstract 

Mansourieh and Sharifieh are two recently dried wetlands in Khuzestan province, that have become important dust 
sources. This study was carried out in Sharifieh and Mansourieh wetlands to assess the vegetation condition and trend, 
following the implementation of water spreading and artificial recharge in recent years. To evaluate changes in 
vegetation, five transects of 100 meters, 50 meters apart, were established in the water spreading site in a random 
systematic manner, and data was collected from 30 permanent plots for six times between 2017-2019. Species richness 
and diversity indices were measured using the coverage percentage factor. The results obtained in Mansourieh showed a 
significant difference between the water spreading site and the non-irrigated site. Simpson and Shannon indices showed 
a gradual increase in species diversity following the implementation of flood spreading by means of Shahid Poursharifi 
Channel. Likewise, in Sharifieh wetland, Shannon and Simpson diversity indices improved in response to the 
enhancement of species richness and decreasing dominance (from two dominant species to over 20 species). In 
Sharifieh, we obtained a significant difference between the years 2017 and 2018 in terms of diversity indices. In 
general, the flood spreading areas will experience an improvement in native vegetation, which will be translated into 
reduced dusts storm frequency and severity.  
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