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پوشش گیاهی کانونهای گردوغبار در خوزستان
 و محمد فیاض2 هاشم کنشلو،*1مهری دیناروند

2

چکیده
7  این مناطق شامل. هکتار از مساحت دشت خوزستان منشأ کانونهای تولید گردوغبار است254  هزار و349
 جنوب و جنوب، شرق اهواز، شمال و شرق خرمشهر، جنوب غرب هویزه:محدوده مشخص است که عبارتند از
 هدف از این تحقیق معرفی. محدوده ماهشهر به هندیجان و شرق هندیجان، محدوده بندر امام به امیدیه،شرق اهواز
گونههای گیاهی بومی منطقه با امید به استفاده از این دسته از گیاهان سازگار با شرایط پراسترس شوری و کمآبی
 منطقه مورد مطالعه بهعلت قرار داشتن در دشت هموار و پوشیده شده از رسوبات، مشاهدات نشان داد.منطقه است
 اما.ریزدانه بهنسبت یکنواخت یا شنزارها و نداشتن شیبهای جغرافیایی از غناي گونهاي چندانی برخوردار نيست
وجود تغییرات زیاد در خصوصیات خاک و فعالیتهای انسانی عامل اصلی گوناگونی پوشش در نقاط مختلف این
 گیاهان شورپسند، نمپسندان شورروی، پوشش گیاهی منطقه شامل چهار تیپ رویشی گیاهان تاالبی.دشت است
 آتریپلکس و چمن شور گونههای، اشنان، سریم، گیاهانی مانند شورگ ز محلی.خشکیزی و گیاهان شندوست است
.مناسب و سازگار با شرایط اقلیمی و خاکی منطقه هستند
 مناطق بیابانی، غنای گونهای، گیاهان تاالبی، شورهزار، شنزار:واژههای کلیدی

Vegetation of dust sources in Khuzestan Province
M. Dinarvand1*, H. Keneshloo2 and M. Fayaz2

Abstract

The area of dust sources in Khuzestan Plain is 349254 hectares, including seven distinct regions: south
west of Hovizeh, north east of Khoramshahr, east of Ahvaz, south and south east of Ahvaz, Bandare
Emam to Omidieh, Mahshahr to Hendijan, and east of Hendijan. This research was aimed to introduce
the native species of the study area to be planted under saline and water deficit conditions. Based on
observations, the species richness of the study area is poor due to the characteristics of the Khuzestan
plain, covered with fine sediments. However, changes in soil properties and human activities is the
main factor of vegetation variety in different parts of the plain. The vegetation cover of the study area
includes four types: wetland species, hygrophytes, terrestrial halophytes and psammophytes. Tamarix
passerinoides, Lycium depressum, Seidlitzia rosmarinus, Atriplex leucoclada could be recommended
as the species adapted to the climate and soil of the study area.
Keywords: Sand dunes, saline lands, hygrophytes, species richness, desert area
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مقدمه
طوفانهــای گردوغبــار شــده و باعــث ارتبــاط منفــی
ســیمای طبیعــی و منابــع
بیــن وجــود پوشــش گیاهــی و بــروز طوفــان شــد  349هــزار و  254هکتــار از مســاحت
نقــاط
خــدادادی در اقصــی
( .)Xukai et al., 2004از بهمــن ســال  1395دشــت خوزســتان منشــأ کانونهــای تولیــد
اســتان خوزســتان ،بهدلیــل عوامــل
و در پــی رخــداد گردوغبــار شــدید محلــی گردوغبــار اســت .ایــن مناطــق در قالــب 7
تأثیرگــذار منفی و تخریبهای ناشــی
در اســتان ،گروهــی متشــکل از متخصصــان محــدوده مشــخص میشــوند کــه عبارتنــد
از فعالیتهــای انســانی ماننــد چــرای مؤسســه تحقیقــات جنگلهــا و مراتــع کشــور
دام ،تأمیــن ســوخت و فعالیتهــای و مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و
گستر ش
مربــوط بــه ســاخت و ســاز انواع ســدها منابــع طبیعــی اســتان خوزســتان ،تشــکیل و
مناطـق بیابانـی و
و فقــدان اســتفاده اصولــی از منابــع آبــی و از اســفند همــان ســال ،عملیــات میدانــی در
همجـواری بـا بیابانهای
البتــه عوامــل طبیعــی مانند خشکســالیها ،جنوب شــرق اهواز ،در قالــب  4گروه کاری
شـمال عربسـتان ،شـرق
افزایــش دمــا و تغییرات اقلیمی ،دســتخوش خاکشناســی ،فرســایش بادی ،هیدرولوژی
سـوریه و جنوب عراق ،سـبب
تغییــرات شــدید شــده و بــا کاهــش و پوشــش گیاهی در اســتان خوزستان آغاز
وقـوع طوفانهـای گردوغبار
پوشــش گیاهــی ســبب گســترش روزافزون بــهکار کــرد .دادههــای بهدســت آمــده از
در سـالهای اخیر در استان
مناطــق بیابانــی شــدهاســت (دینارونــد مشــاهدات میدانــی و اندازهگیریهــای
خوزسـتان شـده است.
و همــکاران  .)1395براســاس مطالعــات ایــن کارگــروه منتــج بــه ارائــه گزارشــی از
اقلیمــی حــدود  65درصــد مســاحت اســتان وضعیــت موجود و ارائــه راهکارهای عمدت ًا
دارای اقلیــم فراخشــک تــا خشــک اســت .بیولوژیــک بــرای ثبــات خــاک منطقــه شــد
گســترش مناطــق بیابانــی و همجــواری (گــزارش مطالعــات و برنامــه کنتــرل ریــز از :جنــوب غــرب هویــزه ،شــمال و شــرق
بــا بیابانهــای شــمال عربســتان ،شــرق اجرایــی تثبیــت کانون جنوب شــرق اهواز) .خرمشــهر ،شــرق اهــواز ،جنــوب و جنــوب
ســوریه و جنــوب عــراق ،ســبب وقــوع هــدف از ایــن تحقیــق معرفــی گونههــای شــرق اهــواز ،محــدوده بنــدر امام بــه امیدیه،
طوفانهــای گردوغبــار در ســالهای گیاهــی بومــی منطقــه بــرای اســتفاده از این محــدوده ماهشــهر بــه هندیجــان و شــرق
اخیــر در ایــن اســتان شــدهاســت (اژدری گیاهــان ســازگار بــا شــرایط پراســترس هندیجــان (شــکل ( )1اژدری و همــکاران،
و همــکاران .)1394 ،کشــورهای عربســتان شــوری و کمآبــی منطقــه اســت.
.)1394
و عــراق از بزرگتریــن مولدهــای ایجــاد
گردوغبــار در منطقــه هســتند بهنحــوی
کــه ســاالنه  15تــا  20طوفــان گردوغبــار
برخاســته از ایــن مناطــق تأثیــر مســتقیم و
غیرمســتقیمی بــر زندگــی و منابــع طبیعــی
منطقــه داشــته و کشــور ایــران هــم بهدلیــل
همجــواری تحــت تأثیــر ایــن طوفانهــای
منطقــهای بــوده اســت (Prakash et al.
 .)2015; Varoujan, et al. 2013یکــی
از روشهــای کنتــرل و مهــار بیابانزایــی
اســتفاده از پوشــش گیاهــی باتوجــه بــه نوع
بیابــان اســت(. )Metwally et al., 2016
البتــه اعمــال مدیریــت صحیــح و کارآمــد
در عرصــه منابــع طبیعــی ،مســتلزم داشــتن
اطالعــات کافــی از فهرســت گونههــای
خــودرو ،آشــنایی بــا عوامــل محیطــی و
میــزان تأثیــر آنهــا و چگونگــی عرصــه
گســترش پوشــش گیاهــی اســت (دینارونــد
و جــمزاد .)1394 ،در بخشهــای شــمالی
مغولســتان چیــن در فاصله ســالهای 2000
تــا  2001از بیــن رفتــن پوشــش گیاهــی و
گســترش عرصههــای بیابانــی ســبب بــروز
شکل  -1موقعیت کانونهای تولیدگردوغبار در خوزستان (اژدری و همکاران)1394 ،
مواد و روشها ،منطقه مورد مطالعه

طبیعت ایران /جلد  ،3شماره  ،3پیاپی  ،10مرداد -شهریور 1397
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شکل  -2تاالب هورالعظیم (( )Phragmites australisعکاس :دیناروند)

کانونهــای گردوغبار براســاس نــوع کاربری
و مســاحت بهترتیــب در مراتع تخریبشــده،
زمینهــای کشــاورزی دیــم رهاشــده،
زمینهــای بــدون پوشــش ،تاالبهــا و
آبگیرهــای خشکشــده و زمینهــای
کشــاورزی آبــی گســترش دارنــد (اژدری و
همــکاران.)1394 ،

بررسی میدانی

با اســتفاده از نقشــه کانونهــای گردوغبار و
نقشــه راههــاي دسترســي ابتــدا يــك بازديد
كلــي از منطقــه انجــام شــد تــا چگونگــي
تغييــرات پوشــش گياهــي ازنظــر تركيــب،
وضعيــت ،گرايــش و قابلیــت توليــد با توجه
بــه ویژگیهــای رويشــگاه مشــخص شــود.
در ايــن مرحلــه ضمــن تهيــه نقشــههاي
مــورد نيــاز ،مســير حركــت روي نقشــه
طــوري طراحــي شــد كــه تغييــرات عوامــل
مذكــور مورد بازديد و بررســي قــرار گيرند.
34
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ضمــن اينكــه در ايــن مرحلــه يــك نقشــه
مقدماتــي بــا اســتفاده از تصويــر ماهــوارهاي
تهيــه شــد .در تهيــه ايــن نقشــه از بافــت
و تغییــرات رنــگ تصاويــر اســتفادهشــده
و محــدوده مناطــق مســکونی ،باغهــا و
اراضــي زراعــی ،دیمزارهــا ،اراضــی شــور،
تاالبهــا و پوشــشهای گیاهــی طبیعــی

کانونهای
گردوغبار براساس نوع
کاربری و مساحت بهترتیب
در مراتع تخریبشده ،زمینهای
کشاورزی دیم رهاشده ،زمینهای
بدون پوشش ،تاالبها و آبگیرهای
خشکشده و زمینهای کشاورزی
آبی گسترش دارند.

مشــخص شــد .برای بررســی صحت و دقت
واحدهــای تعیینشــده شــبکهای بهفاصلــه
 1000متــر از هــم بهطــور تصادفــی روی
نقشــه منطقــه طراحــی شــد کــه دارای
مشــخصات جغرافیایــی معینــی بــود .بــرای
مطالعــه میدانــی بــا کمــک دســتگاه ،GPS
محــل دقيــق نقــاط شــبکه روی زمیــن معين
شــد .بــا شناســایی گونههــای گیاهــی
غالــب ،تیپهــای گیاهــی بهتفکیــک
نا مگــذاری شــد (مظفریــان1378 ،؛
دینارونــد و شــریفی1387 ،؛ دینارونــد و
جمزاد1394 ،؛ اســدی و همکاران-1396 ،
1367؛ .)Rechinger (ed), 1963-2000

نتایج

مشــاهدات میدانــی نشــان داد کــه پوشــش
گیاهــی منطقــه عمدت ـ ًا گیاهــان شورپســند
یــا رویشهــای ســازگار بــا مناطــق شــنی
و ماســهزار اســت.

پوشش گیاهی

منطقــه مــورد مطالعــه بهعلــت قــرار داشــتن
در واحد دشــت و پوشــیده شــده از رسوبات
ریزدانــه بهنســبت یکنواخــت یــا شــنزارها
و نداشــتن جهتهــای مختلــف جغرافیایــی
از غنــاي گونــهاي چندانــی برخــوردار
نيســت .در همیــن دشــت وســیع وجــود
تغییــرات زیــاد در خصوصیــات شــیمیایی
خــاک از یکســو و دخالتهــای شــدید
انســانی ســبب شــده تــا پوشــش گوناگونــی

در نقــاط ایــن دشــت حضــور یابنــد کــه
ســیمای مختلفــی را بــا توجــه بــه شــرایط
محیطی دارا هســتند .پوشــش گیاهــی منطقه
شــامل چهــار تیپ رویشــی گیاهــان تاالبی،
نمپســندان شــورروی ،گیاهــان شورپســند
خشــکیزی و گیاهــان مناطــق شــنی و
شندوســت اســت (شــکلهای  2تا  .)7البته
در مناطــق روســتایی و حاشــیه مــزارع یــا
مناطــق صنعتــی موجــود در منطقــه تعــدادی
درخــت و درختچــه کاشتهشــده و ســازگار

بــا شــرایط تنــشزا هــم مشــاهده میشــود
(جدولهــای  1تــا .)4
در برخــی نقــاط خاکبرداریهــای
مصنوعــی یــا گودالهــای ایجادشــده یــا
ایجــاد موانعــی در ســطح زمیــن یــا جــوی،
ســبب ذخیــره نــزوالت جــوی و نگهــداری
آب و رویــش گونههــای گیاهــی ماننــد
گــز( )Tamarix passerinoidesو چمــن
شــور ( )Aeluropus lagopoidesشــده
اســت (شــکل .)8

شکل  -3رویشهای نمپسند  Aeluropus lagopoidesدر اطراف تاالب
منصوره و شریفه (عکاس :دیناروند)

شکل  -4رویشهای خطی نمپسند در محلهای ذخیره آب در زمستان (عکاس:
دیناروند)

شکل  -5رویشگاه گیاه شورپسند  Halocnemum srtobilaceumدر اطراف
نهر مالح (عکاس :دیناروند)

شکل  -6رویشگاه گیاهان شورپسند خشکیزی Seidlitzia rosmarinus,

شکل  -7رویشهای شندوست Pennisetum divisum, Calligonum

شکل  -8گودالهای ذخیره نزوالت جوی و نگهداری آب و رویش گونههای
گیاهی مانند گز (عکاس :دیناروند)

 intertextumدر اطراف بستان (عکاس :دیناروند)

Suaeda vermiculata

با توان باالی نگهداری خاک (عکاس :دیناروند)
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تیره

 فهرست گونههای خودرو مناطق شنی کانونهایگردوغبار-1 جدول
نام علمی

نام فارسی یا محلی

فرم رویشی

Aizoaceae

Mesembryanthemum nodiflorum

علفی یکساله

Apiaceae

Anisosiadium orientale

علفی یکساله

Apiaceae

Ergocarpon cryptanthum

علفی یکساله

Asclepiadaceae

Calotropis procera

 قلبلب،استبرق

درختچهای

Asteraceae

Artemisia scoparia

 سلمان،درمنه

بوتهای

Asteraceae

Atractylis cancellata

Asteraceae

Carthamus oxyacantha

Asteraceae

Conyzanthus squamathus

علفی یکساله

Asteraceae

Eclipta prostrata

علفی چندساله

Asteraceae

Gymnarrhena micrantha

علفی یکساله

Asteraceae

Hedypnois rhagadioides

علفی یکساله

Asteraceae

Ifloga spicata

علفی یکساله

Asteraceae

Koelpinia linearis

Asteraceae

Launaea mucronata

Asteraceae

Notobasis syriaca

بادآورد

علفی یکساله

Asteraceae

Onopordon leptolepis

خارپنبه

علفی چندساله

Asteraceae

Reichardia orientalis

علفی یکساله

Asteraceae

Sencio glaucus

علفی یکساله

Boraginaceae

Arnebia linearifolia

علفی یکساله

Boraginaceae

Heliotropium crispum

Brassicaceae

Diplotaxis harra

علفی یکساله

Brassicaceae

Malcolmia africana

علفی یکساله

Brassicaceae

Matthiola longipetala

علفی یکساله

Capparidaceae

Capparis spinosa

Caryophyllaceae

Gypsophila heteropoda

علفی یکساله

Caryophyllaceae

Paronychia arabica

علفی یکساله

Caryophyllaceae

Spergula fallax

علفی یکساله

Chenopodiaceae

Atriplex leucoclada

Chenopodiaceae

Bassia muricata

علفی یکساله

Chenopodiaceae

Bassia hyssopifolia

علفی یکساله

Chenopodiaceae

Cornulaca aucheri

چیپچاپ

علفی یکساله

Chenopodiaceae

Cornulaca monacantha

چیپچاپ

بوتهای

Chenopodiaceae

Halocharis sulphurea

Chenopodiaceae

Halothamnus iranicus

عجوه

علفی چندساله

Chenopodiaceae

Haloxylon salicornicum

 ترات،تاغ

بوتهای

Chenopodiaceae

Salsola imbricata

علفی یکساله
گلرنگ

هزارپایی

علفی یکساله

علفی یکساله
علفی یکساله

آفتابپرست

 کور،لگجی

سلمکی

بوتهای

بوتهای

بوتهای

علفی یکساله

علفی یکساله
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Chenopodiaceae

Salsola inermis

علفی یکساله

Chenopodiaceae

Salsola jordanicola

علفی یکساله

Chenopodiaceae

Salsola lachnantha

علفی چندساله

Chenopodiaceae

Salsola nitraria

علفی یکساله

Chenopodiaceae

Seidlitzia cinerea

اشنان

علفی یکساله

Chenopodiaceae

Seidlitzia rosmarinus

اشنان

بوتهای

Chenopodiaceae

Suaeda vermiculata

بوتهای

Chenopodiaceae

Suaeda mucronata

علفی یکساله

Cistaceae

Helianthemum lippii

بوتهای

Convolvulaceae

Convolvulus oxyphyllus

پیچک

بوتهای

Convolvulaceae

Cressa cretica

علف مورچه

علفی یکساله

Cyperaceae

Cyperus eremicus

Dipsacaceae

Scabiosa calosephala

طوسک

علفی یکساله

Dipsacaceae

Scabiosa olivieri

طوسک

علفی یکساله

Liliaceae

Asphodelus tenuifolius

سریشک

علفی یکساله

Malvaceae

Malva parviflora

پنیرک

علفی یکساله

Papilionaceae

Alhagi mannifera

خارشتر

بوتهای

Papilionaceae

Astragalus fasciculifolius

گون

بوتهای

Papilionaceae

Medicago laciniata

یونجه

علفی یکساله

Papilionaceae

Medicago polymorpha

یونجه

علفی یکساله

Papilionaceae

Onobrychis crista-galli

اسپرس

علفی یکساله

Papilionaceae

Onobrychis ptolemaica

اسپرس

علفی چندساله

Papilionaceae

Ononis serrata

Plantaginaceae

Plantago boisseri

بارهنگ

علفی یکساله

Plantaginaceae

Plantago cilita

بارهنگ

علفی یکساله

Plantaginaceae

Plantago coronupus

بارهنگ

علفی یکساله

Plantaginaceae

Plantago leoflingii

بارهنگ

علفی یکساله

Plantaginaceae

Plantago ovata

بارهنگ

علفی یکساله

Poaceae

Aegilops triuncialis

علفی یکساله

Poaceae

Asthenatherum forsskalii

علفی چندساله

Poaceae

Bromus dantheniae

Poaceae

Bromus scoparius

Poaceae

Cenchrus ciliaris

چمن تشی

علفی چندساله

Poaceae

Cymbopogon olivieri

پوتار

علفی چندساله

Poaceae

Hordeum glaucum

جو هرز

علفی یکساله

Poaceae

Lophochloa phleoides

Poaceae

Panicum repens
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علفی چندساله

علفی یکساله

جارو علفی

علفی یکساله
علفی یکساله

علفی یکساله
ارزن

علفی چندساله

 فهرست گونههای خودرو مناطق شنی کانونهایگردوغبار-1 ادامه جدول
Poaceae

Paspalum paspaloiedes

علفی چندساله

Poaceae

Pennisetum divisum

علفی چندساله

Poaceae

Phalaris minor

علفی یکساله

Poaceae

Stipa capensis

علفی یکساله

Poaceae

Stipagrostis plumosa

سبط

علفی چندساله

Polygonaceae

Calligonum intertextum

اسکنبیل

درختچهای

Polygonaceae

Polygonum lapathifolium

علفی یکساله

Polygonaceae

Polygonum patulum

علفی یکساله

Polygonaceae

Rumex vesicarius

Primulaceae

Anagallis arvensis

Ranunculaceae

Nigella arvensis

سیاهدانه

علفی یکساله

Rhamnaceae

Ziziphus nummularia

رملیک

درختچهای

Rhamnaceae

Ziziphus spina-christi

 سدر،کنار

درخت و درختچهای

Ruppiaceae

Ruppia maritima

Rutaceae

Haplophyllum tuberculatum

سدابی

علفی چندساله

Solanaceae

Lycium depressum

 سریم،دیوخار

درختچهای

Tamaricaceae

Tamaris passerinoides

 طرفه،شورگز

درختچهای

Tamaricaceae

Tamarix leptopetala

شورگز

درختچهای

Verbenaceae

Vitex agnus-castus

پنجانگشتی

درختچهای

Zygophyllaceae

Fagonia bruguieri

تیره

ترشک

علفی یکساله
علفی یکساله

علفی یکساله

بوتهای

 فهرست گونههای خودرو در مناطق شور کانونهایگردوغبار-2 جدول
نام علمی

نام فارسی یا محلی

فرم رویشی
علفی یکساله

Aizoaceae

Mesembryanthemum nodiflorum

Capparidaceae

Capparis spinosa

Caryophyllaceae

Spergularia diandra

علفی یکساله

Caryophyllaceae

Spergularia marina

علفی یکساله

Chenopodiaceae

Anabasis setifera

بوتهای

Chenopodiaceae

Atriplex leucoclada

بوتهای

Chenopodiaceae

Beta vulgaris

Chenopodiaceae

Bassia eriophora

علفی یکساله

Chenopodiaceae

Chenopodium murale

علفی یکساله

Chenopodiaceae

Bienertia cycloptera

Chenopodiaceae

Cornulaca aucheri

علفی یکساله

Chenopodiaceae

Halocharis sulphurea

علفی یکساله

Chenopodiaceae

Cornulaca monacantha

بوتهای

Plumbaginaceae

Psylliostachys spicata

علفی یکساله

 کور،لگجی

اسفناج خودرو

منگک

بوتهای

علفی یکساله

علفی یکساله
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Chenopodiaceae

Halocnemum strobilaceum

گدک

بوتهای

Chenopodiaceae

Halothamnus iranicus

عجوه

علفی چندساله

Chenopodiaceae

Haloxylon ammodendron

 ترات،تاغ

بوتهای

Chenopodiaceae

Physogeton acanthophyllus

علفی یکساله

Chenopodiaceae

Salicornia europaea

علفی یکساله

Chenopodiaceae

Salsola cressa

علفی یکساله

Chenopodiaceae

Salsola imbricate

علفی یکساله

Chenopodiaceae

Salsola incanescens

علفی یکساله

Chenopodiaceae

Salsola jordanicola

علفی یکساله

Chenopodiaceae

Salsola lachnantha

علفی چندساله

Chenopodiaceae

Salsola nitraria

علفی یکساله

Chenopodiaceae

Seidlitzia cinerea

اشنان

علفی یکساله

Chenopodiaceae

Seidlitzia rosmarinus

اشنان

بوتهای

Chenopodiaceae

Suaeda acuminate

Chenopodiaceae

Suaeda aegyptica

Chenopodiaceae

Suaeda heterophylla

علفی یکساله

Chenopodiaceae

Suaeda vermiculata

بوتهای

Convolvulaceae

Cressa cretica

Frankeniaceae

Frankenia pulverulenta

Tamaricaceae

Tamarix tetragyna

شورگز

درختچهای

Poaceae

Aeluropus lagopoides

 چمن شور،شریب

علفی چندساله

Solanaceae

Lycium depressum

سریم

درختچهای

Solanaceae

Lycium shawii

سریم

درختچهای

Tamaricaceae

Tamarix leptopetala

شورگز

درختچهای

Tamaricaceae

Tamarix passerinoides

 طرفه،شورگز

درختچهای

تیره
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علفی یکساله
گاگله

علف مورچه

علفی یکساله
علفی یکساله

 فهرست گونههای درختی و درختچهای کاشتهشده در کانونهایگردوغبار-3 جدول
نام علمی

علفی یکساله

نام فارسی یا محلی

Apocynaceae

Nerium oleander

خرزهره

Caesalpinaceae

Parkinsonia aculeata

درمان عقرب

Combretaceae

Conocarpus erecta

کنوکارپوس

Mimosaceae

Albizia lebbeck

ابریشم

Mimosaceae

Prosopis juliflora

کهور پاکستانی

Myrtaceae

Eucalyptus camaldulensis

اکالیپتوس

Rhamnaceae

Ziziphus spina-christi

 سدر،کنار

Tamaricaceae

Tamarix aphylla

گز شاهی
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جدول  -4فهرست گونههای خودرو موجود در تاالبها و مناطق آبگیر کانونهایگردوغبار
چنگال آبی

نام علمی

تیره

نام فارسی یا محلی

Ceratophyllum demersum

Ceratophyllaceae

گدک

Halocnemum strobilaceum

Chenopodiaceae

Bolboschoenus glaucus

Cyperaceae

Schoenoplectus litoralis

Cyperaceae

تیزک آبی

Najas marina

Najadaceae

چمن شور ،شریب

Aeluropus lagopoides

Poaceae

چمن شور ،شریب

Aeluropus littoralis

Poaceae

نی

Phragmites australis

Poaceae

Potamogeton lucens

Potamogetonaceae

Ruppia maritima

Ruppiaceae

بحث و نتیجهگیری

گیاهـان نقـش پایـهای در شـکلگیری
اکوسیسـتمهای طبیعی دارند .شـناخت دقیق
گونههـای گیاهـی و اطلاع از تنوع زیسـتی
گیاهـی ،تنوع رویشـگاهی ،جوامـع گیاهی و
تـوان بالقـوه منابع موجـود در هـر منطقه ما
را بـرای برنامهریزی درباره توسـعه پایدار و
مدیریـت منابع طبیعی یـاری میکند (جمزاد،
 .)1387متأسـفانه عوامـل تأثیرگـذار منفـی
ناشی از فعالیتهای انسانی ،مانند چرای دام،
زمینهـای شـخمخورده یـا رهاشـده ،ایجاد
سـدها و ممانعـت از آبگیـری دشـتها و
خشک شـدن تاالبها ،منجربه تغییر سیمای
منطقه شـده (درگاهیان و همکاران )1396 ،و
مجموعه این عوامل و بروز خشکسـالیهای
اخیر سـبب حـذف گونهها یا کوچکشـدن
جمعیـت آنهـا شـده اسـت (شـکلهای  9و
 .)10آگاهـی از وضعیـت گونههـای منطقـه
و شـیوههای سـازگاری آنهـا بـا توجـه بـه
شـرایط تنش شوری ،دما و خشکی (کمآبی)،
میتوانـد کمـک مناسـبی بـرای بهکارگیـری
ایـن دسـته از گونههـای بومی و سـازگار با
منطقـه ،در برنامههای مدیریت ،احیا و تثبیت
بیولوژیـک خـاک باشـد .گونههای شـورگز
(Tamarix passerinoides,Tamarix
 )leptopetalaمحلـی بـا دفـع نمـک از
غـدد ترشـحی بهخوبـی توان تحمل شـوری
خاک را دارند (شـکل  .)11گیاه چمن شـور
( )Aeluropus lagopoidesبـا دو نـوع
40
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شکل  -9چرای دام در مزارع کشاورزی رهاشده بهدلیل کمبود آب (عکاس :دیناروند)

شکل  -10چرای درختچههای گز در مرکز کانونگردوغبار در شرق اهواز (عکاس :دیناروند)

زادآوری طبیعی رویشـی (یا سـاقه رونده) و
زایشـی (با بـذر) و دفع نمـک از غدد نمکی،
بهراحتـی در مناطـق مرطـوب کانونها دیده
میشـود .گیـاه بوتـهای یـا شـبهدرختچهای
اشـنان (  )Seidlitzia rosmarinusبـا
داشـتن اندامهـای گوشـتی و تنظیـم فشـار
اسـمزی ،گونـهای مناسـب و قابـل توصیـه
بـرای کشـت در منطقـه اسـت (شـکل .)12
گیـاه سـریم ( )Lycium depressumیکی
از گونههای گیاهی سـازگار با شـرایط خاک
شـور منطقه اسـت .این گونـه در جاهایی که
سـطح آبهای زیرزمینی باال باشـد بهراحتی
قابل توسـعه اسـت .از ویژگیهای خوب این
گونه تکثیر غیرجنسـی بهواسطه ریشهجوشی
است که سـبب ایجاد دیواری سبز ،بهصورت
بادشـکن ،در منطقه میشـود (شـکل .)13

منابع

شکل  -11گونه شورگز محلی ( Tamarix passerinoidesعکاس :دیناروند)

شکل  -12گیاه اشنان  Siedlitzia rosmarinusگونهای خودرو در منطقه ،با اندامهای گوشتی و میوه فندقه
بالدار (عکاس :دیناروند)

اژدری ،ع ،.حیدریــان ،پ ،.جودکــی ،م ،.درویشــی
خاتونــی ،ج .و شــهبازی ،ر .1394 ،.شناســایی
کانونهــای منشــأ ریزگرد در اســتان خوزســتان.
سازمان زمینشناســی و اکتشافات معدنی کشور،
ادارهکل زمینشناســی و اکتشــافات معدنی منطقه
جنوب باختری (اهواز).
اســدی ،م ،.معصومــی ،ع.الــف ،.خاتمســاز ،م،.
مظفریــان و جــمزاد ،ز .1367-96 .فلــور ایران.
انتشــارات مؤسســه تحقیقــات جنگلهــا و مراتــع
کشــور ،تهران.
جــمزاد ،ز .1387 ،.برنامــه راهبــردي تحقيقــات
گياهشناســي و ردهبنــدي گياهــان در محيطهــاي
طبيعــي ايــران .مؤسســه تحقیقــات جنگلهــا و
مراتــع کشــور ،تهــران 274.صفحــه.
درگاهیان ،ف ،.لطفینســب اصل ،س ،.خسروشــاهی،
م .و گوهردوســت ،آ .1396 ،.تعیین ســهم منابع
داخلــی و خارجــی گردوغبــار در خوزســتان.
نشــریه طبیعــت ایــران.41-36 :)5(2 ,
دینارونــد ،م .و شــریفی .م .1387 ،.نگرشــی بــر
زیســتگاههای جنــوب غــرب کشــور (اســتان
خوزســتان) .مجلــه پژوهشهــای منابــع طبیعــی
(پژوهــش و ســازندگی) شــماره .77-86 :81
دینارونــد ،م .و جــمزاد ،ز .1394 ،.گــزارش نهایــی
طــرح شناســایی نمونههــای گیاهــی هرباریــوم
اســتان خوزســتان .مؤسســه تحقیقــات جنگلهــا
و مراتــع کشــور 209 ،صفحــه.
دینارونــد ،م ،.اجتهــادی ،ح ،.فــرزام ،م .و اندرزیــان،
ب .1395 ،.بررســی اثــر عوامــل محیطــی
بــر تنــوع زیســتی و مدلســازی تأثیــر تغییــر
اقلیــم بــر برخــی گونههــای گیاهــی در منطقــه
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، اســتان خوزســتان،حفاظتشــده شــیمبار
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