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چکیده

اين مطالعه در آبخوان پخش سيالب سيريزی بافق استان يزد انجام شد .نمونهبرداری پوشش گياهي در داخل  4عرصه پخش

سيالب و منطقه همجوار بهعنوان شاهد به صورت کامالً تصادفي انجام شد .بهمنظور بررسي تغييرات پوشش گياهي از روش ترانسكت-
کوادرات استفاده و تعداد  9ترانسكت به طول  711متر و در روی هر ترانسكت  71پالت  2×2متری در هر عرصه و منطقه شاهد
(اراضي مجاور شبكه پخش سيالب) که جمعاً داخل عرصههای پخش سيالب  751پالت و در مناطق شاهد نيز  751پالت مستقر و
پارامترهای درصد تاج پوشش ،تراکم و حضور گياهان موجود در عرصههای پخش سيالب و شاهد اندازهگيری شد .دادههای دو تيمار
عرصه پخش سيالب و شاهد با استفاده از آزمون  Tدر نرمافزار  Sppsمورد تجزيهوتحليل قرار گرفت .نتايج نشان داد که درصد تاج
پوشش ،تراکم و درصد حضور گونههای Hammada salicornia, Seidlitzia rosmarinusو همچنين درصد کل تاج پوشش ،کل تراکم
و درصد کل حضور گونهها نيز در سطح خطای  7درصد دارای اختالف معنيدار بودند .ميزان درصد پوشش و حضور الشبرگ نيز
دارای تفاوت معنيدار در سطح خطای  2درصد بود .درصد مجموع گياهان

يكسالهSalsola yazdiana ،Zygophyllum europterum ،

و  Artemisia seiberiدر عرصه پخش سيالب و شاهد از نظر آماری فاقد اختالف معنيدار بودند .عمليات پخش سيالب موجب
حضور گونههای  Salsola yazdiana ،Zygophyllum europterumو  Artemisia seiberiدر عرصه شده است .درصد پوشش گياهي
اين گونهها در وضعيت فعلي اندک است ،ولي با تكرار آبگيری در محدوده پخش سيالب ،ممكن است تغييرات مشهودی در ترکيب
گياهي عرصه در بلند مدت حاصل شود.
واژههای کلیدی :پخش سيالب ،پوشش ،تراکم ،حضور ،آزمون تي ،سيريزی بافق.

مقدمه
مديريت صحيح منابع آب مهمترين روشي استت کته از
طريق آن آثار منفي و رو به افزايش کمآبي کاهش مييابتد
و از بين روشهای مديريت منابع آب ،پختش ستيالب بتر
روی اراضي کمشيب ،گام بسيار مهمي استت کته ايتن امتر

عالوه بر اينكه تغذيه سفرههای آب زيرزميني را بته همتراه
دارد ،موجب بهبود شتراي زيستت محيطتي ،اکولتو،يكي،
خاک ،اقتصتادی  -اجتمتاعي و افتزايش يخيتره نتزوالت
آسماني و بهتبع آن آب قابل استحصال ازجمله اهداف مهتم
و قابل پيش بيني حاصل از اجرای طرح پخش ستيالب بتر
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آبخوان در عرصههای مختلف کشور ميباشد .مسلماً اجرای
اين طرح دگرگونيهای وسيع قابل پيشبيني ،ازجمله تغيير
در وضعيت ختاک و پوشتش گيتاهي عرصتههتای پختش
سيالب را به همراه خواهد داشت .با توجه بته اينكته منتابع
آب زيرزميني در ايران  22/8درصد مصارف شرب ،صنعت
و کشاورزی را تأمين ميکند ،برنامهريزی و ارائه طرحهايي
که موجب استفاده بهينه منابع آب موجود و تغذيه آبخوانها
شود ضروريست .امروزه پختش ستيالب بتهمنظتور تغذيته
آبخوانها ،توليد محصول و علوفه گستترش زيتادی کترده
است .هرگونه عمليات مبتني بر تمرکتز و پختش آبهتای
غير متمرکز و فعال و موقتي بهنحویکه بتواند در بهبود وضع
آب ،خاک و پوشش گياهي و يا تغذيه سفرههای زيرزميني
مؤثر واقع شود و مانع از هدررفت آب گردد ،پخش سيالب
ناميده ميشتود .انجتام عمليتات پختش ستيالب بتر روی
مخروطافكنههای درشت دانه با نفويپذيری باال امكانپذير
استتت .خصوص تيات فيزيك تي حتتوزه آبخي تز در گستتترش
مخروطافكنه ها مؤثرند .معموال پخش سيالب در شيبهای
 1/2تا  2درصد قابل انجام است )5114( Ajir .در نتتايج
تحقيق مشتابه ختود در ايستتگاه پختش ستيالب نتداب
ورامتتين ااهتتار نمتتوده کتته مقايستته پارامترهتتای گيتتاهي
اندازهگيری شده طتي ستالهتای  7929تتا  7987توست
آزمون آماری تفاوت معنيداری را نشان نميدهد و فق در
سال  7985درصد پوشش گياهي در عرصه پخش ستيالب
و شاهد دارای تفاوت معنيداری در ستطح  2درصتد بتوده
است و عرصههای با سيلگيتری بيشتتر ،ميتانگين درصتد
پوشش بيشتری نسبت به عرصههای ديگر داشتهاند.
 )5111( Ghaemiنيز ضمن بررسي تأثير عمليات پخش
سيالب بر تغييرات پوشش گياهي مراتع پلدشت
آيربايجانغربي ،دريافت که کل پوشش تاجي در عرصه
پخش سيالب نسبت به شاهد  4/9درصد افزايش نشان
ميدهد.
 Rahbarو  )5112( Mirjaliliنيز با بررسي اثر پخش
سيالب بر کميت پوشش گياهي در آبخوان هرات يزد
گزارش کردند که درصد تاج پوشش گياهان از  2/97به
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 6/82درصد و ميزان توليد از  99/12کيلوگرم در هكتار به
 44/48کيلوگرم در هكتار در عرصه عدم پخش نسبت به
عرصه پخش افزايش داشته است )5179( BarAbadi .طي
تحقيقي روی پخش سيالب سبزوار بيان کرد که اجرای
عمليات پخش سيالب ،يك اکوسيستم بخصوصي ايجاد کرده
که سبب بهبود شراي محيطي مانند اصالح بافت خاک،
کاهش شوری ،افزايش مواد آلي ،افزايش رطوبت و  ...در
اين منطقه شده است و توانسته بر افزايش پوشش گياهي و
اصالح و احيای منطقه تأثير قابل توجهي داشته باشد.
بنابراين پخش سيالب ميتواند بهعنوان يك راهكار در
جهت کاهش بيابانزايي در مناطق خشك مطرح باشد.
 )5112( Khalajبيان ميکند که پخش سيالب تاثيرات
فراواني بر توسعه روستايي مناطق پاييندست خود داشته،
ازجمله اينكه با کنترل سيالبهای مخرب و ترسيب يرات
خاک باعث بهبود خاک و پوششهای مرتعي ميگردد .هدف
از اين تحقيق تعيين اثر پخش سيالب بر برخي خصوصيات
پوشش گياهي منطقه مورد مطالعه ميباشد.

مواد و روشها
مشخصات منطقه موردمطالعه

حوزه سيريزی بافق در مختصات ' 22° 99تا '26° 75
طول شرقي و ' 97° 15تا ' 97° 99عرض شمالي با وسعت
 747هزار هكتار در جنوبشرقي شهرستان بافق قرار دارد.
حداکثر ارتفاع حوزه  5292متر در جنوبغربي و حداقل آن
 7169در قسمت شرقي با ارتفاع متوس  7251متر از
سطح دريا ميباشد .متوس شيب حوزه  6درصد بود.
مهمترين مسيل حوزه از ارتفاعات باجگون با طول 87
کيلومتر سر شمه ميگيرد (شكل  .)7متوس بارندگي
ساليانه حوزه  771ميليمتر و دارای حجمي برابر
 726772511مترمكعب ميباشد .از لحاظ اقليمي بر اساس
طبقهبندی دومارتن جزء اقليم خشك سرد است .حداکثر دما
 92درجه سانتيگراد و حداقل آن  -5درجه سانتيگراد
ميباشد .متوس دمای ساالنه حوزه نيز  72درجه
سانتيگراد بوده است.
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شکل  -1موقعیت پخش سیالب سیريزی بافق با استفاده از تصاوير ماهوارهای

جدول  -1لیست فلورستیک و کالس خوشخوراکی گیاهان منطقه پخش و شاهد در منطقه مورد مطالعه
منطقه پخش سيالب

منطقه شاهد

کالس خوشخوراکي

Artemisia sieberi

-

II

Hammada salicornia

Hammada salicornia

III

Salsola yazdiana

-

II

Seidlitzia rosmarinus

Seidlitzia rosmarinus

III

Zygophyllum eurypterum

-

I

يكسالههاا

يكسالههاا

II

روش پژوهش

برای بررسي عملكرد پرو،ه های پخش سيالب بر روی
پوشش گياهي نمونهبرداری در داخل  4عرصه پخش
سيالب و منطقه همجوار به عنوان شاهد به صورت کامالً
تصادفي انجام شد .به منظور بررسي تغييرات پوشش
گياهي از روش ترانسكت  -کوادرات استفاده گرديد .با
توجه به فرم رويشي و نحوه پراکنش گياهان موجود در
دو عرصه پخش سيالب و شاهد ،تعداد  91پالت 2×2
متری بر روی سه ترانسكت (هر خ ترانسكت  71پالت)

بهطوریکه داخل عرصههای پخش سيالب  751پالت و
در مناطق شاهد نيز  751پالت برای اندازهگيری مستقر
شدهاند .پارامتر های درصد تاج پوشش ،تراکم و حضور
گياهان موجود در عرصه های پخش سيالب و شاهد
اندازهگيری و داده های حاصل با استفاده از آزمون تي
استيودنت در نرمافزار  SASمورد تجزيهوتحليل آماری
قرار گرفت .عالوه بر آماربرداری درون پالت های مستقر
شده در عرصه های پخش سيالب و شاهد در طول مسير
آماربرداری کليه گياهان موجود در عرصه جمعآوری و
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شناسايي گرديدند  .اين گياهان همراه با گياهاني که درون
پالتهای آماربرداری مشاهده شدهاند سرجمع تحت
عنوان ليست فلورستيك گياهان منطقه پخش و شاهد
نامگذاری شدند (جدول .)7

نتایج
 -1پوشش گیاهی

نتايج درصد پوشش گياهي محدوده پخش سيالب و
عرصه طبيعي در جدول ( ) 5آمده است .با استناد به اين
نتايج ،درصتد مجمتوع گياهتان يكستاله europterum
 Salsola yazdiana ، Zygophyllumو Artemisia
 seiberiدر عرصه پخش سيالب و شاهد از نظر آمتاری
دارای اختالف معني دار نمي باشند  .گونه های Hammada
 salicorniaو  Seidlitzia rosmarinusو درصد پوشش
کل گونه ها نيز در سطح خطای  7درصد دارای اختتالف
معني دار هستتند .بته طتوری کته ميتزان درصتد پوشتش
الشتتبرگ نيتتز دارای تفتتاوت معنتتي دار بتتوده استتت
(. ) p≤ 1/ 12
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 -2تراکم پوشش گیاهی

نتايج مقايسه ميانگين در مورد ميزان تراکم در هكتار
نشان داد که گونههای Zygophyllum europterum,
 Artemisia seiberiو  Salsola yazdianaدر عرصه پخش
سيالب و شاهد از نظر آماری دارای اختالف معنيدار
نميباشند .گونههای Hammada salicorniaو Seidlitzia
rosmarinusو تراکم کل گونهها نيز در سطح خطای 7
درصد دارای اختالف معنيدار هستند .همچنين ميانگين اين
گونهها در پخش سيالب بيشتر از شاهد بود.
 -3تکرار (درصد حضور) پوشش گیاهی

نتايج مقايسه ميانگين در مورد ميزان درصد حضور نشان
داد که گونههای Zygophyllum europterum,
 Artemisia sieberiو  Salsola yazdianaدر عرصه پخش
سيالب و شاهد از نظر آماری دارای اختالف معنيدار
نميباشند .گونههای  Hammada salicorniaو Seidlitzia
 rosmarinusو درصد حضور کل گونهها نيز در سطح
خطای  7درصد دارای اختالف معنيدار هستند.

جدول  -2نتايج مقايسه میانگین پارامترهای پوشش گیاهی مطالعه شده در محدوده پخش سیالب و عرصه طبیعی در منطقه سیريزی بافق در سال 1334
گونه گياه
صفات

درصد پوشش

تراکم (پايه در
هكتار)

درصد حضور

Annual

تيمار

ميانگين

Artemisia sieberi

اشتباه
معيار

ميانگين

اشتباه
معيار

Hammada
salicornia

ميانگين

اشتباه
معيار

Salsola yazdiana

ميانگين

اشتباه
معيار

Seidlitzia
rosmarinus

ميانگين

اشتباه
معيار

Zygophyllum
eurypterum

ميانگين

اشتباه
معيار

litter
Total

ميانگين

اشتباه
معيار

ميانگين

اشتباه
معيار

پخش سيالب

1/161

1/158

1/116

1/116

4/882

1/641

1/118

1/118

1/171

1/171

1/194

1/199

1/862

1/722

2/126

1/645

شاهد

1/194

1/174

1/111

1

7/797

1/578

1/111

1

1/959

1/778

1/111

1

1/992

1/712

7/494

1/545

احتمال ()P

1/475

1/912

1/979

1/111

1/971

1/118

1/111

1/159

پخش سيالب

79/99

71/27

461

21/91

9/99

9/99

9/99

9/99

6/66

4/69

486/6

25/24

شاهد

1/111

1

781

91/65

1/111

1

21

79/89

1/111

1

521

94/81

احتمال ()P

1/512

1/111
7/724

پخش سيالب

9/76

5/642

7/66

شاهد

8/99

5/294

1/111
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احتمال ()P

1/85

1/726

1/111

1/117

1/979

1/111

1/728

61/89

4/422

1/89

1/899

1/89

1/899

7/66

7/24

24/76

4/268

24/21

4/498

4/517

1/111

1

77/66

5/949

1/111

1

92/21

4/498

49/9

4/497

1/972

1/117

1/726

1/171

1/117
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بحث
 -1گیاهان يکساله

درصد پوشش گياهان يكساله در محدودههای شاهد و
پخش بسيار اندک است .اين گياهان در عرصههای شاهد و
پخش با پراکندگي غيريكنواخت مشاهده ميشوند .درصد

فراواني اين گونهها در دو عرصه مورد مطالعه کمتر از 71
درصد ميباشد (شاهد  8/9و پخش  .)9/5نكته قابل توجه
اينكه در محدوده عرصه پخش سيالب و در نقاطي که تجمع
موقتي سيالب در آنها رخ ميدهد پوشش انبوه لكهای
گسترش مييابد (شكل .)5

شکل  -2تصويری از گیاهان يکساله موجود در آبخوان سیريزی بافق
 -2گیاهان چندساله

گونههای ،Artemisia seiberi
 europterrumو  salsola yazdianaازجمله گياهان
ندسالهای هستند که در عرصههای پخش شده وجود
دارند .اما درصد پوشش و تراکم آنها در عرصه بسيار اندک
ميباشد ،فراواني اين گياهان در عرصه پخش سيالب شده
کمتر از  5درصد بوده است .درصد پوشش ،تراکم و حضور
گونه  Hammada salicorniaدر عرصه پخش و شاهد
دارای تفاوت معنيدار در سطح  7درصد ميباشد .اين گونه
در عرصه پخش دارای پوشش  4/9و در عرصه شاهد مقدار
آن برابر  7/7درصد بوده است .تراکم اين گونه در اين دو
عرصه بهترتيب  461و  781پايه در هكتار بوده است.
حضور اين گونه در عرصه شاهد و پخش  91و 61/8
درصد بوده است .بنابراين در اثر عمليات پخش سيالب اين
گونه در عرصه عالوه بر افزايش در ميزان پوشش و تراکم از
يكنواختي بيشتری برخوردار گرديده است؛ به گونهای که در
 67درصد پالتهای آماربرداری شده اين گونه حضور پيدا
کرده است .درصد پوشش ،تراکم و حضور Seidlitzia
Zygophyllum

 rosmarinusدر عرصه شاهد با عرصه پخش سيالب دارای
اختالف معنيدار در سطح  7درصد ميباشد .اما تفاوت
کاهش  1/9درصد پوشش 62 ،پايه در هكتار و  77درصد
فراواني اين عرصه طي عمليات پخش سيالب از نظر کمي و
بروز تغييرات در پوشش گياهي عرصه حداقل در اين دوره
اهميت خاصي ندارد .نكته مهم آنكه عمليات پخش سيالب
ممكن است در عرصههايي با پوشش گياهي غالب اشنان يا
با درصد پوشش گياهي باال از اين گونه نقش ملموس ايفا
نموده و بر تغيير ترکيب گياهي عرصه تأثيرگذار باشد .بديهي
است با مطالعات آينده در عرصههای پخش سيالب ،با اين
ويژگي ميتوان در مورد نقش اثر پخش سيالب بر روی
گونه اشنان به اعالم نظر قطعيتری رسيد .درصد پوشش،
تراکم و فراواني مجموع گياهان ندساله در عرصه پخش و
شاهد دارای تفاوت معنيدار در سطح  7درصد بوده است.
ميزان درصد پوشش کل گياهان ندساله در عرصه پخش
 2/7درصد ،در محدوده شاهد  7/2درصد ،تراکم کل گياهان
ندساله بهترتيب  482و  521پايه در هكتار و فراواني آنها
 65/2و  41درصد بوده است ،بنابراين پخش سيالب در
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عرصه مورد مطالعه موجب افزايش بيش از  511درصدی
پوشش گياهان 711،درصدی در تراکم گياهان ندساله در
هكتار و  21درصد در فراواني آنها شده است .عمده اين
افزايشها متعلق به گونه  Hammada salicorniaبوده
است .اين گونه در عرصه شاهد نيز غالب بوده است .با
توجه به اينكه عمر مفيد پخش سيالب حدود ده سال است،
در نتيجه عمليات پخش سيالب هر ند موجب افزايش
پوشش گياهي و بروز يكنواختي بيشتر پوشش روی عرصه
گرديده است اما ترکيب گياهي عرصه را در کوتاهمدت تغيير
نداده است .در اين راستا مطالعاتي در داخل و خارج کشور
انجام شده که مؤيد افزايش درصد پوشش گياهي در
عرصههای پخش سيالب نسبت به عرصه شاهد بوده است.
در اين مورد  )5175( Mirjaliliطي تحقيقي روی پخش
سيالب هرات استان يزد علت افزايش درصد پوشش گياهي
در عرصههای پخش ،بهويژه شبكههای اوليه نسبت به شاهد
را وجود رسوب ،مواد آلي و مغذی مناسب برای رشد گياه و
همچنين يكنواختي آبگيری (شيب به صورت يكنواخت)
ميداند .وی اعالم ميدارد در عرصههای بعدی ون آبگيری
کمتر شده از ميزان پوشش گياهي کمتری برخوردار
ميباشند .همچنين  )5114( Ajirطي تحقيقي در ايستگاه
نداب ورامين به اين نتيجه دست يافته که عرصهها با
سيلگيری بيشتر ،پوشش بيشتری توليد ميکنند.
 )5115( SiahMansourنيز در ايستگاه پخش سيالب
کوهدشت تفاوت آماری بين ميزان پوشش گياهي در عرصه
پخش و عرصه شاهد نشان داده است .اگر ه پوشش گياهي
عرصه پخش نسبت به عرصه شاهد در منطقه پخش سيالب
خشك و کويری بافق از نظر آماری دارای تفاوت معنيدار
ميباشد و پخش سيالب باعث افزايش ميزان پوشش گياهي
شد ،ولي اين ميزان افزايش قابل شمگير نبوده است .در
همين راستا  Rahbarو همكاران ( )5112نيز با بررسي اثر
پخش سيالب بر کميت پوشش گياهي در آبخوان هرات يزد
با شراي اقليمي خشك و کويری ،گزارش کردند که درصد
تاج پوشش گياهان از  2/97به  6/82درصد در عرصه
شاهد نسبت به عرصه پخش افزايش يافته است که با نتايج
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تحقيقات مورد مطالعه بافق همسويي دارد .بهطور کلي نتايج
تحقيقات ايستگاه پخش سيالب بافق با اندک افزايش
پوشش گياهي عرصههای پخش نسبت به عرصههای شاهد
در اثر پخش سيل روی عرصههای پخش و اثر سيالب که
در کوتاهمدت باعث پايداری ترکيب گياهي و افزايش
پوشش گياهي نسبتاً شمگير شده است با نتايج تحقيقات
 Gardnerو Walter،)7961( Houtson ،)7944( Hubble
( )7961و  )5112( Khalajمطابقت داشت .وجود لكههای
پرتراکم از پوشش گياهي در کنارههای بندهای خاکي
احداث شده و در نقاطي در حد فاصل بين دو بند که از نظر
توپوگرافي گودتر و امكان تجمع آب در آن حدود بيشتر
بوده مشهود است .در اين محدودهها درصد پوشش گياهان
ندساله (در برخي موارد يكسالهها) به باالی  71درصد
ميرسد .اين پديده در سطح عرصه پخش سيالب جلب
توجه نموده و برآورد تخميني درصد پوشش گياهي عرصه
را با خطا مواجه ميکند .در عرصه پخش سيالب ميزان
ورودی آب نسبت به محدوده شاهد بيشتر است اما در منطقه
مورد مطالعه عمده اين ورودی متعلق به اواخر پاييز و در
طول زمستان ميباشد؛ اين امر در جوانهزني و سبز شدن
گياهان نقش مثبت ايفا مينمايد اما بعلت قطع ورودی در
بهار و اوايل تابستان بيشتر گياهان سبز شده در عرصه
مستقر نميشوند که اين يكي از داليل عمده تأثير اندک بر
افزايش پوشش گياهي و تغيير بر ترکيب گياهي عرصه پخش
در مناطق خشك ميباشد .بديهي است در عرصههايي
همانند منطقه فسا در استان فارس که بارندگي بهاره و
تابستانه وجود دارد نتايج اثرات مثبت پخش سيالب بر
تغييرات پوشش گياهي بسيار متفاوت از عرصه مورد مطالعه
با اقليم خشك ميباشد .در اين راستا Bayat Movahed
( )5112در تحقيقي در پخش سيالب زنجان که منطقهای
نيمهخشك محسوب ميشود ،به اين نتيجه دست يافت که
ميزان پوشش گياهي در منطقه مورد مطالعه از 55/55
درصد به  26/78درصد و خاک لخت از  61/16به 99/41
درصد رسيده است و تغييرات پوشش گياهي به شدت
وابسته به اقليم منطقه خواهد بود .همانطور که در نتايج آمده
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است درصد پوشش گياهي عرصه پخش سيالب با اراضي
 نكته مهم آنكه با.مجاور آن مورد مقايسه قرار گرفته است
احداث شبكههای پخش سيالب ميزان ورودی آب در مسير
آبراهههای پاييندست کاهش مييابد که اين حالت بر
پوشش گياهي موجود در اين مسيرها و حاشيههای آنها
 اگر تفاضل وضعيت گياهي اراضي.ميتواند مؤثر باشد
پاييندست عرصه پخش در قبل و بعد از سيالب در
موجودی پوشش گياهي محدوده پخش سيالب لحاظ و بعد
با اراضي شاهد مورد مقايسه قرار گيرد در آن صورت
ميتوان در مورد اثرات پخش سيالب در عرصه مورد مطالعه
 بنابراين پيشنهاد ميگردد اين.به ااهارنظر دقيقتری رسيد
مهم در ادامه پژوهش مذکور برای عرصه مورد مطالعه و
.مناطق مشابه مورد توجه قرار گيرد
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Abstract
This study was carried out in the Serizi- Bafq flood water spreading area of Yazd province.
Vegetation sampling was performed in four flood spreading areas and the adjoining area as
control in a completely randomized design. In order to investigate the vegetation changes, the
transect-quadratic method was used and three transects with a length of 100 meters were
established. On each transect, 10 plots of 5×5(m2) were used. Collectively, 120 plots were
installed inside the flood spreading area as well as in the control area. The parameters of canopy
cover, density and presence of the plants in the flood and control areas were measured. The data
were analyzed using t-test in SPSS software. The results showed that the percentage of canopy
cover, density and presence of Hammada salicornia, Seidlitzia rosmarinus as well as the
percentage of total canopy, total density and total species presence showed a significant
difference at the 1% level. A significant difference was also found for litter coverage at the 5%
level. The total percentage of annuals, Zygophyllum europterum, Salsola yazdiana, and
Artemisia seiberi in the flood and control areas was not statistically significant. Flood water
spreading operations have led to the presence of Zygophyllum europterum, Salsola yazdiana,
and Artemisia seiberi. The vegetation percentage of these species is low in the current situation,
but with repeated water logging in the flood spreading area, there may be significant changes in
the long-term vegetation composition.
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