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 چکیده
اینکه به شناسایی دقيق توان  آنها عالوه بر یبندطبقهعملکردی گياهی منطقه و  یهاگروهتنوع و شناسایی صفات و  يریگانداشه     

مقاوم با  یهاگونهو حضور احتمالی  هایآشفتگپوشش گياهی منطقه به  وازنشدرک ما نسبت به  ، بهزندیمرویشی منطقه زمک 
بررسی و ارشیابی مقدماتی وضعيت رویشی منطقه، روند تغييرات و  ،هدف اش این پژوهش .رساندیمیاری ني  صفات مشابه یا مهاجم 
برای تحقق این هدف اش  .مختلف بود هایيوهشزشت نهال به  گردوغبار ووشستان بعد اش یهازانونپوشش گياهی ارشیابی توالی ثانویه 

برای ارشیابی تغييرات پوشش گياهی منطقه با پيمایش  استفاده شد. (PFTs)عملکردی  یهاگروهو  یاگونهتنوع  یهاشاوص
 . با توجه به یکنواوتیشدسيستماتيک انتخاب  -صورت تصادفیهمتری ب 50متری با فواصل  100ترانسکت  15صحرایی، تعداد 

نتایج تحقيق اوير در سه  مترمربع نصب گردید. 1پالت ثابت به ابعاد  180در مجموع  ،گياهی و نبود عوارض محيطی یهاگونهترزيب 
سبب تغييرات  هایبارندگمتنوع آبياری به همراه  هایيوهششرق اهواش نشان داد در مناطق انتخابی منطقه زانون گردوغبار جنوب

عملکردی منطقه طویل با  یهاگروه. استشده  1399تا  1396بتدریج اش سال محسوسی در اف ایش درصد پوشش و تعداد گونه 
در منطقه و در منطقه بگعان با آبياری تانکری و حفر چاله با بيل مکانيکی هفت گروه نه گروه،  1399آبياری سطحی )فارو( در سال 

تست ني  نشان داد بين متوسط دو  -Tانکری و حفر چاله هفت گروه عملکردی قابل تشخيص بود. نتایج آنالي  حنيطيه با آبياری ت
برای هر سه منطقه مورد بررسی  1399اسفند سال  و 1396در اسفند سال  اشجمله تنوع شانون و سيمپسون هاشاوصمقدار همه 
  .استداشته، سير صعودی در منطقه یش تعداد گونه و درصد پوششتنوع با اف ا یهاشاوصداشته و داری وجود اوتالف معنی

 
 .، درصد پوشش گياهییزارنهالپوشش گياهی، شاوص تنوع سيمپسون، شاوص تنوع شانون،  :های کلیدیواژه

 

 مقدمه
آشنایی با صفات عملکردی یا صفات مختلعف مقاومعت   

و سعاقه   هعا بعر  مانند داشعتن ریع وم،    هایآشفتگدر برابر 
و سهولت در گستر ، واردار  دارجقهگوشتی، بذر بالدار یا 
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 یهعا گونعه بودن یا چوبی بودن پيکر گياه، در زنار شعناوت  
منطقه و  هاییشگاهروگياهی، سبب آگاهی جامع اش وضعيت 

بعرای   یع ی ربرنامعه معدیریت صعحيو و    برای گيریيمتصم
 et al(Dinarvand ,. شعد اصالح و احيعای مراتعع وواهعد    

) 2010 et al.,Ghelichnia ; 2016 .  یهعا گعروه اسعتفاده اش 
 Plant Functional Types or (PFTs or PFGs)دی زارزر

Plant Functional Groups   اش پيچيععدگی مطالعععه پاسععخ
گياهان به تغييرات عوامل محيطی با استفاده اش صفات زمعی  

 یبنعد طبقعه ایعن   .(Chen & Li, 2005) زاهدیم هاگونهاش 
مشترک به عوامل محيطی است  یهاپاسخبراساس صفات و 
هاسعت و فقعط بعر مبنعای     اش فيلوژنی گونعه  و اغلب مستقل

 شعود یمرفتاری و صفات مشترک گياهان انجام  هاییژگیو
., 2003)et al(Rusch  . اگرچه  عملکردی یهاگروهمطالعه

 Nobel,  &Walker, 1992; Gitay) سعابقه طعوینی دارد  

., 1997et al., 1993; Grime et al1997; Grime  .)  امعا
اويعر بعه دليعل ارتبعاطی زعه بعين صعفات         یهعا سعال طی 

مورفولوژی، في یولعوژی و ارتبعاآ آنهعا بعا نعوع رویشعگاه       
 بکععارگيریبعا   هعا پعژوهش ، ایعن نععوع  اسعت شعده حاصعل  
صفات، بروش شده و زاربردی  يریگانداشهجدید  هایيکتکن

 etTriana -2015; Hidalgo .,al etSalama ) است گردیده

., 2020al et., Banihashemi 2017 .,al.) طعور معمعول  هب 
  (FTs)پاسخ گياهان به عوامل محيطی و صفات عملکردی

Functional Traits    یهعا سعاش  بيانگر تعاریخ تکعاملی و 
ووبی با استفاده اش این گياهی است و به یهاگونهازولوژیکی 
و  هعا یآشفتگاحتمالی را به انواع  یهاپاسخ توانیمصفات 

.  ,et al(Chaturvedi(2011 ,. زعرد  بينعی يشپع تغيير اقلعيم  
مشترک بعه عوامعل    یهاپاسخبراساس صفات و  یبندطبقه

و فقعط بعر    هاسعت گونعه محيطی، گاهی مستقل اش فيلوژنی 
رفتاری و صفات مشترک گياهعان انجعام    هاییژگیومبنای 

 یهعا گعروه  یبنعد طبقعه . 2005et alidgley (M ,.( شودیم
را بعرای  بندی ردههر  توانینمعملکردی اوتصاصی بوده و 

بکار برد. برای این منظور یشم است هعدف و   یامطالعههر 
نوع تغييرات یا آشفتگی محيطعی مشعخص باشعد و صعفات     

 بعرای نمونعه  مرتبط با آن، مورد مطالعه و بررسی قرار گيرد. 

ارتباآ گياهعان بعا رطوبعت وعاک      موردچنانچه تحقيق در 
زننعده ميع ان تحمعل     باشد، یشم است صفاتی زه مشعخص 

) Chen& قرار گيرد یبندطبقهوشکی گياهان است مالک 

) Li, 2005 .توان گفت رفتار گياهان در برابر طورزلی میهب
اوتصاصی است و اغلب بعيش اش   الًزام هایآشفتگپاسخ به 
)سندروم( برای بقا در هر شرایط محيطی وواهند  راهبردیک 
ثيرگذار أعوامل تسفانه أمت .2005et alidgley (M ,.(داشت 

 هایينشمانسانی، مانند چرای دام،  هایيتفعالمنفی ناشی اش 
شخم وورده یا رها شده، ایجاد سدها و ممانعت اش آبگيعری  

، منجعر بعه تغييعر سعيمای     هعا تایبو وشک شدن  هادشت
 هعای یوشکسعال مجموعه این عوامل و بعروش  و  شدهمنطقه 

جمعيعت آنهعا    شعدن زوچعک هعا یعا   اوير سبب حذف گونه
تنعوع و   يریگانداشه. ) 2018al etDinarvand ,.( استشده

عملکعردی گيعاهی منطقعه و     یهعا گروهشناسایی صفات و 
اینکه به شناسایی دقيق توان رویشی  آنها عالوه بر یبندطبقه

پوشعش   وازعنش ، در درک ما نسبت بعه  زندیممنطقه زمک 
 یهعا گونعه و حضعور احتمعالی    هایآشفتگگياهی منطقه به 

. هدف اش این رساندیممقاوم با صفات مشابه یا مهاجم یاری 
پژوهش ني  بررسی و ارشیعابی مقعدماتی وضععيت رویشعی     

 یهعا زعانون ارشیعابی تعوالی ثانویعه     ، روند تغييرات ومنطقه
مختلعف   هایيوهشگردوغبار ووشستان بعد اش زشت نهال به 

و  یاگونهتنوع  یهاشاوصاش بوده زه برای تحقق این هدف 
نتعایج ایعن    .شعود یماستفاده  )PFTs(عملکردی  یهاگروه

 یزعار نهعال پژوهش سبب آگاهی اش شيوه مناسب آبياری و 
و معدیریت منطقعه    یشناسع بوممقدمه مطالعات بعدی  وه شد
   است.

 
 هاروشمواد و 

 منطقه مورد مطالعه
 25حدود شرق اهواش در فاصله زانون گردوغبار جنوب

شرقی شهر اهواش در امتداد ب رگراه اهواش زيلومتری جنوب
  49˚ , 17'تا  48˚ , 47'در مختصات جغرافيایی  ماهشهر

عرض شمالی واقع   31˚ , 15'تا   30˚ , 45'طول شرقی و 
شده است. حد شمالی این زانون محدود به اراضی فرودگاه 
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نوبی آن به ، شرق آن به اراضی غي انيه، حد جیدایحداثجد
حد باییی تایب شادگان و حد غربی آن به حاشيه نهر مالو 

(. برای ارشیابی تغييرات پوشش 1)شکل  شودیممحدود 
شرق اهواش سه نقطه زانون گردوغبار جنوب و جنوب ،گياهی

با سه شيوه مختلف زشت نهال در حاشيه زانال زوت امير 

واقع در جاده اهواش به آبادان )زشت نهال و آبياری ثقلی(، 
و آبياری با  یامتهروستای حنيطيه )زشت نهال در چاله 

تانکر( و آشادراه اهواش به ماهشهر )زشت نهال در چاله بيل 
بکهو و آبياری تانکری( انتخاب شد. در این نقاآ آبياری 

 .شدیمزشت شده دو بار در ماه انجام  یهانهال
 

 
 کانون گردوغبار 4 یهاعرصهنقشه موقعیت نقاط انتخابی آماربرداری در  -1شکل 

Figure 1- Map of the location of selected census points in the areas of the 4 dust centers 
 

 تحقيق رو 
شرق شده زانون جنوب یزارنهالاین پژوهش در محل 

بومی اش سال اول  یهاگونهاهواش انجام و مراحل برگشت 
تا سال پایانی طرح به مدت چهار سال رصد شد.  یزارنهال

اش آنجا زه بخش دشتی استان ووشستان دارای دو سيمای 
)ورداد ماه تا اواور اردیبهشت( و پایي ه متفاوت بهاره )بهمن

به همين دليل دو بار  ،(Mozaffarian, 1999) تا آبان( است
زشت  یهانهال. شدی آماربرداری گياهدر سال اش پوشش 

شده زهور پازستانی بوده و دوبار در ماه با تانکر آبياری 
. برای ارشیابی تغييرات پوشش گياهی منطقه با شدندیم

ا فواصل متری ب 100ترانسکت  15پيمایش صحرایی، تعداد 
صورت تصادفی سيستماتيک )ترانسکت اول بههمتری ب 50

 انتخابمتری(  50با فاصله تعریف شده  بقيهطور تصادفی و 
گياهی و نبود  یهاگونه. با توجه به یکنواوتی ترزيب شد

 1پالت ثابت به ابعاد  180عوارض محيطی در مجموع 

)ثبت  هاترانسکتمتری روی  20در فواصل مترمربع 
توجه به  ( نصب گردید. باGPSصات محل با دستگاه مشخ

ابعاد پالت یک مترمربع در نظر  ،انداشه چاله زشت نهال
مربوآ به  یهاداده 1399 و 1396 یهاسالگرفته شد و در 

درصد پوشش گياهان وودرو در درون چاله و حاشيه آن 
گياهی با استفاده اش منابع علمی  یهانمونهشد.  يریگانداشه

 1963et al(Rechinger ,.- ;2015تا حد گونه شناسایی شد 

-Guest, 1974 &1986; Townsend -Zohary, 1966

 &2018; Dinarvand -., 1988et al1985; Assadi, 

Jamzad, 2020)   . و مشخص زردن پاسخ  یبندطبقهبرای
 یهاوهگرپوشش گياهی به عوامل محيطی و تعيين 
 وازنشعملکردی، صفاتی اش گياهان زه بيشترین ارتباآ را با 

 25نتيجه . در پوشش به عوامل محيطی دارند انتخاب شد
رویشی، توليدمثلی، شکل ویژگی مربوآ به صفات شایشی، 

تکثير، پرازنش  هنحورویشی، نوع رویشگاه،  یهافرمشیستی، 
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موجود امکانات با  ومصارف و زاربرد انتخاب  دانه،
et Harguindeguy -(Perezشدند  يریگانداشهآشمایشگاهی 

., 2013)al  با رو  وارد  یبندووشه. آنالي  (1)جدول
(Ward )اف ار با استفاده اش نرمR (2016)  پکيجvegan  و

 یاگونهغالبيت، یکنواوتی و تنوع  یهاشاوص
 اف ارنرمتنوع سيمپسون و شانون( با استفاده اش  یهاشاوص)

PAST 2.17 اش  یاگونهشد. برای تعيين تنوع  يریگانداشه

وینر به دليل توانایی بيشتر  -سيمپسون و شانون یهاشاوص
 -شیرا شاوص شانون ،آنها در تشخيص تنوع استفاده گردید

است و شاوص  یاگونهغنای ثير أتوینر بيشتر تحت 
 گيردیمغالب قرار  یهاگونهسيمپسون تحت تأثير فراوانی 

(., 2008et alEjtehadi  .)پوشش رات يبرای مقایسه تغي
( اش آشمون 1399( با سال پایانی )1396گياهی سال اول )

T- اف ار با استفاده اش نرمتستSPSS 16 شد. استفاده 
 

 هاپالتموجود در  یهاگونه شده یریگاندازهصفات  -1 جدول
of species in plots traitsTable1. Measured  

 Measured feature شده يریگانداشه ویژگی Measured feature شده يریگانداشهویژگی 

 Type of fruit نوع ميوه Biological form شکل شیستی

 Plant height ارتفاع گياه Phenology فنولوژی

 Propagation methods رو  تکثير Vegetative form شکل رویشی

 Stem type and method of یاساقهانشعابات  هنوع ساقه و نحو  Seed size انداشه بذر

stem branching 
 Presence or absence of salt وجود یا عدم وجود غدد دفع نمک Extra seeds شوائد روی بذر

excretory glands 
  seedsHow to distribute پرازنش بذر هنحو Habitat type نوع رویشگاه

 Leaf size انداشه بر  Leaf shape and type شکل و نوع بر 

 The condition of the fluff on مختلف یهااندامروی  هازرکوضعيت  Type of flower or flower یا گل ینآذگلنوع 
different organs 

 The presence or absence of وجود یا عدم وجود وار
thorns  یا گل  ینآذگلانداشه The size of the inflorescence 

or flower 
 
 

 نتایج
 منطقه طویل در 1396سال ميدانی  هایيمایشپمطابق 
 ،بود گردوغبار در استان ووشستان یهازانونزه یکی اش 

 Aeluropus lagopoides, Seidlitziaگونه گياهی  4فقط 

s, Phragmites passerinoiderosmarinus, Tamarix 

australis مشاهده شد و در سال پایانی صورت پرازنده هب

نتایج گونه شمار  گردید.  26( تعداد 1399اجرای طرح )
مطابق  یبندووشهیا سلسله مراتبی  یبندطبقهحاصل اش 

گروه  9منجر به تعيين  در منطقه طویل 1399سال  یهاداده
(. در جدول 2 است )شکلعملکردی اصلی متمای  شده 

 .شودیمگروه عملکردی معرفی  9این  یهاگونه 2شماره 
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 1399سال  منطقه طویل )آبیاری سطحی با فارو( عملکردی یهاگروه -2 جدول
Table 2 - Functional groups of Tavil area (surface irrigation with Faro) in 2020  
 Scientific name of the species نام علمی گونه Group name گروهنام 

 .Group 1 (16) , Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.(8) Cyperus rotundus L 1گروه 

 Group 2 (1) Aeluropus lagopoides (L.) Thwaites 2گروه 

 .Group 3 (24) Tamarix passerinoides Del 3گروه 

Group 4 , Seidlitzia rosmarinus (Ehrenb.) Bge. ex (18) , Salsola jordanicola Eig.(5) Bienertia cycloptera Bunge 4گروه 

(22) , Suaeda aegyptica (Hasselq.) Zohary(23) , Suaeda vermiculata Forssk. ex J.F.Gmel.(19) Boiss. 

 .Group 5 (11) , Halocnemum strobilaceum (Pall.) M.Bieb.(2) Alhagi graecorum Boiss 5گروه 

 .Group 6 (3) , Andrachne telephioides L.(10) Frankenia pulverulenta L 6گروه 

Group 7 , Psylliostachys spicata (Willd.) (14) , Melilotus indicus (L.) All(13) Lythrum silenoides Boiss. & Noe 7گروه 

(25) , Trifolium lappaceum  L.(21) , Spergularia marina (L.) Besser15)( Nevski 

 Group 8 (17) , Phalaris brachystachys Link(9) Eragrostis barrelieri Daveau 8گروه 

 Group 9 9گروه 
, (20) L., Senecio glaucus (6) , Calendula arvensis (Vaill.) L.(4) Anthemis pseudocotula Boiss.

, Launaea (7) , Carthamus glaucus M.Bieb.(26) Urospermum picroides (L.) Scop. ex F.W.Schmidt

(12) mucronata subsp. cassiniana (Jaub. & Spach) N.Kilian 

 .هاستووشهاعداد داول پرانت  مربوآ به شماره گونه روی 

 

 
 گیاهی خودرو در منطقه طویل )آبیاری سطحی با فارو( یهاگونه یبندخوشه -2 شکل

Figure 2 - Clustering of plant species in the Tavil area (surface irrigation with Faro)  
با اسفند سال  1396اسفند سال در  هاشاوصبين متوسط دو مقدار همه در منطقه طویل داد تست نشان -Tنالي  آنتایج 
 . (3)جدول  بود 05/0زمتر اش  sigداری وجود دارد و مقدار معنیاوتالف  1399

 

گونه گياهی  2فقط  1396بگعان طی سال منطقه در 
Aeluropus lagopoides, Atriplex leucoclada   مشاهده

گونه  20( تعداد 1399شد و در سال پایانی اجرای طرح )
سلسله مراتبی یا  یبندطبقه نتایج حاصل اششمار  گردید. 

بگعان   در منطقه1399سال  یهامطابق داده یبندووشه
گروه عملکردی اصلی متمای  شده است  7منجر به تعيين 

گروه  7این  یهاگونه 4(. در جدول شماره 3)شکل 
 د.شوعملکردی معرفی می
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 تنوع در منطقه طویل  یهاشاخصتست -Tنتایج آنالیز  -3جدول 

Table 3 - Results of T-test analysis of diversity indices in the Tavil area 

 شاوص
index 

 متوسط
Mean 

 انحراف اش معيار
Deviation from the 

standard 

 اشتباه اش معيار
Wrong of criteria 

 درجه آشادی
df 

Sig (0/05) 

 تعداد گونه )غنا(
Number of species 

3.6 1.6 0.3 29 0.000** 

 درصد پوشش
Percentage of 

coverage 
2.8 37.2 6.8 29 0.000** 

 غالبيت سيمپسون
Simpson 

dominance 
0.37 0.30 0.05 29 0.000** 

 سيمپسون
Simpson 

-0.44 0.22 0.04 29 0.000** 

 شانون
Shannon 

0.91 0.43 0.07 29 0.000** 

 
 جدول 4- گروههای عملکردی منطقه بگعان )آبیاری با تانکر-چاله بیل مکانیکی( سال 1399

Table 4 - Functional groups of Bagan area (Irrigation by tanker-excavator pit) in 2020 

 Scientific name of the species نام علمی گونه Group name نام گروه

 Group 1 1گروه 
Anagallis arvensis L. subsp. arvensis var. caerulea (L.) Gouan (2), Chenopodium murale L. (7), Medicago 

polymorpha L. (13), Psylliostachys spicata (Willd.) Nevski (14), Plantago leoflingii L. (16), Trifolium 

lappaceum  L. (20) 

 Group 2 2گروه 
Frankenia pulverulenta L. (10), Halocharis sulphurea (Moq.) Moq. (11), Spergularia marina (L.) Besser 

(19) 

 Group Eragrostis barrelieri Daveau (8), Phalaris minor Retz. (15), Stipa capensis Thunb. (17) 3 3گروه 

 Group 4 4گروه 
Anthemis pseudocotula Boiss. (3), Calendula arvensis (Vaill.) L. (5), Filago desertorum Pomel. (9), 

Carthamus oxyacantha M.Bieb. (6), Malva aegyptica L. (12) 

 Group Salsola jordanicola Eig. (18) 5 5گروه 

 Group Atriplex leucoclada Boiss. (4) 6 6گروه 

 Group Aeluropus lagopoides (L.) Thwaites (1) 7 7گروه 

 .هاستووشهاعداد داول پرانت  مربوآ به شماره گونه روی 
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 چاله بیل مکانیکی(-گیاهی خودرو در منطقه بگعان )آبیاری با تانکر یهاگونه یبندخوشه -3 شکل

Figure 3- Clustering of plant species in the Bagan area (Irrigation by tanker-excavator pit) 
 

تست نشان داد در منطقه بگعان بين -Tنتایج آنالي  
با  1396در اسفند سال  هاشاوصمتوسط دو مقدار همه 

داری وجود دارد و مقدار اوتالف معنی 1399اسفند سال 
sig  (. 5بود )جدول  05/0زمتر اش 

 
 تنوع در منطقه بگعان یهاشاخصتست -Tنتایج آنالیز  -5جدول 

Table 5 - Results of T-test analysis of diversity indices in the Bagan area 
 شاوص

index 

 متوسط

Mean 

 انحراف اش معيار

Deviation from 

the standard 

 اشتباه اش معيار

Wrong of criteria 

 درجه آشادی

df 
Sig (0/05) 

 تعداد گونه )غنا(

Number of species 
4.8 1.3 0.24 29 0.000** 

 درصد پوشش

Percentage of 

coverage 
3.01 16 2.9 29 0.000** 

 غالبيت سيمپسون

Simpson 

dominance 

0.46 0.34 0.06 29 0.000** 

 سيمپسون
Simpson 

-0.5 0.17 0.03 29 0.000** 

 شانون

Shannon 
-1.2 0.28 0.05 29 0.000** 

 
حنيطيه زه یکی اش نقاآ بحرانی گردوغبار بود منطقه در 

در سال  اماشد نمشاهده  گونه گياهیهيچ 1396طی سال 
. شدگونه شمار   26( تعداد 1399پایانی اجرای طرح )
 یبندووشهسلسله مراتبی یا  یبندطبقهنتایج حاصل اش 

حنيطيه منجر به تعيين   در منطقه 1399سال  یهادادهمطابق 
در  (.4گروه عملکردی اصلی متمای  شده است )شکل  7

گروه عملکردی معرفی  7این  یهاگونه 6جدول شماره 
 .شودیم
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 1399سال  (یامتهمنطقه حنیطیه )آبیاری با تانکر و چاله  عملکردی یهاگروه -6 جدول

Table 6 - Functional groups of Honiteie area (Irrigation with tanker and drill hole) in 2020  

 Scientific name of the species نام علمی گونه Group name نام گروه

 Group Bienertia cycloptera Bunge (3), Suaeda aegyptica (Hasselq.) Zohary (24) 1 1گروه 

 Group Bromus danthoniae Trin. (4), Hordeum murinum subsp. glaucum (Steud.) Tzvelev (10), Stipa 2 2گروه 

capensis Thunb. (19) 

 Group 3 3گروه 
Chenopodium murale L. (7), Melilotus indicus (L.) All (14), Oligomeris linifolia (Vahl ex Hornem.) 

J.F.Macbr. (15), Psylliostachys spicata (Willd.) Nevski (16), Phalaris brachystachys Link (17), 
Plantago leoflingii L. (18), Spergularia marina (L.) Besser (23), Trifolium lappaceum  L. (25) 

 Group Malva aegyptica L. (12) 4 4گروه 

 Group 5 5گروه 
Launaea mucronata subsp. cassiniana (Jaub. & Spach) N.Kilian (11), Anthemis pseudocotula Boiss. 
(2), Calendula arvensis (Vaill.) L. (5), Senecio glaucus L. (21), Urospermum picroides (L.) Scop. ex 

F.W.Schmidt (26), Carthamus glaucus M.Bieb. (6), Silybum marianum (L.) Gaertn. (22) 

 Group Frankenia pulverulenta L. (8), Halocharis sulphurea (Moq.) Moq. (9), Medicago polymorpha L. (13) 6 6گروه 

 Group Aeluropus lagopoides (L.) Thwaites (1) 7 7گروه 

 .هاستووشهاعداد داول پرانت  مربوآ به شماره گونه روی 
 

 
 (یامتهگیاهی خودرو در منطقه حنیطیه )آبیاری با تانکر و چاله  یهاگونه یبندخوشه -4شکل 

area (Irrigation with tanker and drill hole)Honiteie Clustering of plant species in the  -Figure 4 
 

تست نشان داد در منطقه حنيطيه بين -Tنتایج آنالي  
با  1396در اسفند سال  هاشاوصمتوسط دو مقدار همه 

داری وجود دارد و مقدار اوتالف معنی 1399اسفند سال 
sig  (. 7بود )جدول  05/0زمتر اش 
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 تنوع در منطقه حنیطیه یهاشاخصتست -Tنتایج آنالیز  -7جدول 
Table 7 - Results of T-test analysis of diversity indices in the Honiteie area 

 شاوص
index 

 متوسط
Mean 

 انحراف اش معيار
Deviation from the 

standard 

 اشتباه اش معيار
Wrong of criteria 

 درجه آشادی
df 

Sig (0/05) 

 تعداد گونه )غنا(

Number of species 
4.2 0.97 0.17 29 0.000** 

 درصد پوشش
Percentage of 

coverage 
3.6 15.3 2.7 29 0.000** 

 غالبيت سيمپسون
Simpson 

dominance 
0.54- 0.16 0.03 29 0.000** 

 سيمپسون
Simpson 

0.45- 0.16 0.03 29 0.000** 

 شانون
Shannon 

0.85- 0.31 0.05 29 0.000** 

 

  بحث
عملکردی هر منطقه شناساگرهای  یهاگروهآشنایی با 

نوع پوشش  بينیيشپتحمل و  هنحومناسبی برای فهم بهتر 
) al etByun ,.گياهی قابل گستر  در منطقه هستند 

 یهاپاسخسهولت در فهم دییل استقرار، پرازنش و  .1320(
 بسياریگياهی سبب انجام مطالعات  یهاگونهازولوژیک 

)Hidalgo- استشدهاوير در مناطق مختلف  یهاسالطی 

et ; Buonopane 3201 ,et al, 2017; Byun .al etTriana 

)., 2013et al; Tischler , 2005.al. Rafiee و همکاران 
برای عملکردی  یهاگروهاش شناسایی استفاده ا ب (2014)

بر پوشش گياهی و توالی ثانویه در  یسوشآتشبررسی اثر 
و  Dinarvand استفاده زردند. منطقه ج ک وراسان شمالی

شده شيمبار ضمن در منطقه حفاظت ،(2016)همکاران 
 66 يریگانداشه، با یاگونهتنوع  یهاشاوص يریگانداشه
و معرفی  یبندطبقهعملکردی منطقه را ني   یهاگروهصفت 
در منطقه مشاهدات و نتایج این پژوهش نشان داد، زردند. 

گونه  چهارفقط ( 1396)طویل طی سال اول پژوهش 
)Seidlitzia s Del., Tamarix passerinoideگياهی

Phragmites (Ehrenb.) Bge. ex Boiss., rosmarinus 

Aeluropus  (Cav.) Trin. ex Steud., australis

(L.) Thwaites) lagopoides  مشاهده شد و  هاپالتدر
در گروه عملکردی در منطقه وجود داشته است.  سهفقط 

 )Aeluropus lagopoides گونهمنطقه بگعان هم فقط دو 

Boiss.) Atriplex leucoclada(L.) Thwaites,   معادل دو
گونه بومی اما در منطقه حنيطيه هيچ شدیدهدعملکردی گروه 

ق اوير در سه منطقه نتایج تحقيو وودرویی مشاهده نشد. 
شرق اهواش نشان داد در مناطق زانون گردوغبار جنوب

سبب تغييرات محسوسی  زشت نهالمتنوع  هایيوهشانتخابی 
نسبت  1396در اف ایش درصد پوشش و تعداد گونه اش سال 

عملکردی منطقه طویل با  یهاگروه. شده است 1399به 
به نه گروه مختلف  1399آبياری سطحی )فارو( در سال 

صفات متعددی اشجمله  به دليل هاگروهاین  .(2)شکل رسيد 
، دفع نمک یشزوتاه هاییکسالهداشتن ری وم، ساقه رونده، 

و پيکر گوشتی و  دارجقه، داشتن بذر زرک و هاانداماش سطو 
. در این منطقه به دليل حجم بایی آبدار قابل تفکيک هستند

  مانند نی یپسندنمآبدوست و  یهاگونه ،آب مصرفی
(Cav.) Trin. ex Steud. Phragmites australis و

. (2)جدول  شودمییدهد L. Cyperus rotundusاویارسالم 
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محسوس بوده و  الًزامتغييرات درصد پوشش و تعداد گونه 
تست ني  نشان داد بين متوسط دو مقدار همه -Tنتایج آنالي  
در اسفند سال  اشجمله تنوع شانون و سيمپسون هاشاوص
داری وجود دارد اوتالف معنی 1399با اسفند سال  1396
و در سال پایانی شاوص تنوع اف ایش داشته  (3)جدول 
 یهاگونهدرصد و  69یکساله گياهی  یهاگونهاست. 

منطقه را گياهی درصد پوشش  31 یادروتچهچندساله یا 
پرازنش بذر، پيکر گوشتی  هنحوصفاتی مانند  .دادیمتشکيل 

چندساله  یهاگونهو آبدار بودن بر  و ساقه و دفع نمک در 
یکساله  یهاگونه. شده استسبب توسعه آنها در منطقه 

 شدندیمبوده و اش اواور اردیبهشت اش منطقه حذف  یشزوتاه
توليد بذر یا واردار بودن بذر و  دارزرک اما صفاتی مانند

در منطقه بگعان مشاهده شد.  هاگونهفراوان در این دسته اش 
 یهاگروهبا آبياری تانکری و حفر چاله با بيل مکانيکی ني  

تعداد هفت سال اف ایش یافته و به چهارعملکردی بعد اش 
آتریپلکس  یابوته. گونه (4و جدول  3)شکل  گروه رسيد
با توانایی دفع نمک و  Boiss. Atriplex leucocladaبومی 

عملکردی  یهاگونهشرایط محيطی منطقه یکی اش  ساشگار با
. در  et al.(Dinarvand(2021 , شودیممحسوب  راهبردی

تست ني  نشان داد بين متوسط -Tنتایج آنالي  این بخش ني  
در  اشجمله تنوع شانون و سيمپسون هاشاوصدو مقدار همه 
داری اوتالف معنی 1399با اسفند سال  1396اسفند سال 

و در سال پایانی شاوص تنوع  (5وجود دارد )جدول 
 هنحودر این منطقه ني  صفاتی مانند اف ایش داشته است. 

پرازنش بذر، پيکر گوشتی و آبدار بودن بر  و ساقه و دفع 
. شده استياهی در منطقه گ یهاگونهنمک سبب توسعه 

 یشزوتاههای ظاهر شده در سال پایانی همگی یکساله گونه
تعداد بوده و اش اواور اردیبهشت اش منطقه حذف شدند اما 

 Atriplexآتریپلکس بومی  یابوتهگونه  هاییهپا

Boiss. leucoclada  بيشتر در منطقه اف ایش یافت. صفات
دارای عالوه بر فرم شیستی، یکساله در سال پایانی  یهاگونه
توليد بذر یا واردار بودن بذر و  دارزرکمانند  هایییژگیو

در منطقه حنيطيه با آبياری تانکری و حفر چاله . بودفراوان 
ساليانه  هاییبارندگ، بعد اش چهار سال آبياری و متهبا 

بتدریج وضعيت پوشش اش نظر نوع گونه و درصد پوشش 
هفت گروه عملکردی  1399زه در سال نحویتغيير زرد. به

همه یکساله  هاگونه(. اما این 4شکل قابل تشخيص بود )
فقط شمان زوتاهی در حد یک فصل در منطقه  یبوده و گاه

و  ییشاواکیکساله به دليل ارش   یهاگونه .شوندیم یدهد
 اییژهواصالح واک و اف ایش درصد مواد آلی اش اهميت 

و معموی در توالی  et alnd (Dinarva(2016 ,.برووردارند 
سيمای تابستانه و پایي ه . شوندیمگياهان پيشگام محسوب 

Bienertia cycloptera کمنگ یهاگونهاین منطقه را 

, Bunge و گاگله (Hasselq.) Suaeda aegyptica 

Zohary (5)جدول  دهندیم يلتشکبر  و ساقه گوشتی  با .
یکساله منطقه در اواور شمستان و بهار در  یهاگونهسایر 

 هنحو ویژهبهها با صفاتی . این گونهشوندیم منطقه دیده
مختلف  یهاگروهپرازنش بذر، دفع نمک و نوع بر  در 

تست ني  نشان داد -T. نتایج آنالي  گيرندیمعملکردی قرار 
اشجمله تنوع شانون و  هاشاوصبين متوسط دو مقدار همه 

اوتالف  1399با اسفند سال  1396در اسفند سال  سيمپسون
و در سال پایانی شاوص  (6داری وجود دارد )جدول معنی

در منطقه آبياری شده به شيوه  تنوع اف ایش داشته است.
ثقلی به دليل در دسترس بودن حجم آب بيشتر، تعداد گونه و 

تنوع اش شرایط  یهاشاوصدرصد پوشش بایتر بوده و 
در مقایسه با دو رو  دیگر برووردار هستند.  یترمطلوب

گ ، اویارسالم و نی ني   یادروتچه یهاگونهدر این منطقه 
عبارتی دیگر دیده شد زه بيانگر وجود آب فراوان یا به

مصرف آب فراوان در منطقه بوده است. اما در منطقه حفر 
مانند آتریپلکس و سالسوی و  ییهاگونهچاله با بيل بکهو 

البته مي ان مصرف  ،دا اش تيره اسفناجيان غالبيت داشتسوی
توان به می ،آب هم نسبت به شيوه ثقلی زمتر بود. بنابراین

این نتيجه رسيد زه رو  چاله زنی با بيل با پرت آب زمتر 
 گيریيجهنت بایطورزلی اش نتایج هب مقرون به صرفه است.

ت آسمانی، ایجاد بستر مناسب برای ذويره ن ویزه  شودیم
عامل  تواندیمگياهی و آبياری آنها  یهاگونههمراه با زشت 

بومی و زمک به احيا و اصالح  یهاگونهمهمی در برگشت 
 اگرچه عالوه برمراتع در مناطق بيابانی و وشک باشد. 
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زشت در برگشت نوع  هایيوهشعوامل محيطی عدیده، 
 است. ثر ؤمني  گياهی  یهاگونه
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           Abstract 

   Measuring the diversity and identifying plant vegetation traits and functional groups and 

classifying them not only helps to accurately identify the vegetative potential of the area but 

also helps us to understand the vegetation response of the area to disturbances and the possible 

presence of resistant species with similar or invasive traits. This study aimed to investigate and 

evaluate the vegetation status of the region, the trend of changes, and the evaluation of the 

secondary succession of vegetation in Khuzestan dust centers after planting seedlings in 

different ways. To achieve this goal, species diversity indices and functional groups (PFTs) 

were used. To evaluate the vegetation changes in the area by field survey, 15 100-meter 

transects with 50-meter distances were selected randomly-systematically. Due to the uniformity 

of plant species composition and the absence of environmental effects, a total of 180 fixed plots 

with dimensions of 1 m2 were installed. The results of recent research in three areas of the dust 

center in the southeast of Ahvaz showed that in selected areas, various irrigation methods along 

with rainfall caused significant changes in the percentage of cover and the number of species 

gradually from 2017 to 2020. The results of the T-test analysis also showed a significant 

difference between the average of the two values of all indicators, including Shannon and 

Simpson's diversity in March 2017 and March 2020 for all three regions. It has had an upward 

trend. 
 

Keywords: Vegetation, simpson diversity index, Shannon Diversity Index, planting, vegetation, 

percentage. 
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