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مهری دیناروند*

خود شد. آنچه در این وادی نباید فراموش شود تطابق و سازگاری با 
عوامل طبیعی و استفاده از فرصت های اندکی است که پس از سال ها 
به منابع طبیعی این خطه روی آورده  است. آنچه اهمیت دارد استفاده 
بهینه حافظان منابع طبیعی از شرایط موجود، در راستای حفاظت از 
گونه های بومی است که تنها با مدیریت و برنامه ریزی حاصل می شود.

پوشش گیاهی و بارش های 1397-98
پوشش  خوزستان  استان  غبار  و  گرد  کانون های  وسیع  دشت  در 
شورروی  گیاهان  تاالبی،  گیاهان  رویشی  تیپ  چهار  شامل  گیاهی 
رطوبت دوست، گیاهان شورروی  خشکی زی 
در  هرچند  است.  شن روی  گیاهان  و 
مناطق  و  مزارع  حاشیه  روستایی،  حوالی 
و  درختچه ای  درختی،  گونه های  صنعتی 
بوته ای دست کاشت نیز حضور دارند که با 
)دیناروند  شده اند  سازگار  تنش زا  شرایط 
متغیرهای  از  یکی   .)1397 همکاران،  و 
پوشش  بیابان ها،  توصیف  برای  کلیدی 
است  منطقه  در  خودرو  یا  طبیعی  گیاهی 
گرد  کانون های   .)1396 )خسروشاهی، 
به  توجه  با  خوزستان  استان  غبار  و 
موجود  مختلف  گیاهی  پوشش  تیپ های 
خردزیستگاه های  دارای  منطقه،  در 
متنوعی است. گیاهان مناطق بیابانی با به کارگیری استراتژی های 
مختلف با شرایط محیطی سازگار می شوند. وجود خردزیستگاه ها 
و  ساختاری  تفاوت های  باعث  خاک  ویژگی های  تنوع  و 
می شود مشترک  اقلیم  با  مناطق  در  گیاهی  پوشش  ترکیب 
)Tao et al., 2013(. در بیابان های منطقه Nara در پاکستان چهار 
تیپ رویشی سازگار با شرایط بیابانی منطقه گزارش شده است که 
عبارتند از: خشکی پسندان واقعی مانند Salsola imbricata و
ماننـد نیمه خشکی پسـندان   ،Haloxylon stocksii

 ،Heliotropium europium و   Calotropis procera

مقدمه
کانون های گرد و غبار استان خوزستان به علت قرار داشتن در مناطق 
و  با شنزارها  یکنواخت  تاحدودی  ریزدانه  و رسوبات  دشت رسوبی 
نداشتن جهت های مختلف جغرافیایی در مقایسه با مناطق شمالی و 
گونه ای  غنای  استان،  کوهستانی(  و  کوهپایه ای  )بخش های  شرقی 
همکاران،  و  دیناروند  1394؛  همکاران،  و  )اژدری  ندارند  چندانی 
1397(. مشاهدات میدانی و مطالعات خاک شناسی منطقه طی سال های 
1396 تا 1397 نشان می دهد، تغییرات خصوصیات شیمیایی خاک، 
منابع آب قابل دسترس، بارندگی ها و دخالت های شدید انسانی سبب 

تنوع پوشش گیاهی و سیمای فصلی در نقاط 
مختلف این دشت شده است )بی نام، 1397؛ 
دیناروند و همکاران، 1397(. مطالعه مشابهی 
در بیابان های جنوب مصر انجام شد و عوامل 
مؤثر بر پوشش گیاهی، بافت خاک، میزان 
خاک،  قلیائیت  و  شوری  درصد  رطوبت، 
دسترس  در  آب  سطح  و  آلی  مواد  مقدار 
.)Salama et al., 2016( شد  معرفی 
 مساحتی معادل 349254 هکتار از دشت 
و  گرد  تولید  کانون های  منشأ  خوزستان، 
غبار است. این مناطق به 7 منطقه محدود 
می شوند که عبارتند از: جنوب غرب هویزه، 
شمال و شرق خرمشهر، شرق و شمال شرق 

اهواز، جنوب و جنوب شرق اهواز،  محدوده بندر امام به امیدیه، 
 .)1397 )بی نام،  هندیجان  شرق  هندیجان،  به  ماهشهر  محدوده 
 1397-98 بهار  و  زمستان  پاییز،  فصل  در  گسترده  بارش های 
سبب تحول و تغییر گسترده ای در سیمای طبیعت استان خوزستان 
و کانون های بیابانی گرد و غبار شد. خسارت ها، ایجاد سیالب ها 
و فرسایش های آبی، از یک سو و شستشوی نمک سطحی خاک، 
تأمین رطوبت الزم، ذخیره آب در سفره های زیر سطحی و آب های 
جاری و به دنبال آن رشد گونه های بومی یک ساله، کوتاه زی و 
چندساله از سوی دیگر، موجب حرکت طبیعت در چرخه طبیعی 

استان  غبار  و  گرد  کانون های 
در  داشتن  قرار  به علت  خوزستان 
رسوبات  و  رسوبی  دشت  مناطق 
یکنواخت  تاحدودی  و  ریزدانه 
جهت های  نداشتن  و  شنزارها  با 
با  مقایسه  مختلف جغرافیایی، در 
مناطق شمالی و شرقی )بخش های 
استان،  کوهستانی(  و  کوهپایه ای 

غنای گونه ای چندانی، ندارند.
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کوتاه زی گیاهان  و  گراس ها  مانند  دروغین  خشکی پسندان 
Stipagrostis plumosa و   Neurada procumbens  
و  Typha domengensis مانند  آب دوستی  گیاهان  و 

خردزیستگاه  پنج  در  گونه ها  این   .Cyperus rotundus
دشت های شنی، تپه های شنی، شیب تپه های شنی، خاک های شور 
.)Qureshi & Bhatti, 2008( و قلیا و آبگیرها مستقر هستند

مطالعه اکوسیستم های بیابانی و تغییرات پوشش گیاهی آنها بیانگر 
همان  یا  انسانی  دست کاری های  و  سالیانه  بارش های  تغییرات  تأثیر 
آشوب های انسان ساز است که به میزان قابل توجهی بر پویایی جمعیت های 
گیاهی در مناطق خشک اثر داشته و سبب ظهور سیمایی موزائیکی یا لکه ای 
از جمعیت گونه های مختلف با اندازه های متنوع در خردزیستگاه ها می شود

.)Silva et  al., 2016; Pardini et al., 2015(
بارش های سال زراعی 98-97 و مقایسه آن با سال گذشته و بلند مدت 

در شهرهای محل کانون گرد و غبار، بیانگر افزایش چشمگیری در حجم 
بارش ها طی سال اخیر است. پدیده ای که به خوبی بر پوشش گیاهی 
بومی و زراعی اثرگذار بود و مردم محلی بعد از سال ها دوباره زمین های 
اطراف روستاهای منطقه را زیر کشت غالت بردند. شهرهای هندیجان، 
اهواز، ماهشهر و امیدیه بیشترین میزان بارندگی را در کانون های گرد و 
غبار داشته و پس از آنها بستان و آبادان در رده های بعدی قرار دارند. 
هندیجان با مجموع 437/2 میلی متر بارندگی طی سال زراعی جاری 
)مهر ماه( تا تاریخ 97/12/11 دارای بیشترین تفاوت بارش )326/7( 

نسبت به سال زراعی مشابه سال قبل است )جدول 1 و شکل 1(. 
این حجم بارش ها در کنار تخریب ها و فرسایش آبی در برخی 
نقاط، با شستشوی نمک سطحی و تجمع آب در تاالب های خشکیده 
داده  تشنه  طبیعت  به  دوباره  حیاتی  شریفیه(،  و  )منصوریه  منطقه 
گراس های  و  کم زی  یک ساله های  به ویژه  گیاهی  گونه های  و  است 

میانگین بلندمدتتفاوت سال زراعی جاری از مشابه سال قبلبارندگی دوره مشابه سال قبلجمع بارندگی سال زراعی 98-97ایستگاهردیف

292/760/1232/6156/7اهواز1

325/194/6230/5154/7ماهشهر2

363/7131/6232/1199/2امیدیه3

437/2110/5326/7170/3هندیجان4

133/758/275/5113/1آبادان5

248/385/9162/4138/1بستان6

جدول 1- گزارش بارندگی )میلی متر( ایستگاه های هواشناسی شهرهای محل کانون گرد و غبار تا تاریخ 97/12/11 )اداره هواشناسی استان خوزستان(
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 بستان آبادان هندیجان امیدیه ماهشهر اهواز
 میانگین بلند مدت تفاوت سال زراعی جاری از مشابه سال قبل بارندگی دوره مشابه سال قبل جمع بارندگی سال زراعی جاری

شکل 1- مقایسه وضعیت بارندگی ایستگاه های هواشناسی شهرهای محل کانون گرد و غبار  با سال گذشته و بلند مدت تا تاریخ 97/12/11

میانگین بلندمدت

میلی متر

بستانآبادانهندیجانامیدیهماهشهراهواز
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 .)2 )شکل  کردند  مفروش  را  منطقه  تاالب های  حاشیه  ریزوم دار، 
و  منطقه  در  مناسب  بذر  بانک  وجود  بیانگر  طبیعی،  فرصت  این 
دیگر،  مهم  موضوع  است.  آن  ذاتی  و  خودرو  رویشی  پتانسیل 
ارتباط تنگاتنگ بارندگی و خردزیستگاه ها و میکروارگانیسم های 
که  موجوداتی  است،  باکتری ها(  و  قارچ ها  )به خصوص  خاک 
سبب  و  هستند  ازت  و  کربن  چرخه  تغییرات  کلیدی  عامل 
می شوند نیمه خشک  مناطق  در  گیاهی  پوشش  بر  تأثیرگذاری 
)Aguilera et  al., 2016(. از آنجا که برگشت طبیعت و اصالح 
بودن،  هزینه بر  طبیعی سابق، عالوه بر  به شکل  مراتع  و  جنگل ها 
غنیمت  خردزیستگاهی  هر  وجود  دارد،  نیاز  زیادی  زمان  به 
توالی و  به طی مراحل  بوده و حفظ و توسعه آن کمک شایانی 
 .)Pardini et  al., 2015( می کند  مطلوب  پوشش  برگشت 
خطی  رویش های  خوزستان  استان  غبار  و  گرد  کانون های  در 
زمستان  در  ماندابی  در محل های  کوتاه زی  گونه های  یا  نم پسند 
مشاهده می شود. این زیستگاه ها که در برخی نقاط مانند اطراف 
در  و  کوچک  گاه  و  وسیع  پهنه های  در  گاه  منصوریه  تاالب 
مقیاسی محدود دیده می شوند، به عنوان خزانه بذری برای منطقه 
عمل می کنند و در فصول مناسب با دسترسی به آب در منطقه 
گسترش می یابند )شکل های 3 تا 5(. اطراف و درون چاله های 
نهال کاری، به دلیل تجمع آب باران، محل مناسبی برای رویش 
گونه های یک ساله فراهم شده است، برخی دیگر از چاله ها که 
به گلدان هایی  به دالیلی حذف شده اند،  کاشته شده،  نهال های 
مملو از گیاهان خودروی بهاری تبدیل شده اند )شکل  6(. برخی 
Tamarix passerinoides گز  مثل  درختچه ای  گونه های 

نیز فرصت را غنیمت شمرده و علی رغم کوچک بودن و عدم 
اتمام رشد رویشی کامل در همان مراحل اولیه رشد، به مرحله 

گل دهی و میوه دهی رسیده اند.

استراتژی بذر گونه های بیابانی کانون های گرد و غبار 
بر  بسزایی  تأثیر  که  پدیده هایی  از  یکی  بیابانی  مناطق  در 
جمعیت گونه های مختلف دارد، تکامل استراتژی های متنوع 
شیوه پراکنش بذر و چگونگی جوانه زنی آن است. استراتژی 
استراتژی   ،)The escape strategy( فرار  راه های 
بذر  تولید  با  بقا،  و  حفظ  به منظور  که  است  گیاهان  برخی 
حشرات،  توسط  شدن  خورده  برابر  در  کوچک،  و  فراوان 
از  استفاده  با  گیاهان  از  دیگر  برخی  در  می کنند.  مقاومت 
،)The protection strategy( حفاظت  استراتژی 

می مانند  باقی  مادری  پایه  روی  تولیدی  بذرهای  بیشتر 
از  و  ریخته  زمین  بر  باران  یا  حیوانات  باد،  توسط  تا 
شود جلوگیری  نامساعد  محیط های  در  آن  رفت  هدر 

در  دانه  حجم  و  شکل  به طور کلی   .)Liu et al. 2014(
باد،  به وسیله  بذر  پراکنش  اثرگذار است.  پراکنش گونه ها 
از  قبل  گاه  بذرها  انجام می شود.  یا جانوران  انسان  آب، 
حشرات  هجوم  مورد  مادری  پایه  روی  بلوغ  و  رسیدن 
قرار می گیرند )Predispersal seed predation( که 

شکل 2- آب گیری طبیعی هور منصوریه پس از سال ها خشکی و اتصال آن با کانال 
آب رسانی نصر )فروردین 98(، عکس از:  دیناروند

شکل 3- تجمع آب باران در محل های گود و کم ارتفاع، کانون شماره 4 گرد و غبار 
)زمستان 1397(، عکس از:  دیناروند

شکل 4- رویش های خطی در مسیر حرکت آب و تجمع بذرها، کانون 4 گرد و غبار 
جاده مشرف به تاالب منصوریه )زمستان 1397(، عکس از:  دیناروند

آبیاری  پاکستانی در محل  بومی زیر تاج کهور  شکل 5- رویش خطی گونه های 
ثقلی، جنوب اهواز )زمستان 1397(، عکس از:  دیناروند
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پراکنش  میوه،  اندام  یا  گیاه  از مرگ  معمواًل پس  این حالت  در 
رسیدن از  پس  بذر  پراکنش  نیز  گاه  و  می شود  انجام  بذر 

تاج  زیر  ریزش  و   )Postpredispersal seed predation(
اتفاق می افتد )Zhang et  al., 1997(. پتانسیل پراکندگی بذرها در 
روش های مختلف متفاوت است، به طوری که باد و سایر روش های 
تا مسافت زیادی جابه جا می کنند ولی  پراکنش، گاهی بذرها را 
بذرهای جابه جا شده توسط مورچه ها فاصله کوتاهی را طی می کنند 
.)7 )شکل   )1393 همکاران،  و  نظری  1393؛  ابرقویی،  )بابایی 
تا  شد  مناسبی  فرصت   1397-98 جاری  سال  بارش های 
گیاهان شورپسند و بیابانی موجود در کانون های گرد و غبار استان 
منطقه  در  مناسب  رویشی  مختلف،  استراتژی های  به کارگیری  با 
داشته و از فرصت به وجود آمده در جهت بقای خود سود ببرند. 
مشاهدات میدانی در کانون های گرد و غبار )به خصوص  شکل های 
به دلیل وجود  بذر موجود در خاک  بانک  نشان می دهند،  7 و 4( 

بذرهای خاردار انواع یونجه ها و اسپرس های یک ساله غنای خوبی 
دارند. این بذرها با پوسته های متنوع نسبت به شرایط تنش زای منطقه 
مقاوم هستند و پس از گذراندن دوره های خواب به محض فراهم بودن 
شرایط محیطی، شروع به جوانه زدن می کنند. پوشش عمده مناطق شور 
گیاهان تیره اسفناجیان هستند که با تولید بذر فندقه کوچک به تعداد 
فراوان و پنهان در اندامک های برگ مانند یا در محور ساقه یا با داشتن 
بال های غشایی نازک به خوبی در منطقه پراکنده می شوند. این بذرها که 
اغلب از اوایل مهر تا آذر رسیده و بالغ می شوند، گاه روی پایه مادری 
باقی  می مانند و در فصل بارندگی )آبان تا دی( با اولین بارش ها و پس 
از شستشوی  نمک سطحی خاک به سرعت زیر تاج بوته ها شروع به 
جوانه زنی می کنند و در منطقه گسترش می یابند )شکل های 8 و 9(.

استان  غبار  و  گرد  کانون های  در  موجود  گونه های  سایر  بذر 
Asteraceae مینا  تیره  گیاهان  )مانند  کرک  داشتن  با  خوزستان 
)اسکمبیل ریشک   ،)Tamarix spp. گز  درختچه های  انواع  و 

شکل 7- رویش بذر از النه جانوران، کانون شماره 1 گرد و غبار )بهار 1396(، 
عکس از:  دیناروند

  Halocnemum strobilaceum شکل 9- تجمع و رویش بذر گونه  گیاهی گدک
زیر تاج بوته ها پس از اولین بارش های باران اطراف آبادان )پاییز 1397(

 عکس از:  دیناروند

شکل 8- رویش بذر گونه  گیاهی اشنان rosmarinus اSeidlitzia زیر تاج بوته ها 
پس از اولین بارش های باران اطراف ماهشهر)پاییز 1397(

عکس از:  دیناروند

شکل 6- جابه جایی بذر گونه های گیاهی در مسیر حرکت سیالب های طبیعی 
و تجمع آنها در کنار چاله های نهال کاری )زمستان 1397(، عکس از:  دیناروند
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Neura� ( و زوائد خارمانند )تکمه شنCalligonum intertextum
da procumbens  Emex spinosus( به راحتی در منطقه پراکنده 
می شوند. یکی دیگر از روش های توسعه و حفاظت از گیاهان بومی 
محلی  مهره دار  جانوران  و  توسط حشرات  بذرها  جابه جایی  منطقه، 

است )شکل  10(.

نقش گیاهان پرستار در کانون های گرد و غبار
زیر  در  مناسبی  خرد زیستگاه های  نیمه خشک،  و  مناطق خشک  در 
تاج پوشش گیاهان پرستار ایجاد می شود که عالو ه بر تأمین رطوبت و 
دمای مناسب، شرایط خاک را به صورت ایجاد جزایر حاصلخیز جهت 
همکاران،  و  )جعفری  می آورد  فراهم  گیاهان  سایر  رشد  و  استقرار 
1392(.  جنگجو و اجتهادی )1388( نیز در بررسی اثر شکل زیستی 
گیاهان مختلف در حفظ تنوع گیاهان مرتعی در شرایط خشک سالی 
نشان دادند که بوته ها و درختچه های سطح مرتع شرایط مناسبی از 

نظر دما، رطوبت و عناصر غذایی در زیر تاج خود فراهم و به استقرار 
سایر گونه های گیاهی کمک می کنند. به طور کلی در طبیعت کنش های 
متقابل بین بوته های مرتعی و گیاهان زیر اشکوب بر اثر تغییر شرایط 
محیطی به صورت روابط منفی )رقابت( یا روابط مثبت )تسهیل( تغییر 
دام،  چرای  زیستی  فشار  تحت  مرتعی  اکوسیستم های  در  می کند. 
تعادل برهم کنش های تسهیلی و رقابتی میان گیاهان به سمت کاهش 
در چنین شرایطی  پیش می رود.  تسهیلی  روابط  افزایش  و  رقابت 
نیز  زیراشکوب  گیاهان  و  پرستار  گیاهان  میان  مکانی  همبستگی 
بقا  شانس  افزایش  باعث  مکانی،  همبستگی  این  می یابد.  افزایش 
برای تنوع زیستی گیاهان زیراشکوب نسبت به گیاهان در فضای 
باز می شود )مهاجر و همکاران، 1392(. پهنه های کانون های گرد و 
غبار خوزستان تحت تنش های مختلف کمبود رطوبت، نبود خاک 
حاصلخیز، دمای باال، فشار چرای دام و انواع فرسایش ها قرار دارند. 
 Seidlitziaا  rosmarinus حضور گونه های بوته ای مانند اشنان

شکل 10-گسترش وسیع بذر بابونه و سایر گونه های کرک دار و جقه دار تیره مینا در اطراف تاالب شریفیه )اسفند 1397(- عکس از: دیناروند

شکل 11- رویش سایر گونه ها در جوار بوته اشنان rosmarinus اSeidlitzia  و نقش پرستاری بوته های منطقه )اسفند 1397(، عکس از:  دیناروند
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تاجی  و  رفته  فرو  درهم  شاخه های  با    Anabasis setifera و 
پشته ای، محلی مناسب برای ذخیره بذر گیاهان دیگر بوده و ضمن 
چرای  گزند  از  امن  محلی  مساعد،  رطوبتی  و  دمایی  شرایط  ایجاد 
بارش های   .)13 تا    11 )شکل های  بود  خواهد  جوندگان  و  دام 
زیر  شده  ذخیره  بذرهای  رویش  برای  مناسبی  فرصت  اخیر  سال 
)نهال کاری ها(  شده  کاشته  و  خودرو  درختچه های  و  بوته ها  تاج 
پناه  به صورت  نیز  کم زی  گیاهان  در  پدیده  این  است.  کرده  فراهم 
موجود  گاهی،  می شود.  دیده  جمعی  حفاظت  و  هم  کنار  در   بردن 
گلدان  حتی  یا  گیاه  یک  شده  خشک  تنه  مانند  غیرزنده ای 
دام  به  یا  پرستاری  نقش  نهال کاری،  از  مانده  به جا  پالستیکی 
.)15 14و  )شکل های  می کند  ایفا  را  آن  از  حفاظت  و  بذر  افتادن 

در این فرصت چه باید کرد؟
برخالف حضور پوشش گیاهی مناسب فصلی و بارش های سال زراعی 
اخیر، نکته مهمی که باید به آن توجه شود، مدیریت، برنامه ریزی و 
پروژه های  ادامه  راستای  در  باید  است.  موجود  شرایط  از  استفاده 
تثبیت بیولوژیک )درخت کاری و بوته کاری به ویژه با گونه های بومی( 
به صورت هدفمند، تالش کرد. هدایت  بذر پاشی گونه های محلی،  و 
و مهار سیالب ها و رواناب ها به سوی دشت های خشک )در قالب 
فراموش  نباید  نیز،  مانداب ها  از  حفاظت  و  آب(  پخش  برنامه های 

شود. همچنین قرق و مدیریت چرا )زمان مناسب چرا، جلوگیری 
از چرای مفرط، خروج به موقع دام از عرصه، استراحت مرتع جهت 
بازسازی و احیای مجدد( به ویژه در محل هایی مانند تاالب شریفیه 
و منصوریه و محل تجمع گونه های بوته ای باید مد نظر باشد. پایش 
ماهیانه و فصلی و تغییرات ایجاد شده طی سال اخیر و مقایسه آن 
با سال های قبل و خشک سالی های گذشته، الگوی کاری مناسبی 
برای مدیران، کارشناسان فنی و تخصصی بخش های تحقیقاتی و 
اجرایی خواهد بود. در نظر گرفتن سایت هایی در مناطق هفت گانه 
کانون، نیز، نقش مؤثری خواهد داشت. بدون تردید نباید تغییرات 
ظاهری پوشش گیاهی سبب گمراهی شود، زیرا بسیاری از این 
گونه ها یک ساله و کم زی بوده و از اواسط بهار از منطقه حذف 
خواهند شد. چنانچه به فرصت بارش های پیش آمده توجه الزم 
نشود، در فصول بدون باران، بادبرگی خاک زیر سله های شکسته، 
سبب فرسایش شدید خاک و ظهور گرد و غبار دوباره خواهد 
شد )عباسی، 1397(. این پدیده بی تردید در مکان های تخریب 
بنابراین،  داشت.  خواهد  بیشتری  ظهور  سیالب،  توسط  شده 
ضروری است، بخش های اجرایی، دست اندرکاران مدیریت و 
برنامه ریزان منطقه، نهایت تالش خود را در بهره گیری از فرصت 
به دست آمده به کارگیرند، تا شرایط به حالت قبل برنگردد و پدیده 
شوم بروز ریزگرد، بار دیگر گریبان گیر استان خوزستان نشود.

شکل 12- ایجاد خردزیستگاه و تجمع بذر سایر گونه ها زیر تاج گونه های بوته ای Anabasis setifera  در اطراف هندیجان )بهار 1396(، عکس از:  دیناروند
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