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 چکیده
ها و مراتع و ارزیابي گلهاي تنوع ابزار مناسبي براي مطالعه وضعيت پوشش جنگيري شاخصمطالعه پوشش گياهي و اندازه    

شد. بدین انجام سال متوالي در دو فصل در منطقه بگعان با هدف ارزیابي روند تغييرات پوشش گياهي طي چهار پژوهش این آنهاست.
شد. در  در نظر گرفتهصورت تصادفي سيستماتيک هب مورد مطالعهمتري در منطقه  50متري با فواصل  100ترانسکت  5منظور تعداد 

 1399 تا 1396هاي طي سالپایيز بهار و  یشيدو فصل رو ثابت نصب گردید. دریک مترمربعي پالت  30 ها جمعاًمتداد ترانسکتا
اي هاي غالبيت، یکنواختي و تنوع گونهشاخص Rو   PASTافزارنرم ي بومي برداشت شد. با استفاده ازهانوع و درصد پوشش گونه

نشان داد که ميان ميانگين  1399تا  1396هاي طرفه در بهار سالنتایج تجزیه واریانس یکيري شد. گاندازه و هيل شانون ،سيمپسون
داري وجود هاي متوالي برداشت اختالف معنيهاي تنوع سيمپسون و شانون در سالهاي درصد پوشش، غالبيت و شاخصشاخص

داري وجود ، اختالف معني1397نسبت به سال  1398 سال زپایيها طي به غير از شاخص غالبيت در سایر شاخصپایيز دارد. در 
 Bienertia cycloptera Bungeمانند زي یکساله یا کوتاهبرگشت تعدادي گونه با وجود  شود،گيري مينتيجهذکرشده از نتایج  داشت.

حساس و شکننده بوده و تا همچنان  منطقه مورد مطالعه بارندگي،هاي کشت شده و در پي آبياري نهال  Eig.Salsola jordanicola و
 احياي مناسب نياز به مدیریت و قرق دارد.

 
 .د پوشش گياهيکاري، درصشاخص تنوع سيمپسون، شاخص تنوع شانون، نهالآتریپلکس، : کلیدی هایواژه

 

 

 مقدمه
 تحت مستقيم طوراکوسيستم به یک در موجود زیستي تنوع

 دارد قرار آن گياهي ايهگونه تنوع و رویشي هايویژگي تأثير

 متغير عوامل مقابل در اکوسيستم این پایداري متضمن همواره که

 ,Mc Cann, 2000; Mesdaghi) است زیستي و محيطي

 و گياهي پوشش مطالعات در وسيع طوربه ايتنوع گونه. (2005
 و مهم هايشاخص از یکي عنوانبه زیستي محيط هايارزیابي

، گيردمي قرار استفاده مورد هاوسيستماک وضعيت در تعيين سریع
 باشد، بيشتر اکوسيستم یک در ايگونه تنوع هرچه کهطوريبه

 در اکوسيستم توانایي و ترپيچيده حياتي هايشبکهها و  زنجيره

mailto:mehri.dinarvand@gmail.com
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 شرایط از و پایدارتر محيط نتيجه در و بيشتر هاتنش با مقابله

et alian Bagher ,.) خواهد بود برخوردار بيشتري تنظيمي خود

هاي ارتباط بين تنوع زیستي و رفاه پيچيدگيالبته  .(2020
اي بر کارکرد اکوسيستم تنوع گونهثير أت بشري با مشخص کردن

 & Khosravi Moshizi)ستقابل ساده کردن ا

2021)Shrafatmandrad, . گيري تنوع هاي اندازهشاخص
 تو یکنواخاي غناي گونهمؤلفه از ترکيب دو  اي معموالًگونه

اي به . غناي گونه(20et al Ejtehadi ,.08) شوندتشکيل مي
نحوي توزیع به و یکنواختي مرتبط کند ميها اشاره تعداد گونه

 مطالعه در. ( 2008et alEjtehadi ,.) هاستافراد در گونه

 هايشاخص تنوع زیستي، هايشاخص اکولوژي، جوامع

 ترکيب با در ارتباط راچندبعدي  اطالعات که هستند ساختگي

 زیستي تنوع هايشاخص. دهندمي ارائه جامعه یک از ايگونه

 و هاگونه تعداد به توجه با اياجتماع گونه نوع هر براي باید
 روش ترینکاربردي باشد. استفاده آنها قابل فراواني توزیع شکل

سازند، مي را جامعه یک گياهي ترکيب که درك فرایندهایي براي
 & Legendre) است تنوع عددي هايشاخص گيرياندازه

Legendre, 2012) .هاي تنوع ابزار گيري شاخصاندازه
ها و مراتع است. مناسبي براي مطالعه وضعيت پوشش جنگل

بوم در استفاده مورد تنوع شاخص اولين سيمپسون شاخص
به که است ناهمگني هايشاخص ترینمعروف از یکي و شناسي
 است بردارينمونه واحدهاي در غالب هايهگون متوجه شدت

(., 2008et alEjtehadi )هاي نادر به گونه شانون . شاخص
 شودميحساس بوده و به این بعد پوشش منطقه بيشتر توجه 

(., et alEjtehadi Azarnivand & Zare Chahouki, 2011; 

2008) .Hill (1973 یک ) شاخص معرفي کرد که به مجموعه
با  .N2و  N0 ،N1 :معروف هستند که عبارتند از اعداد هيل

اینکه بعد از هيل نيز تعداد زیادي شاخص تنوع ابداع وجود 
هاي ابداع شده شاخصتوان دریافت که شد، اما با کمي دقت مي

با این تفاوت که اعداد  ،بيان دیگري از همان اعداد هيل هستند
ها ارائه شناختي بهتري نسبت به سایر شاخصهيل تفسير بوم

ها تعداد گونهبرابر هيل  N0ميزان عددي شاخص  کنند.مي
شاخص برابر به ترتيب  N2و  N1اي( بوده و )غناي گونه

. ( 2008et alEjtehadi ,.) شانون و سيمپسون هستند

Atashgahi ها براي تفسير از این شاخص ،(2018همکاران ) و
سان تغييرات پوشش گياهي در منطقه حيدري استان خرا

و همکاران  Dinarvandاستفاده کردند. در استان خوزستان نيز 
اي را در مناطق حفاظت شده تنوع و غناي گونه( 2016)

هاي شانون و داغ و شيمبار با استفاده از شاخصميش
توالي پوشش گياهي  مطالعاتدر گيري کردند. سيمپسون اندازه

 .( 2008et alEjtehadi ,.) شودها استفاده مينيز از این شاخص
هاي آب شيرین در سه جزیره در دریاچهمشاهدات 

)Winnipesaukee(  و)New Hampshire(  تغييرات مورد در
ساله  33هاي تنوع در طول دوره پوشش گياهي و شاخص

اي شانون در هر سه جزیره شاخص تنوع گونه که نشان داد
نطقه هاي غالب علفي تغيير مشخصي در مافزایش یافته و گونه

گرد و غبار جنوب  دو کانوندر مطالعه موردي در داشته است. 
-داري در شاخصتفاوت معنيکه شرق اهواز نتایج نشان داد 

 1398تا  1396له زماني در فاصهاي تنوع سيمپسون و شانون 
با هدف ارزیابي روند تغييرات پوشش پژوهش  این وجود دارد.

 ان، با بررسي اثرگياهي در کانون گرد و غبار استان خوزست

هاي کشت شده در منطقه بر و آبياري نهال بارش نوسانهاي
سال و در دو  4هاي موجود طي گونه نوع و پوشش درصد

 شد. انجام فصل در منطقه بگعان شهر اهواز
 

 هامواد و روش
 منطقه مورد مطالعه
تا  31◦ 08′ 50″جغرافيایي با موقعيت منطقه بگعان 

 51′ 47″تا  48◦ 52′ 44″و  عرض شمالي 31◦ ′9 ″32
 و گرد بحراني کانون فوق اهواز در شرق درطول شرقي  48◦

 کانون موسوم به اهواز شرق جنوب و جنوب محدوده غبار

 شهر شرقي کيلومتري جنوب 45 حدود فاصله در 4 شماره

ماهشهر )بزرگراه خليج  اهواز به بزرگراه امتداد اهواز در
. ستاشده واقع کوپال حوضه انتهایي قسمت فارس( در
با درختچه کهور کاري شده هکتار نهال 165برابر مساحتي 
سيماي پوشش مبناي برنامه تحقيقاتي اخير است. پاکستاني 

منطقه عمدتا گياهان شورپسند یکساله و چندساله به همراه 
T., Tamarix passerinoides ) هاي شورگزدرختچه
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leptopetala اشنان( وmarinus ros Seidlitzia این . باشدمی
منطقه به علت قرار داشتن در واحد دشت و پوشيده شده از 
رسوبات ریزدانه به نسبت یکنواخت و نداشتن عوارض 

اي هاي مختلف جغرافيایي از غناي گونهتوپوگرافي و جهت
. در همين دشت وسيع وجود نيستچنداني برخوردار 

سو و تغييرات زیاد در خصوصيات شيميایي خاك از یک
سبب شده تا پوشش از سوي دیگر هاي شدید انساني دخالت

گوناگوني در نقاط این دشت حضور یابند که سيماي مختلفي 
 منطقه موقعيت 1 شکل .دارندرا با توجه به شرایط محيطي 

 دهد.مي را نشان مطالعه مورد
 

 
 برداری در استان خوزستاننقشه موقعیت منطقه نمونه -1شکل 

 
 شناسيآمار هوا

از ایستگاه  1399تا  1395هاي آمار هواشناسي سال
متوسط دماي منطقه مورد مطالعه سينوپتيک اهواز تهيه شد. 

درجه سلسيوس است. متوسط حداکثر 9/26تا  2/26بين 
تا  2/19و متوسط حداقل دما بين  4/33تا  33دما بين 

ماه سال  6حدود منطقه باشد. درجه سلسيوس مي 5/19
دگي بوده و با توجه به گرماي حداکثر در آن دوره بدون بارن

زماني، فصل گرم و خشک سال بين اردیبهشت تا مهر ماه 
در استان خوزستان  1398و بهار  1397است. پایيز 

هایي از دشت، هاي مناسب و حتي در بخشبارندگي
 هاي فصلي مشاهده شد.سيالب

 
 روش تحقيق

ه بگعان )حاشيه کاري شده منطقدر محل نهالپژوهش این 
هاي مراحل برگشت گونهو بزرگراه اهواز به ماهشهر( انجام 

 چهارکاري تا سال پایاني طرح به مدت بومي از سال اول نهال

از آنجا که بخش دشتي استان خوزستان داراي سال رصد شد. 
پایيزه دو سيماي متفاوت بهاره )بهمن ماه تا اواخر اردیبهشت( و 

به همين دليل دو ، (Mozaffarian, 1999) )خرداد تا آبان( است
هاي کشت نهال بار در سال از پوشش بومي آماربرداري گردید.

-ميبار در ماه با تانکر آبياري  شده کهور پاکستاني بوده و دو

براي ارزیابي تغييرات پوشش گياهي منطقه با پيمایش شدند. 
همتري ب 50متري با فواصل  100ترانسکت  5صحرایي، تعداد 

صورت تصادفي سيستماتيک )ترانسکت اول به طور تصادفي و 
شد. با توجه در نظر گرفته متري(  50با فاصله تعریف شده بقيه 

هاي گياهي و نبود عوارض محيطي به یکنواختي ترکيب گونه
متر مربع )ثبت مشخصات  1پالت ثابت به ابعاد  30در مجموع 

ه اندازه چاله باتوجه ب. ( نصب گردیدGPSمحل با دستگاه 
 6و در  یک متر مربع در نظر گرفته شدابعاد پالت کشت نهال 

-داده9139تا  1396هاي در سال( پایيز)بهار و زمان مختلف 

گياهان خودرو در درون چاله و هاي مربوط به درصد پوشش 
شاخص تنوع هيل با استفاده از نرم گيري شد. اندازهحاشيه آن 
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هاي غالبيت، و شاخص veganپکيج  R (2016)افزار 
هاي تنوع هاي شاخصاي )شاخصیکنواختي و تنوع گونه

-اندازه  17.2PASTافزار با استفاده از نرمسيمپسون و شانون( 

هاي سيمپسون اي از شاخصگيري شد. براي تعيين تنوع گونه
به دليل توانایي بيشتر آنها در ( 2و  1)فرمول وینر  -و شانون

وینر بيشتر  -زیرا شاخص شانون ،گردید تشخيص تنوع استفاده
اي است و شاخص سيمپسون تحت تأثير غناي گونهتأثير تحت 

 (. 2008et alEjtehadi ,.) گيردهاي غالب قرار ميفراواني گونه
انجام شد. براي  SPSS 16ها با استفاده از نرم افزار آناليز داده

ز ا هاو شاخص هاي درصد پوششبررسي نرمال بودن داده
سنجش برابري براي آزمون کولموگروف اسميرنف و 

 .(Mesdaghi, 2005) گردیدها از آزمون لون استفاده سواریان
در چند  اهداده ها با توجه به برداشتبراي آناليز ميانگين داده

منظور مرحله متوالي از آزمون تجزیه واریانس یکطرفه و به
باتوجه به تفاده شد. ها از آزمون دانکن اسمقایسه ميانگين گروه

و  1397هاي سال پایيزها در هاي شاخصنرمال نبودن داده
از آزمون ویلکاکسون براي بررسي تغييرات متغيرهاي  1398

 .گردید ها استفادهپوشش گياهي و شاخص
 : شاخص شانون1 رابطه

Pi  نسبت افراد در گونه :i ام در جامعه 
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Pi  نسبت افراد در گونه :i ام در جامعه    

1-Dمقدار شاخص سيمپسون از تنوع : 
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1
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 نتایج
گونه گياهي  24برداري تعداد اطراف محل نمونهمنطقه و در 

 et alAssadi ,.1988- ;2018) تيره شناسایي شد 41متعلق به 

., 2018; Mozaffarian, 1999; et alDinarvand 

-19742015; Townsend & Guest, -1963 Rechinger,

1985; Zohary, 1986) .زي منطقه گياهان یکساله و کوتاه
 6ها با ، بيشترین و چندسالهدرصد( 72برابر ) گونه 03تعداد 

. تعداد (1)جدول  دهندگونه کمترین شکل زیستي را تشکيل مي
اي منطقه را انواع شورگزهاي درختچهشبهاي و گونه درختچه 6

 )osmarinusr Seidlitzia اشنان، ) sppTamarix.(محلي 

) .(Ehrenb.) Bge. ex Boiss و نوعي سویداSuaeda (

)Forssk. ex J.F. Gmel. vermiculata در  دهد.تشکيل مي
) Atriplexآتریپلکس بومي  و کامفيتتنها گونه هاي ثابت پالت

)oiss.B leucoclada هاي مختلف پوشش سال تفاوته و بود
 Bienertiaمانند  زيهاي کوتاهمربوط به گونه عمدتاً

Bunge cycloptera و Eig.Salsola jordanicola  در  .است
 ,N0)با استفاده از شاخص تنوع اعداد هيل  3و  2 هايشکل

N1, N2) بار  999درصد و  95اي با حدود اطمينان تنوع گونه
هاي مختلف در سالو پایيز در فصل بهار  (Bootstrap)تکرار 

بيشترین مقدار  1398در بهار سال داد نتایج نشان شد. مقایسه 
 1399شود و در بهار سال دیده مي  N2و  N0، N1عددي 

 N1, N2بيشتر است اما شاخص  (N0)اي اگرچه غناي گونه
ي هاشاخص 1398است. در پایيز  1397آن سال کمتر از سال 

افزایش داشته اما از نظر  1397نسبت به سال  N1, N2تنوع 
N0 نيمرخ شاخص ها تغييري نداشته است. )غنا( تعداد گونه

و پایيز  1396-1399هاي تنوع اعداد هيل براي بهار سال
بيانگر تغييرات در منطقه بگعان  1398و  1397هاي سال

ل . به نحوي که پایيز ساهاي مختلف استمشخصي در سال
 1397تنوع اعداد شاخص هيل باالتر از پایيز سال  1398

ترین ميزان تنوع را نسبت به پایين 1396است و بهار سال 
سال بهار هيل براي  N0. شاخص دهدمي هاي بعدي نشانسال

سال بهار دهد و پس از آن بيشترین غنا را نشان مي 1398
در بهار نيز هيل  N1در مرتبه بعدي قرار دارد. شاخص  1399
مقدار را داشته و پس از آن بهار سال بيشترین  1398سال 
دهد که بهار هيل نشان مي N2قرار گرفته است. شاخص  1397

اختالف چنداني از نظر تنوع با هم  1398و  1397هاي سال
د و تقریبا منطبق هستند و باالتر از مقدار عددي بهار سال نندار

 (.3و 2هاي )شکل باشندمي 1399
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 برداریهای گیاهی مشاهده شده در محل نمونهلیست گونه -1جدول 

 کروتيپ شکل زیستي نام علمي

Amaranthaceae Juss. (including Chenopodiaceae)   

Atriples leucoclada Boiss. C SS, M 

Bienertia cycloptera Bunge  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.  Ph 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   

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

Capparaceae Juss.   

Capparis spinosa L.  Ch IT, ES, SS 

Caryophyllaceae Juss.   

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

Convolvulaceae Juss.   

Cressa cretica L.  He IT, 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 
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 کروتيپ شکل زیستي نام علمي

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

Frankeniaceae Desv.   

Frankenia pulverulenta L.  Th IT, ES, SS 

Malvaceae Juss.   

Malva parviflora L.  Th IT, SS 

Plantaginaceae Juss.   

Plantago leoflingii L. Th IT, ES, SS 

Plumbaginaceae Juss.   

Psylliostachys spicata (Willd.) Nevski  Th IT, ES 

Poaceae Barnhart   

Aeluropus lagopoides (L.) Thwaites  Th IT, ES, SS 

Phalaris minor Retz.  Th Cosm 

Phalaris paradoxa L.  Th SS 

Primulaceae Batsch ex Borkh.   

Anagallis arvensis L. subsp. arvensis var. caerulea (L.) Gouan  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 

He کریپتوفيت، هميTh  ،تروفيتC ،کریپتوفيت Ch  ،کامفيتPh  ،فانروفيتIT توراني، ایرانيES  ،اروسيبريSS  ،صحاراسنديCosm وطنيجهان 

 

 

 در منطقه بگعان با استفاده از شاخص هیل 1396-1399های ای در بهار سالمقایسه تنوع گونه -2شکل 
(0=N0, 1=N1, 2=N2) 
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 با استفاده از شاخص هیل در منطقه بگعان 1397-1398های ای در پاییز سالمقایسه تنوع گونه -3شکل 
(0=N0, 1=N1, 2=N2) 

 
 های مورد بررسی در منطقه بگعانطرفه شاخصتجزیه واریانس یک -2جدول 

 ميانگين واقعي  شاخص
مجموع 

 مربعات
 درجه آزادي

ميانگين 

 مربعات
F )0/05(sig 

 تعداد گونه

 212/2 3 636/6 5/09 بين گروهها

193/3 0/00**
 1/09 116 127/3  داخل گروه ها 

  119 763/9  کل

 درصد پوشش

 16980/5 3 50941/6  بين گروهها

53/08 /00*
 319/9 116 37109/02 27 داخل گروه ها 

  119 88050/6  کل

  غالبيت سيمپسون

 1/7 3 5/1  بين گروهها

48/1 0/00**
 0/03 116 4/1 0/4 داخل گروه ها 

  119 9/2  کل

 سيمپسون

 2/7 3 8/3  بين گروهها

233/08 0/00**
 0/012 116 1/3 0/54 داخل گروه ها 

  119 9/7  کل

 شانون

 12/6 3 37/9 1/11 بين گروهها

250/8 0/00**
 0/05 116 5/8  داخل گروه ها 

   43/8  کل
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نتایج آزمون کولموگروف اسميرنف نشان داد با توجه به 
ها نرمال بود، داده 05/0داري بيشتر از اینکه مقدار معني

ها نشان داد که داده پرتي در بودند و همچنين بررسي داده
-منظور بررسي اینکه شاخصها وجود ندارد. بهمجموعه داده

ري است یا خير داهاي مختلف داراي تفاوت معنيها در سال
طرفه استفاده شد. نتایج تجزیه از آزمون تجزیه واریانس یک

نيز  1399تا  1396هاي طرفه در بهار سالواریانس یک
نشان داد که ميان ميانگين درصد پوشش، غالبيت و 

هاي متوالي هاي تنوع سيمپسون و شانون در سال شاخص
 (.2)جدول  داري وجود داردبرداشت اختالف معني

درصد پوشش گياهي از نظرنتایج آزمون دانکن نشان داد 

و  1398در دو دسته جدا و بهار  1397و  1396  بهار سال
غالبيت در طي  از نظر شاخصدر یک دسته قرار دارند.  99

جداگانه قرار در دسته  1396 سال ،هاي مورد بررسيدوره
 قرار گرفتند. در دسته دیگري هاي بعديسالگرفته و 

ساس شاخص سيمپسون در طي سال هاي مورد بررسي برا
سال   ،bدر دسته  1397در یک دسته  و سال  1396 سال

با  1399قرار گرفتند و بين متوسط سال  cدر دسته  1398
از نظر  داري مشاهده نشد.اختالف معني 1397و  1398

سال  بهار و aدر دسته  1396 سالبهار شاخص شانون 
 cدر دسته  1398سال بهار و  b در دسته 1399و  1397

 (.4و شکل  3جدول )گيرد قرار مي
 

 

 در منطقه بگعان 1396-1399های شانون در سال و های درصد پوشش، غالبیت، سیمپسونارائه نتایج دانکن برای شاخص -4شکل 

 

 (1396-9139 هایسالبهار های تنوع در منطقه بگعان )نتایج آزمون دانکن شاخص -3جدول 

 شانون سيمپسون غالبيت درصد پوشش زمان

 a 9 /4 b 7/0 a 09/0 a 1/0 96بهار 

 c 2/62 a 3/0 b 6/0 b 3/1 97بهار 

 b 7/42 a 2/0 c 7/0 c 5/1 98بهار 

 b 1/35 a 3/0 bc 6/0 b 3/1 99بهار 
a ،گروه اول :b ،گروه دوم :c گروه سوم و :bc گروه داري بين ميانگين دوتفاوت معنيb   وc نداشت.  وجود 

 
نشان داد با توجه به اینکه سون کنتایج آزمون ویلکا

بوده، به غير از شاخص  05/0کمتر از  داريمعنيميزان 
نسبت  1398 سال پایيزها طي غالبيت در سایر شاخص

داشت داري وجود اختالف معني 1397سال پایيز به 
 (.4)جدول 
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 (1397-1398 هایسال پاییزهای تنوع در منطقه بگعان )ن شاخصنتایج آزمون ویلکاکسو -4جدول 

 آزمون ویلکاکسون

 Z )0/05( sig شاخص

 0/01 1/3- درصد پوشش پایيز 1398-1397

 0/5 0/5- غالبيت پایيز 1398-1397

 0/01 1/4- سيمپسون پایيز 1398-1397

 0/01 1/5- شانون پایيز 1398-1397

 
 بحث 

 72 که نشان دادطالعات اخير و ممشاهدات ميداني 
زي کوتاهگاه و یکساله هاي گونه منطقه گياهيدرصد پوشش 

شوند ميحذف منطقه  سرعت در نيمه فصل بهار ازبوده و به
(Dinarvand & Jamzad, 2020.) هاي گياهي گونه

ها در اطراف آبگيرهاي فصلي با نام چندساله و درختچه
درصد  (.2018et aland Dinarv ,.) محلي حفيره قرار دارند

سبب فقر شدید پوشش گياهي در  هاي یکسالهباالي گونه
ماه خشک سال به استناد  6ویژه در هفصول نامساعد ب

در  .شودميمنحني آمبروترميک اهواز )اردیبهشت تا مهرماه( 
اي آتریپلکس بومي هاي ثابت تنها گونه بوتهپالت

)Atriplex leucoclada( ايترکيب گونه بوده و تفاوت 
 زي بود.هاي کوتاهعمدتا مربوط به گونه ،هاي مختلفسال
به غير از شاخص غالبيت )به دليل حضور یک گونه پایيز در 

در هر دو  Atriplex leucocladaغالب آتریپلکس بومي 
 پایيزها طي ( در سایر شاخص1398و  1397متوالي  پایيز
داري وجود عنياختالف م 1397نسبت به سال  1398 سال

کاري براي اولين بار منطقه نهال 1396بهار سال در دارد. 
خاك در شرق گردواین منطقه یکي از نقاط بحراني  شد.

همانطور  اهواز بود و از نظر پوشش گياهي بسيار فقير بود.
شود این ها و نتایج آزمون دانکن مشاهده ميکه در گراف

هيل( و  N0اخص اي جدا و کمترین غنا )شفصل در دسته
 هيل و شانون و سيمپسون( را دارد. N2و  N1اي )تنوع گونه
ها و تجمع آب و پس از یکسال آبياري نهال 1397در سال 

هاي کشت نهال وضعيت پوشش بهتر شده و باران در چاله

هاي تنوع افزایش چشمگيري نسبت به سال قبل شاخص
استان  1398و بهار  1397اواخر زمستان  د.ندهنشان مي

هاي گسترده سبب آسایي بود. بارشهاي سيلشاهد بارندگي
اي در سيماي طبيعت استان خوزستان تحول و تغيير گسترده

ها، ایجاد هاي بياباني گرد و غبار گردید. خسارتو کانون
هاي آبي از یکسو و شستشوي نمک ها و فرسایشسيالب

هاي رطوبت الزم، ذخيره آب در سفرهتأمين سطحي خاك، 
هاي بومي از دنبال آن رشد گونهزیرزميني و جاري و به

سوي دیگر، موجب حرکت طبيعت در چرخه طبيعي خود 
هاي و سپري شدن دو سال آبياري نهال موضوعاین  .شد

کشت شده، سبب تغييرات مشخصي در منطقه گردید. به 
هاي تنوع هيل و شانون شاخص 1398همين دليل در سال 

 1399بهار سال  يشترین ميزان خود رسيد.و سيمپسون به ب
هاي بارشتأثير بارندگي به ميزان سال قبل نبود ولي به دليل 

هاي بومي فرصت ها همچنان گونهسال قبل و تداوم آبياري
 هاي تنوع نسبت به سالحضور داشتند و ميزان شاخص

یکنواختي در کنار غنا، در تأثير اما به دليل  بيشتر بود 1396
هاي تنوع، مقدار عددي شاخص هيل بيانگر کاهش شاخص

اگرچه به  ؛است 1397نسبت به سال  1399تنوع سال 
استناد آزمون دانکن این تفاوت براي شاخص سيمپسون 

دار نيست و مطابق شاخص شانون این دو سال در یک معني
ضروري است که  . البته ذکر این نکتهدسته واحد قرار دارند

هاي یکساله بيشترین درصد غبار گونههاي گرد ودر کانون
 et alDinarvand ,.دهند )مي پوشش منطقه را تشکيل

زي هاي گياهي منطقه اکثرا یکساله و کوتاه(. این گونه2018
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هاي گياهي از اواخر بهار تا بنابراین بسياري از گونه ،هستند
 et Dinarvand) آذر در رکود و یا حذف کامل خواهند بود

., 2010et al; Hassanzadeh ., 2021al) . بنابراین غناي
اي در این منطقه وابسته به زمان بوده و از اواخر بهار تا گونه

-این گونه اماآذر به حداقل مقدار عددي خود خواهد رسيد. 

هاي تروفيت نقش بسزایي در افزایش درصد مواد آلي خاك 
 (. 2016et alDinarvand ,.) دنو حاصلخيزي آن دار

در  هاي چوبيبرخي گونه کارينهالکه قات نشان داده تحقي
عنوان کاتاليزورهاي توالي عمل ميههاي مخروبه برویشگاه

هاي بومي را از طریق تشکيل کنند و رشد و استقرار گونه
 ,Yirdaw & Lukanen) شوندميکروکليماي موجب مي

ایجاد بستر که شود گيري مينتيجهذکرشده از نتایج . (2003
اسب براي ذخيره نزوالت آسماني، همراه با کشت گونهمن

تواند عامل مهمي در برگشت هاي گياهي و آبياري آنها مي
هاي بومي و کمک به احيا و اصالح مراتع در مناطق گونه

 و همکاران Kawadaنتایج پژوهش بياباني و خشک باشد. 
هاي مرکزي و جنوبي کشور تونس نشان در بخش (2012)

ان مناطق خشک و نيمه خشک به تغييرات اقليمي داد، گياه
عنوان مثال اگر کمترین کاهشي در بسيار حساس هستند. به

شود. بارندگي حاصل گردد، منطقه به بيابان تبدیل مي
اي باال، معموال نسبت به تغيير که مناطق با تنوع گونهدرحالي

اي دهند. بنابراین الزم است براقليم انعطاف بيشتري نشان مي
جلوگيري از بياباني شدن، تنوع زیستي مدیریت و حفاظت 

در برخي مناطق که امکان کشت نهال نيز وجود ندارد  گردد.
پيتينگ و  و کنتورفارو هايتکنيک توان با بکارگيريمي

هاي بومي هاي فصلي به برگشت گونهآوري روانابجمع
 ,Jahantigh &  et al.,Chamani ;2011) کمک کرد

., 2020et alkli, 2009; Zare Pessara). Rahimizadeh  و
هاي تاغ و در مقایسه تأثير کاشت گونه ،(2010)همکاران 

آتریپلکس، بر خصوصيات پوشش گياهي و خاك مراتع 
-آباد سربيشه به این نتيجه رسيدند که حضور گونهدشت سلم

هاي تاغ و آتریپلکس در مناطق مورد مطالعه باعث افزایش 
شبرگ و بهبود ترکيب گياهي الوليد و درصد تاج پوشش ت

 پوشش( 2009ن )همکارا و Zehtabian. استه شدهمراه 

 اردستان منطقه تاغ سياه کشت هاي تحت محيط زیراشکوب

 سببها، و آبياري نهال تاغ کشتکه  نمودند و بيان مطالعه را

 گونه پوشش تاج درصد و تراکم گياهي، افزایش ترکيب بهبود

و  اکم تر کاهش و تاغ درختچه بين در وبزیر اشک هاي
 شده درختچه تاغ زیراشکوب هاي گونه پوشش تاج درصد

برگشت تعدادي گونه کوتاهبا وجود  بگعان منطقهدر  .است
هاي اخير، هاي کشت شده و بارشزي در پي آبياري نهال

اما همچنان این عرصه بسيار حساس و شکننده بوده و نياز 
-استفاده از گونه .ریزي و قرق کامل داردبه مدیریت، برنامه

اي آتریپلکس محلي هاي بومي منطقه مانند گونه بوته
Boiss. Atriplex leucoclada و اشنانSeidlitzia 

 (Ehrenb.) Bge. ex Boiss.rosmarinus   که سازگار با 
آن راهبردي هاي شرایط محيطي منطقه هستند، ازجمله گونه

 شوند.منطقه محسوب مي
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Abstract 

    Studying vegetation and the measurement of diversity indices are suitable tools to determine 

the condition of forests and rangelands. The purpose of this study is to evaluate the trend of 

vegetation changes during four consecutive years and in two seasons in the Bagan region. For 

this purpose, five transects of 100 meters with distances of 50 meters in the study area were 

considered systematically randomly. A total of 30 plots of one fixed square meter were installed 

along the transects. In two growing seasons, spring and fall, from 2017 to 2020, the type and 

percentage of cover of native species were harvested. The dominance, uniformity, and diversity 

of Simpson, Shannon, and Hill species were measured using PAST and R software. The results 

of one-way analysis of variance (ANOVA) showed that there is a significant difference between 

the mean of dominance, Shannon and Simpson indices, percentage of cover, and the number of 

species in the spring of different harvest years. In fall, except for the dominance index in other 

indices during July 2019 compared to 2018, there was a significant difference. It can be 

concluded that despite the return of some annual or short-lived species such as Bienertia 

cycloptera Bunge and Salsola jordanicola Eig., following irrigation of cultivated seedlings and 

rainfall, the study area is still sensitive and fragile and needs to be managed and confined until 

proper rehabilitation. 

 

Keywords: Atriplex, Simpson diversity index, Shannon diversity index, seedling, vegetation 

percentage. 
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