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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. 
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پوشش گیاهی کانون    های گردوغبار در خوزستان
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چکیده

349 هزار و 254 هکتار از مساحت دشت خوزستان منشأ کانون    های تولید گردوغبار است. این مناطق شامل 7 
محدوده مشخص است که عبارتند از: جنوب غرب هویزه، شمال و شرق خرمشهر، شرق اهواز، جنوب و جنوب 
شرق اهواز، محدوده بندر امام به امیدیه، محدوده ماهشهر به هندیجان و شرق هندیجان. هدف از این تحقیق معرفی 
گونه    های گیاهی بومی منطقه با امید به استفاده از این دسته از گیاهان سازگار با شرایط پراسترس شوری و کم    آبی 
منطقه است. مشاهدات نشان داد، منطقه مورد مطالعه به علت قرار داشتن در دشت هموار و پوشیده شده از رسوبات 
ریزدانه به نسبت یکنواخت یا شنزارها و نداشتن شیب    های جغرافیایی از غناي گونه اي چندانی برخوردار نیست. اما 
وجود تغییرات زیاد در خصوصیات خاک و فعالیت    های انسانی عامل اصلی گوناگونی پوشش در نقاط مختلف این 
دشت است. پوشش گیاهی منطقه شامل چهار تیپ رویشی گیاهان تاالبی، نم    پسندان شورروی، گیاهان شورپسند 
خشکی    زی و گیاهان شن دوست است. گیاهانی مانند شورگز     محلی، سریم، اشنان، آتریپلکس و چمن شور گونه    های 

مناسب و سازگار با شرایط اقلیمی و خاکی منطقه هستند.

واژه    های کلیدی: شنزار، شوره    زار، گیاهان تاالبی، غنای گونه    ای، مناطق بیابانی
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ــی  ــاط منف ــث ارتب ــده و باع ــار ش ــای گردوغب طوفان    ه
ــان شــد ــروز طوف ــی و ب ــن وجــود پوشــش گیاه بی

بهمــن ســال 1395  از   .)Xukai et al., 2004(
و در پــی رخــداد گردوغبــار شــدید محلــی 
ــان  ــکل از متخصص ــی متش ــتان، گروه در اس
ــع کشــور  ــا و مرات ــات جنگله مؤسســه تحقیق
ــوزش کشــاورزی و  ــات و آم ــز تحقیق و مرک
منابــع طبیعــی اســتان خوزســتان، تشــکیل و 
از اســفند همــان ســال، عملیــات میدانــی در 
جنوب شــرق اهواز، در قالــب 4 گروه کاری 
خاک شناســی، فرســایش بادی، هیدرولوژی 
و پوشــش گیاهی در اســتان خوزستان آغاز 
ــده از  ــت آم ــای به دس ــرد. داده    ه ــه کار ک ب
اندازه    گیری    هــای  و  میدانــی  مشــاهدات 
ایــن کارگــروه منتــج بــه ارائــه گزارشــی از 
وضعیــت موجود و ارائــه راهکارهای عمدتًا 
بیولوژیــک بــرای ثبــات خــاک منطقــه شــد 
)گــزارش مطالعــات و برنامــه کنتــرل ریــز 
اجرایــی تثبیــت کانون جنوب شــرق اهواز(. 
ــای  ــی گونه    ه ــق معرف ــن تحقی ــدف از ای ه
گیاهــی بومــی منطقــه بــرای اســتفاده از این 
ــترس  ــرایط پراس ــا ش ــازگار ب ــان س گیاه

ــت. ــه اس ــی منطق ــوری و کم آب ش

 مواد و روش    ها، منطقه مورد مطالعه
349 هــزار و 254 هکتــار از مســاحت 
دشــت خوزســتان منشــأ کانون    هــای تولیــد 
گردوغبــار اســت. ایــن مناطــق در قالــب 7 
ــد  ــه عبارتن محــدوده مشــخص می    شــوند ک

ــزه، شــمال و شــرق  ــوب غــرب هوی از: جن
خرمشــهر، شــرق اهــواز، جنــوب و جنــوب 
شــرق اهــواز، محــدوده بنــدر امام بــه امیدیه، 
ــرق  ــان و ش ــه هندیج ــهر ب ــدوده ماهش مح
ــکاران،  ــکل 1( )اژدری و هم ــان )ش هندیج

 .)1394

 مقدمه
ســیمای طبیعــی و منابــع 

نقــاط  اقصــی  در  خــدادادی 
اســتان خوزســتان، به دلیــل عوامــل 

تأثیرگــذار منفی و تخریب های ناشــی 
ــد چــرای  از فعالیت    هــای انســانی مانن

فعالیت    هــای  تأمیــن ســوخت و  دام، 
مربــوط بــه ســاخت و ســاز انواع ســدها 

و فقــدان اســتفاده اصولــی از منابــع آبــی و 
البتــه عوامــل طبیعــی مانند خشکســالی    ها، 
افزایــش دمــا و تغییرات اقلیمی، دســتخوش 
کاهــش  بــا  و  تغییــرات شــدید شــده 
پوشــش گیاهــی ســبب گســترش روزافزون 
ــد  ــت )دینارون ــده     اس ــی ش ــق بیابان مناط
و همــکاران 1395(. براســاس مطالعــات 
اقلیمــی حــدود 65 درصــد مســاحت اســتان 
دارای اقلیــم فراخشــک تــا خشــک اســت. 
گســترش مناطــق بیابانــی و هم جــواری 
ــرق  ــتان، ش ــمال عربس ــای ش ــا بیابان    ه ب
ــوع  ــبب وق ــراق، س ــوب ع ــوریه و جن س
ســال    های  در  گردوغبــار  طوفان    هــای 
ــن اســتان شــده     اســت )اژدری  ــر در ای اخی
و همــکاران، 1394(. کشــورهای عربســتان 
ــاد  ــای ایج ــن مولده ــراق از بزرگ    تری و ع
گردوغبــار در منطقــه هســتند به نحــوی 
کــه ســاالنه 15 تــا 20 طوفــان گردوغبــار 
برخاســته از ایــن مناطــق تأثیــر مســتقیم و 
ــع طبیعــی  ــر زندگــی و مناب غیرمســتقیمی ب
منطقــه داشــته و کشــور ایــران هــم به دلیــل 
هم جــواری تحــت تأثیــر ایــن طوفان    هــای 
 Prakash et al.( ــت ــوده اس ــه ای ب منطق
Varoujan, et al. 2013 ;2015(. یکــی 
ــی  ــار بیابان    زای ــرل و مه ــای کنت از روش ه
اســتفاده از پوشــش گیاهــی باتوجــه بــه نوع 
 . )Metwally et al., 2016(ــت ــان اس بیاب
ــد  ــح و کارآم ــت صحی ــال مدیری ــه اعم البت
در عرصــه منابــع طبیعــی، مســتلزم داشــتن 
اطالعــات کافــی از فهرســت گونه    هــای 
ــی و  ــل محیط ــا عوام ــنایی ب ــودرو، آش خ
ــه  ــی عرص ــا و چگونگ ــر آنه ــزان تأثی می
گســترش پوشــش گیاهــی اســت )دینارونــد 
ــمالی  ــای ش ــم    زاد، 1394(. در بخش    ه و ج
مغولســتان چیــن در فاصله ســال های 2000 
تــا 2001 از بیــن رفتــن پوشــش گیاهــی و 
گســترش عرصه    هــای بیابانــی ســبب بــروز 

ش  گستر
بیابانـی و  مناطـق 

هم جـواری بـا بیابان    های 
شـرق  عربسـتان،  شـمال 

سـوریه و جنوب عراق، سـبب 
وقـوع طوفان    هـای گردوغبار 
در سـال    های اخیر در استان 

خوزسـتان شـده     است.

شکل 1- موقعیت کانون های تولید  گردوغبار در خوزستان )اژدری و همکاران، 1394(
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کانون    هــای گردوغبار براســاس نــوع کاربری 
و مســاحت به ترتیــب در مراتع تخریب شــده، 
دیــم رهاشــده،  زمین    هــای کشــاورزی 
زمین    هــای بــدون پوشــش، تاالب    هــا و 
زمین    هــای  و  آب گیرهــای خشک شــده 
ــد )اژدری و  ــی گســترش دارن کشــاورزی آب

ــکاران، 1394(.  هم

 بررسی میدانی
با اســتفاده از نقشــه کانون    هــای گردوغبار و 
نقشــه راه هــاي دسترســي ابتــدا یــک بازدید 
ــا چگونگــي  ــه انجــام شــد ت کلــي از منطق
تغییــرات پوشــش گیاهــي ازنظــر ترکیــب، 
وضعیــت، گرایــش و قابلیــت تولیــد با توجه 
بــه ویژگی هــای رویشــگاه مشــخص شــود. 
ــه هاي  ــه نقش ــن تهی ــه ضم ــن مرحل در ای
ــه  ــت روي نقش ــیر حرک ــاز، مس ــورد نی م
طــوري طراحــي شــد کــه تغییــرات عوامــل 
مذکــور مورد بازدید و بررســي قــرار گیرند. 

ضمــن اینکــه در ایــن مرحلــه یــک نقشــه 
مقدماتــي بــا اســتفاده از تصویــر ماهــواره اي 
ــت  ــه از باف ــن نقش ــه ای ــد. در تهی ــه ش تهی
ــده  ــتفاده  ش ــر اس ــگ تصاوی ــرات رن و تغیی
و محــدوده مناطــق مســکونی، باغ هــا و 
اراضــي زراعــی، دیم    زارهــا، اراضــی شــور، 
ــی  ــی طبیع ــش های گیاه ــا و پوش تاالب    ه

مشــخص شــد. برای بررســی صحت و دقت 
ــه  ــبکه    ای به فاصل ــده ش ــای تعیین ش واحده
ــی روی  ــور تصادف ــم به ط ــر از ه 1000 مت
نقشــه منطقــه طراحــی شــد کــه دارای 
مشــخصات جغرافیایــی معینــی بــود. بــرای 
 ،GPS مطالعــه میدانــی بــا کمــک دســتگاه
محــل دقیــق نقــاط شــبکه روی زمیــن معین 
شــد. بــا شناســایی گونه    هــای گیاهــی 
به تفکیــک  گیاهــی  تیپ    هــای  غالــب، 
1378؛  )مظفریــان،  شــد  نام گــذاری 
دینارونــد و شــریفی، 1387؛ دینارونــد و 
جم    زاد، 1394؛ اســدی و همکاران، 1396-

 .)Rechinger (ed), 1963-2000 1367؛

 نتایج
مشــاهدات میدانــی نشــان داد کــه پوشــش 
ــًا گیاهــان شورپســند  گیاهــی منطقــه عمدت
یــا رویش    هــای ســازگار بــا مناطــق شــنی 

و ماســه    زار اســت. 

کانون    های 
گردوغبار براساس نوع 

به ترتیب  مساحت  و  کاربری 
در مراتع تخریب شده، زمین    های 

زمین    های  کشاورزی دیم رهاشده، 
بدون پوشش، تاالب    ها و آب گیرهای 
خشک شده و زمین    های کشاورزی 

آبی گسترش دارند.

شکل 2- تاالب هورالعظیم )Phragmites australis( )عکاس: دیناروند(
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 پوشش گیاهی
منطقــه مــورد مطالعــه به علــت قــرار داشــتن 
در واحد دشــت و پوشــیده شــده از رسوبات 
ــا شــنزارها  ــه به نســبت یکنواخــت ی ریزدان
و نداشــتن جهت    هــای مختلــف جغرافیایــی 
از غنــاي گونــه اي چندانــی برخــوردار 
ــود  ــیع وج ــت وس ــن دش ــت. در همی نیس
ــیمیایی  ــات ش ــاد در خصوصی ــرات زی تغیی
ــدید  ــای ش ــو و دخالت    ه ــاک از یک س خ
انســانی ســبب شــده تــا پوشــش گوناگونــی 

ــه  ــد ک ــور یابن ــت حض ــن دش ــاط ای در نق
ســیمای مختلفــی را بــا توجــه بــه شــرایط 
محیطی دارا هســتند. پوشــش گیاهــی منطقه 
شــامل چهــار تیپ رویشــی گیاهــان تاالبی، 
ــند  ــان شورپس ــورروی، گیاه ــندان ش نم    پس
خشــکی    زی و گیاهــان مناطــق شــنی و 
شن    دوســت اســت )شــکل    های 2 تا 7(. البته 
در مناطــق روســتایی و حاشــیه مــزارع یــا 
مناطــق صنعتــی موجــود در منطقــه تعــدادی 
درخــت و درختچــه کاشته شــده و ســازگار 

بــا شــرایط تنــش    زا هــم مشــاهده می    شــود 
ــا 4(.  ــای 1 ت )جدول    ه

 در برخــی نقــاط خاک     برداری     هــای 
ــا  ــده ی ــای ایجادش ــا گودال     ه ــی ی مصنوع
ایجــاد موانعــی در ســطح زمیــن یــا جــوی، 
ســبب ذخیــره نــزوالت جــوی و نگهــداری 
آب و رویــش گونه     هــای گیاهــی ماننــد 
گــز)Tamarix passerinoides( و چمــن 
شــور )Aeluropus lagopoides( شــده 

     اســت )شــکل 8(.

شکل 3- رویش های نم پسند Aeluropus lagopoides در اطراف تاالب 
منصوره و شریفه )عکاس: دیناروند(

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

 Pennisetum divisum, Calligonum شکل 7- رویش های شن دوست
intertextum در اطراف بستان )عکاس: دیناروند(

شکل 4- رویش های خطی نم پسند در محل های ذخیره آب در زمستان )عکاس: 
دیناروند(

 Seidlitzia rosmarinus, شکل 6- رویشگاه گیاهان شورپسند خشکی زی
Suaeda vermiculata  با توان باالی نگهداری خاک )عکاس: دیناروند(

شکل 8- گودال های ذخیره نزوالت جوی و نگهداری آب و رویش گونه های 
گیاهی مانند گز )عکاس: دیناروند(
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تیره نام علمی نام فارسی یا محلی فرم رویشی

Aizoaceae Mesembryanthemum nodiflorum علفی یک ساله

Apiaceae  Anisosiadium orientale علفی یک ساله

Apiaceae  Ergocarpon cryptanthum علفی یک ساله

Asclepiadaceae Calotropis procera استبرق، قلبلب درختچه ای

Asteraceae Artemisia scoparia درمنه، سلمان بوته ای

Asteraceae Atractylis cancellata علفی یک ساله

Asteraceae Carthamus oxyacantha گلرنگ علفی یک ساله

Asteraceae Conyzanthus squamathus علفی یک ساله

Asteraceae Eclipta prostrata علفی چندساله

Asteraceae Gymnarrhena micrantha علفی یک ساله

Asteraceae Hedypnois rhagadioides علفی یک ساله

Asteraceae Ifloga spicata علفی یک ساله

Asteraceae Koelpinia linearis هزارپایی علفی یک ساله

Asteraceae Launaea mucronata علفی یک ساله

Asteraceae Notobasis syriaca بادآورد علفی یک ساله

Asteraceae Onopordon leptolepis خارپنبه  علفی چندساله

Asteraceae Reichardia orientalis علفی یک ساله

Asteraceae Sencio glaucus علفی یک ساله

Boraginaceae Arnebia linearifolia علفی یک ساله

Boraginaceae Heliotropium crispum آفتاب پرست بوته ای

Brassicaceae Diplotaxis harra علفی یک ساله

Brassicaceae Malcolmia africana علفی یک ساله

Brassicaceae Matthiola longipetala علفی یک ساله

Capparidaceae Capparis spinosa لگجی، کور بوته ای

Caryophyllaceae  Gypsophila heteropoda علفی یک ساله

Caryophyllaceae Paronychia arabica علفی یک ساله

Caryophyllaceae Spergula fallax علفی یک ساله

Chenopodiaceae Atriplex leucoclada سلمکی  بوته ای

Chenopodiaceae Bassia muricata علفی یک ساله

Chenopodiaceae Bassia hyssopifolia علفی یک ساله

Chenopodiaceae Cornulaca aucheri چیپ چاپ  علفی یک ساله

Chenopodiaceae  Cornulaca monacantha چیپ چاپ بوته ای

Chenopodiaceae Halocharis sulphurea علفی یک ساله

Chenopodiaceae Halothamnus iranicus عجوه  علفی چندساله

Chenopodiaceae Haloxylon salicornicum تاغ، ترات بوته ای

Chenopodiaceae Salsola imbricata علفی یک ساله

جدول 1- فهرست گونه های خودرو مناطق شنی کانون های  گردوغبار
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Chenopodiaceae Salsola inermis علفی یک ساله

Chenopodiaceae Salsola jordanicola علفی یک ساله

Chenopodiaceae Salsola lachnantha علفی چندساله

Chenopodiaceae Salsola nitraria علفی یک ساله

Chenopodiaceae Seidlitzia cinerea اشنان علفی یک ساله

Chenopodiaceae Seidlitzia rosmarinus اشنان بوته ای

Chenopodiaceae Suaeda vermiculata بوته ای

Chenopodiaceae Suaeda mucronata علفی یک ساله

Cistaceae Helianthemum lippii بوته ای

Convolvulaceae Convolvulus oxyphyllus پیچک بوته ای

Convolvulaceae Cressa cretica علف مورچه علفی یک ساله 

Cyperaceae Cyperus eremicus علفی چندساله

Dipsacaceae Scabiosa calosephala طوسک  علفی یک ساله

Dipsacaceae Scabiosa olivieri طوسک  علفی یک ساله

Liliaceae Asphodelus tenuifolius سریشک  علفی یک ساله

Malvaceae Malva parviflora پنیرک علفی یک ساله

Papilionaceae Alhagi mannifera خارشتر  بوته ای

Papilionaceae Astragalus fasciculifolius گون بوته ای

Papilionaceae Medicago laciniata یونجه  علفی یک ساله

Papilionaceae Medicago polymorpha یونجه علفی یک ساله

Papilionaceae Onobrychis crista-galli اسپرس علفی یک ساله

Papilionaceae Onobrychis ptolemaica اسپرس  علفی چندساله

Papilionaceae Ononis serrata علفی یک ساله

Plantaginaceae Plantago boisseri بارهنگ  علفی یک ساله

Plantaginaceae Plantago cilita بارهنگ  علفی یک ساله

Plantaginaceae Plantago coronupus بارهنگ علفی یک ساله

Plantaginaceae Plantago leoflingii بارهنگ علفی یک ساله

Plantaginaceae Plantago ovata بارهنگ علفی یک ساله

Poaceae Aegilops triuncialis علفی یک ساله

Poaceae Asthenatherum forsskalii علفی چندساله

Poaceae Bromus dantheniae جارو علفی  علفی یک ساله

Poaceae Bromus scoparius علفی یک ساله

Poaceae Cenchrus ciliaris چمن تشی علفی چندساله

Poaceae Cymbopogon olivieri پوتار  علفی چندساله

Poaceae Hordeum glaucum جو هرز علفی یک ساله

Poaceae Lophochloa phleoides علفی یک ساله

Poaceae  Panicum repens ارزن  علفی چندساله

ادامه جدول 1- فهرست گونه های خودرو مناطق شنی کانون های  گردوغبار
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Poaceae Paspalum paspaloiedes علفی چندساله

Poaceae Pennisetum divisum علفی چندساله

Poaceae Phalaris minor علفی یک ساله

Poaceae Stipa capensis علفی یک ساله

Poaceae Stipagrostis plumosa سبط  علفی چندساله

Polygonaceae Calligonum intertextum اسکنبیل  درختچه ای

Polygonaceae Polygonum lapathifolium علفی یک ساله

Polygonaceae Polygonum patulum علفی یک ساله

Polygonaceae Rumex vesicarius ترشک علفی یک ساله

Primulaceae Anagallis arvensis علفی یک ساله

Ranunculaceae Nigella arvensis سیاهدانه علفی یک ساله

Rhamnaceae Ziziphus nummularia رملیک درختچه ای

Rhamnaceae Ziziphus spina-christi کنار، سدر درخت و درختچه ای

Ruppiaceae  Ruppia maritima علفی یک ساله

Rutaceae Haplophyllum tuberculatum سدابی  علفی چندساله

Solanaceae Lycium depressum دیوخار، سریم درختچه ای

Tamaricaceae Tamaris passerinoides شورگز، طرفه درختچه ای

Tamaricaceae Tamarix leptopetala شورگز  درختچه ای

Verbenaceae Vitex agnus-castus پنج انگشتی درختچه ای

Zygophyllaceae Fagonia bruguieri بوته ای 

تیره نام علمی نام فارسی یا محلی فرم رویشی

Aizoaceae Mesembryanthemum nodiflorum علفی یک ساله

Capparidaceae Capparis spinosa لگجی، کور بوته ای

Caryophyllaceae Spergularia diandra علفی یک ساله

Caryophyllaceae Spergularia marina علفی یک ساله

Chenopodiaceae Anabasis setifera بوته ای

Chenopodiaceae Atriplex leucoclada بوته ای

Chenopodiaceae Beta vulgaris اسفناج خودرو علفی یک ساله

Chenopodiaceae Bassia eriophora علفی یک ساله

Chenopodiaceae Chenopodium murale علفی یک ساله

Chenopodiaceae Bienertia cycloptera منگک علفی یک ساله

Chenopodiaceae Cornulaca aucheri علفی یک ساله

Chenopodiaceae Halocharis sulphurea علفی یک ساله

Chenopodiaceae Cornulaca monacantha بوته ای

Plumbaginaceae  Psylliostachys spicata علفی یک ساله

ادامه جدول 1- فهرست گونه های خودرو مناطق شنی کانون های  گردوغبار

جدول 2- فهرست گونه های خودرو در مناطق شور کانون های  گردوغبار
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Chenopodiaceae Halocnemum strobilaceum گدک بوته ای

Chenopodiaceae Halothamnus iranicus عجوه علفی چندساله

Chenopodiaceae Haloxylon ammodendron تاغ، ترات بوته ای

Chenopodiaceae Physogeton acanthophyllus علفی یک ساله

Chenopodiaceae Salicornia europaea علفی یک ساله

Chenopodiaceae Salsola cressa علفی یک ساله

Chenopodiaceae Salsola imbricate علفی یک ساله

Chenopodiaceae Salsola incanescens علفی یک ساله

Chenopodiaceae Salsola jordanicola علفی یک ساله

Chenopodiaceae Salsola lachnantha علفی چندساله

Chenopodiaceae Salsola nitraria علفی یک ساله

Chenopodiaceae Seidlitzia cinerea اشنان علفی یک ساله

Chenopodiaceae Seidlitzia rosmarinus اشنان بوته ای

Chenopodiaceae  Suaeda acuminate علفی یک ساله

Chenopodiaceae Suaeda aegyptica گاگله علفی یک ساله

Chenopodiaceae Suaeda heterophylla علفی یک ساله

Chenopodiaceae Suaeda vermiculata بوته ای

Convolvulaceae Cressa cretica علف مورچه علفی یک ساله

Frankeniaceae  Frankenia pulverulenta علفی یک ساله

Tamaricaceae Tamarix tetragyna شورگز درختچه ای

Poaceae Aeluropus lagopoides شریب، چمن شور علفی چندساله

Solanaceae Lycium depressum سریم درختچه ای

Solanaceae Lycium shawii سریم درختچه ای

Tamaricaceae Tamarix leptopetala شورگز درختچه ای

Tamaricaceae Tamarix passerinoides شورگز، طرفه درختچه ای

تیره نام علمی 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 کنار، سدر

Tamaricaceae Tamarix aphylla گز شاهی

جدول 3- فهرست گونه های درختی و درختچه ای کاشته شده در کانون های  گردوغبار

ادامه جدول 2- فهرست گونه های خودرو در مناطق شور کانون های  گردوغبار
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تیره نام علمی نام فارسی یا محلی

Ceratophyllaceae Ceratophyllum demersum چنگال آبی

Chenopodiaceae Halocnemum strobilaceum گدک

Cyperaceae Bolboschoenus glaucus

Cyperaceae Schoenoplectus litoralis

Najadaceae Najas marina تیزک آبی

Poaceae Aeluropus lagopoides چمن شور، شریب

Poaceae Aeluropus littoralis چمن شور، شریب

Poaceae Phragmites australis نی

Potamogetonaceae Potamogeton lucens

Ruppiaceae Ruppia maritima

 بحث و نتیجه    گیری
شـکل گیری  در  پایـه ای  نقـش  گیاهـان 
اکوسیسـتم های طبیعی دارند. شـناخت دقیق 
گونه هـای گیاهـی و اطـالع از تنوع زیسـتی 
گیاهـی، تنوع رویشـگاهی، جوامـع گیاهی و 
تـوان بالقـوه منابع موجـود در هـر منطقه ما 
را بـرای برنامه ریزی درباره توسـعه پایدار و 
مدیریـت منابع طبیعی یـاری می کند )جم    زاد، 
1387(. متأسـفانه عوامـل تأثیرگـذار منفـی 
ناشی از فعالیت    های انسانی، مانند چرای دام، 
زمین    هـای شـخم خورده یـا رهاشـده، ایجاد 
سـدها و ممانعـت از آب گیـری دشـت    ها و 
خشک شـدن تاالب    ها، منجر به تغییر سیمای 
منطقه شـده )درگاهیان و همکاران، 1396( و 
مجموعه این عوامل و بروز خشکسـالی    های 
اخیر سـبب حـذف گونه ها یا کوچک     شـدن 
جمعیـت آنهـا شـده     اسـت )شـکل های 9 و 
10(. آگاهـی از وضعیـت گونه    هـای منطقـه 
و شـیوه    های سـازگاری آنهـا بـا توجـه بـه 
شـرایط تنش شوری، دما و خشکی )کم آبی(، 
می    توانـد کمـک مناسـبی بـرای به کارگیـری 
ایـن دسـته از گونه    هـای بومی و سـازگار با 
منطقـه، در برنامه    های مدیریت، احیا و تثبیت 
بیولوژیـک خـاک باشـد. گونه    های شـورگز
 Tamarix passerinoides,Tamarix(  
از  نمـک  دفـع  بـا  محلـی   )leptopetala
غـدد ترشـحی به خوبـی توان تحمل شـوری 
خاک را دارند )شـکل 11(. گیاه چمن شـور 
نـوع  دو  بـا   )Aeluropus lagopoides(

جدول 4- فهرست گونه های خودرو موجود در تاالب ها و مناطق آب گیر کانون های  گردوغبار

شکل 9- چرای دام در مزارع کشاورزی رها شده به دلیل کمبود آب )عکاس: دیناروند(

شکل 10- چرای درختچه های گز در مرکز کانون  گردوغبار در شرق اهواز )عکاس: دیناروند(
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زادآوری طبیعی رویشـی )یا سـاقه رونده( و 
زایشـی )با بـذر( و دفع نمـک از غدد نمکی، 
به راحتـی در مناطـق مرطـوب کانون    ها دیده 
    می    شـود. گیـاه بوتـه    ای یـا شـبه    درختچه    ای 
بـا   )Seidlitzia rosmarinus ( اشـنان 
داشـتن اندام    هـای گوشـتی و تنظیـم فشـار 
اسـمزی، گونـه    ای مناسـب و قابـل توصیـه 
بـرای کشـت در منطقـه اسـت )شـکل 12(. 
گیـاه سـریم )Lycium depressum( یکی 
از گونه    های گیاهی سـازگار با شـرایط خاک 
شـور منطقه اسـت. این گونـه در جاهایی که 
سـطح آب    های زیرزمینی باال باشـد به راحتی 
قابل توسـعه اسـت. از ویژگی    های خوب این 
گونه تکثیر غیرجنسـی به واسطه ریشه    جوشی 
است که سـبب ایجاد دیواری سبز، به صورت 

بادشـکن، در منطقه می    شـود )شـکل 13(.

 منابع
ــی ــی، م.، درویش ــان، پ.، جودک اژدری، ع.، حیدری
خاتونــی، ج. و شــهبازی، ر.، 1394. شناســایی
کانون هــای منشــأ ریزگرد در اســتان خوزســتان.
سازمان زمین    شناســی و اکتشافات معدنی کشور،
اداره کل زمین    شناســی و اکتشــافات معدنی منطقه

جنوب باختری )اهواز(.
م.، معصومــی، ع.الــف.، خاتم    ســاز، م.، اســدی، 
مظفریــان و جــم    زاد، ز. 96-1367. فلــور ایران. 
انتشــارات مؤسســه تحقیقــات جنگلهــا و مراتــع 

ــور، تهران. کش
جــم    زاد، ز.، 1387. برنامــه راهبــردي تحقیقــات
گیاه شناســي و رده    بنــدي گیاهــان در محیط    هــاي

ــا و  ــات جنگله ــه تحقیق ــران. مؤسس ــي ای طبیع
ــه. ــران.274 صفح ــور، ته ــع کش مرات

درگاهیان، ف.، لطفی    نســب اصل، س.، خسروشــاهی،
 م. و گوهردوســت، آ.، 1396. تعیین ســهم منابع 
ــتان.  ــار در خوزس ــی و خارجــی گردوغب داخل

نشــریه طبیعــت ایــران, 2)5(: 41-36.
دینارونــد، م. و شــریفی. م.، 1387. نگرشــی بــر

ــوب غــرب کشــور )اســتان   زیســتگاه های جن
خوزســتان(. مجلــه پژوهش هــای منابــع طبیعــی 

)پژوهــش و ســازندگی( شــماره 81: 77-86.
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