
   

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  18-19  

 

 ردسیر(بستان شهر ،خشک )مطالعه موردی: کارخانه الکلنیمه کارخانه الکل بر پوشش گیاهی مراتع تأثیر

 

 *1اعظم خسروی مشیزی

 استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه جیرفت 1
 (hosravi@yahoo.com. kazamA: )نویسنده مسئول*

 

 

 چکیده

بر  ز این تهدیداتاهر یک  تأثیرمیزان  شناخت د.شونشدت تهدید میبه  مرتعیهای اکوسیستم ،صنعتیی و شهرمناطق با گسترش 

راتع، موشش گیاهی پکارخانه الکل بر  تأثیردر این مطالعه به منظور تعیین حداکثر ضروری است.  توسعه پایداربرای  مراتع

که  ایج نشان دادنت. شدبررسی  های مختلف از کارخانهفاصله در های چهار متر مربعیدر پالتای غنای گونهو  تنوعهای شاخص

. بر اساس (>p 05/0)دار بود معنیای غنای گونهآن بر  تأثیراما  ؛ردداری ندامعنی تأثیرای های تنوع گونهشاخصکارخانه الکل بر 

ها در دو ررسی تراکم گونهبمتری از کارخانه متمایز شد.  500 فاصلهدر  ،کم کارخانه تأثیرزیاد و  تأثیردو ناحیه  ،ایغنای گونه

 Artemisia siebri، Astragalus microcephalusغالب منطقه مانند هایزیاد کارخانه، تراکم گونه تأثیرناحیه نشان داد که در ناحیه 

های یکساله و اغلب گونه  Peganum harmala و Alhaji camelorumمهاجم  هایکاهش و گونه Zygophylum eurypterumو 

 .اندافزایش یافته

 .، تهدید، کارخانه الکلخشکتنوع، مراتع نیمه کلمات کلیدی:
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 مقدمه

تخریب . (Havstad, 2007) ی برای جوامع انسانی دارندیت اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی زیاداهم ،تعیمرهای اکوسیستم

 ,Bedunah & Angerer) شودایجاد می محیطی و انسانیتهدیدات  وجوداثر است که در  در سرتاسر جهان مراتع یک مشکل جدی

نفعان اصلی مراتع به عنوان ذیبر زندگی مردم محلی  فراوانی تأثیراتبا کاهش سطح مراتع  هم به طور مستقیم،این تهدیدات  (2012

اختالالت هیدرولوژیکی، افزایش گرد و غبار، کمبود مواد غذایی  ایجاد در اثرهم  و (Kyriazopoulos et al, 2013) گذارندمی

های اصلی یکی از تهدیدبه عنوان  ،چرای شدید .(Harris, 2010) دناقتصادی و اجتماعی زیادی بر سایر مردم جامعه دار تأثیرات

افزایش با افزایش جمعیت شهرها،  ،و منابع طبیعی (Tarhouni et al, 2010) است شناخته شدهتنوع زیستی، پایداری و تولید مراتع 

 صنعتیی و شهرمناطق گسترش ، کاویمعدن ،هاا و تولیدات، انرژی و منابع آب، افزایش استخراج آبذتقاضا برای مکان زندگی، غ

منفی  تأثیرات ،گیاه، خاک و جانور :مانند اکوسیستماجزاء بر  ،انسانیهای فعالیت(. Berry, 2008) گیردمیقرار تهدید مورد به شدت 

افزایش در جهان درصد  50تا  40تخریب و تغییر اراضی ناشی از فعالیت انسانی حدود . (Herrick & Duniway , 2013) دارند

 تأثیرمطالعات زیادی  .شودهای طبیعی میاکوسیستم سبب کاهش کمی و کیفی ،اراضیکاربری تغییر  ؛(Daily, 1995) است یافته

 عرصه تخریب میزان ،(1385) مهر و همکاران نکوییاند از جمله: های ساخت بشر بر پوشش طبیعی را مورد بررسی قرار دادهسازه

 تقریباًه گرفتند که جرا در حوزه آبخیز بازفت استان چهارمحال بختیاری مورد بررسی قرار داده و نتی سازیهجاد اثر در طبیعی منابع

و  منعمی هکتار از این اراضی متعلق به اراضی مرتعی است. 199 ؛اندی در حوزه آبخیز دچار تخریب شدههکتار از اراض 661

تولید، تراکم و کردند که  مطالعه کرده و بیان یت واقع در ندوشن یزد رااز معدن بوکس متأثرتغییرات پوشش گیاهی  ،(1396همکاران )

تغییر کاربری اراضی  ،(2013)و همکاران  Kyriazopoulosاند. کاهش یافته متری از معدن 500 هتا فاصلپوشش گیاهی  درصد تاج

 بر گرادیان جاده خاکی تأثیر ،(2016)رشتیان مراتع آتن معرفی کردند. تهدیدات  ترینمهمناشی از توسعه اراضی شهری و صنعتی را 

ترکیب  نتایج ایشان نشان داد که فاصله از راه خاکی بر تاج پوشش، تولید و ؛گیاهی مراتع خشک یزد را مورد بررسی قرار دادند تنوع

نتایج ایشان  ؛مقایسه کردندها پوشش گیاهی مراتع را با حاشیه راه ،O’Farrell & Milton (2006)داری دارد. معنی تأثیرگیاهی 

های تراکم و تنوع گونه ،(1394) نموسوی و همکارا. داری داردمعنی تأثیرنشان داد که راه بر درصد تاج پوشش و ترکیب گیاهی 

بر پوشش فاصله از کارخانه  تأثیر دهندهنشاننتایج ایشان  ؛نددهای مختلف از کارخانه سیمان مورد بررسی قرار داگیاهی را در فاصله

 عتغییر کاربری بر تنو تأثیر ،(1395رحمانی و همکاران ). است متری تغییر کرده 800 فاصله از گیاهی تیپ که طوریه ب ؛گیاهی است
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مراتع طبیعی )منطقه ای در ای گونهنو غای، یکنواختی های تنوع گونهبدین منظور شاخص .ای مرتع را مورد بررسی قرار دادندگونه

ایلون و . مورد بررسی قرار گرفت )منطقه بحرانی( مجاور آن در منطقه دهگالن کردستان دیمزارکلید( و اراضی تبدیل شده به 

ای در تنوع و غنای گونه ؛و بیان کردندبر ترکیب و تنوع گیاهی بررسی  را تغییر کاربری مرتع به زراعت تأثیر ،(1386همکاران )

  .است داری داشتهاراضی زراعی کاهش معنی

وجود هر  ناطقم این در ؛و حساس هستند شکننده بسیار خشک و نیمه خشک در مقابل عوامل محیطی و انسانی مراتع مناطق

در . دنکهدید میتای از اطراف خود پوشش طبیعی را در یک محدوده ،کاهش سطح اکوسیستمعالوه بر  ،های دست بشریک از سازه

 وناطق شهری گسترش می جوامع برایازهای ن تأمینها و برقراری تعادل بین حفاظت اکوسیستممنظور  های توسعه پایدار و بهبرنامه

ارخانه الکل ک تأثیر رحداکث نتعییبرای  ،بنابراین در این مطالعه ؛ستم ضروری استیها بر اکوسهر یک از سازه تأثیرصنعتی، آگاهی از 

  کارخانه مورد بررسی قرار گرفت. های مختلف ازای در فاصلهتنوع و غنای گونه ،بر پوشش گیاهی مراتع

 هامواد و روش

. به منظور برآورد (1)شکل  ر داردقرا کیلومتری از شهرستان بردسیر 14 در سیرجان، -جاده بردسیر واقع در ،کارخانه الکل

نوع و تعداد  ،مربعیارمترمتر در یک پالت چه 100هر  از کارخانه کیلومتر سهبه طول  یترانسکت در طول ،تهدیداین  تأثیرحداکثر 

 ،((Shannon & Wiener, 1949نروی-شاخص شانون ،( (Simpson, 1949ها یادداشت شد. در هر پالت شاخص سیمپسونپایه گونه

 F (1949ادیکال از قاعده ر با استفاده سپس ؛برآورد شد PAST (Hammer et al, 2001) افزار نرم از استفادهبا  ایغنای گونه

Cochran,)، آزمون با استفاده از بندی وطبقه ،زیاد و کم کارخانه تأثیر ناحیهها به دو پالتt  های تنوع و یانگین شاخصم ،مستقل

 در دو ناحیه مقایسه شد.غنا 
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 بردسیرکارخانه الکل شهرستان -1 شکل

 نتایج

 انو غهای شاخص تنوع ن دادهاستفاده شد. بنابرای Fاز قاعده رادیکال  بر شاخص تنوع گیاهی ،کارخانه تأثیرحداکثر  ،برای تعیین

بدست  ناحیهدو ها در ن شاخصمیانگین ای tزیاد و کم تقسیم شدند. با استفاده از آزمون  تأثیربا  ناحیهبه دو  در گرادیان کارخانه

رخانه الکل به ترتیب با زیاد و کم کا تأثیرهای ناحیه. (1 لبرآورد شد )جدومده مقایسه شدند و حداکثر فاصله تهدید کارخانه آ

اس نبودند. بر اسداری درصد اطمینان دارای اختالف معنی 95در سطح  57/0±52/0و  45/0±46/0 سیمپسونمیانگین شاخص 

در سطح  96/0±97/0و  83/0±87/0ترتیب با میانگین  زیاد و کم کارخانه الکل به تأثیرهای ناحیه همچنین وینر-شاخص شانون

و  8±4/6ترتیب  زیاد و کم به تأثیر ه. میانگین شاخص غنا در دو ناحینبودندداری درصد اطمینان دارای اختالف معنی 95

 5/0ای در نا گونهغکارخانه بر  تأثیرو حداکثر فاصله  بودندداری نیعاختالف م اطمینان دارای درصد 99در سطح  76/14±15

  (.1)جدول  کیلومتری برآورد شد

میانگین  ،مستقل  tسپس با استفاده از آزمون ؛در نظر گرفته شد ایغنای گونهکارخانه بر  تأثیربه عنوان آستانه  ،یمتر 500فاصله 

 داد که میانگین تراکم سه گونه متری با یکدیگر مقایسه شد. نتایج نشان 500های گیاهی در دو ناحیه قبل و بعد از فاصله تراکم گونه

 Boissiera squarrosa ، Bromus :های یکسالهو گونه Alhaji camelorum، Pteropyrum aucheri، Peganum harmala دائمی

 tectorum، Salsola brachiata، Salsola kaliو Hordeum bulbosum  برای  است. 2 ناحیهها در بیشتر از میانگین آن 1 ناحیهدر

 Astragalus microcephalus ،Aelleniaهای گونه .است 1بیشتر از ناحیه  2میانگین تراکم در ناحیه  ،دیگر یهاگونه

subaohylla،Amygdalus scopari ، Mentha longifolia ،Salvia macilenta ،Eruca sativa ،Scariola orientalis ،Stipa 

barbata  گونه  و حضور ندارند 1 ناحیهدرPteropyrum aucheri میانگین تراکم حضور ندارد.  2 ناحیهدر ای است که تنها گونه

 Amygdalus scoparia ،Bromus tectorum ،Acanthophyllum macrodon ،Ferula assa-foetida،Menthaهای گونه

longifolia، Salsola brachiata ،Salvia macilenta،  Ziziphora capitataو Hordeum bulbosum   در  2و  1در دو ناحیه

   (.2داری نداشتند )جدول اختالف معنی ،درصد اطمینان 95سطح 
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برای مقایسه  t، آزمون Fهای بدست آمده از قاعده رادیکال وینر و غنا برای ناحیه -میانگین شاخص تنوع سیمپسون، شانون -1 جدول

 کارخانهتأثیر های و حداکثر فاصله ناحیه

 

 2و  1 هایناحیهدر  هاآنمیانگین تراکم  ههای گیاهی، مقایسنام علمی، خانواده و فرم رویشی گونه -2جدول 

 حداکثر فاصله t هاناحیهبرای  هایشاخصمیانگین  پارامتر

 کم( تأثیر) 2ناحیه  زیاد( تأثیر) 1ناحیه  )کیلومتر(

 SD میانگین SD میانگین 

 - ns08/1 52/0 57/0 46/0 45/0 سیمپسون

 - ns12/1 97/0 96/0 87/0 83/0 وینر-شانون

 5/0 67/3** 76/14 15 4/6 8 غنا

 t (2m4میانگین تراکم )تعداد /  فرم رویشی خانواده نام علمی

 2ناحیه  1ناحیه 
Aelleni subaohylla(C.A.M.)Botsch Chenopodiaceae Chamaephyte 0 45/0± 25/0  2/36* 

Alhaji camelorum Boiss. et Bh. Fabaceae Hemicryptophyte 49/0±66/0  32/0± 12/0  3/74** 

Amygdalus scoparia Spach. Rosaceae Phanerophyte 0 45/0± 12/0  1/78ns 

Artemisia siebri Asso. Compositeae Hemicryptophyte 32/1± 35/1  87/2± 84/2  2/91** 

Astragalus microcephalus Leguminoseae Hemicryptophyte 0 45/0± 25/0  2/36* 

Boissiera squarrosa (Banks & Sol.) Poaceae Therophyte 95/0± 97/0  51/0± 58/0  3/31* 

Bromus tectorum L. var. tectorum Poaceae Therophyte 2/27 ±2/46 51/1± 41/1  1/69ns 

Acanthophyllum macrodon J.D Caryophyllaceae Chamaephyte 70/0± 16/0  90/0± 50/0  1/96ns 

Eremurus persicus J.et. Sp. Liliaceae Therophyte 42/0± 22/0  49/0±66/0  2/62* 
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 بحث و نتیجه گیری

ای های تنوع گونهداری بر شاخصمعنی تأثیر ،ارخانهکای در نزدیک کارخانه، با وجود کاهش تنوع گونه که ؛نتایج نشان داد

تعداد . داری داشتندفاوت معنیتمتری  500زیاد و کم کارخانه در فاصله  تأثیرناحیه دو  ایگونه پارامتر غنای اساس براما  .ردندا

های مرتعی را تحت کاهش گونه نیز ،(1395رحمانی و همکاران ). زیاد بود تأثیرناحیه با  ابربر 2 تقریباً  کم تأثیرها در ناحیه گونه

ده غنا و ضی تبدیل شدر ارا چهاگرکه  رها شده را گزارش دادند. همچنین ایشان بیان کردند دیمزارهایتغییر کاربری مراتع به  تأثیر

 همکاران و Pueyoداری نیستند. دارای اختالف معنی از نظر پارامترهای مذکور اما دو منطقه، کاهش یافتهای گیاهان تنوع گونه

 با مقایسه در و داری نداردمعنی اختالف ایمدیترانه خشک مناطق در چرایی گرادیان طول در تنوعنتیجه گرفتند که  ،(2006)

 ،(1394) نموسوی و همکارا هایافته البته .نیست گیاهی پوشش بر چرا شدت اثر بررسی خوبی برای شاخص گیاهی، جامعه ساختار

 است.ای گونه بر افزایش تنوع های تهدیدکانونفاصله از  تأثیر بیانگر ،(2016)رشتیان  و (1388) یصادق روش و خراسان

 کارخانه تغییر کرده تأثیرتحت  ،هاکه تراکم گونه ؛کم کارخانه نشان داد تأثیرزیاد و  تأثیرها در دو ناحیه نتایج بررسی تراکم گونه

و اغلب  Peganum harmala و Alhaji camelorumهای مهاجم زیاد کارخانه، تراکم گونه تأثیرکه در ناحیه  طوریه ب .است

Eruca sativa Miller Compositae Therophyte 0 48/0± 33/0  2/89* 

Ferula assa-foetida L. Umbelliferae Hemicryptophyte 51/0± 38/0  48/0± 41/0  1/02ns 

Mentha longifolia (L.) Hudson Lamiaceae Cryptophyte 0 12/0± 10/0  1/75ns 

Peganum harmala L. Zygophylaceae Hemicryptophyte 67/0± 71/0  32/0±25/0  2/94** 

Pteropyrum aucheri Jaub .et. Sp. Poligonaceae Phanerophyte 92/0± 95/0  0 4/84** 

Salsola brachiata Pall Chenopodiaceae Therophyte 12/33±12/35 4/36 ±3/87 3/02** 

Salsola kali L. Chenopodiaceae Therophyte 13/0±14/0  13/0± 12/0  1/78ns 

Salvia macilenta Boiss. Lamiaceae Chamaephyte 0 12/0± 17/0  1/83ns 

Scariola orientalis L. Chenopodiaceae Hemicryptophyte 0 27/0± 24/0  2/33* 

Stipa barbata Desf. Poaceae Geophyte 0 51/0± 41/0  3/24* 

Ziziphora capitata L. subsp. capitata Lamiaceae Therophyte 14/0± 11/0  16/0± 13/0  1/01ns 

Zygophylum eurypterum Boiss. et.Bh. Zygophylaceae Phanerophyte 52/0± 44/0  75/0± 77/0  2/83* 

Hordeumbulbosum L. Poaceae Therophyte 12/0±13/0  10/0± 12/0  1/78ns 
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مشاهده سیمان کارخانه  تأثیرتغییر ترکیب گیاهی را در طول گرادیان  ،(1394) ناند. موسوی و همکاراهای یکساله افزایش یافتهگونه

( 1392های شعیبی )یافته. است شده های بومیگونه جایگزین ورکگونه  مثل مهاجم هایگونه ،در نزدیک کارخانهبیان کردند  و

پوشش طبیعی خود را از دست داده  سبب شده که عرصهکشاورزی  اراضی هتخریب مراتع به دلیل تغییر کاربری ب ؛همچنین نشان داد

 Miltonو  O’Farrell .شودپوشیده ( (Alhagi camelorumو خارشتر( Prosopis farcta) جغجغهم مهاج هایتوسط گونه عمدتاً و

و  منعمی .اندهای فورب و گوشتی افزایش یافتههای خوشخوراک کاهش و گونهبوته و گونه ،هانزدیک راه ؛گزارش دادند( 2006)

 آلودگی به مقاومت بیشترین دارای و داشته را معدن از تأثیر کمترین ،هافورب نسبی اهمیت ؛نتیجه گرفتند همچنین ،(1393همکاران )

 ) نرستم پور و همکارا نتایج .یابدمی کاهش معدن به شدن نزدیک با گندمیان و هابوته نسبی اهمیت ولی ؛معدن هستند از متأثر

 فاقد یکساله هایگونه اما؛ دوشمی افزوده چندساله هایگونه پوشش تاج درصد بر از آبشخوار فاصله افزایش با که داد نشان (1394

مثال شاخص از (، 1391دارند )یاری و همکاران،  تأثیرها البته عوامل محیطی با تغییر شرایط رویشگاه بر پراکنش گونه. هستند تغییر

فقط در ناحیه با شدت وجود مسیل رودخانه و بافت سبک خاک  که به دلیل اشاره کردای پرند گونه درختچهبه توان در این مورد می

  .زیاد دیده شد تأثیر

های غالب منطقه کم گونهترا و گذاشته تأثیرای متری بر غنای گونه 500کارخانه الکل تا فاصله  ،توجه به نتایج بدست آمده با

 حذفاند. هدائمی و بومی شد هایگونهمهاجم و یکساله جایگزین  هایگونهکاهش یافته و این ناحیه  درمانند درمنه، گون و قیچ 

 ماده غلظت کاهش سبب مکن استم ؛قرار دهد تأثیررا تحت  هاپایداری اکوسیستم و عملکرد تواندمی از مراتع گیاهی توده زیست

 به در آینده را رغبا گردوافزایش فرسایش خاک و  هیدرولوژیکی، هایچرخه در اختالل از جمله زیادی معضالت شده و خاک آلی

 کارخانهشیمیایی های هآالینداست و اثرات  کارخانه به تازگی تاسیس شدهقابل ذکر است که (. 1396)پیچنده،  داشت خواهد دنبال

 ود )عظیمی یست هستنسازگار با محیط زمتانول، اتانول( ) ههای ساددهد الکلنتایج محققان نشان می است. بر اکوسیستم ناچیز

وجود الشه ، سازیمعضل کارخانه الکل ترینبزرگبیان کردند  ،(1385) قاسمی زیارانی و نوری (.1395منتظمی، 

که ست آن ال از اب حاصهای فاضالب با حجم زیاد به همراه مواد شیمیایی مانند آلدئید، فورفورال و غیره در پسمیکروارگانیسم

 هایآالیندهتأثیر  رسیمنطقه به منظور برپوشش گیاهی پایش طور کلی ه ب. وندشبدون تصفیه کافی به محیط زیست رها می معموالً

 شود. کارخانه توصیه می صنعتی
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Abstract 

Rangeland ecosystems are severely threatened with the expansion of urban and industrial areas. 

Understanding the impact of each of these threats on rangelands is crucial for sustainable development. In this 

study, to determine the maximum impact of alcohol factory on vegetation species of rangelands, species 

diversity and richness indices were investigated in 4m2 plots at different distance from the factory. The results 

showed that the alcohol factory did not significantly affect on the diversity indices, but significantly affected on 

the species richness (p<0.05). Based on species richness, the two areas of high and low impact of the factory 

were differentiated at 500 m from the factory. Investigating the density of species in the two regions showed that 

the density of the dominant species, such as Artemisia siebri, Astragalus microcephalus and Zygophylum 

eurypterum were decreased and invasive species of Alhaji camelorum and Peganum harmala and most of the 

annual species were increased in high impact area. 

Key Words: Diversity, Semi-Arid Rangelands, Threat, Alcohol Factory.   

 


