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 11  تا  11 صفحه:

 
 چکیده 

تواند اجززای   ای مرتعی است که این تخریب و تغییر میه ترین تهدیدات اکوسیستم تغییر کاربری اراضی مرتعی یکی از مهم
ها را تحت تأثیر قرار دهد. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر تغییر کاربری و مقایسه ترکیزب و تنزوع گیزاهی در     اکوسیستم

در هر کاربری  منظورسه منطقه کیلک، صلوات آباد و سراب قامیش، در شهرستان سنندج بود. بدین   شده  مراتع و دیمزارهای رها
متر  11پالت یک متر مربعی با فاصله  11متر بصورت تصادفی در منطقه مستقر و بر روی هر ترانسکت  111ترانسکت به طول  3

 گیری و ثبت شد. در هر پالت درصد پوشش مربوط به هر گونه اندازه پالت برداشت گردید. 181انتخاب شد، که در مجموع تعداد 
های مربوط به غنا، تنوع و یکنواختی محاسبه گردید. به منظزور مقایسزه آمزاری هزر یزک از       شاخص PASTافزاررمبا استفاده از ن

گونزه   111استفاده شد. نتایج نشان داد کزه از مجمزوع    SPSSپارامترها از آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون دانکن در نرم افزار 
گونه فقط در اراضزی تبزدی     18گونه فقط در اراضی مرتعی و  33رک بودند و گونه در دو کاربری مشت 11شناسایی شده، تعداد 

یکساله و  های گونه راضی مرتعی، وشاخص ا Stachys inflataو  Festuca ovinaهای خوشخوراک و چندساله  گونهشده یافت شدند. 
 بزین  کزه  داد نشزان  یجنتزا  ه بودنزد. شزد شاخص دیمزارهزای رهزا    Taeniatherum crinitumو  Heteranthelium piliferumمهاجم 
 ی. بطور کلز نبود دار معنی اختالف این یکنواختی شاخص در اما داشت وجود دار معنی اختالف کاربری دو در تنوع و غنا های شاخص

شزده اسزت و    یاراضز  یزن در ا ای گونزه باعث کاهش غنزا و تنزوع    یکشاورز یتع به اراضامر یکاربر ییرنشان داد که تغ یجنتا
 گیاهان کاهش و یکساله های گراس هجوم ای، گونه ترکیب در تغییر تواند می مرتعی های اکوسیستم روی بر کشاورزی های یتفعال
 .باشد داشته پی در را ای علوفه و مرتعی ارزش با

 

  مراتع تخریب شده ،شهرستان سنندجای،  گونهتغییر کاربری اراضی، تنوع ترکیب گیاهی، های کلیدی: واژه
 

 مه  مقد
ی اصهیی   های طبیعی هستند که مشخصهه          مراتع اکوسیستم

ی  باشهد. بیشهتریس سهطر کهره     ها پوشش گیاهی بومی می آن
سطر  درصد 39که یزمیس به مراتع اختصاص یافته است، بطور

ههای   ها همیشه اکوسیستم انسان .(23) زمیس را پوشانیده است
هها   و روی آن دهنهد  های مختیف تغییر می طبیعی را در مقیاس

ههای اراضهی بهه شهک       گذارند. تغییر در نوع کاربری تأثیر می
تر نظیهر   های ساده های طبیعی به اکوسیستم تبدی  اکوسیستم
تواند اثرات جبران ناپذیری را بر اجزای مختیهف   کشاورزی می

تهریس آن کهاهش تنهوع     اکوسیستم داشته باشد. شاید مخهر  
توسعه زراعت دیم  .(11) شدزیستی اعم از گیاهی و جانوری با
 ،باشد، معمهوً  در ارتفاعهات   که یکی از عوام  تبدی  مرتع می

ههای سهطحی کهه بهه دًیه        یسها و زمه  ها و دامنه روی تپه
به اندازه کافی آ  ندارند و با استفاده از آ  حاص  از  گوناگون

ولی متاسفانه به عیهت پهاییس    .(92) شود بارش است، انجام می
تولیهد بههالقوه، کوچهد بههودن دطعهات زراعههی،     بهودن دههدرت 

های نادرست کشت و کار و اسهتعداد کهم اراضهی بهرای      شیوه
کننهدگان آن  همچنیس کاهش ماده آلی خاک، تبهدی  زراعت و 

پس از ید و یا چند دوره کشت، ایس گونه اراضی را بهه حهال   

ههای مرتعهی دیگهری را بهرای کشهت       خود رها نموده و زمیس
در بعضی مناطق نیهز عیهت   . (2،22) کنند می کرده و تبدی  می

شده  ی کاربری کشاورزی و افزایش اراضی رها کاهش گسترده
در درجه اول ناشی از مهاجرت مهردم و در درجهه دوم تبهدی     

باشد که توسط افراد غیهر بهومی    ها به مناطق مسکونی می باغ
هها بهه    شخم اراضی مرتعی و تبدی  آن .(12)انجام شده است 

زراعههی، و سههپس رههها سههازی ایههس اراضههی از جمیههه اراضهی  
های مخر  فیزیکی بر عرصه مراتع است که باعث تغییر  فشار

 و شهود  در تنوع و از بیس رفهتس عناصهر حسهاس گیهاهی مهی     
 جهت تغییر کیید، های گونه فراوانی و نوع تغییر باعث همچنیس
 گهردد  مهی  بیشهتر  تخریب جهت در مرتع سوق و گیاهی توالی

 ایجهاد  اختالل جوامع توالی طبیعی روند در عامیی هر اگر .(1)
 دههد  سوق توالی تر پاییس مراح  به را جامعه است ممکس کند،
 سهیر  جامعهه  دوباره تا باشد نیاز طوًنی بسیار زمان مدت به و

حتهی در بعضهی    کنهد  طی کییماکس سمت به را خود تکامیی
یاهی موارد ممکس است به دلی  شدت عوام  تخریبی جامعه گ

اگرچهه   .(1)توان بازگشت به مرحیه دب  خود را نداشته باشهد  
شده به سمت مرتع پیش خواهد رفت ولهی   کاربری اراضی رها

به دلی  کهاهش بهازده زمهیس ایهس اراضهی همچنهان دابییهت        
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. (21،22 ) بازگشت به شرایط مرتهع اولیهه را نخواهنهد داشهت    
بیههان کردنههد کههه تخریهههب و     (13غالمههی و همکههاران )  

تهریس عامه     هایی مانند تغییر کهاربری اراضهی مههم    شفتگیآ
ای  ههای شهاخو و ترکیهب گونهه     های موجود در گونه تفاوت

باشهد. ایهس آشهفتگی و تخریهب، ترکیهب       پوشش گیاهی مهی 
ههای   ای موجهود در پوشهش گیهاهی را بهه سهمت گونهه       گونه

یکهی از  غیرخوشخوراک، مههاجم و سهمی تغییهر داده اسهت.     
های مرتعی بهه زراعهی کهاهش تنهوع      عرصههای تبدی   پیامد

های مرتعهی   زیستی آن خواهد بود. تنوع و غنای باًتر در تیپ
به واسطه دابییت دسترسی بیشتر به بذر و شهرایط پایهدارتریس   

 اهمیت .(11) شود ها خصوصا  از نظر خاک ناشی می اکوسیستم
 ثبهات  حفه   در نقهش آن  بخهاطر  تنهوع زیسهتی   روزافهزون 
 یهد  در ههای بیشهتر   گونه حضور زیرا .(99ت )هاس اکوسیستم
 های طبیعهی خواههد   اکوسیستم به تری پیچیده ساختار منطقه،
 تغییهرات توانهایی   به پاسخ در ها اکوسیستم ایس نتیجه در و داد

غالمهی و همکهاران   . (11) هسهتند  تر ثبات با و داشته بیشتری
ههای مرتعهی باعهث     سازی اکوسیسهتم  ( معتقدند که ساده19)
گردد ولهی مهدیریت صهحیر اراضهی      هش تنوع زیستی میکا

تواند سبب بازگشت و احیای تنوع زیسهتی  زراعی رها شده می
رسهد در   ی درق گردد و به نظهر مهی    به سطحی برابر با منطقه

ههای مرتعهی جههت احیها و      وضعیت موجود پتانسییی از گونهه 
 برخالف. بازگرداندن تنوع زیستی باند بذر وجود داشته باشند

ً  و یکنواخهت  پوشهش  کهه  اراضهی کشهاورزی   تهد   معمهو
 گیهاهی  ههای گونهه  از ترکیبهی  مرتعی اراضی دارند، محصولی
ههای  تنوع گیاهی، از موضوع .(11) دهند می تشکی  را مختیف

مهم در بوم شناسی جوامع گیاهی است که در رابطه با کاهش 
 ای، فوایههد آن، تولیههد در اکوسیسههتم و حفهه    و زوال گونههه

تنوع  کند.های بومی و بیگانه عم  میهای غنی از گونهارعیفز
توان به عنوان شاخصهی از درجهه    اکوسیستم را می زیستی هر

پایداری و سالمت آن معرفی کرد. تنهوع بهاً بیهانگر شهرایط     
هههای متعههدد اسههت.  محیطههی مسههاعد بههرای اسههتقرار گونههه 

کههه تنههوع زیسههتی بیشههتری داشههته باشههند،  یهههای رویشههگاه
یزی و پایداری اکولوژیکی بیشهتری در برابهر تغییهرات    حاصیخ
محسههو  پویهها  و د داشههت و یههد اکوسیسههتم پایههدارنههخواه
 تخریههب پوشههش گیههاهی، از بههیس رفههتس    امهها ؛دنشههو مههی

ههای تهد   هها بهه سیسهتم   های مرتعی و تبدی  آناکوسیستم
باعهث از   ،که سطر وسیعی از مراتع را در بهر گرفتهه   یمحصول

جنگجو و همکهاران   .(1، 21) اهی شده استبیس رفتس تنوع گی
( بیان کردنهد کهه شهخم زدن بها اسهتفاده از محصهوًت       21)

دار ترکیهب و  کشاورزی دیم ممکس است باعث تغییرات معنهی 

کاهش پایداری منابع طبیعی در مناطق نیمه خشد و خشهد  
با توجه به وسعت بسیار زیاد اراضی مرتعی شخم خهورده   شود.
یی آثار تخریب اکوسیستم در پوشش گیهاهی  شده، شناسا و رها
های مناسب محیطی برای ارزیابی شدت  ها و یافتس شاخو آن

و اثر تخریب به منظور احیا و مدیریت ایهس منهاطق ضهروری    
مقایسه مرتع طبیعی با دیمهزار   تحقیق ایس از هدف .(22) است

های شاخو ههر   سال رهاشدن، تعییس گونه 91همجوار بعد از 
 غنها،  ترکیهب،  شام  گیاهی پوشش تغییرات بررسیکاربری و 

 .باشدمی بیس دو کاربری یکنواختی و تنوع
  

 ها مواد و روش
 منطقه مورد مطالعه 

مناطق مورد مطالعه از مراتع اطراف شهرسهتان سهنندج در    
کییهومتر مربهع    21292باشد. ایس استان با  استان کردستان می
ور در مودعیهت  درصهد از مسهاحت کشه    1/1وسعت، با حهدود  
 32˚ 91́ عهر  شهمالی و    91˚ 91́تها   93˚ 33́ جغرافیایی بیس

ای کوهسهتانی در غهر     طول شهردی و در ناحیهه   31˚ 11́ تا 
کشور درار دارد. به طور کیی ارتفهاع ایهس اسهتان از شهرق بهه      

یابد. آ  و هوای استان کردستان بهر اسهاس    غر  افزایش می
معتهدل و بهر اسهاس    طبقه بندی کهوپس، جهزء ادیهیم سهرد و     

کییماگرام کوپس نیز در پشت خط استپی و نیمهه بیابهانی دهرار    
گیرد. برای انجام ایس تحقیق نمونه برداری از منهاطق زیهر    می

 انجام شد:
بها   از توابع بخهش مرکهزی شهرسهتان سهنندج    منطقه کیید  

 92˚ 11́ 22̋و عر  جغرافیهایی    31˚ 11́ 91̋̋طول جغرافیایی 
جنو  کییومتری  11اع از سطر دریا در حدود متر ارتف 1231و 

متوسط بارندگی و دمای سهالیانه بهرای    .شهر سنندج درار دارد
گهراد   درجهه سهانتی   3/19و  متهر  مییهی  391کیید به ترتیهب  

 از توابع بخش مرکزی شهرستان سهنندج . صیوات آباد باشد می
 11́  31̋و عهر  جغرافیهایی     31˚ 11́ 11̋با طول جغرافیایی  

کییهومتری   12متر ارتفاع از سطر دریا در حهدود   2111و  92˚
متوسط بارندگی و دمای سهالیانه   شرق شهر سنندج درار دارد. .

درجهه   3/11و  متهر  مییهی  221برای صیوات آبهاد بهه ترتیهب    
از توابهع بخهش مرکهزی    باشد. سهرا  دهامیش    گراد می سانتی

 و عهر   31˚ 21́ 19̋بها طهول جغرافیهایی     شهرستان سهنندج 
متر ارتفاع از سطر دریها و در   1121و  92˚ 22́ 11̋جغرافیایی  

متوسهط   کییومتری شمال شههر سهنندج دهرار دارد.    12حدود 
 391بارندگی و دمای سالیانه برای سرا  دهامیش بهه ترتیهب    

 باشد. گراد می درجه سانتی 13و  متر مییی
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 دستانکر استان و رانیا در مطالعه مورد مناطق تیمودع -1شک  
Figure 1. Location of the studied areas in Iran and Kurdistan province 

 

 گیرینمونهروش 
 و ترکیب روی بر به منظور بررسی اثر تغییر کاربری اراضی     
برداری با بازدید مقدماتی  های نمونه گیاهی، مح  پوشش تنوع

 کهاربری دو  از منطقه و اطالعات محیی انتخا  شد. مطالعه در
( کهه از نظهر   سهال  91سازی  سس رها) شده مرتع و دیمزار رها

توپوگرافی دارای شیب، جهت و ارتفاع یکسانی بودند، صهورت  
گیری در خرداد ماه که اکثر گیاههان در حهداکثر    نمونه. گرفت

گهذاری در امتههداد   اوج رشهد خهود هسهتند بهه صهورت پهالت      
. بهه منظهور   انجهام شهد   ،بهرداری  ترانسکت در هر واحد نمونهه 

ههای   های احتمالی و جیهوگیری از اعمهال نظهر    کاهش دخالت
گیههری یههزان ددههت، طههره نمونههه شخصههی و بههاً بههردن م 

 انتخهههها  شههههد، زیههههرا روش  تصههههادفی-سیسههههتماتید
 تصههادفی در برگیرنههده مزایههای هههر دو روش -سیسههتماتید
باشد. نمونه گیری تصادفی از نظهر   تصادفی میو  سیستماتید

اد اسهت و روش سیسهتماتید بهه آسهانی در     آماری داب  اعتم
 مرتع و دیمزار رها شهده  صحرا داب  اجرا است. در هر کاربری

متهر بصهورت تصهادفی در منطقهه      111ترانسکت به طهول   9
پالت یهد متهر مربعهی بها      11مستقر و بر روی هر ترانسکت 

تعهداد   )سه منطقهه(  متر انتخا  شد، که در مجموع 11فاصیه 
پههالت مرتههع(  11ت دیمههزار رهاشههده، پههال 11پههالت ) 111

برداشت گردید. در هر پالت درصد پوشش مربوط به هر گونه 
های موجهود در   تعدادی از گونه .گیری و ثبت شد گیاهی اندازه
بهرداری شناسهایی شهدند و بقیهه      زمهان بها نمونهه    عرصه ههم 

با استفاده از منابع گیاهی پس از انتقال به هرباریوم، های  گونه
غنها،   .فیورهای ایرانیکا و فیور ایران( شناسهایی شهدند  موجود )
توان  ها می یکنواختی معیارهایی هستند که از طریق آنو  تنوع

گیهری   به تنوع زیستی جوامع گیاهی دست یافت. برای انهدازه 
کمی یکنهواختی و بهرای غنهای      ای از شاخویکنواختی گونه

نهوع  ههای مارگهالف و منهینه  و بهرای ت     ای از شهاخو  گونه
 های سیمپسون و شانون استفاده شد. ای از شاخو گونه
 
 

 

  ها وش تجزیه و تحلی  دادهر
ای پوشش گیاهی مرتهع  ترکیب گونه بررسی تشابهبههرای     

 2و سورنسهون 1 جاکهارد تشابه های ز شاخوشده ا و دیمزار رها
 ههای تشهابه بیشهتر تحهت تهأثیر      شهاخو . (29) استفاده شهد 

ای یهد   دو منطقه بوده و ترکیب گونهه  های مشترک بیسگونه
ضهریب سورنههسون   . (21) دهنهد جفت منطقهه را نشهان مهی   

جاکهارد از اهمیههت بیههشتری برخههوردار اسههت،     به نهسبت 
ههای مهشترک ههستند ههایی کهه در کوادراتزیهرا بهه گونهه
 .دههدیوزن بیهشتری مه

 (1)    
 

     
 

JI :رد، ای جاکاشاخو تشابه گونهb :های که فقط تعداد گونه
هایی کهه فقهط در   تعداد گونه: cشود، در جامعه مرتع یافت می
هایی کهه در ههر دو   تعداد گونه aشود، جامعه دیمزار یافت می

 شود.جامعه )مرتع و دیمزار( یافت می
(2  ) 

   
  

      
 

 

SI :ای سورنسون،شاخو تشابه گونه b: ههای  تعداد گونه
ههایی کهه   تعداد گونه: cشود،در جامعه مرتع یافت میکه فقط 

هایی که در تعداد گونه: aشود، فقط در جامعه دیمزار یافت می
 شود.هر دو جامعه )مرتع و دیمزار( یافت می

 غنها،  های مربهوط بهه   شاخو PAST افزاربا استفاده از نرم
ی گیری گردید. به منظور مقایسه آمهار تنوع و یکنواختی اندازه

ههای مهورد   های غنها، تنهوع و یکنهواختی در کهاربری    شاخو
استفاده شد. در اولیس مرحیه نرمهال   SPSSبررسی از نرم افزار 

و  9ها با استفاده از آزمهون کیومهوگروف اسهمیرنوف   بودن داده
بررسهی شهد در    استفاده از آزمون لهون  ها باهمگس بودن داده

هها انجهام   روی آنها، عم  تبدی  بر صورت نرمال نبودن داده
گرفت و نرمهال شهدند. بهرای مقایسهه میهانگیس ههر یهد از        

آنالیز  ها ازو همگس بودن داده پارامترها با توجه به نرمال بودن
نیهز در   2و آزمهون دانکهس  استفاده گردیهد   3واریانس ید طرفه

Duncan Test -5                     Way Anova-One -4             Smirnov Test–Kolmogorov -3               Sorensen -2                 Jaccard -1 
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بهه منظهور مقایسهه چندگانهه      خطها  درصد 2داری سطر معنی
 .ها به کار گرفته شدمیانگیس

و دیمهزار رهها  طبیعهی  های شاخو مرتع برای تعییس گونه 
افهزار  در نهرم  1(ISA)شهاخو   هایگونه شده از روش تحیی 

ord-Pc شد. استفاده 
 

 و بحث نتایج
 ایگونه ترکیب 

گونهه   111تعهداد  برداشت شده در سه منطقه پالت  111از 
تیره در دو کهاربری مرتهع و دیمهزار رهها      21گیاهی متعیق به 

مشهترک  کهاربری  گونهه در دو   11که تعداد ثبت گردید، شده 
گونه فقط در اراضهی مرتعهی یافهت شهد و در      91بودند. تعداد 

گونه در اراضی رهها شهده مشهاهده گردیهد کهه در       11عو  
هایی مث   در کاربری مرتع گونهاراضی مرتعی حضور نداشتند. 

Festuca ovina  وStachys inflata     بیشهتریس درصهد تهاج
 Heteranthelium هههایی مثهه  را داشههتند و گونههه پوشههش

piliferum و Taeniatherum crinitum   در کاربری دیمزار
شده باًتریس درصد تاج پوشش را به خود اختصاص دادند،  رها

ههای بها   در هر دو کاربری جز گونهه  Poa bulbosaهمچنیس 
ی دهنهده های گیاهی تشهکی  تریس تیرهمهموفور فراوان بود. 

گونههAsteraceae  (22   ،)مرتعی به ترتیب متعیق بهه  راضیا
Poaceae (13 )های رهها شهده بهه ترتیهب      و در دیمزار گونه

گونهPoaceae (11  )گونهAsteraceae (19  ،) متعیق به تیره
 (.9و  2)شک  بودند

 
 مرتع در خانواده هر به متعیق گیاهی هایگونه تعداد نمودار -2شک  

Figure 2. Number of plant species belonging to each family in the rangeland 
 

 

 دیم زار در خانواده هر به متعیق گیاهی هایگونه تعداد نمودار -9شک  
Figure 3. Number of plant species belonging to each family in dry farming 

 

 ونهای تشابه جاکارد و سورنسنتایج حاص  از شاخص
ای مناطق مختیهف  تریس راه برای مقایسه ترکیب گونهدهسا

ضهریب تهشابه جاکهارد و  های تشابه است. استفاده از شاخو
های گیاهی در دو منطقهه بکهار   سورنسون برای تاکید بر گونه

است و مقیهاس ایهس ضهرایب بهیس صهفر )کهامال        گرفته شده 
و شههاخو  متفههاوت( تهها یههد )کههامال  مشههابه( متغییههر اسههت

هههای مههشترک   ههایی کهه در کهوادرات بهه گونههسون سورن
به همیس عیت درصد تشهابه   دههدههستند وزن بیهشتری مهی

۰ 

۵ 

۱۰ 

۱۵ 

۲۰ 

۲۵ 

۰ 

۵ 

۱۰ 

۱۵ 

1- Indicator Species analysis 
 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

71
74

42
5.

13
99

.1
.1

.7
.6

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 d

rn
l.s

an
ru

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             4 / 11

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27174425.1399.1.1.7.6
https://drnl.sanru.ac.ir/article-1-145-fa.html


 12 .......... ..................................................................................................................... 1911بهار و تابستان / 1تخریب و احیاء اراضی طبیعی/ سال اول/ شماره 

 

  ۵ 

 

نتایج حاص   دهد.بیشتری نسبت به شاخو جاکارد نشان می
دههد کهه بیشهتریس    ( نشان می1 های تشابه )جدولاز شاخو

مقدار تشابه مربوط به منطقه صیوات آباد و کمتریس آن مربوط 

تهر  هرچه ایس مقدار به ید نزدیهد  ،باشده سرا  دامیش میب
باشد ترکیب گیاهی دو کاربری مرتع و دیمزار شباهت بیشتری 

 به هم دارند.

 مطالعه مورد منطقه سه در جاکارد و سورنسون شاخو ریمقاد -1جدول 
Table 1. Sorenson and Jacquard index values in the three study areas 

 جاکارد سورنسون منطقه

 33/1 11/1 کیید

 21/1 12/1 صیوات آباد
 92/1 22/1 سرا  دامیش
 22/1 11/1 ک  منطقه

 

هزای غنزا، تنزوع و یکنزواختی     نتایج حاص  از شزاخص 
 پوشش گیاهی

تنهوع و یکنهواختی    های غنها، نتایج تجزیه واریانس شاخو
تایج آمده است. ن (2) ای در سه منطقه مطالعاتی در جدولگونه

 ههای غنهای   دههد کهه بهیس شهاخو    آنالیز واریانس نشان می
در ( <12/1p) درصهد  2ای )مارگالف و منهین ( در سطر گونه

داری مناطق کیید، صیوات آباد و سرا  دامیش تفاوت معنهی 

و همچنیس بیس شاخو یکنواختی در سهه منطقهه    وجود ندارد
. در داری وجهود دارد اخهتالف معنهی   (p<11/1)مورد مطالعهه  

داری بیس سه اختالف معنی( p<12/1) شاخو تنوع سیمپسون
 (<12/1p)منطقه وجود دارد امها بهر اسهاس شهاخو شهانون      

 داری در سه منطقه مورد مطالعه وجود ندارد.تفاوت معنی

 

 شیدام سرا  و آباد صیوات ید،یک در یستیز تنوع هایشاخو انسیوار هیتجز آزموننتایج  -2جدول 
Table 2. Results of Analysis of variance of biodiversity indices in Kilak, Salavat Abad and Sarab Qamish 

 F P میانگیس مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منابع خطا متغییر

   332/1 2 199/1 بیس گروه 

 922/1 191/1 911/1 111 111/11 داخ  گروه غنای مارگالف
   - 111 121/11 مجموع 

   111/1 2 139/1 بیس گروه 
 311/1 133/1 111/1 111 111/11 داخ  گروه غنای منهین 

   - 111 193/11 مجموع 

   211/1 2 221/1 بیس گروه 

 1 131/11 112/1 111 191/12 داخ  گروه یکنواختی
   - 111 111/9 مجموع 

   323/1 2 111/1 بیس گروه 
 119/1 121/2 111/1 111 311/19 داخ  گروه تنوع سیمپسون

   - 111 911/13 مجموع 

   233/1 2 311/1 بیس گروه 
 111/1 192/2 111/1 111 123/12 داخ  گروه تنوع شانون

   - 111 912/11 مجموع 
 

ای در سهه منطقهه   تنوع و یکنواختی گونه های غنا،شاخو
شماره مورد مطالعه محاسبه گردید که نتایج آن بصورت شک  

 شههود طههور کههه مشههاهده مههیارایههه شههده اسههت. همههان (3)
های غنهای منهینه  و تنهوع شهانون و سیمپسهون و      شاخو

ای در منطقه سرا  دامیش بیشهتریس مقهدار و   یکنواختی گونه
 در منطقه صیوات آباد کمتهریس مقهدار را بهه خهود اختصهاص      

اند. شاخو غنای مارگالف در کیید بیشتریس و در سرا  داده
 .شودریس درصد را شام  میدامیش کمت
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= عدم وجود ns) انکسد آزمون از استفاده با شیدام سرا  و آباد صیوات ید،یک در یاهیگ پوشش هایشاخو سیانگیم سهیمقا -3شک  
 (درصد 11احتمال دار در دار، ** تفاوت معنیتفاوت معنی

Figure 4. Comparison of mean vegetation indices in Kilak, Salavat Abad and Sarab Qamish using Duncan test (ns = 
Not significant, ** Significant difference in 99% probability level) 

 

ای تنوع و یکنهواختی گونهه  های غنا، مقایسه آماری شاخو
درصههد در  2داری در دو کههاربری مطالعههاتی در سههطر معنههی

دههد کهه   نشان میاریانس ست. نتایج آنالیز وآمده ا (9جدول )
های غنا )مارگالف، منهین ( و تنوع )سیمپسهون،  بیس شاخو

 درصههد 2شههانون( در مرتههع و دیمههزار رههها شههده در سههطر   
(12/1>p) داری وجههود دارد امهها در شههاخو  اخههتالف معنههی

داری اخهتالف معنهی    (<12/1p)درصد  2یکنواختی در سطر 
 وجود ندارد.

 

 شده رها مزارید و مرتع یکاربر دو در یستیز تنوع هایشاخو انسیوار هیتجز آزموننتایج  -9جدول 
Table 3. Results of Analysis of variance of biodiversity indices in rangeland and abandoned dryland  

 F P میانگیس مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منابع خطا متغییر

   921/3 1 921/3 بیس گروه 
 111/1 111/11 911/1 111 111/12 داخ  گروه ای مارگالفغن

   - 111 121/11 مجموع 

   111/1 1 111/1 بیس گروه 

 111/1 111/11 119/1 111 311/11 داخ  گروه غنای منهین 
   - 111 193/11 مجموع 

   191/1 1 191/1 بیس گروه 
 121/1 112/2 111/1 111 129/9 داخ  گروه یکنواختی

   - 111 111/9 موعمج 

   221/1 1 221/1 بیس گروه 

 1 191/11 113/1 111 111/19 داخ  گروه تنوع سیمپسون
   - 111 911/13 مجموع 

   112/1 1 112/1 بیس گروه 
 1 111/21 112/1 111 221/13 داخ  گروه تنوع شانون

   - 111 912/11 مجموع 

 
ی در دو کهاربری  اتنوع و یکنواختی گونهه  های غنا،شاخو

مرتع و دیمزار رها شده محاسبه گردید که نتهایج آن بصهورت   
 طهور کهه مشهاهده    ارایه شهده اسهت. همهان   ( 2شماره ) شک 

های غنای مارگالف و منهین ، تنوع شانون و شود شاخومی
ای در مرتهع بیشهتریس مقهدار را    سیمپسون و یکنواختی گونهه 

 اند.داده نسبت به اراضی رها شده به خود اختصاص

 مارگالف منهینگ یکنواختی شانون سیمپسون

 درصد ۵عدم اختالف معنی دار در سطح   nsدرصد،  ۵اختالف معنی دار در سطح *

 سراب قامیش صلوات آباد کیلک

ns 

ns 
** 

ns 

** 

1/9 

2/2 

1/2 

2/1 

1/1 

2/1 

1/1 
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 دانکس آزمون از استفاده با شده رها مزارید و مرتع یکاربر دو در یاهیگ پوشش هایشاخو سیانگیم سهیمقا -2شک  
Figure 5. Comparison of mean vegetation indices in rangeland and dryland using Duncan test 

 

 های معرف نتایج حاص  از آنالیز گونه
ههای معهرف کهه بها اسهتفاده از      از آنالیز گونه نتایج حاص 
انجام شد، نشان داد  PC-ORD افزار در نرم کارلوآزمون مونت
 ,Achillea mellefolium Astragalus  ههای،  کهه گونهه  

gossypinus ،Astragalus mollis ،Bromus 
tomentellus ،Bunium persicum ،Centaurea iberica ،

Dactylis glomerata ،Erodium ciconium ،Festuca 
ovina ،Linum usitatissimum ،Lolium sp ،Minuartia 

meyeri ،Myosotis sylvatica ،Nigella sativa ،

Onobrychis scrobiculata ،Silene caesarea، Stachys 

inflata  می باشند بهه طهوری   معرف و شاخو کاربری مرتع
 Viciaهای هکه در اراضی رها شده یافت نشدند، همچنیس گون

variabilis ،Taeniatherum crinitum،Rununculus sp. ،
Sanguisorba minor ،Heteranthelium piliferum ،

Euphorbia sp. ،Centaurea cyanus ،Carum carvi ،
Cardinia orientalis ،Boissiera squarrosa   شهاخو و

 .رها شده می باشند انحصاری اراضی

 

 شده رها مزارید و مرتع یکاربر دودر  (ISA)های شاخو ونهنتایج آنالیز گ -3جدول 
Table 4. Results of Index Species Analysis (ISA) in both rangeland and abandoned dryland  

P * S.Dev Mean Indicator Value گونه گیاهی کاربری 

1131/1  29/1  2/3  1/1  Achillea mellefolium مرتع 

1111/1  29/1  1/13  1/21  Astragalus, gossypinus مرتع 

1111/1  11/1  1/2  1/11  Astragalus mollis مرتع 

1111/1  92/2  9/12  3/21  Boissiera squarrosa دیمزار 

1111/1  13/2  9/21  9/12  Bromus tomentellus مرتع 

1111/1  11/1  1/1  1/11  Bunium persicum مرتع 

1191/1  11/1  3/1  1/11  Cardinia orientalis دیمزار 

1111/1  91/1  1/9  1/1  Carum carvi دیمزار 

1191/1  23/1  3/9  1/1  Centaurea cyanus دیمزار 

1111/1  91/1  3/3  1/11  Centaurea iberica مرتع 

1321/1  12/1  1/2  1/2  Dactylis glomerata مرتع 

1191/1  19/2  1/1  1/12  Erodium ciconium مرتع 

1991/1  29/2  2/13  1/11 یمزارد   Euphorbia sp. 

1111/1  12/2  2/21  Festuca ovina مرتع 11 

1111/1  91/9  2/93  1/21  Heteranthelium piliferum دیمزار 

1191/1  11/1  1/2  1/12  Linum usitatissimum مرتع 

1121/1  12/1  1/1  1/19  .Lolium sp مرتع 

1111/1  31/1  1/3  1/1  Minuartia meyeri مرتع 

11311/1  91/1  1/9  1/1  Myosotis sylvatica مرتع 

1111/1  11/1  1/1  1/12  Nigella sativa مرتع 

1391/1  1 1/2  1/2  Onobrychis scrobiculata مرتع 

1111/1  11/1  1/2  2/11  .Rununcul sp دیمزار 

1211/1  12/1  1/9  1/1  Sanguisorba minor دیمزار 

1121/1  91/1  3/3  1/11  Silene caesarea مرتع 

1121/1  92/2  1/11  3/22  Stachys inflata مرتع 

1111/1  22/9  91 1/11  Taeniatherum crinitum دیمزار 

1121/1  21/1  2/3  Vicia variabilis دیمزار 11 

.               شوند گونه شاخو شناخته می 12/1کوچکتر از  Pهای با ارزش عددی  گونه: *

 مارگالف منهینگ یکنواختی شانون سیمپسون

 درصد ۵عدم اختالف معنی دار در سطح   nsدرصد،  ۵اختالف معنی دار در سطح *
 مرتع  دیمزار

* 
ns 

* 

* 

* 
1/9 

2/2 

1/2 

2/1 

1/1 

2/1 

1/1 
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 68......................... ................................................................. ؽْزعتاى عٌٌذجؽذُ ّودَار در  در دٍ وارتزی هزتغ ٍ دیوشار رّا ای گًَِهمایغِ تزویة ٍ تٌَع 
 

تزداری ؽذُ در عِ هٌغمِ ویله، ّای ًوًَِ همایغِ گًَِ
ای در فلَات آتاد ٍ عزاب لاهیؼ ًؾاى داد وِ تزویة گًَِ

دٍ وارتزی هزتغ ٍ دیوشار رّاؽذُ تغییز ًوَدُ وِ ّوزاُ تا 
ّای افیل هزتؼی ٍ پیذایؼ گیاّاى هْاخن ٍ  حذف گًَِ

ٌِ ( در ایي سهی8ًاهزغَب تَدُ اعت، ایلَى ٍ ّوىاراى )
تاؽذ وِ گشارػ وزدًذ ایي ٍضؼیت تیاًگز ایي هَضَع هی

اًذ ٍ ًاپذیذ دیوشارّا تحت فؾار ؽخن ٍ تخزیة لزار گزفتِ
ّای هزتؼی در اراضی تثذیل ؽذُ هوىي اعت تِ ؽذى گًَِ

ایي دلیل تاؽذ وِ ؽزایظ ادافیىی ایداد ؽذُ تزای ایي 
هؼتمذًذ ( 6ٍ ّوىاراى ) واعتالًَط تاؽذ.گیاّاى هٌاعة ًوی

تَاًذ در ّا در اراضی سراػی هیظَْر یا ًاپذیذ ؽذى گًَِ
ارتثاط تا خقَفیات سیغتی گیاّاى، لاتلیت دعتزعی تِ هٌاتغ 

ّای اوَلَصی غذایی ٍ اختالف تیي گیاّاى اس ًظز آؽیاى
( ًاهَفك تَدى خَاًِ سًی 3تاؽذ، ٍ ًیش آهَسگار ٍ ّوىاراى )

لیذ تذر وافی را، اس دالیل تذر تزخی گیاّاى ٍ ػذم تَاًایی تَ
ّا در تاًه تذر خان ٍ پَؽؼ گیاّی  ػذم حضَر تزخی گًَِ

ای دٍ تِ هٌظَر همایغِ تزویة گًَِ داًٌذ. عغح سهیي هی
وارتزی هزتغ ٍ دیوشار رّا ؽذُ در هٌاعك هغالؼاتی اس ؽاخـ
ّای تؾاتِ عَرًغَى ٍ خاوارد اعتفادُ ؽذ. همذار ػذدی ایي 

ّا در یه لزار دارد، سهاًی وِ توام گًَِّا تیي ففز ٍ ؽاخـ
ّا تزاتز تا یه خَاّذ دٍ هٌغمِ هؾاتِ تاؽٌذ همذار ایي ؽاخـ

(. ًتایح حافل 4دّذ )درفذ ؽثاّت را ًؾاى هی 100تَد وِ 
ّا ًؾاى داد وِ هٌغمِ فلَات آتاد ٍ عزاب اس ایي ؽاخـ

ووتزیي درفذ  تیؾتزیي ٍ 52/0ٍ  72/0لاهیؼ تِ تزتیة تا 
ؽذُ  ّای گیاّی تیي دٍ وارتزی هزتغ ٍ دیوشار رّاِ گًَِتؾات

ای تَاى ًتیدِ گزفت وِ تزویة گًَِاًذ. تٌاتزایي هیرا داؽتِ
عال( ٌَّس ًتَاًغتِ  30دیوشار عی هذت سهاى رّا ؽذى )

اعت تِ ؽزایظ لثل اس تغییز ٍ تخزیة تزعذ وِ در ایي اهز 
تاثیز گذار  تَاًذ ػَاهل هحیغی ٍ ؽیَُ ًادرعت هذیزیت هی

تاؽذ، تز ایي اعاط اراضی تثذیل ؽذُ تِ هذت سهاى تیؾتزی 
تزای تْثَد ٍضؼیت خَد ًیاس دارًذ. در ایي خقَؿ هحوذًضاد 

( تیاى وزدًذ وِ افشایؼ تثذیل ٍ تغییز وارتزی 26ٍ ّوىاراى )
ّای گیاّی ٍ  ای، گزٍُ هَخة تغییزات اعاعی در تزویة گًَِ

ؽذى  وِ پظ اس رّااعت، تغَریُ ای ؽذ ّای ػلَفِ تَلیذ گًَِ
ّای پَؽؼ گیاّی تِ ٍخَد  اراضی اگزچِ تغییزاتی در ٍیضگی

آهذُ اها ّوچٌاى تا پَؽؼ هزاتغ ّودَار فافلِ داؽت. پٌا 
( گشارػ وزدًذ وِ تز خالف تغیاری اس 29ٍ ّوىاراى ) اًگَلَ

ؽذى اراضی ػاهل افلی تؾزیح رًٍذ  ّا، عي رّا پضٍّؼ
عثیؼی خاًؾیٌی ًیغت ٍ ػَاهلی ّوچَى آب ٍ َّا ٍ هذیزیت 

گذار تاؽذ ٍ هذیزیت اراضی پظ اس  تَاًذ تأثیز اًغاًی هی
تَاًذ در تَسیغ فضایی تاًه تذر ٍ هیشاى  ّا هی ؽذى آى رّا

( ًیش 22ّوىاراى ) ٌٌٍذُ تاؽذ. ًتایح لَپش تخزیة تؼییي و
ّا تِ عثة خان ضؼیف ٍ  ًؾاى داد وِ در اثز رّا ؽذى دیوشار

عال( ٍ تغییز ٍ تحَالت ایداد ؽذُ ٍعؼت  25گذؽت سهاى )
سار افشایؼ یافتِ اعت، تِ ػثارت دیگز اراضی هزتؼی ٍ تیؾِ

سار تغییز ٍضؼیت  اراضی رّا ؽذُ تِ اراضی هزتؼی ٍ تیؾِ
ّای حافلِ تِ دلیل  سار اًذ، اها ٍضؼیت هزاتغ ٍ تیؾِ دُدا

ّای گذؽتِ ٍ ّوچٌیي  اضوحالل خان در عی وارتزی
ّای احتوالی در آیٌذُ ّوچٌاى تقَرت ضؼیف ٍ  خؾىغالی

( تز ایي تاٍرًذ وِ 19ؽىٌٌذُ اعت. خٌگدَ ٍ ّوىاراى )
تَاًذ عثة افشایؼ هذیزیت فحیح هزاتغ ؽخن خَردُ هی

زاتغ تِ عغحی تزاتز ٍ یا حتی تیؾتز اس هزاتغ تٌَع سیغتی ه
( هؼتمذًذ وِ 5ٍ ّوىاراى ) گزدد، ّوچٌیي وارٍالَهزخغ 

تَاًذ هَخة تاسعاسی پَؽؼ  ّا هی هتَلف وزدى تخزیة
ؼ سهیي عی رًٍذ تَالی ثاًَیِ گیاّی، پَیایی ٍ تْثَد پَؽ

ّای غٌا ٍ تٌَع در دٍ وارتزی  ًتایح حافل اس ؽاخـؽَد. 
دیوشار رّا ؽذُ اختالف هؼٌاداری را ًؾاى داد، ٍ هزتغ ٍ 
ّای غٌا )هارگالف ٍ هٌْیٌگ( ٍ تٌَع )عیوپغَى ٍ  ؽاخـ

ؽاًَى( در اراضی رّا ؽذُ دارای همادیز ووتزی ًغثت تِ 
هزاتغ ّودَار تَدًذ، تٌاتزایي ػاهل تغییز وارتزی رٍی تٌَع ٍ 

 در ًیش یىٌَاختی ؽاخـ. ای تأثیز گذار تَدُ اعت غٌای گًَِ
 اس تغیاری سیزا داد، ًؾاى را ووتزی همذار ؽذُ تثذیل اراضی

 تَسیغ تَدًذ، غالة ؽذُ تثذیل اراضی در وِ یىغالِ ّایًَِگ
 پزاوٌؼ ٍ یىٌَاختی واّؼ عثة اهز ایي ٍ ًذاؽتٌذ هٌاعثی
در ایي سهیٌِ لی ٍ ّوىاراى . تَد ؽذُ تثذیل اراضی در گیاّاى

فالت تثت ؽزلی در دِّ ( گشارػ وزدًذ وِ در هٌغمِ 21)
ای تِ عزػت  اٍل رّاعاسی اراضی سراػی، تٌَع ٍ غٌای گًَِ

عال پظ اس رّاعاسی  18ای  افشایؼ ٍ حذاوثز غٌای گًَِ
اعت، ٍلی پظ اس آى تا افشایؼ سهاى  اراضی سراػی اتفاق افتادُ

اعت. ّوچٌیي  ای واّؼ پیذا وزدُ رّاعاسی، غٌای گًَِ
ای وِ در ادیؾای غزتی  هغالؼِ ( عی16ّاریپال ٍ ّوىاراى )

ّای غٌا،  ٌّذٍعتاى اًدام دادًذ، گشارػ وزدًذ وِ ؽاخـ
 ؽذى اراضی، رًٍذ رٍ ّا تا افشایؼ عي رّا تٌَع ٍ فزاٍاًی گًَِ
اًذ ٍ آى را تیاًگز تَالی ثاًَیِ داًغتٌذ.  تِ افشایؾی داؽتِ

عال اٍل رّا ؽذى سهیي،  15ؽاخـ یىٌَاختی ًیش در 
ّا ًؾاى داد پظ اس  اعت. هغالؼِ آى ر را داؽتِتاالتزیي همذا

ّای وؾاٍرسی، خاًؾیٌی ثاًَیِ در هشارع  رّا وزدى فؼالیت
اًذ. ایلَى ٍ ّوىاراى  ظاّز ؽذُ ٍ گیاّاى تَهی تاسعاسی ؽذُ

ای اس تیپ هزتؼی تِ ( اػالم وزدًذ وِ تٌَع ٍ غٌای گ10ًَِ)
ّا داری داؽتِ اعت. آىاراضی سراػی هداٍر واّؼ هؼٌی

ّای سراػی تز رٍی اراضی هزتؼی هؼتمذًذ وِ گغتزػ فؼالیت
تَاًذ واّؼ تٌَع ٍ تغییز در تزویة گیاّی را تِ دًثال هی

 تٌَع ًیش اػالم وزدًذ وِ( 12) ّوىاراى ٍ داؽتِ تاؽذ. غالهی
 یافتِ واّؼ ؽذیذاً دیوشار تِ هزتؼی اراضی تثذیل تا سیغتی

 تٌَع ّایؽاخـ عال 12 اس پظ ّادیوشار عاسی رّا تا اها
 هزتؼی اراضی تا داریهؼٌی اختالف عیوپغَى ٍ ٍیٌز ؽاًَى

 ٍ هارگالف ّایؽاخـ ًیش ایگًَِ غٌای ًظز اس. ًذاؽتٌذ
یافتٌذ. ؽیزهزدی  واّؼ اراضی وارتزی تغییز اثز در هٌْیٌگ

( ًیش ًتایح هؾاتْی داؽتٌذ. ایؾاى تغییزات 31ٍ ّوىاراى )
سار ٍ ػلفشار تزرعی  تیپ تَتِ ؽاخـ پَؽؼ گیاّی را در دٍ

وزدًذ ٍ گشارػ وزدًذ وِ ووتزیي همذار ؽاخـ تٌَع 
ٍیٌز ٍ ؽاخـ غٌای هارگالف در ّز دٍ تیپ -ای ؽاًَى گًَِ

عال  5عاسی ووتز اس  هتؼلك تِ اراضی سراػی تا عي رّا
ّای تٌَع ٍ غٌای  ّا ًؾاى داد وِ ؽاخـ اعت. ًتایح آى تَدُ
عال  25تا  15عاسی  تا تاسُ سهاًی رّاسار  ای در تیپ تَتِ گًَِ

عال رًٍذ  15تا  5عاسی  ٍ در تیپ ػلفشار تا تاسُ سهاًی رّا
افشایؾی ٍ پظ اس آى تا افشایؼ سهاى رّاعاسی اراضی سراػی 

( 30رًٍذ واّؾی داؽتِ اعت. ّوچٌیي رحواًی ٍ ّوىاراى )
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  9 

 

گیهری یکنهواختی بهرای    ههای انهدازه  بیان کردند که شهاخو 
دهد و عیت ایهس  های رها شده مقدار باًیی را نشان می دیمزار

ی فرصت طیب های گندمی یکسالهامر را جایگزیس شدن گونه
های انبوهی سایر گونه ها در اثر کاهشدانستند. زیرا ایس گونه

 اند. گیاهی، افزایش فراوانی نسبی داشته
های شاخو نیهز نشهان داد کهه    نتایج حاص  از آنالیز گونه 
 و Bromus tomentellus ،Festuca ovinaهایی مانند  گونه

Stachys inflata  ای، گیاهانی چندسهاله بها ارزش عیوفهه   که
ه هایی همچون حفاظتی و دارویی هستند، شاخو مرتع و گون

Heteranthelium piliferum، Taeniatherum 

crinitum  وCardinia orientalis  ،کههه گیاهههان مهههاجم
ای کم هسهتند، شهاخو اراضهی    و با ارزش عیوفه IIIکالس 

( در رابطهه  11تبدی  شده بودند. مطالعات غالمی و همکاران )
های شاخو پوشش گیهاهی نشهان داد کهه ههر      با آنالیز گونه

های شهاخو و انحصهاری بودنهد،     ام از مناطق دارای گونهکد
های شاخو همراه با ناپدید شدن برخهی از   ایس تغییر در گونه

های فرصت طیهب در   های مرتعی و در مقاب  ظهور گونه گونه
های موجهود   چنیس تفاوت است، هم منطقه دیمزار رهاشده بوده

ان ای پوشش گیهاهی نشه   های شاخو و ترکیب گونه در گونه
هایی ماننهد تغییهر کهاربری اراضهی      داد که تخریب و آشفتگی

باشهند. ایهس آشهفتگی و     هها مهی   تریس عام  ایهس تفهاوت   مهم
ای موجود در پوشش گیاهی را به سهمت   تخریب، ترکیب گونه

بها   های غیرخوشخوراک، مهاجم و سمی تغییر داده است. گونه
ای گونهه  توجه به نتایج ایس تحقیق ترکیب گیاهی، غنا و تنوع

در اراضی تبدی  شده تغییر و کاهش یافته است، ایس وضهعیت  
های مرتعی را بهه خطهر   تواند سالمت و پایداری اکوسیستم می

انداخته و به طورکیی سبب از دست رفتس تنوع زیستی گهردد،  
تریس ابزاری  بنابرایس شناخت چگونگی ودوع ایس تغییرات، مهم

برداری اصولی از مراتع بوده  رهبرای اتخاذ تدابیر مدیریتی در به
که دستیابی به راهکارهای عمیی و عیمی بهینه برای مدیریت 

 (.93سازد ) تر در آن را ممکس می صحیر
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Abstract 
     Change of rangeland land use is one of the most important threats to rangeland ecosystems 
that this degradation and change can affect the components of ecosystems. The purpose of this 
study was to investigate the effect of land use change and compare plant composition and 
diversity in abandoned rangelands and drylands of three areas of Kilk, Salavat Abad and Sarab 
Qamish, Sanandaj. For this purpose, in each use, 3 transects with a length of 100 meters were 
randomly placed in the area and 10 plots of one square meter with a distance of 10 meters were 
selected on each transect, which a total of 180 plots were harvested. In each plot, the percentage 
of coverage related to any measurement was recorded and recorded. Indices related to richness, 
diversity and uniformity were calculated using PAST software. In order to statistically compare 
each of the parameters, one-way analysis of variance and Duncan's test were used in SPSS 
software. The results showed that out of 116 identified species, 61 species were common in the 
two uses and 37 species were found only in rangelands and 18 species were found only in 
converted lands. The palatable and perennial species Festuca ovina and Stachys inflata were the 
index of rangeland lands, and the annual and invasive species Heteranthelium piliferum and 
Taeniatherum crinitum were the index of abandoned drylands. The results showed that there 
was a significant difference between the indices of richness and diversity in the two uses, but 
this difference was not significant in the uniformity index. In general, the results showed that 
changing the use of pastures to agricultural lands has reduced the richness and diversity of 
species in these lands and agricultural activities on rangeland ecosystems can change the 
composition of species, the invasion of annual grasses and reduce valuable rangeland plants and 
forage in the wake of have. 
 
Keywords: Degraded rangelands, Land use change, Species diversity, Vegetation composition, 
                    Sanandaj city 
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