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  پژوهشي تحقيقات حمايت و حفاظت جنگلها و مراتع ايران-دو فصلنامه علمي
 )1394(، 20- 33، صفحه 1شماره  13جلد 

 

  درختان بلوط با استفاده از مدل رگرسيون لجستيك زوال بيني يشپبررسي و 
  )ايالم -بيوره ملكشاهي هاي جنگل: مطالعه موردي(

  
   4اميد كرمي و 3نژاد كني ، مريم2*زاده ميرزايي ، وحيد1مهدوي علي

  ، دانشگاه ايالم جنگلعلوم گروه  ،ياردانش -1
  vahidmirzaei6764@gmail.com: داري، دانشگاه ايالم، پست الكترونيك آموخته كارشناسي ارشد جنگل نويسنده مسئول، دانش  -*2
  طبيعي ساري داري، دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع دانشجوي دكتري جنگل -3
 داري، دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  دانشجوي دكتري جنگل -4

  
 18/03/94:تاريخ پذيرش  23/05/93: تاريخ دريافت

  
  چكيده

حمالت  كه طوري شده است به وژيك درختان بلوطسبب ضعف فيزيولهاي اخير و نفوذ ريزگردها  هاي ناشي از خشكسالي تنش    
عوامل فيزيوگرافي  تأثيرارزيابي  براي .ه استشدهاي زاگرس  زا منجر به خشكيدگي درختان بلوط در جنگل عوامل بيماري حشرات و

هاي بيوره شهرستان  شكل زمين، تراكم پوشش جنگلي و خاك منطقه بر ميزان و پراكنش خشكيدگي درختان بلوط در جنگل
هكتار با استفاده از  540به مساحت  يا نمونه  قطعهمنظور در  بدين .گرسيون لجستيك استفاده شدملكشاهي در استان ايالم از مدل ر

سپس با استفاده از اين نقاط و مدل رقومي ارتفاع منطقه  .شدياب جهاني اقدام به برداشت موقعيت درختان خشكيده  سيستم موقعيت
طح دريا، جهت شيب و درصد شيب، تراكم پوشش جنگلي و خاك منطقه هاي درختان خشكيده بلوط، ارتفاع از س مطالعه نقشه مورد
كه   طوري درك ارتباط هر يك از عوامل با خشكيدگي درختان بلوط از مدل رگرسيون لجستيك استفاده شد، به براي .شدتهيه 
غير وابسته وارد مدل رگرسيوني عنوان مت  عنوان متغير مستقل و نقشه موقعيت درختان خشكيده بلوط به شده به هاي عوامل ذكر نقشه
هاي جنوبي و غربي و افزايش تراكم پوشش  نتايج حاصل از مدل نشان داد كه با افزايش ارتفاع از سطح دريا و در جهت .شدند

نهايت  در. يابد جنگلي و در مناطق با عمق كم خاك و افزايش درصد شيب منطقه ميزان و پراكنش درختان خشكيده بلوط افزايش مي
از متغيرهاي مستقل و نقشه كنوني موقعيت درختان خشكيده، نقشه احتمال خشكيدگي درختان بلوط در آينده  يك هر تأثيراساس  بر

  .تهيه شد

  .، رگرسيون لجستيك، عوامل فيزيوگرافي، ملكشاهي، ايالمدرختان سرپاي خشك :كليدي هاي واژه
  

  مقدمه
 6ناحيه رويشي زاگرس، با مسـاحت حـدود    هاي جنگل

هـاي ايـران را بـه     درصد از سطح جنگل 41 ،ميليون هكتار

اي و ابراهيمـي رسـتاقي،    جزيـره (است داده خود اختصاص 
ــوط  )1382 ــانواده ) Quercus(جــنس بل  Fagaceaeاز خ
گونـه در   1000جـنس و   هشـت اين خـانواده داراي  . است
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گونـه   600سرتاسر دنيا بوده كه جـنس بلـوط بـا بـيش از     
در  ).Coombs, 1999( دهد ميتشكيل جنس را  ترين بزرگ
گونـه   تـرين  فـراوان و  تـرين  مهـم زاگرس بلـوط   هاي جنگل

درختي است بزرگ ) Q. brantii(بلوط ايراني  .درختي است
و تنهـا   متـر  20متر، گاهي تا  هشتبا ارتفاع متوسط حدود 

گونه بلوط موجود در سه استان ايالم، كهگيلويه و بويراحمد 
بلوط در معرض  هاي جنگل). 1373 فتاحي،(و فارس است 

تغييـر كـاربري اراضـي، قطـع     : تهديدات متعددي قـرار دارد 
عمدي و غيرعمـدي و   هاي سوزي آتشدرختان، چراي دام، 

همه از عوامـل اصـلي تخريـب در     ها بيماري و تهاجم آفات
 از ).1391، نام بي( آيند مياكوسيستم جنگلي زاگرس بشمار 
ه تـا ايـن   شـد تـان، موجـب   سوي ديگر عدم زادآوري درخ

در چنـين  . پير سوق داده شـوند  هاي جنگل سوي به ها جنگل
، پايين آمدن سطوح پوشش تاجوضعيتي، كاهش تراكم حجم 

، افـزايش  ها سيالبگياهي و جانوري، وقوع  هاي گونهتنوع 
و غبارهـا، كـاهش يـافتن     ريزگردهادماي هوا، وقوع پديده 

 هـاي  آبذخيـره   ذخيره نزوالت جوي كـه منجـر بـه اُفـت    
اين منـاطق را بـا وضـعيت     هاي جنگلزيرزميني شده است، 

را در مواجهـه بـا    ها آن پذيري ضربهو  كردهدشواري مواجه 
درختي  ومير مرگ. استده كرمحيطي چندين برابر هاي  تنش

در پـي وقـوع تغييـرات     اغلـب مهمي است كه  هاي پديدهاز 
حـدود دو قـرن    از. شود مييا تشديد  پيداكردهاقليمي ظهور 

دنيا بـا ايـن چـالش بـزرگ مواجـه       هاي جنگلپيش اغلب 
بلوط دنيا به مسـئله حـادي    هاي جنگلدر  ويژه بهكه  اند شده
 ,Starkey et al و Kabrick et al., 2008(است  شده  تبديل

سـازوكاري بـراي    عنـوان  بـه درختي هم  ومير  مرگ )1988
تغيير ساختار و  عنوان بهرهاسازي كربن و مواد غذايي و هم 

تركيب جنگل، نقش كليدي در تحوالت اساسي و ساختاري 
). Franklin et al, 1987( كند مي ايفاجنگلي  هاي اكوسيستم
ــأ ــان  منش ــابودي درخت ــوده و در   ن ــف ب ــوع و مختل ، متن

 هـاي  تركيبجنگلي مختلف عوامل مختلف با  هاي اكوسيستم
 رنـد گذا مـي  تـأثير متفاوت بر پيدايش و شدت و ضـعف آن  

)Guarin & Taylor, 2005  وLinares et al, 2010.( 
ضعف فيزيولوژيك درختان بلوط شـرايط را بـراي بـروز و    

 طلب فرصتي ها بيماريخاصي از آفات و  هاي گروهطغيان 
و بيمـاري نوظهـور در    هـا  پديدهمهيا كرده و نتيجه آن بروز 

كـه خشـكيدگي و زوال بلـوط در     جنگلي است هاي عرصه
 بـر اسـاس  . غرب يكـي از پيامـدهاي آن اسـت    هاي جنگل

 هـاي  اسـتان در  بيشتر شده آلودهآخرين آمار موجود مناطق 
ايالم، فارس، لرسـتان، كرمانشـاه، چهارمحـال و بختيـاري،     

آمـار  . كهگيلويه و بويراحمد و خوزستان پراكنش يافته است
مذكور نشان از بحراني بودن سـطح   هاي استاندر  شده اعالم

ــي(بلــوط دارد  هــاي جنگــلاز  اي گســترده ــام ب ). 1391، ن
 بينـي  پـيش دائمـي و جديـد آلـوده و     هـاي  كانون شناسايي

 ترين اساسيكه در خطر اين معضل هستند يكي از  هايي مكان
اجرايي و تحقيقـاتي   هاي دستگاه هاي فعاليت ترين ضروريو 

واقع در منطقه رويشـي   هاي استاناز ميان  كه طوري به .است
خشـكيدگي درختـان بلـوط در     نظـر  ازن ايالم زاگرس استا

خشكيدگي درختان  ).1391، پيري(شرايط بحراني قرار دارد 
بلوط در استان ايالم در پارك جنگلي چغاسبز و تنگه داالب 

شهرستان ملكشاهي در حـال افـزايش بـوده و     هاي جنگلو 
ذيربط شـده   مسئوالننشينان و   ايجاد نگراني در جنگل باعث
  .است

در ساير نقاط دنيا نشان داد كه  شده انجامات مطالع
يكنواخت اتفاق  طور به ها جنگلدرختان در سطح  ومير مرگ
فرق  باهممختلف توپوگرافيك  هاي موقعيتو در  افتد نمي

 )Stephenson, 1990و  Guarian & Taylor, 2005(دارد 
.Elliot & Swank (1994) يها جنگلر پژوهشي د طي 

در  ومير مرگالي نتيجه گرفتند كه ميزان غرب كاروليناي شم
همچنين . جوامع درختي مختلف بلوط باهم تفاوت دارد
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در  اغلبدرختي موردمطالعه،  هاي گونهبراي تمام  ومير مرگ
) متر سانتي 10كمتر از  ينهبرابرسقطر (طبقات قطري پايين 

در تحقيقي در  Shaw et al. (2005) .است داده روي
  بين اي رابطهاز  متحده اياالتي جنوب غرب هاي جنگل
و شاخص تراكم درخت ) Pinus edulis(كاج  ومير مرگ

طي تحقيقي  2007و همكاران در سال  Nelson .خبر دادند
 هاي كانونكاج بريتيش كلمبيا نشان دادند كه  هاي جنگلدر 

در محدوده  خوار چوب هاي سوسكآلودگي درختان به 
 هاي جهتريا و متر از سطح د 1000- 800ارتفاعي 
 و  Negran.يي جنوبي و غربي بيشتر بوده استجغرافيا

نتيجه گرفتند كه ارتفاع از  پژوهشيطي ) 2009(همكاران 
و درختان  ومير مرگسطح دريا و تراكم توده بر الگوهاي 

 .دارند داري معني تأثير خوار چوب هاي سوسكپراكنش 
Greenwood & Weisberg  در نتايج  2008در سال

 ويژه بهقيقي ابراز داشتند كه خصوصيات ساختاري توده، تح
 .Floyd et al.تراكم درختان با ظهور آفت رابطه مثبت دارد

غربي  جنوب هاي جنگلخود در  مطالعه در نتايج  (2009)
درختي در نقاط مختلف  ومير مرگكه  بيان كردندآمريكا 

 در) 1390(پور وهمكاران  حمزه .جنگل به يك اندازه نيست
بررسي مقدماتي خشكيدگي درختان بلوط ايراني در 

دشت برم كازرون نتيجه گرفتند كه بيشترين تعداد  هاي جنگل
زاد بوده و در طبقه  شاخه) درصد 3/58(درختان خشكيده 

همچنين . شوند ميديده ) سانتيمتر 25تا  15(ميان قطر 
ميزان ( چهاربيشترين تعداد درختان خشكيده در طبقه 

) 1390(حسيني . قرار دارند) درصد 75يشتر از خشكيدگي ب
 خوار چوب هاي سوسكبه بررسي ميزان آلودگي درختان به 

بلوط  هاي جنگلو ارتباط آن با شرايط رويشگاهي در 
ايراني در استان ايالم پرداخت، نتايج تحقيق وي نشان داد 
كه عوامل توپوگرافيك و خصوصيات توده بر ميزان آلودگي 

 كه طوري به. دارندتأثير خوار چوب هاي سكسودرختان به 

متر  1700- 2000بيشترين ميزان آلودگي در طبقه ارتفاعي 
و  شدجغرافيايي جنوب مشاهده  در جهتاز سطح دريا و 

   .شيب منطقه با ميزان و شدت آلودگي ارتباطي ندارد
ارزيابي ميزان خشكيدگي درختان  پژوهشهدف اين 

، خاك و تراكم فيزيوگرافيعوامل  تأثيرجنگلي بلوط تحت 
با  خشكيدگي بلوط بيني پيشو ارائه نقشه  پوشش جنگلي

 هاي جنگلدر استفاده از مدل آماري رگرسيون لجستيك 
  .استبلوط بيوره شهرستان ملكشاهي در استان ايالم 

  
  ها روشمواد و 

  موردمطالعهمنطقه 
بلوط  هاي جنگلقسمتي از  در موردمطالعهمنطقه جنگلي 

هكتار در شهرستان ملكشاهي در  540ا مساحت بيوره ب
اين منطقه جنگلي در مجاورت . است شده واقعاستان ايالم 

شرقي  جنوب -غربي شهر اركواز ملكشاهي با گسترش شمال
موقعيت  ازنظر. امتداد دارد كبيركوهجنوب كوه معروف  تاو 

 46ثانيه تا  38دقيقه و  30درجه و  46 بين جغرافيايي
 19درجه و  33و ثانيه طول شرقي  23قيقه و د 40درجه و 
ثانيه عرض  52دقيقه و  26درجه و  33تا  ثانيه 49دقيقه و 
درجه  15متوسط دماي ساالنه آن . است شده واقعشمالي 

ميليمتر  320سانتيگراد و متوسط بارندگي ساالنه در منطقه 
حداقل و حداكثر ارتفاع منطقه مورد ). 1390، نام بي(باشد  مي
. متر از سطح درياست 1720و  1350ترتيب  العه بهمط

جز جوامع جنگلي مناطق خشك و  عمدتاًهاي منطقه  جنگل
زاگرس بوده و تيپ غالب جوامع  هاي كوه رشتهخشك  نيمه

ميزان . مناطق گونه بلوط ايراني است بيشترجنگلي در 
هاي نيمه انبوه  در منطقه بيوره كه داراي جنگل پوشش تاج
پوشش بر  تاجميزان  تأثيردرصد است و  75تا  50بين  است

مشاهده  وضوح بهكاهش فرسايش خاك در عرصه جنگل 
  .)1386نام،  بي( دشو مي
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  در كشور و استان ايالم مطالعه موردموقعيت منطقه  -1شكل 

  

  هاي مورداستفاده داده
 1:50000توپوگرافي با مقياس   در اين پژوهش از نقشه   

توسط سازمان جغرافيـايي   شده تهيه 1375مربوط به سال 
و  )DEM(نيروهاي مسلح براي ايجاد مدل رقومي ارتفاع 

هاي رقومي ارتفاع از سطح دريا، جهـت   چنين تهيه داده هم
از نقشه  همچنين ؛ وشدو درصد شيب منطقه استفاده  شيب

اجزا واحد اراضي حوضه آبخيز شهر ملكشاهي با مقيـاس  
عمـق خـاك و نيـز از نقشـه      براي تهيـه نقشـه   1:50000

ــهر    ــز ش ــدرولوژيكي خــاك حوضــه آبخي ــدهاي هي واح
 يواحــدهابررســي نفوذپــذيري آب در  بــرايملكشــاهي 

توسـط سـازمان جهـاد     هـا  نقشـه اين  ؛شداراضي استفاده 
همچنين از تصـوير  . بودند شده تهيهكشاورزي استان ايالم 

 OLIسـنجنده   8 مربوط بـه مـاهواره لندسـت    يا ماهواره
تهيه نقشـه تـراكم    براي 1393 تيرماه 31 به تاريخ مربوط

  .شدپوشش جنگلي استفاده 

  تهيه نقشه مدل رقومي ارتفاع
در  موردمطالعهنقشه توپوگرافي مربوط به منطقه  ابتدا   

و شده  زمين مرجع Arc GIS 10.2افزار  محيط نرم

هاي توپوگرافي رقومي كرده و  را از نقشه  هاي ميزان منحني
منطقه با ساختار رستري از نقشه توپوگرافي  DEMنقشه 

  .وجود آمدب برداري رقومي شده
  

  هاي اصلي فيزيوگرافي هاي مشخصه تهيه نقشه
و ارتفاع از سطح دريا، از شيب هاي شيب، جهت  نقشه    

بندي  با كالسه. روي مدل رقومي ارتفاع منطقه به دست آمد
 100ت مدل رقومي ارتفاع به طبقا )Reclassify( مجدد
براي تعيين . شد طبقه تهيه 4، نقشه طبقات ارتفاعي در متري

خشكيدگي دقيق ارتباط احتمالي عامل شيب با پديده 
، 10-20%، 0-10% ،طبقه 5، نقشه شيب به درختان بلوط

. بندي شد درصد طبقه 40و بيشتر از  %40-30، %30-20
جهت اصلي  4شامل  طبقه 5به شيب همچنين نقشه جهت 

اراضي پست و و ) شمال، جنوب، شرق و غرب(يي جغرافيا
  .تهيه گرديد هموار

  
  تهيه نقشه موقعيت درختان خشكيده بلوط

درختان خشكيده منطقه موقعيت مكاني تهيه نقشه  منظور به   
اقدام به  GPSپس از تعيين محدوده منطقه با استفاده از 
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جنگل گردشي و آماربرداري صد در صد و برداشت موقعيت 
 540درختان خشكيده بلوط موجود در محدوده ي مكان

در سيستم  شده ثبتسپس اين نقاط  شد موردنظرهكتاري 
جهاني به رايانه انتقال داده شد و در محيط  ياب موقعيت

نقشه موقعيت درختان خشكيده  Arc GIS 10.2افزار  نرم
به ساختار  موردنظرتهيه شد، سپس نقشه  نقاط صورت به

  .شدرستري تبديل 
  

  تهيه نقشه اجزا واحد اراضي خاك
موجـود در   هـاي  دستورالعملبا توجه به استانداردها و    

 يكليه منـابع اراضـ  ) تحقيقات خاك و آبسسه ؤم(كشور 
 3تيـپ اصـلي و    9شكل ظاهري و فيزيوگرافي بـه   ازنظر

بـر   هـا  تيپكه هر يك از  شوند مي بندي تقسيمتيپ فرعي 
 و )اره و ليتولـوژي رخس(تقسيمات ژئومورفولوژي  اساس

به چنـد واحـد اراضـي    ) وبلندي پستيشيب و (توپوگرافي 
 شناسي سنگ بر اساسو هر واحد اراضي  گردند ميتقسيم 

بـه نـام    تـر  كوچكخاك و اقليم به اجزا  هاي محدوديتو 
در ). 1386، نـام  بـي ( شـوند  مـي اجزا واحد اراضي تقسيم 

  :شدند مشاهده زيرچهار واحد اراضي  موردمطالعهمنطقه 
  

  )H )Hills-2- 1اجزا واحد اراضي 
سنگريزه سطحي متوسط،  با عمق كمداراي خاك خيلي    

كند  ميسانتيمتر تغيير  35تا  5عمق خاك در اين اراضي از 
  ).1386، نام بي(

  H-2- 2اجزا واحد اراضي 
سنگريزه سطحي زياد، عمق  با عمق كمداراي خاك خيلي     

كند  ميتغيير  يمترسانت 15تا  5خاك در اين اراضي از 
  ).1386، نام بي(

  
  )T )Trraces-1- 1اجزا واحد اراضي 

عميق با سنگريزه سطحي متوسط تا  نسبتاًداراي خاك     
سانتيمتر تغيير  150زياد، عمق خاك در اين اراضي بيش از 

  ).1386، نام بي(كند  مي
  

  T-1- 2اجزا واحد اراضي 
يزه سطحي متوسط، عميق با سنگر نسبتاًداراي خاك     

سانتيمتر تغيير  150عمق خاك در اين اراضي بيش از 
  ).13863، نام بي(كند  مي

تخمـين روانـاب حاصـل از     بـراي يكي از فاكتورهايي كه 
هاي هيدرولوژيكي خـاك   ، گروهشود ارزيابي ميبارندگي 

ها شامل چهار گـروه   هاي هيدرولوژيكي خاك گروه .است
A ،B ،C و D ترتيـب داراي   ها به ز گروها يكهركه  است

توليــد روانــاب كــم، متوســط، نســبتاً زيــاد و زيــاد  تــوان
بـه   Aطوركلي شدت نفوذپـذيري از گـروه    باشند؛ و به مي

منطقـه  اجزا واحـد اراضـي    .يابد كاهش مي Dسمت گروه 
قرار  Bو  C هيدرولوژيكي خاك هاي گروهدر  موردمطالعه

 . دارند

  
  )1384مهدوي، ( هيدرولوژيكي خاك هاي روهگحداقل شدت نفوذ در  -1جدول 

 هايگروه
  هيدرولوژيكي خاك

شدت نفوذ به اينچ بر
  توانايي توليد رواناب  نوع خاك      ساعت

A كم سنگيقلوهشني و 3بيش از  
B 3-5/1 متوسط شني رسي-شني لومي  
C 5/1-5/0 زياد نسبتاً  لومي، لومي رسي داراي اليه سخت در عمق خاك  
D خيلي زياد  عمق كم هايخاكشور، سنگ، جاده آسفالت، بتون، هايخاكرسي، 5/0ازكمتر  
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تهيه نقشه تراكم پوشش جنگلي با استفاده از تصاوير 
  اي ماهواره

  تصحيح هندسي و ارتفاعي
منظور اعمال تصحيح هندسي بر روي تصوير سال  به    

ه نقط 32با استفاده از روش نقشه به تصوير تعداد  1393
ها  ها و آبراهه هاي وكتوري جاده كنترل زميني بر روي اليه

هاي توپوگرافي و همچنين نقاط مرجع  شده از نقشه استخراج
بر  ها آناستفاده شد و نقاط متناظر  GPSشده با  زميني ثبت

ناپارامتري روش نا بكارگيري روي تصوير تعيين شد پس از 
دسي با اي و حذف نقاط نامناسب، تصحيح هن چندجمله

نقطه كنترل زميني و ميزان خطاي ريشه ميانگين  25تعداد 
به دليل . انجام شدپيكسل  RMSE (29/0(مربعات 
بر صحت كيد أتمنظور  و همچنين به بودن منطقه كوهستاني

تصحيح ارتفاعي  برايباالي هندسي تصوير در اين پژوهش 
و برطرف كردن پديده ناشي از پستي و بلندي از روش 

به اين . شداستفاده ) Ortho Rectification(ارتو تصحيح 
، اطالعات منطقه) DEM(مدل رقومي ارتفاع منظور از 

نقطه كنترل زميني با پراكنش مناسب  20مداري سنجنده و 
گيري مجدد با روش  عمل نمونه. در سطح منطقه، استفاده شد

خطاي كه  شدنزديكترين همسايه بر روي تصاوير اعمال 
الزم به . دست آمد بهپيكسل  38/0ن مربعات ريشه ميانگي

ذكر است كه در تصحيحات هندسي، مقدار خطاي ريشه 
پيكسل است  5/0قبول، كمتر از  ميانگين مربعات قابل

)Shalaby et al., 2007.( منظور كاهش اثر  همچنين به
 IDRISIافزار  در نرم گردوغبار و ذرات معلق از مدل كاست

Selva استفاده شد.  
  
  NDVIخص گياهي شا
هاي گياهي است كه  اين شاخص از مشهورترين شاخص    

اي براي تعيين  هاي ماهواره در بيشتر تحقيقات و بررسي
در اين . شده است  شدت و ضعف پوشش گياهي استفاده

و قرمز ) NIR(قرمز نزديك  شاخص محدوده طيفي مادون
)RED (شده و توسط رابطه كلي زير تشريح  به كار گرفته

  ).Pocas et al, 2013(گردد  مي

NIR REDNDVI
NIR RED

−
=

+
)                         1(رابطه    

                                              
قرمز نزديك  شده در باند مادون تشعشع ثبت NIRكه در آن 

شده در باند قرمز ماهواره  تشعشع ثبت REDماهواره و 
بازتاب . است -1و  1اين شاخص بين  دامنه تغييرات. است

قرمز و قرمز مشابه  مناطق با خاك لخت در محدوده مادون
داراي ارزشي نزديك به صفر  NDVIاست، بنابراين تصوير 

مناطق با پوشش گياهي متراكم داراي بازتاب . هستند
قرمز بوده و مقادير اين مناطق در  بيشتري در طيف مادون

  .فر استتر از ص بزرگ NDVIتصوير 
  

  مختلف پوشش گياهي طبقاتبه  NDVIبندي مقادير  طبقه
بيوره  هاي جنگلپوشش گياهي در  تراكممنظور بررسي  به    

اقدام به تهيه نقشه تراكم پوشش جنگلي منطقه موردمطالعه با 
با توجه به اينكه . شدتأكيد بر درجات تراكم پوشش گياهي 

ادير نرمال در دامنه شاخص گياهي تفاضلي نرمال شده داراي مق
هاي  نمايانگر پوشش NDVIاست و مقادير مختلف + 1و  - 1

بندي تصاوير  باشند بر همين اساس اقدام به طبقه مختلف مي
كه مقادير  طوري به. شد NDVIحاصل از شاخص گياهي 

NDVI  پوشش تاجبراي مناطق گياهي با  1/0تا  05/0بين 
 پوشش تاجق گياهي با براي مناط 5/0تا  1/0تنك، مقادير بين 

براي مناطق گياهي  5/0خوب و معمولي و مقادير باالتر از 
 05/0و همچنين مقادير كمتر از  استبسيار متراكم و غني 

و  Mather, 1999(دهد  مناطق بدون پوشش را تشكيل مي
بر همين  رو از اين). 1385و فاطمي و رضايي،  1380كبيري، 

و نقشه طبقات شده مربوطه  ويرتص بندي اساس اقدام به طبقه
  .شدپوشش گياهي منطقه موردمطالعه تهيه 

  
 NDVIطبقات تراكم پوشش گياهي حاصل از شاخص  -2جدول 
   NDVIارزش مقادير   پوششتاجتراكم  طبقات

  -13/0 - 05/0  بدون پوشش گياهي 1
  05/0-1/0  پوشش گياهي تنك 2
  1/0 - 46/0  پوشش گياهي خوب 3
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   ارزيابي دقت نقشه
شده، با توجه به آشنايي  تهيه  منظور ارزيابي دقت نقشه به    

با منطقه موردمطالعه و به كمك تفسير بصري تصوير رنگي 
 صورت بهتعليمي  هاي آوري نمونه اقدام به جمع كاذب

ترتيب با  بدين. هاي ميداني از منطقه موردمطالعه شد برداشت
 GPSتفاده از كه با اس نمونه تعليمي 58در اختيار داشتن 

اراضي فاقد پوشش  طبقه سهو در نظر گرفتن  ندشدبرداشت 
پوشش  باو اراضي  ، اراضي داراي پوشش تنكگياهي
از روش پيشنهادي دالپيان و اسميت  خوب  گياهي

)Dellepian and Smith, 1999 ( مطابق رابطه)زير ) 2
  :استفاده شد

  
1

( )ii

OA
N P

=
∑

)2(رابطه                     

هاي  تعداد كل پيكسل Nصحت كلي،  OAكه در آن 
  بندي هاي درست طبقه مجموع پيكسل ∑iiPآزمايشي، 
  : محاسبه شد 3همچنين ضريب كاپا نيز از رابطه . شده است

1
O C

C

P PK
P
−

=
−

)3(رابطه                  

توافق مورد انتظار  PCشده و  درستي مشاهده POكه در آن 
  ).1392سرودي و جوزي، (هستند 

  
  مدل رگرسيون لجستيك

هـاي آمـاري تخمـين     رگرسيون لجستيك يكي از مدل    
تجربي است كه در تحقيقات بسـياري در زمينـه تغييـرات    

سازي اراضي زراعي  سازي رشد شهري و مدل جنگل، مدل
 اسـت داده كار گرفته شده و نتايج بسـيار خـوبي ارائـه     به
)Dendoncker et al, 2006 .(    مـدل رگرسـيون لجسـتيك

اول آنكه امكان شناسايي : كند سه هدف اصلي را دنبال مي
كنـد، دوم   شده را فراهم مي متغيرهاي مؤثر بر تغييرات مدل

و  كنـد  ميآنكه اهميت نسبي متغيرهاي شاخص را برآورد 
 اي آينـده در آخر، بـراي شناسـايي موقعيـت تغييـرات در     

در ). 1389كاميـاب و همكـاران،   (ك مناسـب اسـت   نزدي
بينـي متغيـر    رگرسيون دوگانه خطي از متغيري براي پـيش 

در رگرسيون چندگانـه و   كه درحاليشود  ديگر استفاده مي
لجستيك ارتباط بين چنـد متغيـر مسـتقل بـا يـك متغيـر       

وجـه تمـايز مـدل لجسـتيكي     . شـود  وابسته سـنجيده مـي  
ن در اين است كـه متغيـر   رگرسيون با مدل خطي رگرسيو

اگـر متغيـر   . وابسته در رگرسيون لجستيك دوگانـه اسـت  
فقط ارزش صفر يـا   Yوابسته داراي ارزش دوتايي باشد، 

دهنـده وقـوع رويـداد و     گيرد كه ارزش يك نشان يك مي
بنـابراين  ؛ دهنده عدم وقوع رويداد اسـت  ارزش صفر نشان

 3طـه  راب صـورت  بـه معادله حاصل از رگرسيون لجستيك 
  :است

)              3(رابطه 
{ } { } { } { }1 1 2 2 3 3(p) ( ) a

(1 ) n n
pLogit Ln b X b X b X b X

p
= = + + + +

−
L

  
  

متغيرهـاي   Xn.و X1 ،X2 ،X3متغير وابسـته ؛   pدر اينجا، 
، b1و ) عرض از مبـدأ (معادله رگرسيون  ضريب aمستقل؛ 

b2 ،b3 و...bn     ضرايب هريك از متغيرهـاي مسـتقل اسـت
بسـته و  بين متغير وا ارتباط ).1389كامياب و همكاران، (

ضمن . كند متغيرهاي مستقل از منحني لجستيك پيروي مي
 هـاي  مـدل آنكه در مـدل رگرسـيون لجسـتيك بـرخالف     

 ،دنكن احتمال ديگر كه از روش كمترين مربعات استفاده مي
هـا و ضـرايب هريـك از     براي برآورد هريك از مشخصـه 

 اسـتفاده  از روش حـداكثر احتمـال   مورداستفادهمتغيرهاي 
  ).Aldrich & Nelson, 1986(شود  مي

در اين مطالعه نقشه رسـتري موقعيـت درختـان خشـكيده     
هاي رقومي ارتفـاع از سـطح    متغير وابسته و داده عنوان به

نقشـه اجـزا واحـد    درصد شـيب   ،دريا، جهت شيب زمين
 موردمطالعـه منطقـه  اراضي و نقشه تراكم پوشـش گيـاهي   

 عنـوان  بـه خشـكيدگي   دررونـد  مؤثرپارامترهاي  عنوان به
  متغيرهاي مستقل در برقراري رابطه رگرسـيون لجسـتيك   
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  .به كـار گرفتـه شـدند    IDRISI Selva افزار نرمدر محيط 
  

  ارزيابي مدل رگرسيون لجستيك هاي شاخص
  Pseudo-R2شاخص 

استفاده از اين شاخص در مدل رگرسـيون لجسـتيك       
رگرسـيون لجسـتيك بـه كـار     آزمون برازش مـدل   براي
ــي ــل. رود م ــزان قاب ــول  مي ــراي  Pseudo-R2قب ــدب  تأيي

  .است 4/0 - 2/0رضامندي مدل در محدوده 
  

  ROCشاخص
شـود   بيان مي 1- 0صورت عددي بين  اين شاخص به    

بين نقشـه   كه هنگامي. آيد ميت سد به ROCكه از منحني 
واقعي و نقشه حاصل از مدل تطابق كامل وجـود داشـته   

 5/0ارزش . دبرابر يك خواهـد بـو   ROCباشد شاخص 
هاست  كننده تصادفي بودن موقعيت براي اين شاخص بيان

هـا در نقشـه احتمـال     ارزش سـلول  كـه  دهد و نشان مي
 شـده هـاي تصـادفي ايجـاد     صورت موقعيت بيني به پيش

  .)Hu & Lo, 2007(است 
  

 نتايج
گردشـي در منطقـه جنگلـي بيـوره بـا       پس از جنگل    

يده بلوط برداشت موقعيت درختان خشك GPSاستفاده از 
در محيط سيستم اطالعـات جغرافيـايي نقشـه     بعدشد و 

الزم به ذكـر   ).2شكل (درختان خشكيده بلوط تهيه شد 
درخت  2596است كه تعداد درختان خشكيده در منطقه 

 5توان گفت در هـر هكتـار    است كه به طور ميانگين مي
  .درخت خشكيده وجود دارد

هاي ارتفـاع   ع منطقه نقشهبا استفاده از مدل رقومي ارتفا
شـده و بـر     از سطح دريا، شيب و جهت شيب منطقه تهيه

هاي شكل  نقشه. بندي شدند اساس طبقات موردنظر طبقه
  .ارائه شده است 5و  4، 3هاي  زمين در شكل

نقشه اجزا واحد اراضي خاك حاصل از مطالعات تفصـيلي  
عمـق   ماننـد هـايي   آبخيز شهر ملكشـاهي ويژگـي  حوضه 
بافت خاك و وضعيت فرسايش واحد اراضي منطقه  خاك،

هـاي   از اجـزا در گـروه   يكهرچنين  دهند، هم را نشان مي
ــي  ــرار م ــدرولوژيكي خاصــي ق ــه وضــعيت   هي ــد ك گيرن

نفوذپذيري آب و ايجاد روانـاب سـطحي خـاك را نشـان     
نقشه اجزا واحد اراضـي منطقـه موردمطالعـه در    . دهند مي

  .شده است  نشان داده 6شكل 
  

  
  نقشه موقعيت درختان خشكيده بلوط منطقه موردمطالعه -2شكل 

  
  موردمطالعهمنطقه  )متر( نقشه ارتفاع از سطح دريا -3شكل 
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  موردمطالعهنقشه جهت شيب منطقه  -4شكل 

  
  

  
  موردمطالعهنقشه درصد شيب منطقه  -5شكل 

  
شده با  بندي اي طبقه نتايج ارزيابي صحت تصوير ماهواره

با توجه به . شده است  ارائه 3در جدول  NDVIشاخص 
تـوان از ايـن تصـاوير     صحت كلي مي% 85مقادير باالي 

  .براي بررسي تغييرات پوشش گياهي استفاده كرد
  

  
   موردمطالعهنقشه اجزا واحد اراضي منطقه  -6شكل 

  
  

  
  نقشه تراكم پوشش گياهي منطقه موردمطالعه  -7شكل 

  
وير ماهواره لندست بر روي تص NDVIبا اعمال شاخص 

 هاي بيوره تراكم پوشش گياهي جنگل  ، نقشه1393  سال
ايـن مهـم در    .عريف درجات مختلف تراكم تهيه شـد با ت

  .شده است نمايش داده 7شكل 
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شده حاصل  بندي نتايج ارزيابي صحت تصاوير طبقه  -3جدول 
  NDVIاز شاخص 

 ضريب كاپا  صحت كلي
26/84  79/0 

  
حاصل از مدل رگرسيون  غيرهاي مستقلمتضرايب  - 4جدول 

  لجستيك

ضريب معادله   متغير مستقل
  سطح معني داري رگرسيوني

ارتفاع از سطح 
  001/0  5325/0 دريا

 03/0 3407/0  جهت شيب
تراكم پوشش 

  001/0  2158/0 گياهي

 01/0 -1350/0 خاك
 04/0 1329/0  درصد شيب
 001/0 -8476/6  ضريب ثابت

    
  

از مشخصات فيزيوگرافي منطقه يعني  يكهرهاي  سپس نقشه
هاي  ارتفاع از سطح دريا، جهت شيب و درصد شيب و نقشه

عنوان متغير  اجزا واحد اراضي و تراكم پوشش گياهي به
عنوان متغير  مستقل و نقشه درختان خشكيده بلوط منطقه به

يك وابسته وارد مدل رگرسيون لجستيك شدند كه تأثير هر
خشك شدن درختان بلوط منطقه  عوامل ذكرشده  بر

صورت ضريب در خروجي رگرسيون لجستيك  موردمطالعه  به
هرچه ميزان آن ضريب بيشتر باشد نشان البته گردد  ارائه مي

آن طبقه تأثيرش بر زوال درختان بلوط بيشتر كه دهد  مي
  . شده است نشان داده 4نتايج مدل رگرسيوني در جدول . است
و شاخص  8651/0برابر است با  ROC ميزان شاخص     

Pseudo-R2  به دست آمد كه به دليل قرار  2082/0برابر با
تأييدكننده قابليت خوب مدل  موردقبولدر محدوده  گرفتن

  .باشند رگرسيون لجستيك مي

نقشه موقعيت  بر اساسمدل رگرسيون لجستيك  درنهايت
از متغيرهاي  يكهر تأثيرفعلي درختان خشكيده بلوط و 

احتمال خشكيدگي درختان بلوط در آينده را  ل، نقشهمستق
ميزان احتمال بيشتر ) 8شكل (كه در اين نقشه  كند ميارائه 
مناطق مستعد براي خشك شدن درختان بلوط  دهنده نشان
  .است

  

  
  نقشه احتمال خشكيدگي درختان بلوط در آينده -8شكل 

  
  بحث 

فاكتورهاي  گفت كه توان مي آمده دست بهنتايج  بر اساس    
فيزيوگرافي رويشگاه از عواملي هستند كه در وقوع 

درختان و درصد آلودگي درختان  ومير مرگي مانند هاي پديده
ي ها بيماريو  بلوط خوار چوبمانند سوسك  بلوط به آفات

هاي  سوسك .دهد ميشدن را نشان  زغاليقارچي چون 
زوال  نداياز عوامل ثانويه فر هاي قارچي بيماريچوبخوار و 

، اما زماني كه درختان تحت آيند ميدرختان بلوط به شمار 
كنند  ميرا تسريع  ها آن ومير مرگتنش و ضعف قرار دارند، 

 هاي بيماري و چوبخوار هاي سوسك). 1390حسيني، (
قادر به جابجايي از  راحتي بهگرچه زنده هستند و  قارچي

 درختي به درخت ديگر هستند، اما شدت و ضعف انتشار
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 غيرمستقيممستقيم و  طور بهبلوط  هاي تودهدر بين  ها آن
از شرايط مختلف رويشگاهي و توپوگرافيك منطقه  متأثر
با افزايش  پژوهشاز اين  آمده دست بهنتايج  بر اساس. است

ارتفاع از سطح دريا ميزان خشكيدگي درختان بلوط افزايش 
شتر به فراواني بي شايداست  دليل اين موضوع  پيداكرده

 هاي پايهبه زاد در ارتفاعات باال نسبت  شاخه هاي پايه
برگردد چون در بين در منطقه مورد مطالعه  زاد دانه

رقابت بين جستي و حساسيت بيشتر به تنش  ها گروه جست
وجود دارد و عالوه بر آن  زاد دانه هاي پايهخشكي نسبت به 

هجوم  زاد بيشتر مورد شاخه هاي پايهبه دليل كم قطر بودن 
با كه اين موضوع  ؛گيرند ميقرار  خوار چوب هاي سوسك
 و) 2008(همكاران  و Fanتحقيقات  هاي يافته

Greenwood and Weisberg  )2008( همخواني دارد .
كه در جهت جنوبي و  دهد مي نتايج مطالعه حاضر نشان

كه دليل اين  غربي خشكيدگي درختان بلوط بيشتر است
و  تر گرمهوا  ها جهتدر اين  كه موضوع شايد چنين باشد

هاي اخير بر ميزان  خشكسالياست و با وقوع  تر خشك
درختان در اين  دليلبه همين  شود ميخشكي آن افزوده 

نقاط بيشتر و زودتر دچار تنش و خشكي شده و 
و حسيني ) 2007(وهمكاران  Nelson،  پذيرترند آسيب

 .اند كرده تأييددر تحقيقات خود اين موضوع را ) 1390(
بعدي تراكم پوشش جنگلي منطقه است  گذارتأثيرعامل 

كه اين متغير در معادله رگرسيوني ضريب مثبت  يطور به
با افزايش تراكم ميزان خشكيدگي كه  دهد ميگرفته نشان 
 زغاليبا توجه به اينكه عامل بيماري  كند ميافزايش پيدا 

و نيز  كند ميو اين بيماري انتقال پيدا  استدرختان قارچ 
نيز  خوار چوبزمينه را براي انتقال بيماري از طريق سوسك 

د اين توان مياين موضوع  رو از اين ؛ شود ميفراهم  راحتي به
كند كه در مناطق با تراكم باال احتمال انتقال  تأييدنتيجه را 

 محرزترو خشكيدگي درختان  كند ميبيماري افزايش پيدا 
زنده  توده زيايش تراكم درختي با افز بر اينعالوه د شو مي

 درنتيجه شود ميو نياز آبي آن بيشتر  يافته  افزايشجنگلي 
و  قرارگرفته تأثيرخشكي بيشتر تحت  هاي تنشدر اثر 

سر  صورت بهكه  كند ميضعف فيزيولوژيكي پيدا 

در چنين شرايطي حضور  شود ميتاجي ديده  هاي خشكيدگي
تان تحت تنش را بيشتر شده و درخ خوار چوب هاي سوسك
 ها آنقرار داده و روند خشكيدگي و مرگ  موردحملهبيشتر 

و  Negronات اين موضوع در تحقيق؛ بخشد ميرا تسريع 
 تأييدشده) 2008(و همكاران  Fan و) 2009(همكاران 

اكم درختان با ميزان تر تندآنان نتيجه گرف كه طوري بهاست 
و  چيي قارها بيماريو شدت آلودگي به  ومير مرگ

همچنين  .دارد دار معنيارتباط  خوار چوب هاي سوسك
را  اي گونه درونافزايش تراكم پوشش جنگلي بحث رقابت 

و رقابت بر سر دسترسي به منابع افزايش  دهد ميهم افزايش 
د به ضعيف شدن درختان توان ميكه اين موضوع  كند ميپيدا 
 ها آنمنجر به مرگ  در نهايتو حساس افزوده و  ديده آسيب
مطالعاتي كه در مورد علل ضعف در برخي از درختان . گردد

كه قسمتي از ضعف و كاهش  دهد مينشان  شده انجامجنگلي 
در استفاده از  ها آنجنگلي به رقابت بين  هاي تودهرشد 

درختاني كه مغلوب هستند در ازاي . منابع رشد ارتباط دارد
غالب و مقدار مساوي نور، ازت و آب نسبت به درختان 

 ,Binkley et al(كنند  ميچيره، مقدار كمتري كربن تثبيت 

كه متغير  دهد مينتايج معادله رگرسيوني نشان  .)2002
اين موضوع  دهنده نشانمستقل خاك ضريب منفي گرفته كه 

كه با كاهش عمق خاك در اجزا واحد اراضي ميزان است 
 هاي خاكهمچنين  كند ميخشكيدگي درختان افزايش پيدا 

 بر اين هستند عالوه تر سنگينداراي عمق كمتر داراي بافتي 
 اند قرارگرفته Cهيدرولوژيكي در گروه تر عمق كم هاي خاك
شدت نفوذ آب در آن نسبت به گروه  مراتب بهكه 

كمتر  اند واقعكه خاك با عمق بيشتر در آن  Bهيدرولوژيكي 
از  ؛دهد ميبيشتر رخ  ها آناست و ايجاد رواناب سطحي در 

 ها آنامكان نگهداري آب در  تر عمق كم هاي خاك رو اين
شديد قرار دارند و  هاي فرسايشو در معرض  بوده تر پايين

 معلوم استكه  طور همان. اند كردهپيدافرسايش  قبالًاينكه يا 
كه  طور همانمتقابل وجود دارد و  تأثيربين درختان و خاك 

تباط دارد، رشد و توليد درختان به حاصلخيزي خاك ار
 هاي ويژگيميزان و نوع برگشت مواد آلي به خاك در 

عاملي كه  بطور مسلم .است مؤثرفيزيكي و شيميايي خاك 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 31                                                                                                     1، شماره 13، جلد دوفصلنامه تحقيقات حمايت و حفاظت جنگلها و مراتع ايران

و  كند ميرا تسهيل از خاك گياه  موردنيازجذب مواد غذايي 
بر  .رطوبت مناسب خاك استد شو ميمنجر به رشد آن 

ب منطقه كه نفوذپذيري آ عمق كم هاي خاكهمين اساس در 
رواناب سطحي شديد منجر به شستن ، كم است ها آندر 

 درنتيجه ،برد ميخاك شده و مواد آلي و معدني آن را از بين 
 اي تغذيهدرختان بلوط حساس در اين مناطق با كمبودهاي 

درختان و در  ومير مرگمواجه شده كه اين موضوع منجر به 
معرض آسيب قرار گرفتن درختان حساس به خشكيدگي در 

در ) 1373(ميربادين و شيباني  .شود ميضعيت فعلي و
علل ضعف فيزيولوژي كاج تهران در پارك چيتگر  اي مطالعه

مواد غذايي  نظر ازرا كمبود مواد آلي و ضعيف بودن خاك 
 دهد مينشان  آمده از اين پژوهش هاي بدست يافته .اند دانسته

 ردهپيداككه با افزايش شيب تعداد درختان خشكيده افزايش 
اين خشكيدگي نمود بيشتري  تندتر هاي شيب دراست و 

سرعت رواناب  تندتر هاي شيب دربا توجه به اينكه  .دارد
منجر به فرسايش خاك و از بين ، كند ميسطحي افزايش پيدا 
 و عمق خاك كه در نتيجه آند شو ميبردن خاك سطحي 

عارضه  رو از اين .كند ميكاهش پيدا ها  شيبدر اين رطوبت 
شني با  هاي خاكو  عمق كم هاي خاكزوال بلوط در 

با ظهور  كم كمو  شود ميشروع  يينمو هاي ريشهخشكيدگي 
و  خوار چوبي ثانويه نظير سوسك ها بيماريآفات و 

، پوسيدگي ريشه، شانكرهاي مختلف روي تنه خوار پوست
 تنشسبب  ،زغاليدرختان بلوط و قارچ عامل بيماري 

 توان مي) 1391پيري، ( شود ميلوط شديد و زوال درختان ب
  .نسبت داد

نقشه احتمال خشكيدگي درختان بلوط احتمال بيشتر خشك 
و  نابودشدهموقعيت فعلي درختان  بر اساسشدن درختان را 

، تراكم پوشش امل ارتفاع از سطح دريا، جهت شيبوع تأثير
 گونه همان، دهد ميو درصد شيب ارائه  جنگلي، خاك منطقه

احتمال  شود مشاهده ميه احتمال خشكيدگي كه در نقش
 جنوبي و غربي و هاي جهتخشكيدگي در ارتفاعات باال و 

درصد  با شدت نفوذ آب كمتر و تر عمق كم هاي خاك
 توان مي چنين همباال بيشتر از مناطق ديگر است  هاي شيب

ديد كه در مناطقي كه تراكم درختان خشكيده در نقشه اوليه 

ت احتمال خشك شدن بقيه درختان خشكيدگي بيشتر اس
چون با  رود ميكم تراكم نيز باالتر  جاهاي  بهسالم نسبت 

افزايش تراكم پوشش جنگلي احتمال انتقال بيماري از 
درختان بيمار و يا خشكيده به درختان سالم افزايش پيدا 

گفت كه شرايط فيزيوگرافي  توان مي طوركلي به. كند مي
بر  كه عوامل مهمي هستند زجملهارويشگاه و ساختار توده 

چگونگي پراكنش خشكيدگي درختان بلوط و موقعيت و 
دارند، بنابراين در مديريت  اي ويژه تأثيرميزان زوال درختان 
عوامل  اتتأثيربايد به  محيطي زيستكنترل اين عارضه 

شكل زمين و فيزيوگرافي منطقه و عوامل ثانويه خشكيدگي 
مستقيم و يا  صورت بهقارچي كه ي ها بيماريآفات و  مانند

. از عوامل فيزيوگرافي هستند توجه كرد متأثر غيرمستقيم
ارائه نقشه احتمال خشكيدگي براي مديران منابع بنابراين 
ند توانببا توجه به آن  بسيار باارزش خواهد بود تاطبيعي 

مناطق و درختان در معرض خشكيدگي را شناسايي كنند و 
كه اين  آورند عملحمايتي و حفاظتي به  هاي مراقبت ها آناز 

 محيطي زيستخود عامل مهمي در كاهش اثرات اين فاجعه 
اميد است نتايج اين تحقيق در كاهش خشكيدگي و . است

  .زوال درختان بلوط راهگشا باشد
  

   مورد استفاده منابع
، شهر ملكشاهيمطالعات تفصيلي اجرايي حوزه آبخيز . 1386 ،.نام بي -

  .هاد كشاورزي استان ايالمسازمان ج
  .ايالم استانداري ايالم، استان آماري سالنامه. 1390 نام، بي -
 هاي اكوسيستمدستورالعمل مديريت پايدار جنگل در . 1391، .نام بي -

پيشگيري و كنترل خشكيدگي بلوط،  منظور بهجنگلي زاگرس 
و مراتع و آبخيزداري، معاونت مناطق مرطوب و  ها جنگلسازمان 

 .صفحه 60نيمه مرطوب، تهران، 

خشكيدگي درختان بلوط، : نشريه فني ترويجي. 1391، .پيري، ع -
 .مديريت هماهنگي ترويج كشاورزي استان ايالم: ايالم

شناسي  جنگل. 1382، .م، .ابراهيمي رستاقي و .ح.اي، م جزيره -
 .دانشگاه تهران: تهران. زاگرس
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