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تاریخ پذیرش مقاله95/01/20 :

خشکسالی پدیده ای است طبیعی که تقریب ًا در تمامی اقالیم جهان رخ میدهد .اثرات این پدیده خزنده و آرام در مناطق

خشک و نیمه خشک به دلیل بارندگی ساالنه کمتر شان ،بیشتر است .در تحقیق حاضر برای پایش مکانی خشکسالی ،از
سریهای زمانی  NDVIو  LSTسنجنده  MODISماهواره  Terraدر ماههای فصول رشد (فروردین تا شهریور) سالهای 1379

الی  1393در استان مرکزی استفاده شد .برای این منظور ،شاخص  VCIو  TCIبترتیب بر اساس سریهای زمانی  15ساله NDVI

و  LSTبه صورت ماهانه ایجاد گردید و در ادامه شاخص  VHIبر اساس ترکیب دو شاخص مذکور استخراج شد .درنتیجه
نقشههای درجات شدت خشکسالی بر اساس شاخص  VHIدر پنج طبقه -1:خیلی شدید  -2شدید  -3متوسط  -4مالیم -5
بدون خشکسالی ،استخراج گردیده و تغییرات این طبقات در سریهای زمانی  VHIمورد بررسی قرار گرفت .بررسی سریهای

زمانی حاصل از  VCIو  TCIنشان داد که ارتباط معنی داری میان تغییرات  NDVIو LSTوجود دارد .مطابق نتایج نقشههای
طبقه بندی شدت خشکسالی ،شاخص  ،VHIسال  1379و  1380دارای بیشترین شدت و سالهای  1383و  1386دارای کمترین

شدت خشکسالی بوده اند .همچنین ماه اردیبهشت دارای بیشترین شدت خشکسالی و شهریور دارای کمترین شدت خشکسالی
بوده است .بیشترین درصد مساحت طبقات خشکسالی بترتیب مربوط به طبقه بدون خشکسالی ( ،)%56مالیم ( ،)%19متوسط

( ،)15%شدید ( )%8و خیلی شدید ( )%2بوده است .مقایسه نتایج حاصل از این تحقیق و گزارش سازمان هواشناسی ،دقت
بسیار خوب روش استفاده از شاخص سنجش از دوری  VHIدر پایش خشکسالی کشاورزی را نشان میدهد .نتیجه آنکه

شاخصهای سنجش از دوری پایش خشکسالی (مانند  )VHIمیتوانند با برطرف کردن نقاط ضعف روشهای نقطهای ،در
پایش خشکسالی کشاورزی به تصمیم سازان و برنامه ریزان کمک شایانی نمایند.
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 -1مقدمه

خشکسالی از جمله بالیای طبیعی با شروعی آرام و
ماهیتی خزنده است که تقریباً در تمام اقالیم رخ میدهد.
خشکسالی پدیدهای است ،که از نبود آب (بارندگی)
ناشی میشود و وجود ممتد آن سبب نابودی حیات گشته
و به عنوان یک خطر بی سر و صدا و یک بالی بدون
پیشگیری در طبیعت مطرح است ).(Wilhite and Glantz,1985:8
عالوه بر آن ،خشکسالی هر ساله میلیونها نفر از ساکنین
زمین و مناطق وسیعی از آن را تحت تأثیر قرار میدهد.
بررسی آماری سالهای  1980تا  2012نشان میدهد که
 24درصد خسارات ناشی از بالیای اقلیمی جهان مربوط
به خشکسالیها است( .مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران
سازمان هواشناسی کشور،1393،ص .)5شدت خشکسالی اشاره به
درجه کاهش بارندگی دارد که در ارتباط نزدیک با مدت
زمان بارش میباشد .خشکسالی منجر به کاهش میزان تولید
محصوالت کشاورزی میگردد که این کاهش تحت تأثیر
شدت ،مدت و وسعت مکانی تنش خشکسالی است (Patel et
) .al., 2011خشکسالی در کشورهایی (مانند ایران) که در مناطق
خشک و نیمه خشک واقع گردیدهاند به دلیل محدودیت
منابع آب ،اثرات منفی بیشتری داشته و حتی میتواند به
بحران تبدیل گردد ) .(Wang and Wei,1998:22روشهای سنتی
پایش خشکسالی مبتنی بر روشهای هواشناسی هستند که
بر ارزیابیهای نقطهای خشکسالی تأکید دارند و شامل ارائه
ساده وقایع خاص وابسته به میانگینهای طوالنی مدت
آنها (نرمال) است .ازشاخصهای خشکسالی نقطهای بطور
وسیعی در پایش خشکسالی و تصمیمات مدیریت عملیاتی
آب استفاده میشود (Khalil et al,2013:6) .ارزیابی منطقهای
خشکسالی برای تعیین خصوصیات خشکسالی مانند شدت،
مدت و وسعت نیز بطور سنتی براساس شاخصهای نقطهای
خشکسالی انجام میگیرد.
یکی از معروف ترین روشهای ارزیابی مکانی و زمانی
خشکسالی ،روش استفاده از شاخصهای خشکسالی است
) .(kogan,1990:5شاخصهای خشکسالی ،جهت سنجشهای

کمی هستند که سطوح خشکسالی را بوسیله همانندسازی
و تلفیق دادهها از یک یا چندین متغیر مانند بارندگی ،درجه
حرارت و تبخیر و تعرق به یک مقدار عددی واحد توصیف
مینمایند )2004( Hayes .و  )2005( Wilhiteیک ارزیابی جامع
و مقایسهای از انواع شاخصهای خشکسالی ارائه کردند.
از طرفی ،بخش کشاورزی و منابع طبیعی اولین بخشی
است که اثرات خشکسالی را دریافت و بروز میدهند.
خشكساليهاي كشاورزي نتيجه كمبود رطوبت خاك است
كه بر اثر به هم خوردن تعادل ميان تأمين آب و هدر رفت آن
از طريق تبخير و تعرق بوجود ميآيد( .مهدوی،1393،ص )27
يك خشكسالي كشاورزي زماني بوجود ميآيد كه در فاصله
بين دو بارندگي ،ذخيره رطوبتي منطقه ريشه در خاك براي
زنده ماندن محصوالت كشاورزي و گياهان طبيعي و مراتع
كفايت نكند .چرا که تولیدات کشاورزی در ارتباط نزدیک با
تبخیر وتعرق واقعی محصول بوده که معموالً بوسیله تعادل
آب چرخه کلی رشد محصول ،مورد پایش قرار میگیرند .در
نتیجه یک شاخص خشکسالی که تغییرات زمانی و مکانی
الگوهای استفاده از آب محصول را توصیف کند برای پایش
خشکسالی مناسبتر است ).(AghaKouchak et al,2015:1
دادههای سنجشازدور ماهوارهای که از قابلیتهای
خوب مکانی و زمانی برخوردار هستند ،میتوانند بهعنوان
ابزار مناسبی در پایش مکانی – زمانی خشکسالی خصوصاً
از نوع کشاورزی نقش ایفا نمایند (Wang et al., 2001:9).از
سال  ،1981دادههای سنجنده  AVHRR1ماهوارههای سری
 NOAA2برای تولید شاخصهای پوشش گیاهی مانند
شاخص پوشش گیاهی تفاضل نرمال شده ( )NDVIو درجه
حرارت سطح زمین ( )LSTمورداستفاده قرارگرفتهاند.
شاخص  NDVIنهتنها قابلیت تهیه نقشه حضور پوشش
گیاهی بر پایه پیکسل را دارد بلکه توانایی تعیین تراکم پوشش
گیاهی در یک پیکسل را نیز داراست ) ). (Zhang et al., 2003: 4
 Thenkabailو همکاران ( )2004چنین نتیجه گرفتند که
 NDVIبهعنوان شاخص مناسبی برای ارزیابی سالمت و
1 -Advanced Very High Resolution Radiometer
2 -National Oceanic and Atmospheric Administration
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نگاره  :1ارتباط میان
 NDVIو LST

تراکم پوشش گیاهی میباشد LST .به دلیل اینکه یکی از
پارامترهای کلیدی در فیزیک سطح زمین در مقیاسهای
منطقهای و جهانی است نیز یک شاخص خوب برای نمایش
تعادل انرژی در سطح زمین است.
شاخص  NDVIبدست آمده از سنجنده AVHRRبهصورت
موفقی برای طبقهبندی انواع پوشش گیاهی)(Menenti et al,1993:3
و پایش شرایط رشد پوشش گیاهی از عالی تا دارای تنش
) Prince,1991:172-175؛  (4 :Kogan,1990مورداستفاده قرار گرفت.
توجه به این امر ضروری است که شاخص  NDVIبهتنهایی
قابلیت تعیین خشکسالی را ندارد ) ، (Wan et al.,2004:4چراکه
 NDVIاصوالً اثر سبزینگی گیاهی را نشان داده و اطالعاتی
از میزان آب در خاک را نمایش نمیدهد .این امر میتواند
سبب اشتباه در شروع خشکسالی گردد .چرا که در زمان
شروع خشکسالی ،گیاه هنوز سبز است ولی آب موجود در
گیاه تخلیهشده است .در عوض درجه حرارت سطحی()LST
یک مکمل خوب در ارزیابی خشکسالی است ،زیرا اثر تنش
آب را در تاج پوشش گیاهان نشان میدهد ). (Parida,2006 :49-55
استفاده از نمودار پراکنش شاخص پوشش گیاهی-درجه
حرارت سطح زمین که بهصورت مثلث است در ارزیابی
خشکسالی کاربرد مناسبی دارد.

آن بهصورت رایگان هر  8روز توسط
از طریق مرکز دادههای سیستمهای مشاهده منابع زمینی
( )2EOSدر اختیار قرار میگیرد ) .(Justice et al.,2002:4دادههای
 MODISمیتوانند دادههای  NDVIبا دقت زمینی 250،500
و  1000متر و دادههای  LSTباقدرت  1000متر در مقیاس
جهانی تولید نمایند ).(Wan et al., 2004
دادههای سری زمانی  LSTو  NDVIبرای تعیین و پایش
تغییرات خشکسالی کشاورزی تولید شدهاند(Kogan 1995,
 NASAو USGS

).Chen et al. 1994, Lozano- Garcia et al. 1995, Liu and Kogan, 1996

بر همين اساس ،محققين مبادرت به ارزیابی و پایش مکانی
و زمانی خشکسالی با استفاده از سریهای زمانی  NDVIو
 LSTنمودند .از جمله تحقيقات انجام گرفته در اين زمينه
میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 ، )1995( Koganپايش خشكساليهای دهه  1980در
آمريكا را با استفاده از دادههای به دست آمده از ماهوارههای
 NOAAو شاخص  VCIانجام داد .نتایج نشان دادكه شاخص
 VCIتوانايي خوبي براي تعقيب اثر خشكسالي ،بررسي
زمان شروع ،شدت ،مدت و اثر آن روي پوشش گياهي را
در مناطق بزرگ دارد.
 Liuو  Ferreiraدر سال  1991در یک بررسی ،ارتباط
) .(Moran et al. 1994; Wan et al., 2004; Patel et al., 2011خوبی را میان مجموع بارندگی ماهانه و  NDVIتجمعی
سنجنده بعد از ،AVHRRسنجنده با پهنای باند باریک ماهانه با تأخیر یکماهه به دست آوردند .نتیجه آنکه ترکیب
پیشرفتهی  1MODISمیباشد که دادههای انعکاسی ترکیبی  NDVIو  LSTفهم بهتری از وقوع خشکسالی از طریق ارتباط
1 -Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer

2 - Earth Observing System
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بینابینیشان با الگوهای خشکسالی سطحی را فراهم مینماید.
 Liuو  )1996( Koganبا مقادير آستانه  NDVIو ،VCI
مناطق تحت خشکسالي را مشخص کردند .ایشان NDVI
هفتگي از سال  1985تا  1992را به مدت  8سال براي ّ
کل
قا ّره آمريکاي جنوبي فراهم کردند .نتايج با الگوي بارندگي
همخواني کامل داشتند .اين مطالعه نشان داد مقايسه مناطق
خشکسالي بين سالي و بین فصلي از روي ، VCIابزار مناسبي
براي ارزيابي مکاني و زماني خشکسالي و همچنين براي
تخمين کيفيت محصول بود و پيشنهاد کردند که  VCIدر
کنار  NDVIبراي مدل پيش بيني مقدار محصول بکار رود.
در تحقیقی دیگر  Singhو همكاران ( ,)2003از شاخص
 TCIو  VCIبراي پايش خشکسالي در هندوستان استفاده
کردند .در این تحقیق از دادههاي  NDVIو دماي درخشندگي
( )BTبراي  12سال از  1985تا  1996براي مناطق مختلف
هندوستان ،در محاسبه شاخصها استفاده شد Sharma .نیز
در سال  2006با بررسي همبستگي بين شاخص وضعيت
پوشش گياهي( )VCIو بارندگي به همبستگي  % 89رسيد و
میزان خسارت به پوشش گياهي را تعيين کرد.
 Shareful Hassanو  Mahmud-ul-islamدر سال  2013به

ارزیابی آسیبپذیری خشکسالی در شمال غرب بنگالدش
با استفاده از تصاویر  NDVIو  LSTسنجنده MODIS
پرداختند .ایشان پس از محاسبه شاخص  VCIاز تصاویر
 NDVIو شاخص  TCIاز تصاویر  ،LSTشاخص  VHIرا
برای سالهای  2008،2000و 2014محاسبه نموده و بر
اساس آن خشکسالی را در سه طبقه :متوسط ،شدید و خیلی
شدید طبقهبندی نمودند .نتیجه آنکه شاخص  VHIبرای
تعیین مناطق تحت تأثیر خشکسالی شاخص مناسبی است.
در ایران نیز رحیمزاده و همکاران ( )2008در تحقیقی،
از شاخصهاي  VCIو  NDVIبراي بررسي خشكسالي در
شمال غرب ايران استفاده نمودند .در اين تحقيق از دادههاي
 7روزه سنجنده  AVHRRاستفاده شد .براي مقايسه صحت
نتايج شاخصهای ماهوارهاي ،نتايج با بارندگي تجمعي 3
ماهه (كه بيشترين همبستگي را با نتايج نشان مي دهد)
مقایسه شد .با وجود آنکه انتظار ميرفت شاخص VCI
خشكسالي را بهتر نمايش دهد ،از همبستگي پايين تري با
ميزان بارش برخوردار بوده و  NDVIبه عنوان شاخص بهتر
در اين تحقيق معرفي شد.
فاضل دهکردی( )1392با استفاده از شاخص خشکسالی

نگاره  :2موقعیت منطقه موردمطالعه در کشور
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نگاره  :3تصاویر
محصوالت ( LST(aو
(NDVI(b

هواشناسی و تصاویر ماهوارهاي سنجنده مودیس ،روند
تغییرات شاخصهای ماهوارهای در ماههای فوریه تا ژوئیه
سالهاي  2000تا  2012را در مراتع سه استان اصفهان ،ایالم
و یزد بررسی نمود .به منظور دستیابی به مدل شاخص
خشکسالی و پایش دقیقتر آن ،شاخص بارش استاندارد
( )SPIو شاخصهای ماهوارهای محاسبه و بر اساس تجزیه
و تحلیل آماري نتایج در بازه زمانی یک ،سه ،شش ،نه12 ،
 18،و  24ماهه ،مدلهاي رگرسیونی تعیین گردید .بررسی
شاخص خشکسالی هواشناسی ساالنه حاکی از وقوع
خشکسالی شدید طی سالهاي 2000و  2008و ترسالی
متوسط در سالهاي  2007و  2009بوده است .نتایج نشان
داد که بیشترین ضریب همبستگی در سطح یک درصد بین
شاخص خشکسالی هواشناسی با شاخصهای ماهوارهاي
 NDVI، EVI، LST، TCI ،NMDIمشاهده شده است.
شاخص  ،VCIشاخص مبتنی بر سریهای زمانی NDVI
و شاخص  TCIمبتنی بر سریهای زمانی  LSTاست .شاخص
 VHIدر حقیقت شاخص ترکیبی  VCIو  TCIبوده که اثرات
ترکیبی پوشش گیاهی و درجه حرارت سطح زمین را در
پایش خشکسالی نمایش میدهد .این شاخص دارای رویکرد
شبه واقعی از ارزیابی خشکسالی کشاورزی است .مطالعات
خوبی در خصوص پایش زمانی و مکانی خشکسالی با

استفاده از شاخص  VHIانجامشده است
) .Roy; and Kogan, 2003بنابراین هدف از این مطالعه ،پایش
مکانی خشکسالی کشاورزی از طریق سریهای زمانی
 NDVIو  LSTدر ماههای فصل رشد بین سالهای  1379تا
(1393ماههای فروردین تا شهریور) و شاخصهای ترکیبی
حاصل از آنها یعنی  VCI،TCIو  VHIدر استان مرکزی است.
;(Kogan, 2002; Singh

 -2مواد و روشها
 -1-2منطقه مطالعه

استان مرکزی بین عرضهای جغرافیایی َ 23و ْ 33تا
َ 33و ْ 35شمالی و طولهای جغرافیایی َ 51و ْ 48تا َ05
و ْ 51شرقی واقع شده است (نگاره  .)2استان مرکزی از
شمال به استانهای تهران ،البرز و قزوین ،از غرب به استان
همدان ،از جنوب به استان لرستان و شرق به استانهای قم و
اصفهان محدودشده است .مساحت کل آن در حدود 29127
کیلومترمربع ( 2.912.700هکتار) است که حدود  1/85درصد
از مساحت کل کشور را به خود اختصاص میدهد .استان
مرکزی ازیکطرف درکویر مرکزی و از طرف دیگر در محل
زاویه چینخوردگی البرز و زاگرس واقعشده است .قلمرو
ارتفاعات در استان مرکزی از جنوب غربی به شمال شرقی
کاهش مییابد بهطوریکه مرتفعترین نقطه استان ،قله کوه

فصلنامه علمی  -پژوهشي اطالعات جغرافيايي (

) دوره ،25شماره  ،99پاییز 95

Scientific - Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR) Vo.25,No.99, Autumn 2016 / 120

نگاره  :4ارتباط مقادیر
 NDVIو  LSTدر منطقه
تحقیق و در ماههای رشد
سالهای مطالعه

آدینه در جنوب غرب شازند با ارتفاع  3390متر از سطح دریا
و پستترین نقطه آن اراضی جنوبی و جنوب غربی دشت
ساوه با ارتفاع  950متر از سطح دریا است .میزان بارندگی
نواحی مختلف استان نیز متناسب با این کاهش ارتفاع کم
میشود بهطوریکه پربارانترین نقطه آن ،شهرستان شازند با
بارندگی 520میلیمتر و کم بارانترین آن دلیجان با بارندگی
 177میلیمتر و متوسط بارندگی آن  290میلیمتر در سال
است .قرار گرفتن این استان در مناطق خشک و نیمه خشک
و اینکه بخش اعظم آنرا اراضی دیم و مراتع پوشانده اند که
سبب وارد شدن خسارات زیاد خشکسالی میگردد سبب
انتخاب آن برای این تحقیق بوده است.

 -2-2دادهها

بهمنظور ایجاد سریهای زمانی  NDVIبرای ارزیابی
خشکسالی ،محصوالت  NDVIمربوط به سنجنده MODIS
ماهواره  Terraباقدرت تفکیک مکانی اسمی  250متر
(حقیقی  226متر) و قدرت تفکیک زمانی  16روز ،سطح 3
( )MOD13Q1مربوط به ماههای فروردین تا شهریور سالهای
 1379تا  1393از سایت ( NASA (ladswebدریافت گردید.
پیشپردازشهایی مانند تصحیح پراکنش مولکولی ،جذب
ازن و گرد وغبارو اصالح نادیر و زوایای تابش خورشیدی
از طریق مدل  BRDF1بر روی این محصول صورت گرفته
است .این تصاویر مربوط بهروزهای  081تا  273هرسال
1 - Bidirectional Reflectance Distribution Function

( 2فروردین تا  8مهر) بوده و برای این  15سال تعداد 195
تصویر  NDVIدریافت گردید .محصول  LSTنیز از سنجنده
 MODISماهواره  Terraباقدرت تفکیک مکانی اسمی 1
کیلومتر (حقیقی  )855و قدرت تفکیک زمانی  8روز،
سطح  )MOD11A2( 3برای ماههای فروردین تا شهریور
سالهای  1379الی  1393دریافت گردید .تصحیحاتی
مانند ژئورفرنس کردن ،کالیبراسیون تابش ،حذف اثر ابر،
درجه حرارت اتمسفری و بخارآب بر روی این محصول
توسط  NASAصورت گرفته است .محصول  LSTنیز مربوط
بهروزهای  081تا  273هرسال بوده که برای  15سال تعداد
 375تصویر  LSTدریافت گردید .نگاره 3نمونه تصاویر NDVI
و  LSTرا برای منطقه مطالعه نشان میدهد .همچنین نگاره
 4ارتباط میان مقادیر  NDVIو  LSTرا در محل ایستگاههای
سینوپتیک داخل استان مرکزی نشان میدهد.

 -3-2شاخصهای پوشش گیاهی

شاخص  NDVIبهعنوان معروفترین شاخص پوشش
گیاهی ،از طریق سنجش تغییرات جذب تابش کلروفیل
گیاهی ،برای ارزیابی سالمت و تراکم پوشش گیاهی استفاده
میشود) . (Thenkabail and Gamage et al,. 2004در سالهای اخیر
از این شاخص برای تعیین و ارزیابی خشکسالی در مناطق
مختلف جهان استفاده فراوانی شده است .رابطه این شاخص
که نسبت اختالف طیف مادونقرمز نزدیک و طیف قرمز به
مجموع آنها است به شرح ذیل است:
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نگاره  :5مقایسه توزیع مساحت طبقات مختلف خشکسالی در سالهای مختلف
 −  
 +  

رابطه ()1

=NDVI

در رابطه فوق  NIRانعکاس باند  670-620( 1نانومتر)
و  Redانعکاس باند  876-841(2نانومتر) سنجنده مودیس
است .به دلیل آنکه شاخص  NDVIبهتنهایی قابلیت
نمایش خصوصیات خشکسالی را دارا نیست ،استفاده از
شاخصهای ترکیبی با رویکرد بهکارگیری سریهای زمانی
 NDVIو  LSTدر دهه  90میالدی مطرح گردید .بر این
اساس با توجه به اثرات خشکسالی بر پوشش گیاهی و
درجه حرارت سطح زمین ،شاخصهای  VCIو  TCIمبتنی
بر سریهای زمانی  NDVIو  LSTایجاد گردیدند .رابطه این
شاخصهای ترکیبی بهصورت زیر است:
×
 

 −  

= 

 LSTiبه ترتیب میانگین حداقل دمای طوالنیمدت ،میانگین
حداکثر دمای طوالنیمدت و دمای سطح زمین در ماه مورد
مطالعه است ).(Kogan,2001
شاخص  VCIبر اساس ارتباط میان مقدار واقعی  NDVIو
مقادیر  NDVIدر بهترین ( )NDVImaxو بدترین ()NDVImin
شرایط رطوبتی فصل رشد گیاهی ایجاد گردیده درحالیکه
شاخص  TCIبر اساس ارتباط میان درجه حرارت واقعی
سطح زمین و درجه حرارت شرایط پتانسیل ( )LSTminو
تنش گیاهی ( )LSTmaxایجاد گردیده است.
شاخص  VHIنیز ترکیبی از شاخصهای  VCIو  TCIاست
که هدف آن دخیل کردن شرایط رطوبت پوشش گیاهی و
درجه حرارت سطح زمین در یک شاخص مجموع است.

 -3نتایج

رابطه ()2
  −  
پس از تنظیم  NDVIو  LSTمربوط به ماههای رشد (از
فروردین تا شهریور) ،فایل دسته 1مربوط به هرکدام از ماهها
  − 
= 
×
 
رابطه ()3
در  15سال مطالعه ( 1379تا  )1393ساخته شد و تصاویر
  − 
حداقل و حداکثر آنها تولید شد .در ادامه ،مطابق رابطه هر
)VHI = (0.5 × VCI) (0.5 × TCI
رابطه)(4
یک از شاخصهای  VCIو  ،TCIتعداد  90تصویر برای هر
در آن  NDVImax ،NDVIminو  NDVIiبه ترتیب  NDVIکه
یک از این شاخصها تولید شد (برای  6ماه و  15سال).
میانگین حداقل طوالنیمدت ،میانگین حداکثر طوالنیمدت
پسازآن شاخص  VHIکه حاصل جمع شاخصهای  VCIو
و ماه موردنظر برای هر پیکسل و LSTmin، LSTmaxو
1 -stack
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نگاره  :6نقشههای طبقهبندیشده خشکسالی بر اساس شاخص  VHIبرای سال های با بیشترین شدت خشکسالی(باال) و
سالهای با کمترین شدت خشکسالی(ترسالی)
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نگاره  :9درصد مساحت
طبقات خشکسالی در
ماههای فروردین تا شهریور
ﺑﺪﻭﻥ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ

 TCIاست به همین تعداد ایجاد گردید .بهمنظور تعیین طبقات
شدت خشکسالی ،تصاویر حاصل از  VHIبه  5طبقه شدت
خشکسالی شامل :خیلی شدید ( ،)10-0شدید (،)20-10
متوسط ( ،)30-20ضعیف ( )40-30و بدون خشکسالی
( )<40تقسیم شدند .تصاویر سالهای با بیشترین و کمترین
شدت خشکسالی در نگاره  6نمایش دادهشده است .مطابق
این نگاره برای مقایسه خشکسالی در بین سالها ،سال
 1379نسبت به سالهای دیگر از شدت خشکسالی بیشتری
برخوردار بوده و این شدت هر چه از سمت فروردین به
سمت شهریور میرویم کاهش مییابد .سال  1380و 1387
در مقام بعدی از نظر شدت خشکسالی قرار دارند .سال
 1386،1383و  1382نیز مرطوبترین سالها در دوره
 15ساله مطالعه است .با مقایسه خشکسالی ماههای فصل
رشد (فروردین الی شهریور) ،شدت خشکسالی در ماه
اردیبهشت (سالهای  1387-1380-1379و  )1393نسبت
به سایر ماهها بیشتر و هر چه به سمت شهریور میرویم
از شدت خشکسالی کاسته میگردد .مرطوبترین ماه
سال نیز شهریور است .بیشترین و کمترین مساحت طبقه
خشکسالی خیلی شدید مربوط به سالهای  1379و 1386
با مساحتهای  677039و  146هکتار است .برای طبقه
شدید این حداکثر و حداقل مربوط به سال  1379و 1386
به ترتیب برابر  954512و  6543هکتار میباشد .این مقادیر
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برای طبقه متوسط خشکسالی نیز مربوط به سالهای 1379
و  1386و به ترتیب برابر با  785413و  62405هکتار
بوده است .سالهای  1387و  1386نیز بیشترین و کمترین
سطح خشکسالی مالیم را داشته است .برای طبقه بدون
خشکسالی همانگونه که از پراکنش طبقات دیگر پیداست،
بیشترین و کمترین سطح مربوط به سالهای  1386و 1379
است .مطابق نگاره  5سالهای 1386،1388،1383و  1382به
ترتیب بیشترین سطح طبقه بدون خشکسالی را دارا بودهاند.

 -4بحث و نتیجهگیری

پیچیدگی پدیده خشکسالی سبب ممانعت از فهم کامل
اثرات آن میگردد .تحقیق حاضر ،تغییرات مکانی پوشش
گیاهی و درجه حرارت سطح زمین ناشی از خشکسالی در
قالب شاخصهای ترکیبی مبتنی بر سریهای زمانی VCI،TCI
و VHIرا در استان مرکزی بین سالهای  1379تا  1393نشان
میدهد .نتایج این تحقیق نشان میدهد که اثرات خشکسالی
بر پوشش گیاهی و درجه حرارت سطح زمین متفاوت بوده
و تابع عوامل مختلفی مانند ماه ،نوع و خصوصیات پوشش
گیاهی و شرایط دمایی آنها است .شاخص  VHIیکی از
شاخصهای خشکسالی است که بهصورت وسیعی در
پایش و ارزیابی خشکسالی مورداستفاده قرار میگیرد .این
شاخص توانایی نمایش اثرات خشکسالی هم بر پوشش
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 نتایج.گیاهی و هم بر درجه حرارت سطح زمین را داراست
 نشان میدهد که سالهایVHI نقشههای حاصل از شاخص
 بهعنوان سالهای با شدت خشکسالی بیشتر و1380  و1379
 بهعنوان سالهای با کمترین درجات1383  و1386 سالهای
 همچنین بیشترین درصد مساحت.شدت خشکسالی بودهاند
 درصد) و کمترین56( مربوط به طبقه بدون خشکسالی
 درصد) بوده2( مربوط به طبقه خشکسالی خیلی شدید
 مقایسه نتایج حاصل از این تحقیق همچنین.)8 است (نگاره
مقایسه نتایج حاصل از این تحقیق با یافتههای محققان
)2003( وهمکارانSingh،)1379(دیگرمانند فاضل دهکردی
 نشان از دقت بسیار خوب روش استفاده،و دیگر محققان
) در پایش خشکسالیVHI(از شاخصهای سنجشازدوری
 مطالعات تکمیلی برای پایش مکانی خشکسالی.میباشد
بهوسیله تصاویر ماهوارهای از طریق اندازهگیریهای
زمینی تغییرات کمی پوشش و درجه حرارت سطح زمین
 محدودیتهایی در استفاده کوتاهتر از ماه.پیشنهاد میگردد
 استفاده از نقشههای حاصل از. وجود داردLST  وNDVI
شاخصهای پایش و ارزیابی خشکسالی میتواند به بهبود
برنامههای مدیریت خشکسالی کمک نموده و نقش بسزایی
.را در کاهش اثرات خشکسالی ایفا میکند
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