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چکیده
خشکسالي ازجمله بالياي طبیعي و ادامهي آن درسطح وسیع باعث نابودي حیات ميشود .اين پديده در علوم مختلف به
چند دسته کشاورزي ،هواشناسي ،هیدرولوژي  ،توان طبیعي دسته بندي ميشود .خشکسالي محصوالت کشاورزي باعث آسیب
زدن به اقتصاد ،شرايط اجتماعي ،محصوالت کشاورزي و در نتیجه امنیت غذايي ميشود لذا پايش آن امري ضروري است.
امروزه براي بررسي خشکسالي کشاورزي از روشهايي همچون دورکاوي و استفاده از دادههاي ماهوارهاي درکنار دادههاي
هواشناسي يا شاخصهاي خشکسالي استفاده ميشود .در اين تحقیق از دادههاي سنجندهي ماديس ماهوارهي ترا ،نقشهيLST
 ،شاخص  NDVIو از دادههاي سنجندهي سنتینل ،2نقشهي شاخص خشکسالي  PDSIاستان مرکزي در سالهاي ، 1388
1393و  1398تهیه ميشود .میزان بارندگي از سنجندهي هواشناسي  GPMو میزان رطوبت سطح و زير سطح خاک ،از داده-
هاي سنجندهي  SMAPدر بازهي  1388تا  1398براي شهرستانهاي شارند ،کمیجان و تفرش ،به عنوان سه منطقه نمونه با
شدت خشکسالي متفاوت جهت تحلیل شدت خشکسالي استخراج شد .پس از تهیه دادههاي مورد نیاز ،از  LSTشاخص ،TCI
از شاخص  NDVIشاخص  VCIو در نهايت با استفاده از  ،TCI, VCIشاخص  VHIاستان مرکزي در1393 ،1388و ، 1398تهیه
ميشود .با استفاده از نقشه شاخصها و مقادير آنها ميتوان در سالهاي مختلف وضعیت پوشش گیاهي و محصوالت کشاورزي
به همراه شدت خشکسالي نقاط مختلف استان را مشاهده نمود .پس از تهیه نقشه شاخصها ،اثر تغییرات شاخصهاي LST
و NDVIبر روي شاخص  VHIو اثر شاخص  SSM ،SM ،VHIو میزان بارش بر روي شاخص  PDSIبررسي ميشود .نتايج نشان
ميدهد که شاخص  VHIبا شاخص LSTرابطهي معکوس و با شاخص  NDVIو  PDSIرابطهي مستقیم دارد .براساس يافتهها
جنوب غرب استان کمترين شدت خشکسالي و شرق استان باالترين شدت خشکسالي را داشته است .در مقايسه با ساير
پژوهش هاي انجام شده در اين زمینه ،در اين تحقیق پايش شدت خشکسالي کشاورزي منطقه مطالعاتي با استفاده از شاخص
خشکسالي  PDSIانجام شده است.
واژگان کلیدی :پايش خشکسالي ،سنجشازدور ،شاخصهاي طیفي ،رطوبت خاک ،بارندگي
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پایش خشکسالی کشاورزی استان مرکزی با استفاده از شاخصهای

مقاله پژوهشي  -پايش خشکسالي کشاورزي استان مرکزي با ...

 -1مقدمه
خشکسالي يکي از ويژگيهاي طبیعي و تکراري آب و هوا
ميباشد .خشکسالي مکرر براي سالهاي متمادي نگرانکننده
است .در مقیاس جهاني ،فرکانس ،مدت و شدت خشکساليها
به طور قابل توجهي در دهههاي اخیر به ويژه درمناطقخشک
و نیمه خشک افزايش يافته است[ .]1میزان خشکسالي
براساس شدت و زمان به خشکسالي شديد ،ضعیف ،متوسط و
طوالني و کوتاه مدت تقسیم ميشود .معمو اال خشکسالي را در
هر زمینهاي که از آن متأثر ميشود تعريف ميکنند .به طور
کلي خشکسالي از نظر علت وقوع و تأثیرات آن به چهار دسته
خشکسالي هواشناسي ،هیدرولوژي ،کشاورزي و اقتصادي
اجتماعي تقسیم ميشود .به عبارت ديگر پژوهشگران مختلف
از ديدگاه تخصصي به آن مينگرند .به عنوان نمونه هواشناسان
عموم اا خشکسالي را به عنوان دورهاي در نظر ميگیرند که در
طول آن بارش به طور قابل مالحظهاي کمتر از میزاني باشد
که به طور متعارف ريزش ميکند ،به اين نوع خشکسالي،
خشکسالي هواشناسي گفته ميشود اما خشکسالي اقتصادي-
اجتماعي در اثر کمبود بارش و اثرات آن در پیشي گرفتن
تقاضاي کاالهاي وابسته به بارش بر عرضه آنها ميباشد [.]2
خشکسالي به عنوان يک پديده هواشناسي درمناطق مختلف
با شدت متفاوتي رخ ميدهد[ .]3خشکسالي اثرات مخرب
زيادي مانند کاهش کیفیت آب و هوا ،تخريب زمین ،آتش
سوزي جنگلها ،کاهش تولید محصوالت کشاورزي ايجاد
کردهاست[.]4
کشاورزي در اکثر کشورها يکي از فعالیتهاي اساسي
اقتصادي و تحت مخاطرات طبیعي از جمله سیل و
خشکسالي ميباشد .تعیین مناطق مستعد خشکسالي براي
انتخاب محصوالت وابسته به خشکسالي در مناطق حساس
به آب و هوا ضروري است[ .]5خشکسالي کشاورزي به
محصوالت کشاورزي و مشاغل مرتبط بر آن ،ذخاير غذايي و
اقتصاد کشور آسیب ميزند .خشکسالي هر ساله تعداد
بیشتري از مردم را تحت تأثیر قرار ميدهد .در سالهاي
 2014تا  2018بیش از  70واقعه خشکسالي در سراسر
جهان گزارش شدهاست و حدود  450میلیون نفر در مناطق
مستعد خشکسالي زندگيميکنند[ .]6عالوه براين،
خشکسالي به طور مستقیم و غیرمستقیم بر پايداري
اجتماعي و اقتصادي تأثیر ميگذارد .بنابراين با توجه به داليل
مطرح شده پايش خشکسالي کشاورزي الزامي است[.]7
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ارزيابي خشکسالي را ميتوان از دادههاي سنجش از دور،
که امکان استخراج خصوصیات بیوفیزيکي از سطح زمین را
فراهم ميکند ،انجام داد.اندازه گیريهاي چندطیفي و
فراطیفي از راه دور ،منبع ضروري دادهها براي ارزيابي -
خشکسالي و پوشش گیاهي است [ 7و  .]8مسئله اساسي،
پايش شدت خشکسالي استان مرکزي طي  10سال با
استفاده از شاخصهاي خشکسالي سنجشازدوري ميباشد.
در اينجا سوالي مطرح ميشود که از چه شاخصي براي پايش
خشکسالي استان استفاده کرد و با چه داده و روشي ميتوان
اين شاخص را محاسبه کرد .چالش کار  ،انتخاب شاخصهاي
مناسب براي پايش خشکسالي وتهیه نقشه اين شاخصها با
استفاده از دورکاوي در بازهي زماني مورد نظر است.
يکي از روشهاي پايش خشکسالي ،استفاده از دادههاي
سنجش از دوري براي بدست آوردن شاخصهاي خشکسالي
است .در اين مقاله با استفاده از تصاوير ماهوارهاي ( Land
NDVI(Normalized
،LST)Surface Temperture
)Difference Vegetation

VHI(Vegetation Health

Index), PDSI(Palmer's Drought Index)dو با استفاده از
سنجندههاي هواشناسي و اندازگیري رطوبت ،دادههاي بارش
و رطوبت خاک بدست ميآيد و تغییرات آنها ،ارتباط بايکديگر
به همراه اثرات آنها بر خشکسالي بررسيميشود .هدف از اين
تحقیق بررسي خشکسالي کشاورزي استان مرکزي با بررسي
نتايج تخمین شدت خشکسالي شهرستانهاي شازند،
کمیجان و تفرش در بازهي زماني  1388تا  1398است تا
شدت و تغییرات مکاني و زماني خشکسالي مشخص شود .در
پژوهشهايي که بررسيشدند پايش شدت خشکسالي با
شاخصهاي گیاهي و بارش انجام شده است اما در هیچ مورد
از شاخص  PDSIاستفاده نشده است بنابراين در اين مقاله با
استفاده از اين شاخص پايش شدت خشکسالي استان مرکزي
طي  10سال را انجام ميدهیم و نتايج شاخصهاي
خشکسالي در شازند ،کمیجان و تفرش را به عنوان نمونهاي از
مناطق با شدت خشکسالي متفاوت جدا از ساير نقاط استان
با يکديگر مقايسه و تحلیل ميکنیم.

 -2پیشینهی پژوهش
خشکسالي يک فاجعه زيست محیطي بزرگ در بسیاري
از نقاط جهان است .اطالعات در مورد زمان ،شدت
خشکسالي مي تواند به برنامه ريزي و تصمیم گیري کمک
کند .شاخصهاي خشکسالي بهدستآمده از دادههاي

اس

1 Dalezios
2 Polynomial

3 MODIS
4 Skakun
5 Extereme Value Theory
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هواشناسي در موقعیت ،داراي تفکیک مکاني و زماني پايین
هستند ،بنابراين ،دستیابي به شرايط خشکسالي يک منطقه
بزرگ در زمان واقعي دشوار است .زارعي و همکاران()2013
تأثیر دادههاي  NOAA-AVHRRبا تفکیک مکاني باال ،در
پايش خشکسالي ايران بین  2005-1997را ارزيابي کردند.
نقشههاي حداکثر  10روزه شاخصهاي مختلف ،NDVI
شاخص  VHI ، (Vegetation Condition Index)VCIو
شاخص  )Temperture Condition Index( TCIدر اين بازه
تهیه شدند .براي محاسبه )(Standard Pricepitation Index
 SPIبه عنوان شاخص خشکسالي هواشناسي ،دادههاي
بارش ايستگاه هواشناسي جمع آوري شد .تحلیل و تفسیر
اين نقشهها نشان داد به طور کلي میزان شاخصهاي
خشکسالي بدست آمده از تصاوير ماهوارهاي و  SPIيکديگر
را تأيید ميکنند .همچنین  TCIو  VCI ،VHIدر سالهاي
خشک ،نرمال و مرطوب همبستگي بااليي دارند]. [9
خشکسالي به عنوان يکي از مخاطرات طبیعي با تأثیرات
قابل توجه بر پايداري کشاورزي  ،محیط زيست ،جامعه و
اقتصاد محسوب مي شود و ممکن است منجر به تخريب
محیط زيست يک منطقه شود که يکي از عوامل آسیب
پذيري کشاورزي است .دالزيوس1و همکاران( )2014خطر
خشکسالي کشاورزي يونان را با استفاده از شاخص VHI
 NDVIودادههاي دماي تصاوير
حاصل شده از
 NOAA/AVHRRاز سال  1981تا  2001بررسي کردند و
توانستند مکان و شدت خشکسالي را تعیین کنند .آنها از
طريق برازش دو منحني توابع پلي نومیال 2به کالسها با
شدت پايین و باالي خشکسالي به صورت ماهانه ،شدت
خشکسالي را پیش بیني و ابزاري براي هشدار سريع
خشکسالي فراهم کردند .در نهايت به اين نتیجه رسیدند که
دادهها و روشهاي استفاده شده براي پايش خشکسالي مؤثر
بوده و میزان خشکسالي در فصول گرم افزايش داشته-
است[ .]10از آنجا که خشکسالي تأثیر قابل توجهي بر بخش
کشاورزي و اقتصاد دارد ،زندگي ساکنان محلي را تحت
تأثیر قرار مي دهد .با استفاده از سنجش از دور مي توان
خشکسالي را از طريق اثرات آن بر گیاهان و کشاورزي
بررسي کرد و نتايج دقیق و مؤثرتري براي مدلسازي
خشکسالي بدست آورد .رضايي مقدم و همکاران()2014

براي پايش خشکسالي استان آذربايجان شرقي از شاخص
 VCIحاصل از  NDVIکه از باندهاي  13و  16تصاوير
ماديس )2000-2011(3محاسبه شده ،استفاده کردند .براي
ارزيابي نتايج از شاخص  SPIحاصل از دادههاي ايستگاههاي
سینوپتیک استفادهکردند .بر اساس نتايج  ،VCIدر سالهاي
 2008 ،2001 ،2000و  2009خشکسالي شديد و در
سالهاي  2003و  2010شدت خشکسالي پايین بودهاست.
همچنین بر اساس نتايج  SPIدر سالهاي  2001و 2008
شدت خشکسالي باال و در سالهاي  2003و  2010شدت
خشکسالي پايین بوده است .بنابراين شاخص  VCIبه جز
نقاطي که ايستگاههاي هواشناسي پراکنده هستند براي
پايش خشکسالي مناسب است [.]11
طي دهههاي گذشته ،خشکساليهاي متعدد تأثیر
قابلتوجهي بر امنیت غذايي بسیاري از مناطق داشته است
.در سالهاي اخیر رويکرد ريسک محور براي مديريت باليا
اتخاذ شده است .براي ارزيابي خطر خشکسالي ،بايد نقشه-
هاي خطر تهیه شوند .خطر خشکسالي تابعي از دو استدالل
احتمال خطر و آسیب پذيري است  .اسکاکون4و
همکاران( )2015از روش 5EVTو سري زماني شاخص VHI
 ،نقشه خطر خشکسالي براي شرکتهاي بیمه کشاورزي
تهیه کردند .براي مدل سازي  VHIاز يک مدل عمومي
استفاده کردند .روش پیشنهادي براي ارزيابي کمي خطر
خشکسالي کیف اوکراين اجرا و نقشههاي بدست آمده نشان
دادند که امکان شناسايي مناطق با خطر خشکسالي باالتر
وجود دارد [ .]12خشکسالي در بسیاري از نقاط جهان
خسارات و خسارات سنگیني به همراه دارد .شدت
خشکسالي مربوط به يک منطقه اقلیمي خاص و وضعیت
محلي تعادل انرژي و آب است .پرويز( )2016از Enhanced
)(Vegetation Temperture ،EVI)Vegetation Index
Normalized (NVSWI، TCI،Condition Index) VTCI
 ،VCI ،)Vegetation Supply Water Indexاستفاده کرد.
تجزيه و تحلیل خطي نشان داد که شاخصهاي گیاهي و
دما از کارايي بیشتري دارند .همچنین بررسي شاخصهاي
خشکسالي با استفاده از معیارهاي مختلف نشان دهنده
عملکرد باالي  VHI, TCI ، NVSWIو روش  TVXبود .اين
شاخصها با يکديگر همبستگي بااليي داشتند بنابراين
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استفاده از يکي از آنها براي پايش خشکسالي مناسب
است[ .]13خشکسالي يک وضعیت اقلیمي است که تقريب اا
بر تمام مناطق آب و هوايي در سراسر جهان تأثیر مي
گذارد .همانطور که پیشتر گفته شدکشاورزي بیشتر تحت
تاثیر خشکسالي قرار گرفته است .انتظار مي رود که گرم
شدن زمین باعث افزايش فراواني و شدت خشکسالي در
قرن بیست و يکم شود .ايسا1وهمکاران( )2016خشکسالي
کشاورزي تحت تغییرات آب و هوايي را ارزيابي کردند .آنها
انطباق بین دو شاخص Standardised (SPEI
 )Precipitation-Evapotranspiration Indexو  VHIطي
فصول مختلف از  2001/2000تا طي 2011را بررسي و
تأثیر تغییرات اقلیم بر خشکسالي را با استفاده از دادههاي
آب و هوا مدل  GCM2از  2010تا 2050را ارزيابي کردند.
نتايج نشان دادند  VHIو  SPEIدر چهار فصل منطبق
هستند و هر دو شدت خشکسالي را در اين فصول تشخیص
دادند[.]14
اثرات خشکسالي آرام و در مناطق خشک و نیمه
خشک به دلیل بارش ساالنه کمتر ،بیشتر است .دماوندي
و همکاران( )1395از تصاوير ماديس  1379تا  1393و
محصوالت  LSTو  NDVIآن ،شاخص  VTCIرا محاسبه
کردند .باتوجه به همبستگي بین  LSTو  NDVIدر لبهي
سرد و گرم(دماي پايین و باال) عملکرد شاخص  VTCIدر
برآورد شدت خشکسالي در فصول گرم و سرد ارزيابي شد.
براساس نتايج رگرسیون ،براي لبهي گرم  R2=0.86و
براي لبهي سرد  R2=0.79بود .در نهايت نقشهي  VTCIو
شدت خشکسالي در پنج کالس(ضعیف تا شديد) تهیه
شد .نتايج نشان دادند که بیشترين مساحت خشکسالي
مربوط به کالس متوسط و کمترين درصد مربوط به کالس
مرطوب بوده است .همچنین سالهاي  1392و 1390
داراي بیشترين درصد از کالس خشکسالي شديد و
مرطوب بودهاند[ .]15در برخي از مناطق مانند اندونزي به
ويژه در سوبانگ و کاراوانگ به عنوان مراکز ملي تولید برنج
 ،نظارت بر خشکسالي کشاورزي به منظور حفظ امنیت
غذايي  ،بسیار مهم است .شولیها 3و همکاران( )2016براي
نظارت بر خشکسالي در سوبنگ 4و کاراوانگ 5اندونزي با
1 Essa
2 General Circulation Model
3 Sholihah
4 Subang
5 Karawang
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مساحت  184/486هکتار ،از تصاوير سالهاي ،2005
 2000 ، 2015 ،2010لندست LST 6و  NDVIرا
استخراج و با استفاده از آنها شاخصهاي  VCI, TCIو با
استفاده از اين شاخصها  VHIرا محاسبه کردند .بر اساس
نتايج ،مقادير شاخص  VHIاز سال  2000تا  2015در
بیشتر از  50درصد مساحت زمین (از مساحت 30/86
هکتار به  14/66هکتار) کاهش داشته است .به عالوه
شدت خشکسالي به همراه تغییرات  LSTاز  27درجهي
سانتي گراد به  40درجه سانتيگراد ()2000-2015تغییر
کرده است [ .]16با توجه به تغییرات اقلیم و کاهش
بارندگي در دهه اخیر ،خشکسالي به يک مشکل بزرگ به
ويژه در مناطق خشک و نیمه خشک از قبیل ايران تبديل
شده است .از اين رو پايش آن امري مهم ميباشد .در
مقابل روشهاي سنتي که مبتني بر مشاهدات ايستگاه-
هاي هواشناسي هستند و بیشتر به بررسي خشکسالي
هواشناسي ميپردازند ،استفاده از تکنیک سنجش از دور و
تصاوير ماهواره اي به عنوان يک ابزار مفید جهت پايش
مکاني و زماني خشکسالي کشاورزي مورد توجه محققین
واقع شده است .اما استفاده از اين تکنیک و نتايج حاصل
از آن همچنان نیاز به ارزيابي و واسنجي براي مناطق
مختلف دارد .حمزه وهمکاران ( )1396شاخصهاي
خشکسالي شامل, VTCI ,TCI، NDVI :
)Transformed Differenced Vegetation Index(TDVI
و ( SWI)Soil Water Indexرا با استفاده از دادههاي
ماديس( )2000-2013در مقیاس زماني فصلي و شش
ماهه بدست آوردند .نتايج حاصل از اين شاخصها را با
مقادير شاخص  SPIمقايسه کردند .نتايج نشان دادند که
محدوده مطالعاتي به طور کلي از پوشش گیاهي متوسط
تا کم برخوردار است .برمبناي محاسبههاي انجام شده
شرايط اقلیمي محدوده با نتايج حاصل از شاخص  VCIدر
مقیاس فصلي ،تطابق بیشتري دارد .در نتیجه
شاخص VCIبه عنوان بهترين شاخص جهت پايش
خشکسالي کشاورزي استان مرکزي انتخاب گرديد.
همچنین نتايج به دست آمده از به کار گیري
شاخص  ،VCIنشان دهنده خشکسالي در سالهاي 2000
و  2008و ترسالي در سالهاي  2009و  2010در منطقه
6 Landsat

اس

1 Andujar
2 Möllmann
3 Kamruzzaman

4 Rangpur
5 Sylhet
6 Bento
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مي باشد[ .]17سنجش از دور براي نظارت بر اثرات
خشکسالي هواشناسي بر اکوسیستمها نیز استفاده مي
شود ،اما در مقیاس بزرگ به ندرت از مقیاس زماني پايش
خشکسالي محصوالت موجود است .اندوجار 1و همکاران
( )2017براي بررسي خشکسالي از شاخصهاي خشکسالي
 VHI, VCI, TCIحاصل از  NDVI ,LSTدر کنار شاخص
بارش  SPEIاستفاده کردند و براي ارزيابي آنها و انتخاب
شاخص مناسب همبستگي SPEIو شاخصها را بررسي-
کردند .براساس نتايج VHI ،باالترين همبستگي را با SPEI
در مقیاس زماني(  13ماه) داشت .بعد از آن  TCIچهار
ماه و  VCIدو ماه با  SPEIهمبستگي داشتند .بنابراين
VHIمناسبترين شاخص براي نظارت بر اثر خشکسالي-
هاي طوالني باشد[.]18
مشتقات آب و هوا به عنوان ابزار مديريت ريسک
کشاورزي در نظر گرفته مي شوند .شاخصهاي هواشناسي
مبتني بر ايستگاهها معموالا دادههاي زيربنايي اين ابزارها را
ارائه مي دهند .با اين حال ،نقص اصلي اين مشتقات آب و
هوايي ،همبستگي پايین بین شاخص آب و هوا و عملکرد
محصول است که به آن ريسک پايه مي گويند .مولمان  2و
همکاران ( )2018از شاخصهاي  VHI, VCI, TCIبه
عنوان مشتقات آب و هوا و از دما و بارش به عنوان دو
شاخص هواشناسي براي مديريت خشکسالي کشاورزي
درشمال شرق آلمان استفادهکردند .براي تعیین شاخص-
هاي مناسب ،همبستگي و دوره زماني باالترين همبستگي
با محصوالت زمستاني ادغام شدند .بر اساس نتايج VCIو
 VHIاين شاخصها براي کاهش خطر خشکسالي مؤثر
هستند .عالوه بر اين  VHIباالترين میزان همبستگي با
محصوالت زمستاني را دارد پس بهترين شاخص
خشکسالي ميباشد .به ويژه در مناطقي که ايستگاههاي
هواشناسي پراکنده هستند[ .]19خشکسالي کشاورزي
ناشي از کمبود رطوبت خاک نسبت به حد مورد نیاز براي
رشد مناسب گیاهان در مراحل مختلف رشد ميباشد و در
نتیجه باعث تنش و کاهش عملکرد محصول ميشود .در
بنگالدش ،نرخ گرمايش به سرعت در حال افزايش و انتظار
ميرود اين روند طي چند دهه آينده ادامه يابد.
کامروزمان 3و همکاران( )2018براي ارزيابي خشکسالي

بنگالدش از  NDVI ,LSTو  EVIتصاوير ماديس 2001
تا  2015شاخص VCIو  TCIو ازاين شاخصها ،شاخص
 VHIرا بدستآوردند .بر اين اساس نقشه  VHIيا شدت
خشکسالي در چند درجه شدت(کالسهاي پايین ،متوسط
و باال) تهیه شد که بیشترين شدت مربوط به سالهاي
5
 2002و  2013بود .براساس نتايج در رنگپور 4و سیلت
سطح خشکسالي بیشتر بودهاست[ .]20تبخیر ناشي از
تغییر اقلیم يا تغییر دما و بارش ،به افزايش گسترده شدت
خشکسالي کمک کرده است .بنتو6و همکاران( )2018براي
ارزيابي خشکسالي از شاخص  VHIاستفاده کردند .اين
شاخص حاصل از  NDVI ، VCIو  TCI، LSTاست که
در بازه زماني  1982تا  2009در بخشي از مديترانه
استفاده شدند .براي ارزيابي اثرخشکسالي همبستگي اين
شاخصها با شاخص  SPEIبررسيشد .نتايج همبستگي
بین  VCI-SPEIو  TCI-SPEIنشان دادند که با به
حداکثر رساندن همبستگي بین  VHIو  ،SPEIطي يک
دوره اقلیمي ،ميتوان نقش نسبي  VCIو  TCIبه  VHIرا
در مناطق مختلف آب و هوايي ارزيابيکرد[.]21
مشکل کمبود آب چندين بخش از جهان به ويژه
مناطق نیمه خشک مانند مديترانه را درگیر کرده است .در
واقع ،کمبود آب در حال حاضر نتیجه وجود دورههاي
خشکسالي طوالنيمدت ناشي از تغییرات اقلیمي و استفاده
بیش از حد آب ميباشد  .دالزيوس و همکاران( )2018از
ترکیب دو شاخص خشکسالي Respiratory Drought ( RDI
 )Indexو  VHIبراي پايش خشکسالي کشاورزي استفاده-
کردند .نتايج  20ساله  RDIنشان داد که  8دوره  12ماهه
خشکسالي وجود دارد .خشکسالي در سال هیدرولوژي از
اوايل بهار شروع و تا پايان سال هیدرولوژي ادامه مييابد .به
عالوه در فصل تابستان شدت خشکسالي افزايش مييابد.
عالوه بر اين نتیجه گرفتندکه با استفاده از اين شاخصها
مي توان خشکسالي را پايش کرد[ .]22خشکسالي در
جنوب و شرق کشورهاي آفريقايي باعث افزايش دماي سطح
و تنش در رطوبت خاک مي شود .در نتیجه ،خشکساليهاي
هواشناسي و کشاورزي در اکثر بخشهاي اين قاره (به
عنوان مثال ،اتیوپي ،سومالي ،سودان جنوبي ،کنیا ،تانزانیا،
زيمبابوه ،آفريقاي جنوبي و غیره) تشديد ميشود .جي
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دي1و همکاران( )2018رابطه بین LSTو  ،NDVIشاخص
 VHI ،TCI ،VCIو شاخص  SPIدر مقیاس زماني  3ماهه
در رايا 2و حومه آن در شمال اتیوپي مدل سازي کردند و
به اين نتیجه رسیدند که اين شاخصها با يکديگر در
ارتباطهستند .در اين تحقیق از MOD11A2 LST Terra,
 eMODIS NDVIو دادههاي بارش ماهانه تصاوير ماهواره-
اي و اندازهگیريهاي زمیني استفاده کردند .با استفاده از
رگرسیون خطي بین اين شاخصها ارتباط بین آنها را نشان
دادند .بر اين اساس  LST,NDVIرابطه معکوس دارند و در
زمینهاي پست به شرايط رطوبت وابسته هستند .همچنین
VCIبا  TCIو  SPIبا  VHIرابطه مستقیم دارند .در نهايت
به اين نتیجه رسیدندکه شاخصهاي  SPIو  VHIبراي
پايش خشکسالي کشاورزي و هواشناسي مناسب
هستند[ ]23شاخ آفريقا از جمله جیبوتي ،اريتره ،اتیوپي و
سومالي در سالهاي گذشته تحت تأثیر خشکسالي شديد
قرار گرفته و به يکي از ناامنترين مناطق جهان از نظر
غذايي تبديل شده است و میلیونها نفر در معرض خطر
قحطي قرار دارند .در همین حال ،تغییرات آب و هواي
جهاني همچنان باعث ايجاد خشکسالي و امواج گرما مي
شود که تأثیرات قابل توجهي بر تولید محصول و امنیت
غذايي دارد .کارولین 3و همکاران( )2019براي بررسي
خشکسالي شديد در شاخ آفريقا ،از داده بارشي ماهواره
 TRMMو شاخص  ،NDVIشاخص  VCIو شاخص VHI
ماديس (بین  2000تا  )2017استفاده و روند زماني پوشش
گیاهي و اثرات خشکسالي را تحلیل کردند .براساس نتايج از
سال  2001تا  ،2017میانگین  VHIو  TCIبه طور قابل
توجهي کاهش يافته است .عالوه بر اين ،ناهنجاريهاي
ماهانه  VHIبا ناهنجاريهاي ماهانه بارندگي ارتباط زيادي
داشتند[.]24
در بین شاخصهاي خشکسالي  ،شاخص SPIبه علت
کارايي و دقت نسبت اا باال و در عین حال محاسبه راحت تر در
مقايسه با شاخصهاي ديگر ،در بین اقلیم شناسان و
جغرافیدانان مجبوبیت زيادي دارد .در همین راستا
پورخسرواني و همکاران ( )2019خشکسالي حوضه دشت
خاتون آباد را با استفاده از شاخص  SPIمورد ارزيابي قرار
دادند .در اين مقاله ،دادههاي بارش ماهانه در دوره زماني 18
1Gidey
2 Raya
3 Carolyn
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ساله از  4ايستگاه پیرامون منطقه مورد نظر (رفسنجان،
سیرجان ،شهربابک و انار) برداشت و در نرم افزار عدد شاخص
 SPIبراي تمامي سالها محاسبه شد ،سپس براي  6سال به
عنوان سالهاي نمونه به دلیل اختالف زياد بارش ،نقشه
شاخص به وسیله مدل درونیابي  IDWرسم شد .نتايج نشان
ميدهند که منطقه مورد مطالعه در سال 1387
دچار خشکسالي نسبت اا شديدي شد تا جايي که بیش از %33
مساحت منطقه در طبقه خشکسالي شديد و  %65آن در
طبقه خشکسالي متوسط قرار داشت .از آنسو در سال 1392
منطقه دچار ترسالي شديدي شد که نزديک %61
مساحت دشت خاتون آباد ترسالي متوسط و %38
ترسالي ماليم را تجربه کردند .همچنین دشت خاتون آباد در
ال نرمال و بیش از
سال 1381از ديد شاخص  SPIسال کام ا
نیمي از مساحت دشت بارش نزديک به استاندارد را داشته
است[ .]25خشکسالي کشاورزي به عنوان باليايي طبقه بندي
مي شود که مي تواند اقتصاد و جامعه در ابعاد منطقهاي تا
ملي را تخريب کند .به عنوان مثال ،در نیجر ،خشکسالي
 2004کسري غالت  21درصدي ،سال  2009کسري غالت
 12درصد و خشکسالي  2011کسري  18درصد ايجاد کرد.
بادامسي 4و همکاران( )2019براي پايش خشکسالي کشاورزي
نیجر بین سالهاي  2003تا  2017در ماههاي جون 5تا
اکتبر 6از شاخص خشکسالي کشاورزي Agricultural (ADCI
)Drought Condition Indexاستفاده کردند .اين شاخص با
ترکیب شاخصهاي )Prcepitation Condition Index(PCI
،)Enhanced Temperture Condition Index (ETCI ,
 TCI,VCIمحاسبه ميشود .اين شاخص با محصوالت
کشاوزي همبستگي دارد که مقايسهاي بین نتايج  ADCIو
عملکرد محصول اين موضوع را نشان ميدهد.به عالوه،
 ADCIبه شدت با شاخص  VHIهمبستگي دارد اما بهتر از
اين شاخص پايش خشکسالي را انجام ميدهد[ .]26مطالعه
مکاني و زماني توزيع الگوي خشکسالي براي پیشگیري و
کاهش باليا اهمیت زيادي دارد .درجاوا 7شرقي به عنوان
مرکز ملي تولید محصوالت کشاورزي اندونزي ،ارزيابي
خشکسالي کشاورزي براي پايش پايداري کشاورزي ،به
اهمیت دارد .کیرانا 8و همکاران( )2020خشکسالي کشاورزي
4 Badamassi
5 June
6 October
7 Java
8 Kirrana

 -1-3منطقهی مطالعاتی
استان مرکزي در نیمهي غربي کشور و در همسايگي
استانهاي تهران و قم در شرق ،لرستان و اصفهان در جنوب،
همدان در غرب و البرز و قزوين در شمال ميباشد (شکل .)1
اين استان در طول جغرافیايي  340شمالي و در عرض
جغرافیايي  490شرقي در زون 39 4قرار گرفته و مساحتي
معادل  29530کیلومتر مربع دارد .استان مرکزي داراي آب و
1 Magetan
2 Gresik
3 Septambr
4 Zone

اس

 -3مواد و روش پژوهش

شکل -1نقشه  5DEMاستان مرکزي ،نشان دهندهي میزان ارتفاع در
نقاط مختلف استان

عمده محصوالت کشاورزي به تفکیک شهرستان در اين
استان :انار در ساوه ،پسته در زرنديه ،محصوالت ديمي و
سیب زمیني در فراهان ،گردو و بادام در شهر تفرش ،لوبیا،
بادام ،گندم و جو در کمیجان ،لوبیا در خمین ،گیاهان زينتي
در محالت ،لوبیا ،انگور و صیفي جات در شازند ،انگور ،گوجه
و محصوالت باغي در خنداب ،ذرت ،گندم در توابع اراک
است .باتوجه به اثراتي که خشکسالي در محصوالت کشاورزي
و وضعیت اقتصادي و اجتماعي کشاورزان دارد ،پايش
خشکسالي کشاورزي در اين استان اهمیت زيادي دارد.
وضعیت خشکسالي و تغییرات آن در سه شهرستان شازند،
کمیجان و تفرش به عنوان نمونه سه وضعیت شديد ،متوسط
و ضعیف خشکسالي مورد مطالعه قرارگرفتهاست.

 -2-3دادهها
در اين کار از تصاوير نوري ماديس و سنتینل 62براي
استخراج  LST, NDVIو  PDSIاستفاده شدهاست .اين
تصاوير داراي تفکیک طیفي و مکاني مناسب اين کار بوده
5 Digital Elevation Model
6 Sentinel2
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جاوا شرقي را با استفاده از شاخص  VHIارزيابي کردند.
شاخص  TCIاز دادههاي  LSTماديس و شاخص  VCIاز
 EVIدادههاي ماديس و شاخص  VHIاز  VCIو TCI
محاسبه شد .نتیجه نشان داد که عمده مناطق با خشکسالي
متوسط روبرو شدهاند و مگتان 1و گرسیک 2باالترين شدت
خشکسالي را داشتند .همچنین بین ماههاي سپتامپر 3تا اکتبر
که ماههاي خشک سال هستند شدت خشکسالي افزايش و
 63/13درصد مساحت منطقه را در برگرفته است[ .]27نوابي
و همکاران( )2021خشکسالي کشاورزي حوضه آبريز درياچه
ارومیه را با استفاده از سنجده ماديس و شاخصهاي سنجش
از دور پوشش گیاهي  TCI ،VHI ،VCIطي سالهاي 1379
تا  1390انجام داد پايش کردند .بدين منظور ابتدا شاخص
 NDVIاز تصاوير ماديس طي ماههاي خرداد ،تیر ،مرداد و
شهريور محاسبه گرديد .سپس با مقايسه میانگین اين
شاخص طي ماههاي مذکور ،ماه شهريور با بیشینه مقدار به
عنوان ماه معرف خشکسالي انتخاب شد .با توجه به حداقل و
حداکثر شاخص  NDVIدر ماه شهريور سالهاي 1382و
 ،1387نقشههاي پهنهبندي شاخصهاي خشکسالي ،VCI
 TCI ،VHIتهیه شدند .در ادامه براي بررسي عملکرد
شاخصهاي خشکسالي کشاورزي مقادير ضريب همبستگي
VHI ،VCIو  TCIبا شاخص هواشناسي  SPIمحاسبه شد.
نتايج نشان داد که شاخص سنجش از دور از دقت خوبي در
برآورد پراکندگي مکاني و زماني خشکسالي کشاورزي
برخوردار است ،به طوري که ضريب همبستگي بین شاخص
VHIو  SPIبرابر  0/86بدست آمد که نشاندهنده تطابق اين
شاخصها با يکديگر ميباشد[.]28

هوايي خشک و کوهستاني است و جزء استانهاي نسبت اا کم
بارش کشور به شمار ميرود .براساس آمار میزان بارش استان
از مهرماه  1399تا بهمن ماه  122/2میلي متر بوده است .در
بسیاري از مناطق استان شغل بیشتر ساکنان کشاورزي و
 670هزار هکتار اراضي باغي و کشاورزي در استان وجود
دارد .در سال  ،1399میزان محصوالت باغي ،نیم میلیون و
گندم  454هزار تن بوده است.
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و باندهاي آنها براي اندازهگیري دماي سطح و پوشش
گیاهي مناسب ميباشند .سنجندهي ماديس ماهوارهي ترا1
در استخراج ( LSTباندهاي 31و  )32و پوشش گیاهي
کاربرد دارد و به همین دلیل از آن استفادهميکنیم .دقت
اندازهگیري دما براي اين سنجنده بین  0/2درجهي
کلوين(در اقیانوسها) تا  1درجهي کلوين (در روي
زمین)متغیر است .عرض برداشت اين سنجنده
2330کیلومتر و توان تفکیک مکاني براي باند250 ، 2-1
متر ،باند 500 ،7-3متر و باند 1000 ،8-36متر ميباشد.
اين باندها در چهار بخش مرئي ،مادون قرمز نزديک،
مادون قرمز کوتاه و بلند هستند[.]29
سنجنده سنتینل 2داراي باندهاي آبي ،سبز ،ساحلي،
سه باند در لبه ي قرمزSWIR1, SWIR2, NIR, Watter ،
 vap Cirusبا توان تفکیک مکاني  ، 60/20/10بازديد
مجدد  10روز و عرض برداشت  290کیلومترميباشد.
ماهواره  GPMبراي اندازهگیري بارش به ويژه در نواحي
گرمسیري استفاده ميشود و براي اندازهگیري دقیق به
صورت وسیع ،از طیف سنج مايکروويو استفاده ميکند.
 GMIسنجنده غیرفعال و  DPRسنجنده فعال اين ماهواره
هستند که سنجنده  DPRباند  ،Kaتوان تفکیک قائم5
کیلومتر ،تفکیک برد 500/250و عرض برداشت120
کیلومتر و  DPRباند  ،Kuعرض برداشت  245کیلومتر و
تفکیک درجهت برد 250متر دارد [.]29
ماهوارهي  SMAPبراي اندازه گیري رطوبت خاک
استفاده ميشود .توان تفکیک مکاني آن  3کیلومتر و توان
تفکیک زماني آن  8روز است .اين ماهواره يک سنجنده
آنتن مصنوعي باند  Lبا کانالهاي پالريزه افقي-افقي،
عمودي-عمودي ،افقي-عمودي با دقت دسیبل و توان
تفکیک  3کیلومتر به قطر روزنه  6متر و يک طیف سنج
مايکرويو باند  Lبا دو کانال افقي ،عمودي ،تفکیک 40
کیلومتر و قطر روزنه  6متر دارد[.]29

 -3-3روش پژوهش
در اين تحقیق از شاخص سالمت پوشش گیاهي
(ترکیبي از  VCIو )TCIبراي پايش خشکسالي استفاده
شده است .هرچه مقادير اين شاخص باالتر باشد پوشش
گیاهي بهتر و شدت خشکسالي پايینتر خواهد بود.
VHI

1 Terra
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درصورتيکه مقادير اين شاخص کمتر از  0/1باشد
خشکسالي خیلي شديد ،بین  0/1تا  0/2شديد ،از  0/2تا
 0/3متوسط و اگر باالتر از  0/4باشد ،ترسالي خواهیم
داشت .شاخص  VCIبه شاخص  NDVIوابسته و زماني که
 NDVIحداقل باشد ،برابر صفرو حداکثر برابر يک ميباشد
که شرايط مناسب پوشش گیاهي را نشان ميدهد .شاخص
 TCIنیز وابسته به دما است که در باالترين دما ،پايین
ترين مقدار آن صفر و در حداقل دما ،باالترين مقدار آن
يک ميباشد .شاخص  VHIو شاخصهاي ذکرشده با
فرمولهاي زير تعريف مي شوند[:]16
NIR − Red
NIR + Red

()1
()2
()3
()4

= NDVI

NDVI − NDVI min
∗ 100
NDVI max − NDVI min

=  TCIيا

= VCI

T max−T
∗ 100
T max−T min
LST max−LST
∗ 100
LST max−LST min

α* VCI + (1 − α )* TCI

= TCI

= VHI

شاخص  NDVIمي تواند يک شاخص مفید براي
پوشش گیاهي و اکوسیستم محیطهاي نیمه خشک
باشد] .[30شاخص  NDVIدر بهترين حالت  1و در پايین
ترين پوشش گیاهي صفر است .در روا بط باال 846( NIR
– 885نانومتر) باند  680-600( Red ، 2نانومتر) باند 1
است NDVImax .و  NDVIminبه ترتیب حداکثر و حداقل
 NDVIو  Tmaxو Tminحداکثر و حداقل دماي مطلق چند
ساله هستند α .وزني براي اندازهگیري سهم  VCIو TCI
در ارزيابي وضعیت خشکسالي است که تشخیص آن دشوار
مي-باشد ،بنابراين به طور کلي  0/5تعیین ميشود[.]1
باتوجه به روابط باال ،براي رسیدن به  VCIاز  NDVIو
براي  TCIبه  LSTتصاوير ماديس نیاز است LST .به
معناي يک وضعیت انعطاف پذير سطح با استخراج گرما و
خواص حرارتي است و به عنوان شاخص اصلي تغییرات
فیزيکي سطح زمین ،محصوالت و پوشش گیاهي ،مورد
توجه قرار ميگیرد LST .به عنوان شاخص اصلي میزان
انرژي موجود در جو و زمین در محاسبه خشکسالي
استفاده ميشود [ .]30براي استان مرکزي در سه بازهي
زماني  1393 ،1388و  1398با استفاده از تصاوير
سنجندهي ماديس در نرم افزار ،شاخص  NDVIبه

()6

LSTmin (NDVIi) = a’+ b’ NDVIi

اس

()5

LSTmax (NDVIi) = a + b NDVIi

MODISسنجنده
SMAPسنجنده

سنجنده GPM

LS

 NDVIشاخص
بارندگي

رطوبت زير سطح خاک

رطوبت سطح
خاک

سنجنده سنتینل 2

T

VCIشاخص

PDSIشاخص

TCIشاخص

VHIشاخص

شدت خشکسالي
شکل -2رويکرد کلي پژوهش

خشکسالي ميتواند با شاخصهاي هواشناسي مانند
شاخص پالمر هم ارزيابي شود[ .]32بنابراين ديگرشاخص
استفاده شده در اين تحقیق ،شاخص  PDSIاست .اين
شاخص مقاديري بین  -5تا  +5دارد .هرچه مقادير اين
شاخص کمتر باشد ،شدت خشکسالي بیشتر خواهد بود و
بالعکس .بنابراين در  -5خشکسالي شديد و در +5
خشکسالي وجود ندارد .با استفاده از تصاوير سنتینل،2
نقشههاي  1393 ،1388 PDSIو 1398استان مرکزي با
استفاده از نرم افزار تهیه ميشود .اين نقشهها شدت
خشکسالي نقاط مختلف استان را نشانميدهند .اين نقشه
با نقشهي شاخصهاي VHI, NDVIو  LSTمقايسه ميشود
تا اثر هريک از شاخصها بر خشکسالي منطقه مطالعاتي
مشخصشود .اين شاخص وابسته به دما ،رطوبت خاک و
بارندگي نیز مي باشد .بنابراين به دادههاي بارش ،رطوبت
سطح و زيرسطح خاک در استان مرکزي طي زمان مطالعه
نیازمند هستیم .اين دادهها نیز ازسنجندههاي هواشناسي و
اندازه گیري رطوبت خاک بدست آمده است .عالوه بر
مقايسه شاخص  PDSIبا شاخص  ،VHIبراي بررسي اثرات

آنها بر شاخص  ، PDSIجهت ارزيابي بیشتر ،اين شاخص
بايد با دادههاي بارش ،رطوبت خاک استان در اين بازهي
زماني مقايسه ميشود .پس از انجام اين مقايسه مي توان
تأثیر دادههاي بارش و رطوبت خاک در خشکسالي استان
بدست آورد .براي بدست آوردن تغییرات شدت خشکسالي،
نقشه تفاضل شاخص PDSIسال 1388از 1393 ،1393از
 1398و  1388از  1398در نرم افزار تهیه ميشود .به اين
ترتیب تغییرات  5ساله و  10ساله شدت خشکسالي در
استان مرکزي ،مشخص ميشود.

 -4شرح و تفسیر نتایج
در ابتدا براي درک وضعیت پوشش گیاهي استان ،يک
نقشهي ترکیب باند کاذب دادههاي سنتینل 2در خرداد
ماه سال 99براي استان مرکزي تهیه شده است .در اين
نقشه مناطقي که پوشش گیاهي بیشتر دارند به رنگ قرمز
ديده ميشوند (شکل  .)3با توجه به اين نقشه در خرداد،
جنوب غرب استان به ويژه شازند و خمین ،بیشتر نقاط
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همراه LSTتهیه ميشود .با استفاده از اين محصوالت مي-
توان مقادير و تغییرات آنها را در بازهي زماني مورد نظر
مشاهده کرد .ارتباط بین  NDVIو  LSTرا ميتوان به
صورت زير تعريف کرد:

در روابط باال ضرايب  a’ ،b ، aو’ bبا استفاده از
شرايط منطقه مطالعاتي تخمین زده ميشود[.]31
شاخص  VHIبا ترکیب دو شاخص  VCIو  TCIدر سه
بازهي زماني  1393 ،1388و 1398بدست ميآيد .پس از
آن مقادير و تغییرات اين شاخص درنقاط مختلف استان
مرکزي قابل مشاهده ميباشد (شکل .)2
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پوشش گیاهي بااليي داشتهاند که نشان دهندهي وضعیت
مناسب به خصوص از لحاظ بارش ،دما و رطوبت،
خشکسالي پايین و يا عدم برداشت محصوالت بوده است.
در بخشهاي کوچکي از تفرش پوشش گیاهي مشاهده و
در کمیجان پوشش گیاهي ضعیف ميباشد .بنابراين در
کمیجان به دلیل بارش کم ،رطوبت خاک پايین و شدت
خشکسالي باال است .در بخشهايي از زرنديه و ساوه
پوشش گیاهي مشاهده شدهاست .وضعیت پوشش گیاهي
ساير نقاط نشان ميدهد استان مرکزي به خصوص در
نیمهي شرقي وضعیت خوبي به لحاظ بارش و رطوبت
خاک نداشته و شدت خشکسالي باال است.
شکل -4نقشهي  MVCاستان مرکزي ،باالترين مقدارشاخص
از  1398/10/1تا 1399/10/1

شکل -3نقشهي رنگ کاذب استان مرکزي در خرداد ،1399باند قرمز
مادون قرمز ،باند سبز قرمز و باند آبي ،سبز ميباشد

مطابق شکل  ،4با استفاده از دادههاي ماديس ،نقشه-
ي MVCکه بیشترين  NDVIرا نشان ميدهد ،تهیه شده-
است .در اين نقشه پوشش گیاهي از ابتداي دي  98تا دي
 ،99با رنگي بین آبي ،قرمز و سبز ،مشخص شده است.
براي نشان دادن پوشش گیاهي در چند بازهي زماني از
ترکیب دو به دو اين رنگها استفاده شده است .بنابراين در
اينجا  7حالت اتفاق ميافتد .1:پوشش گیاهي دي تا
فروردين :قرمز  .2ارديبهشت تا مرداد :سبز  .3شهريورتا
آذر :آبي .4دي تا مرداد :زرد(قرمز +سبز)  .5پوشش گیاهي
بین ارديبهشت تا آذر :فیروزهاي(سبز+آبي) .6شهريورتا
فروردين :صورتي(قرمز+آبي)  .7تمام سال :سفید
(آبي+قرمز+سبز)
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NDVI

از نقشهي  ،MVCنتیجه ميشود که استان مرکزي به
ويژه شازند ،کمیجان و تفرش در اين تاريخ که عمدت اا
درفصل زمستان ميباشد به علت سرما ،نور پايین ،رطوبت
پايین  ،بارش ،پوشش گیاهي و محصوالت کشاورزي تحت
کشت بسیار پايین وشدت خشکسالي باال بوده است .از
اديبهشت تا اواخر خرداد ،پوشش گیاهي بیشتر مناطق
استان به جز شازند ،خمین ،بخشهايي از زرنديه ،بخش
کوچکي از تفرش پايین بوده است .پس با وجود تغییر فصل
از زمستان به بهار و افزايش بارشها ،رطوبت خاک ،پوشش
گیاهي و سطح محصوالت کشاورزي ،در استان مرکزي
پايین و شدت خشکسالي باالتر خواهد بود و يا برداشت
محصوالت در اين مناطق انجام نشده است .از شهريور تا آذر
با توجه به مناطق آبي رنگ نقشه ،بارش و رطوبت خاک،
پوشش گیاهي ،سطح محصوالت کشاورزي و شدت
خشکسالي کامالا مشابه دي تا فروردين ميباشد .باتوجه به
مناطق زرد رنگ نقشهي  MVCنتیجه ميشود مناطق
استان به جز اراک و خنداب پوشش گیاهي قابل توجهاي
ندارند .همچنین مناطقي با رنگ فیروزهاي ،به صورت
پراکنده داراي پوشش گیاهي هستند .پس استان مرکزي از
ارديبهشت تا آذر  97به علت برداشت محصوالت ،میانگین
بارش ،رطوبت خاک و پوشش گیاهي و سطح محصوالت
کشاورزي پايین و خشکسالي باال بوده است.
از شهريور تا فروردين ،در شمال شرق استان (مناطقي
از ساوه و زرنديه) پوشش گیاهي مناسب است .باتوجه به

اس

اينکه در فصل سرما واقع شده است ،دلیل آن گیاهان
همیشه سبز است .پس در شازند ،کمیجان و تفرش به دلیل
میانگین بارش و رطوبت پايین ،پوشش گیاهي و محصوالت
کشاورزي پايین و شدت خشکسالي شديد است .با توجه به
مناطق سفید رنگ از  1398/10/1تا  1399/10/1به دلیل
میانگین بارش ساالنه ،در اراک و شازند پوشش گیاهي
وجود داشته و شدت خشکسالي پايین است .درساير مناطق
به دلیل بارش ورطوبت خاک سالیانه ،پوشش گیاهي پايین
و شدت خشکسالي باال است (شکل .)5
مطابق شکل  ،6نقشههاي تغییرات  LSTدراستان از
 1398-1388تهیه شدهاست .براين اساس طي  10سال
استان مرکزي  LSTيکسان ،بین  26تا 50درجهي سانتي
گراد را تجربه کرده است و حداقل و حدکثر دما تغییري

LST
تفرش

کمیجان

شازند

60
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Jan 1, 2009
May 30, 2009
Oct 26, 2009
Mar 24, 2010
Aug 20, 2010
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Jun 14, 2011
Nov 10, 2011
Apr 7, 2012
Sep 3, 2012
Jan 30, 2013
Jun 28, 2013
Nov 24, 2013
Apr 22, 2014
Sep 18, 2014
Feb 14, 2015
Jul 13, 2015
Dec 9, 2015
May 15, 2016
Oct 11, 2016
Mar 9, 2017
Aug 5, 2017
Jan 1, 2018
May 30, 2018
Oct 26, 2018
Mar 24, 2019
Aug 20, 2019

شکل -5نمودار مقدار LSTاز سال 1388تا  1399در استان مرکزي

(الف)

(ب)

(ج)

شکل( -6الف) .نقشهي  LSTاستان در ( 1388ب) .نقشهي  LSTاستان در ( 1393ج) .نقشهي  LSTاستان در ( 1398کادرهاي قرمز مشخص شده در
شکل (ب) تغییرات مقادير نسبت به دو شکل ديگر نشان ميدهد)
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نکرده است .در  1388در نیمهي غربي استان )شازند و
کمیجان و ). . .به عالوه تفرش و دلیجان  LSTپايین و
نزديک به  26درجهي سانتي گراد ميباشد .در ساير نقاط
به جز بخشهايي از ساوه ،زرنديه ،محالت و خمین با LST
نزديک به  50درجهي سانتي گراد LST ،نسبتا پايین و
حدود  38درجهي سانتي گراد است .درLST ،1393
خنداب و بخشهايي از ساوه ،کاهش و مقدار بسیارکمي
ال
در شازند افزايش يافته است و درساير نقاط کام ا
مشابه1388بوده است .در LST 1398،استان و سه
شهرستان کامالا مشابه  1388بوده است و به حالت اول
خود برگشته است .به طور کلي در نیمهي غربي استان
(شازند و خنداب و ). . .و تفرش طي  1388تاLST 1398
پايین بوده است.

مقاله پژوهشي  -پايش خشکسالي کشاورزي استان مرکزي با ...

همچنان منفي است پس پوشش گیاهي کمتر شده است.
در 1398به جز کاهش مقدار شاخص در بخش کوچکي از
ساوه و افزايش مقدار شاخص تا  0/3در کمیجان ،شرايط
مشابه 1393بوده است .پس از 1388تا 1398در نیمهي
غربي(به ويژه شازند) NDVI ،در حدود  0/8است پس
پوشش گیاهي اين مناطق بهتر و شدت خشکسالي پايینتر
است .اگر نقشههاي  NDVIدر اين سه سال با نقشههاي با
 LSTمقايسه شود مشخص ميشود که کاهش  LSTبا
افزايش  NDVIهمراه بوده است (شکل .)8

براساس نقشههاي  NDVIدر 1398 ،1393 ،1388
حداقل و حداکثر  NDVIهمانند  LSTبین 0/2تا  0/8بوده
است .در 1388در نیمه غربي استان به خصوص شازند،
 NDVIتقريب اا  0/8و پوشش گیاهي بسیارخوب بوده است
(شکل  .)7در خنداب و کمیجان اين شاخص منفي و
پوشش گیاهي ضعیف بوده است .در شرق استان به جز
تفرش با شاخص حدود  ،0/8مقدار اين شاخص  -0/2و
پوشش گیاهي ضعیف بوده است .در 1393در بخشهايي از
ساوه شاخص باالتر از -0/2و پوشش گیاهي بهتر شدهاست.
در جنوب غرب مقدار شاخص حدود 0/1کاهش داشته و

NDVI
تفرش

کمیجان

شازند

0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
Jan 1, 2009
Jul 12, 2009
Jan 17, 2010
Jul 28, 2010
Feb 2, 2011
Aug 13, 2011
Feb 18, 2012
Aug 28, 2012
Mar 6, 2013
Sep 14, 2013
Mar 22, 2014
Sep 30, 2014
Apr 7, 2015
Oct 16, 2015
Apr 22, 2016
Oct 31, 2016
May 9, 2017
Nov 17, 2017
May 25, 2018
Dec 3, 2018
Jun 10, 2019
Dec 19, 2019

شکل -7نمودار تغییرات  NDVIدر شازند ،کمیجان ،تفرش  1388تا 1393

(ج)
(ب)
(الف)
شکل( -8الف) .نقشهي  NDVIاستان در 1388تا (1393ب) نقشهي  NDVIاستان از  1393تا (1398ج) .نقشهي  NDVIاستان از  1388تا 1398
(کادرهاي مشکي مشخص شده در شکل (ب) تغییرات مقادير نسبت به دو شکل ديگر نشان ميدهد)

نقشههاي شکل  9تغییرات شاخص  VHIاستان
مرکزي در سالهاي 1388،1393 1398،نشان ميدهد.
در  1388اکثر مناطق استان به جز شمال غرب ،شازند و
تفرش حداقل مقدار 0/06است که نشان دهندهي پوشش
گیاهي ضعیف و خشکسالي شديد استان ميباشد .باتوجه
به مقادير  VHIباالتر از ،0/5در اين مناطق وضعیت پوشش
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گیاهي مناسب و خشکسالي وجود ندارد .باتوجه به نقشه-
هاي  NDVI, LSTاستان در اين سال در همین مناطق
 VHIو NDVIباال LST ،پايین ميباشد که نشان دهندهي
رابطه اين سه مولفه بايکديگر و شدت خشکسالي ميباشد.
در سال  1393حداکثر  VHIتقريباا برابر  1388بوده و
حداقل مقدار از  0/06به  0/14رسیده است که نشان

اس

(ج)
(ب)
(الف)
شکل( -9الف) .نقشهي  VHIاستان سال در ( 1388ب) نقشهي  VHIاستان ،در سال (1393ج) .نقشهي  VHIاستان ،درسال 1398

(ج)
(ب)
(الف)
شکل( -10الف) .نقشهي اختالفات شاخص VHIو شدت خشکسالي استان از  1398تا (1393ب) .نقشهي اختالفات شاخص  VHIو شدت خشکسالي
استان از  1393تا (1398ج) .نقشهي اختالفات شاخص  VHIو شدت خشکسالي استان از  1388تا 1398
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دهندهي کاهش شدت خشکسالي استان ميباشد .در اين
سال در بیشتر مناطق مقادير باال بوده و خشکسالي
نداشتهاند .تغییرات اين شاخص با تغییرات NDVI, LST
در شکلهاي  7و  8مطابقت دارد يعني در همین سال در
مناطقي با  NDVI ،VHIباال LST ،پايین بوده است و
بالعکس .در سال 1398نسبت به  1393حداکثر مقدار
VHIبه  0/88کاهش داشته است ولي اين مقادير هم نشان
دهندهي عدم خشکسالي ميباشد .در اين سال بیشتر
مناطق به جز شازند ،تفرش و شمال غرب استان مقادير
پايین و خشکسالي شديد داشته اند که از اين لحاظ مشابه
سال  1388بوده است .اين تغییرات نیز مانند سالهاي
قبل با  NDVI, LSTدر ارتباط بوده است .همانطور که
 NDVI, LSTدر  1398به شرايط 1388رسیدهاند .البته
حداقل و حداکثر اين شاخص برخالف NDVI, LSTثابت
نميباشد که نشان ميدهد عوامل ديگر در مقادير اين
شاخص مؤثر ميباشد.

در شکل  10نقشههاي اختالفات  ،VHIنشان دهندهي
تغییرات اين شاخص و شدت خشکسالي در بازههاي 5
ساله ميباشند .اختالف اين شاخص در سال1388
از1393نشان ميدهد که در اکثر مناطق ازجمله تفرش
وکمیجان ،به جز شمال استان و شازند مقادير شاخص باال
و خشکسالي وجود نداشته است .با توجه به اينکه مقدار
VHIشازند در سالهاي 1388و  1393باال بوده است
مقادير پايین اختالف  1388از1393نشان دهندهي شدت
خشکسالي باالي شازند نميباشد بلکه به معني کاهش
مقادير  VHIاست .اختالفات  VHIاز 1393تا1398نشان
ميدهد که در اکثرمناطق به جز مناطق مرکزي ،به ويژه
تفرش شاخص  VHIافزايش و شدت خشکسالي پايین
آمدهاست .اختالفات شاخص در 1388از 1398به جز
مناطقي از شمال استان و تفرش ،نشان دهندهي افزايش
شاخص و پايین آمدن شدت خشکسالي در اين  10سال
است و به لحاظ مکاني بسیار شبیه به  5سال اول بوده
است.
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شکل  11تغییرات شاخص  PDSIاستان مرکزي را
نشان ميدهد .در سال 1388مقادير اين شاخص منفي و
خشکسالي اتفاق افتاده است .شمال شرق استان
خشکسالي بسیار شديد و ساير نقاط به خصوص تفرش،
کمیجان و شازند شدت خشکسالي عمدتاا پايینتر ميباشد.
در سال 1393مقادير شاخص تغییر نکرده است پس
دامنهي شدت خشکسالي ثابت است .اما بین غرب و شرق
استان مقادير شاخص تغییر و شرايط غرب و شرق استان
عکس 1388شده است .در اين سال در نیمهي غربي
خشکسالي شديد و نیمهي شرقي به جز تفرش شدت
خشکسالي پايین تر بوده است .در سال1398مقادير
شاخص و شدت خشکسالي افزايش داشته است .در اين
سال برخالف سالهاي قبل حداکثر مقدار شاخص منفي
نميباشد پس در برخي مناطق خشکسالي نداريم .در
 1398در اکثر مناطق به جز بخشهايي از شرق و نیمهي
شمالي استان شدت خشکسالي بسیار پايین و در جنوب
غرب به ويژه شازند ترسالي اتفاق افتاده است .وقتي اين

نقشهها با شکل  9مقايسه شود نتیجه ميشود که با وجود
اينکه در سالهاي 1388و  1393در برخي از مناطق
استان مقاديرشاخص VHIباال و پوشش گیاهي مناسب
است ولي مقادير شاخص PDSIمنفي و خشکسالي شديد
ميباشد پس پوشش گیاهي به داليلي مانند مقاومت باالي
آن با وجود شرايط خشکسالي از دست نرفته است.
در سال  1388در اکثر مناطق مقاديرشاخص VHI
پايین و پوشش گیاهي نامناسب ميباشد که متناسب با آن
مقادير شاخص  PDSIمنفي و خشکسالي شديد ميباشد.
در سال1393در نیمهي غربي مقاديرشاخص  VHIباال
است ولي مقادير  PDSIدر شرق افزايش يافته است که به
دلیل تفاوت عوامل مؤثر بر اين دو شاخص ميباشد ضمن
اينکه دامنه مقادير  VHIبر خالف  PDSIثابت نیست پس
الزاماا اين دو شاخص با هم يکسان عمل نميکنند .در
سال1398مقادير PDSIافزايش و بیشتر مناطق از
خشکسالي خارج شدند اما همانند سال 1388در اکثر
مناطق  VHIپايین و پوشش گیاهي نامناسب ميباشد.

(ج)
(ب)
(الف)
شکل( -11الف) .نقشهي  PDSIاستان در 1388تا (1393ب) .نقشهي  PDSIاستان از 1393تا( 1398ج) .نقشهي  1388 ،PDSIتا ( .1398کادرهاي
قرمز مشخص شده در شکل (ب) تغییرات مقادير نسبت به دو شکل ديگر نشان ميدهد)

نقشههاي شکل  ،12براي بررسي تغییرات چندساله
خشکسالي تهیه شدند .از ،1393-1388به جز بخشهايي
از غرب مانند شازند ،خنداب و جنوب استان ،شاخص
بین 5تا 11بوده پس شدت خشکسالي پايین بوده است.
همچنین در شازند ،تغییرات شدت خشکسالي ،بسیار
شديد و خشکسالي وجود نداشته است( .شکل الف).
باتوجه به شکل(ب) ،به جز بخشهايي از شمال شرق و
جنوب شرق استان ،اختالف  PDSIحدود  3است پس
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شدت خشکسالي ضعیف وتغییرات خشکسالي باال بوده
است ولي نسبت به  5سال قبل خود مقدار شاخص پايین
تر و شدت و تغییرات خشکسالي هم پايین تر است .از
 1388تا 1398شرايط مشابه  1388تا 1393شده است
پس تمام موارد ذکر شده در شکل (الف) نیز براي آن
صدق ميکند .با مقايسهي اين نقشهها و اختالفات VHI
نتیجه ميشود که در بسیاري از مناطق اين دو شاخص با
هم يکسان عمل نميکنند.

اس

همانگونه که انتظار ميرود شاخص PDSIشازند با توجه
به رطوبت و بارش باالتر ،از همه باالتر بوده است .با توجه
به شکل  16در سال  ،1398تفرش ،کاهش ناگهاني در
مقدار شاخص داشته است.

در شکلهاي  13تا  15مولفههاي مؤثر بر  PDSIدر
مناطق مطالعاتي تفرش ،کمیجان و شازند نشان داده مي-
شود .بر اين اساس زمانهايي مانند فصل بهار که بارش
افزايش داشته است ،رطوبت سطح و زير سطح خاک و
شاخص PDSIافزايش داشتهاست .در بین اين سه منطقه
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0

شکل -13نمودار تغییرات بارندگي(میلي متر)در شازند ،کمیجان ،تفرش از  1388تا 1398
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تفرش
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شازند
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Dec 12, 2018
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Jul 25, 2019
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Dec 22, 2019

شکل -14نمودار تغییرات رطوبت خاک(میلي متر)در شازند ،کمیجان ،تفرش از  1394تا 1398
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(ج)
(ب)
(الف)
شکل( -12الف) .نقشهي اختالفات  PDSIو شدت خشکسالي استان1388 ،از ( 1393ب) .نقشهي اختالفات  PDSIو شدت خشکسالي استان 1393،از
( 1398ج) .نقشهي اختالفات  PDSIو شدت خشکسالي استان 1388 ،از 1398
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SSM
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Feb 8, 2016
Apr 26, 2016
Jul 13, 2016
Sep 29, 2016
Dec 16, 2016
Mar 4, 2017
May 21, 2017
Aug 7, 2017
Oct 24, 2017
Jan 10, 2018
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شکل -15نمودار تغییرات رطوبت زير خاک(میلي متر)در شازند ،کمیجان ،تفرش از 1394تا 1398
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شکل -16نمودار تغییرات  PDSIدر شازند ،کمیجان ،تفرش از 1388تا 1398

 -5نتیجه گیری
با توجه به نتايج حاصل از تغییرات
استان مرکزي ،در سالهاي1398 ،1393 ،1388بین اين
دو مولفه رابطه معکوس وجود دارد .از آنجا که شاخص
 VHIهم به نوعي از  LST, NDVIبا ترکیب شاخصهاي
VCI, TCIبدست ميآيد ،بنابراين با  LST, NDVIارتباط
دارد .نتايج نشان ميدهد که شاخص  VHIبا  LSTرابطهي
عکس و با شاخص  NDVIرابطهي مستقیم داشته است.
بر اساس بررسيهاي انجام شده دراستان مرکزي ،شاخص
 VHIبا تغییرات مکاني شاخص  PDSIدر بسیاري از نقاط
استان مرکزي هماهنگ و در برخي از نقاط هم متفاوت
بوده است .از طرف ديگر مقادير اين دو شاخص ،بايکديگر
همخواني نداشتهاست که در نهايت نتیجه ميشود
شاخصهاي  VHIو  PDSIالزاماَ با يکديگر ارتباط ندارند و
با يکديگر تغییر نميکنند ،پس تنها شاخص  VHIنشان
دهندهي وضعیت خشکسالي نمي باشد .ضمن اينکه
LST, NDVI
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مولفههاي مؤثر برآنها متفاوت است .بارش ،رطوبت سطح و
زيرسطح خاک از مؤلفههاي مؤثر بر شاخص  PDSIهستند
که با آن رابطهي مستقیم دارند .با توجه به تغییرات
تکرارشوندهي  LST, NDVI, VHI, PDSIنتیجه ميشود
که بعد از گذشت چند سال ،مجدداا خشکسالي به مناطق
اولیه بازميگردد به اين معني که در هر منطقه بعد از
گذشت چند سال ،شاخص  VHIيا شاخص  PDSIو شدت
خشکسالي آن به حالت اول ،تغییر ميکند .پس از بررسي
شاخصهاي  VHIو  PDSIدر استان مرکزي ،نتیجه مي-
شود که در مناطق غربي استان به ويژه شازند و پس از آن
کمیجان پوشش گیاهي مناسب تر و شدت خشکسالي
پايین تر و در نیمهي شرقي به جز تفرش شرايط برعکس
ميباشد .با توجه به اين تحقیق براي پژوهشهاي بعدي
پیشنهاد ميشود ،میزان عملکرد محصوالت با شاخصهاي
مذکور مقايسه شود و با بدست آوردن رابطهاي بین آنها ،بر
اساس آن شاخص در هر منطقه عملکرد محصوالت را
تخمین زد.

اس
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