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كاربرد دماي سطح زميه در ارزيابي خشكسالي كشايرزي  

 استان سيستان ي بلًچستان

 

مريم چايچي 
 داًطدَی وارضٌاسی ارضذ گزٍُ آتياری ٍ سّىطی داًطگاُ تزتيت هذرس

  مُدي شُابيفر

.  استاديار تخص آتياری ٍ فيشيه خان هَسسِ تحميمات خان ٍ آب

 بُىاز عمادي

 .داًطدَی وارضٌاسی ارضذ گزٍُ آتياری ٍ سّىطی داًطگاُ ساتل

 
 

چكيدٌ 
تزرسی ٍضؼيت پَضص گياّی تْذليل ارتثاط ًشديه آى تا ضزايط رطَتتی خان، اتشار هٌاسثی در ارسياتی 

ايي تزرسيْا در يه دٍرُ سهاًی ًياسهٌذ خوؼآٍری اطالػات اس سطَح . خطىساليْای وطاٍرسی فزاّن هيآٍرد

تٌاتزايي تَخِ تِ رٍضْايی است وِ اهىاى دستزسی تِ . سيزوطت است وِ ّشيٌِ ٍ سهاى سيادی را صزف هيىٌذ

 عی ٍ ٍسوپارچِیل یدلاستفادُ اس تصاٍيز هاَّارّای تِ . اطالػات اس يه سطح ٍسيغ را تِ سَْلت فزاّن هيآٍرًذ

استاى . ی اس يه هٌطمِ رٍش تسيار هٌاسثی تزای ايي اّذاف هيثاضٌذ تىزاری پَضطْاُی تِ آًْا ٍ اهىاىتَدى

سيستاى ٍ تلَچستاى در سالْای اخيز تحت تأثيز ضزايط ًاهساػذ تارش لزار داضتِ ٍ تَليذ هحصَالت وطاٍرسی در 

در ايي تحميك ٍضؼيت پَضص گياّی ٍ تِ . آى تِ دليل ػذم حصَل ضزايط رطَتتی هٌاسة دچار ًشٍل گطتِ است

 تا استفادُ اس تصاٍيز هاَّارُ 1378-1382دًثال آى خطىسالی وطاٍرسی استاى سيستاى ٍ تلَچستاى در سالْای 

اس آًدا وِ رضذ گياُ تستگی سيادی تِ هيشاى آب در .  هَرد تحليل ٍ ارسياتی لزار گزفتِ استAVHRRًَآ سٌدٌذُ 

-دستزس دارد، تزرسی ٍضؼيت آب پَضص گياّی رٍش وارآهذی در ارسياتی خطىساليْای وطاٍرسی تَخَد هی

-در ضزايط خطىسالی درخِ حزارت تاج پَضص گياّی افشايص هيياتذ ٍ هٌاطك تا درخِ حزارت تاال، ًطاى .آٍرد

 وِ تا استفادُ اس دهای سطح TVDIخطىی پَضص گياّی -تٌاتزايي ضاخص دها. دٌّذُ هَاخِ تا خطىسالی است

 تؼييي ضذُ ٍ ًطاًذٌّذُ هيشاى آب هَخَد در سطح اراضی سراػی است، هؼيار هٌاسثی در ارسياتی LSTسهيي 

. دهای سطح سهيي اس تصاٍيز هاَّارُ ًَآ تَسيلِ الگَريتن رٍسًِ هدشا تؼييي هيطَد. خطىسالی وطاٍرسی هيثاضذ

در تؼييي دهای سطح سهيي استفادُ ضذُ ٍ سپس هماديز ضاخص  (1992)در ايي تزرسی اس الگَريتن وز ٍ ّوىاراى 

TVDIدر ضزايط 8/0 تا 6/0تا تَخِ تِ ايٌىِ در ضزايط خطىسالی همذار ضاخص فَق تيي .  تؼييي ضذُ است ٍ 

 هيثاضذ، هٌاطك هَاخِ تا پذيذُ خطىسالی تفىيه ضذُ ٍ تيي ٍضؼيت هاّْای 1 تا 8/0فَلالؼادُ ضذيذ آى تيي 

.  تيز ٍ ضْزيَر همايسِ صَرت گزفتِ است
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كلمات كليدي 
خطىی پَضص گياّی، خطىسالی وطاٍرسی، دهای سطح سهيي، الگَريتن رٍسًِ -هاَّارُ ًَآ، ضاخص دها

. هدشا، استاى سيستاى ٍ تلَچستاى
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مقدمٍ 
استاى سيستاى ٍ تلَچستاى در سالْای اخيز تحت تأثيز ضزايط ًاهساػذ تارش لزار داضتِ ٍ تَليذ هحصَالت 

وطاٍرسی در آى تِ دليل ػذم حصَل ضزايط رطَتتی هٌاسة دچار ًشٍل گطتِ ٍ ايي هٌطمِ را تا پذيذُ خطىسالی 

تٌاتزايي آگاّی اس ٍضؼيت پَضص گياّی در ايي هٌطمِ تزای هذيزاى تخص وطاٍرسی . وطاٍرسی رٍتزٍ ساختِ است

يىی اس رٍش ّای دستياتی سزيغ ٍ آساى تِ اطالػات استفادُ اس تىٌيه سٌدص اس دٍر ٍ تصاٍيز . تسيار ضزٍرت هی ياتذ

تِ ػلت پَضص ٍسيغ تصاٍيز . هاَّارُ ای است وِ اهىاى دستزسی تِ اطالػات اس يه سطح ٍسيغ را فزاّن هيآٍرد

-هاَّارّای، ايي دادّْا در هطالؼات هٌطمْای، تزرسی ٍضؼيت پَضص گياّی ٍ ارسياتی خطىسالی ّا تسياروارآهذ هی

.  تاضٌذ

رضذ گياُ تستگی سيادی تِ هيشاى آب در دستزس آى دارد تٌاتزايي تزرسی ٍضؼيت آب پَضص گياّی رٍش 

در ضزايط خطىسالی درخِ حزارت تاج پَضص گياّی  .وارآهذی در ارسياتی خطىساليْای وطاٍرسی تَخَد هيآٍرد

تٌاتزايي درصَرتی وِ اطالػات . افشايص هيياتذ ٍ هٌاطك تا درخِ حزارت تاال، ًطاًذٌّذُ هَاخِ تا خطىسالی است

ِ ای اس دها در سطَح ٍسيغ هَخَد تاضذ،پايص پذيذُ خطىسالی هوىي هی گزدد  وِ تزويثی دهای سطح سهيي. هٌطم

اس تأثيزات هتماتل اتوسفز، سطح سهيي ٍ خزياى اًزصی تيي اتوسفز ٍ سهيي هيثاضذ، پاراهتز هٌاسثی تزای هَاسًِ اًزصی 

طثك تؼزيف، دهای سطح سهيي همذار خالص اًزصی است وِ تحت ضزايط الليوی در سطح . [6]در سطح سهيي است 

. سهيي تِ تَاسى رسيذُ است ٍ تا همذار گسيلٌذگی سطح، رطَتت، خزياى َّای اتوسفز ٍ آضفتگی تغييز هيىٌذ

ّوچٌيي دهای سطح سهيي ػاهل اساسی فزآيٌذّای فيشيىی سطح سهيي تَدُ ٍ تؼييي آى تزای تحميمات الليوی، 

تا استفادُ اس تاًذّای حزارتی تصاٍيز اوثز هاَّارّْای َّاضٌاسی دهای سطح . وطاٍرسی ٍ ّيذرٍلَصيىی السم هيثاضذ

 تِ دليل لذرت تفىيه سهاًی تاال ٍ اًذاسّگيزی تطؼطغ سهيي در چٌذ تاًذ اها هاَّارُ ًَآ. سهيي تؼييي هيگزدد

.  خذاگاًِ تزای تؼييي ايي پاراهتز اس سايز هاَّارّْا هٌاسثتز است

 

مًاد ي ريشُا 
در . تزای تؼييي دهای سطح سهيي تا استفادُ اس تصاٍيز هاَّارُ ًَآ اس الگَريتوْای رٍسًِ هدشا استفادُ هيطَد

 تزای تخويي دهای سطح سهيي، تصحيحات  AVHRRايي رٍش اطالػات خوغ آٍری ضذُ اس تاًذّای طيفی سٌدٌذُ 

الگَريتوْای رٍسًِ هدشا تا فزض ثاتت تَدى گسيلٌذگی سطح دريا . اتوسفزی ٍ تاتص سهيٌی هَرد استفادُ ٍالغ هيطَد

هؼادلِ .  دهای سطح دريا را تزآٍرد هيىٌٌذAVHRR سٌدٌذُ 5 ٍ 4ٍ استفادُ اس تزوية خطی دهای رٍضٌايی تاًذّای 

 .[2]تياى هی گزدد  (1)تؼييي دهای سطح دريا  تا راتطِ 

 

(1) CTTBTASST  ).(. 544 

                            

در ايي راتطِ، 

SSTدهای سطح دريا تز حسة درخِ ولَيي ، 

54 ,TT سٌدٌذُ 5 ٍ 4، دهای رٍضٌايی تاًذّای AVHRR تز حسة درخِ ولَيي 

                                                 
Land Surface Temperature, LST  

2
National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA 
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 ٍCBA - ضزايثی هی تاضٌذ وِ اس رٍش آًاليش ّوثستگی تا اًذاسّگيزيْای تذست آهذُ اس وطتيْا تزآٍرد هی,,

. گزدًذ

. تؼييي دهای سطح سهيي تِ ػلت تغييزات گسيلٌذگی سطح آى پيچيذّتز اس تؼييي دهای سطح دريا است

. تغييزات گسيلٌذگی سطح سهيي تِ ػلت تغييزات سطح اس ًظز ساختار، تزويثات، هَاد آلی ٍ همذار رطَتت آى است

اثز گسيلٌذگی سطح سهيي در . ّوچٌيي خصَصيات پَضص گياّی ٍ تَپَگزافی سطح ًيش تز گسيلٌذگی اثز هيگذارد

تزای در ًظزگزفتي . ، هياًگيي ٍ اختالف آًْا لحاظ هيگزدد5 ٍ 4هؼادالت رٍسًِ هدشا تا استفادُ اس گسيلٌذگی تاًذّای 

 تا گسيلٌذگی سطح سهيي اس رٍاتط تدزتی وِ تز اساس ّوثستگی تيي ضاخص تفاضل ًزهال ضذُ پَضص گياّی

ضاخص تفاضل ًزهال ضذُ پَضص گياّی تا استفادُ اس . [1] تذست هيآيذ، استفادُ هيطَد 5 ٍ 4گسيلٌذگی تاًذّای 

. تؼييي هيگزدد (2)راتطِ 

 

(2) 

12

12








NDVI 

                                                                                                               

در ايي راتطِ، 

NDVI ُضاخص تفاضل ًزهال ضذُ پَضص گيا 

ٍ12 ,  سٌدٌذُ 2 ٍ 1، تاستاب تاًذّای AVHRRهيثاضذ  .

 

 تزلزار است وِ تا رٍاتط 5 ٍ 4 ٍ گسيلٌذگی تاًذّای NDVIخطی تيي ضاخص - ّوچٌيي راتطِ لگاريتوی

  [1]. تياى هيگزدد  (4)ٍ  (3)

 

(3) )(.029.09897.04 NDVILn 
  

(4) )(.01344.001019.054 NDVILn 

                                                                                  

در رٍاتط ارائِ ضذُ، 

4 سٌدٌذُ 4، گسيلٌذگی تاًذ AVHRR 

ٍ5 سٌدٌذُ 5،گسيلٌذگی تاًذ AVHRRهيثاضذ  .

 

تحميك در سهيٌِ ارائِ هذلْای هختلف تزای تؼييي دهای سطح سهيي گستزش يافت ٍ هٌدز تِ ارائِ 

تزاساس ًظزيات هتفاٍتی وِ تزای تؼييي دهای سطح سهيي تَسط هحمميي ارائِ ضذُ، . الگَريتوْای هتؼذدی گزديذ

3cmدر توام ايي الگَريتوْا فزض ضذُ هاوشيون رطَتت اتوسفز ووتز اس. الگَريتوْای هتفاٍتی تَسؼِ يافتِ است
gr 

 . [3] تَدُ ٍ دهای سطح تِ دهای َّا تسيار ًشديه هيثاضذ 4

                                                 
Normalized Deferences Vegetation Index, NDVI  
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 الگَريتن رٍسًِ هدشا تَسؼِ يافتِ وِ تز اساس پاراهتزّای هَرد ًياس در تؼييي 17 سال اخيز تيص اس 20در 

ايي هذلْا اثزات اتوسفزی را .  دستِ اٍل هذلْای ٍاتستِ تِ گسيلٌذگی است.[5]ضزاية تِ چْار گزٍُ تمسين هيطًَذ

دستِ دٍم هذلْای دٍ . ثاتت در ًظز هيگيزًذ ٍ فزض هيطَد تغييز دهای سطح سهيي تا گسيلٌذگی سطح هيثاضذ

-فاوتَری تَدُ ٍ در ايي الگَريتوْا دٍ پاراهتز اساسی گسيلٌذگی سطح ٍ لاتليت اًتمال اتوسفز يا تخار آب هٌظَر هی

هذلْای تزويثی وِ دستِ سَم الگَريتوْای رٍسًِ هدشا ّستٌذ ػالٍُ تز دٍ پاراهتز هذلْای دٍ فاوتَری يه يا . ضَد

در هذلْای سِ دستِ لثل، تخويي دهای سطح سهيي تز . چٌذ پاراهتز هؤثز ديگز را در هحاسثات لحاظ هيٌوايٌذ

هثٌای دهای رٍضٌايی تاًذّا صَرت هيگيزد درصَرتی وِ در هذلْای تاتطی اس تاتص ثثت ضذُ در تزآٍرد دها استفادُ 

.  هيطَد

اس دستِ هذل ّای  (1992)در ايي تحميك تِ هٌظَر تؼييي دهای سطح سهيي اس الگَريتن وز ٍ ّوىاراى 

.  تياى هی گزدد (5              )ٍاتستِ تِ گسيلٌذگی استفادُ ضذُ است وِ تا راتطِ 

 

(5) 
vvv PTPTPLST 5.51.3)1.25.0()1.35.0( 54  

  

(6) 2

minmax

min )(
NDVINDVI

NDVINDVI
P i

v



 

 

، (6)ٍ  (5)در رٍاتط 

LST دهای سطح سهيي تز حسة درخِ ولَيي ،

vP درصذ پَضص گياّی ،

iNDVI ضاخص تفاضل ًزهال ضذُ پَضص گياّی در ّز پيىسل تصَيز هاَّارّای ،

minNDVI ًِحذالل ضاخص تفاضل ًزهال ضذُ پَضص گياّی در دٍرُ آهاری در همياس هاّا ،

 ٍmaxNDVIحذاوثز ضاخص تفاضل ًزهال ضذُ پَضص گياّی در دٍرُ آهاری در همياس هاّاًِ هيثاضذ ، .

 

تِ ػلت استفادُ اس ػاهل درصذ پَضص گياّی وِ اس ضاخص تفاضل ًزهال  (1992)الگَريتن وز ٍ ّوىاراى 

ضذُ پَضص گياّی هحاسثِ هی گزدد،  ٍاتستگی تيطتزی تيي دها ٍ ٍضؼيت پَضص گياّی تَخَد هی آٍرد ٍ تِ ّويي 

 را تِ ضزايط خان تايز ٍ minNDVIتزخی اس هحمميي . دليل در ايي تزرسی هَرد استفادُ ٍالغ گزديذُ است

maxNDVIضاخص تفاضل ًزهال  (2002) ساى ٍ ّوىاراى.  را تِ پَضص گياّی واهل ٍ يىٌَاخت ارتثاط دادّاًذ

 ٍ در پَضص گياّی واهل يزاتز تا حذاوثز 2/0ضذُ پَضص گياّی در خان تايز وِ تا حذالل همذار آى تزاتز است را 

.  تياى وزدّاًذ5/0همذار ضاخص فَق، 

 

   شاخص دما خشكي پًشش گياَي

                                                 
Sun et al  

Temperature Vegetation Dryness Index, TVDI  
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هحاسثِ هی گزدد اتشار هٌاسثی  (7)ايي ضاخص وِ تِ دهای سطح سهيي ٍاتستِ است ٍ تا استفادُ اس راتطِ 

.  تزای تياى ٍضؼيت خطىسالی هٌاطك ٍسيغ هيثاضذ

 

(7) 

minmax

min

LSTLST

LSTLST
TVDI i




 

  

در ايي راتطِ، 

TVDI ضاخص دها خطىی پَضص گياّی ،

 iLST دهای سطح سهيي تزآٍرد ضذُ در ّز پيىسل  تصَيز هاَّارّای تز حسة درخِ ولَيي ،

minLST حذالل همذار دهای سطح سهيي تزآٍرد ضذُ اس تصَيز هاَّارّای تز حسة درخِ ولَيي ،

 ٍmaxLSTحذاوثز همذار دهای سطح سهيي تزآٍرد ضذُ اس تصَيز هاَّارّای تز حسة درخِ ولَيي هيثاضذ ، .

ارسياتی خطىسالی استاى سيستاى ٍ تلَچستاى در ايي تحميك تا استفادُ اس ضاخص دها خطىی پَضص 

تِ هٌظَر طثمثٌذی هٌاطك تا استفادُ اس ايي اتشار اس حذٍدُ تؼزيف ضذُ در خذٍل .  صَرت گزفتِ استTVDIگياّی 

. استفادُ هيگزدد (1)

 
 TVDIدرخْثٌذی خطىسالی تز اساس ضاخص دها خطىی پَضص گياّی : (1)خذٍل 

TVDI  درجٍ خشكسالي

2/0  > < TVDI0  تذٍى خطىسالی

4/0 > < TVDI2/0  هزطَب

6/0 > < TVDI4/0  هؼوَلی

8/0 > < TVDI6/0  خطىسالی

1 > < TVDI8/0  خطىسالی ضذيذ

 

هزتغ، در   ويلَهتز187502ستاى سيستاى ٍ تلَچستاى هحذٍدُ هَرد هطالؼِ تحميك حاضز، تا ٍسؼتی حذٍد ا

خٌَب ضزلی ايزاى ٍ در هختصات خغزافيايی تيست ٍ پٌح درخِ ٍ سِ دليمِ تا سی ٍ يه درخِ ٍ تيست ٍ ّطت 

ّفت دليمِ تا ضصت ٍ سِ درخِ ٍ ًَسدُ دليمِ طَل ضزلی ٍالغ  دليمِ ػزض ضوالی ٍ پٌداُ ٍ ّطت درخِ ٍ چْل ٍ

 1378-1382 در سالْای AVHRR تصاٍيز هاَّارّای استفادُ ضذُ در ايي تزرسی اس هاَّارُ ًَآ سٌدٌذُ .ضذُ است

 16 تا 12:30) گزيٌَيچ 12:30 تا 9سهاى گذر ايي تصاٍيز تيي ساػت . تِ صَرت هاّياًِ ٍ تذٍى اتز اًتخاب ضذُ است

 ّز هاُ 15تِ هٌظَر ّواٌّگساسی سهاًی تصاٍيز سؼی ضذُ است تا حذ اهىاى تصاٍيز رٍس . هيثاضذ (تِ ٍلت ايزاى

پس اس پزداسش تصاٍيز ٍ اػوال تصحيحات راديَهتزی، ٌّذسی ٍ اتوسفزی تز آًْا، ضاخص دها خطىی . اًتخاب گزدًذ

سپس هماديز ضاخص در سطح استاى تا استفادُ اس حذٍد .  در ّز تصَيز هحاسثِ ضذُ استTVDIپَضص گياّی 

.  طثمْثٌذی ضذُ ٍ ًمطْْای پٌْْثٌذی خطىسالی استاى سيستاى ٍ تلَچستاى تزسين گزديذّاًذ (1)خذٍل 

 

وتايج  
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ارائِ ضذُ  (2)هماديز هياًگيي ضاخص دها خطىی پَضص گياّی در دٍرُ آهاری هَرد تزرسی در خذٍل 

همايسِ هماديز هياًگيي ضاخص ًطاى هيذّذ در تيز هاُ ًسثت تِ ضْزيَر هاُ سطح استاى تِ طَر گستزدّتزی تا . است

 تا حذٍد 1378پذيذُ خطىی هَاخِ هيثاضذ ٍ ٍضؼيت پَضص گياّی ٍ وطاٍرسی هٌطمِ تٌْا در ضْزيَر هاُ سال 

 تحزاًيتزيي ٍضؼيت را در دٍرُ آهاری هَرد 1381ّوچٌيي سال . لاتل لثَل هيثاضذ (1)تؼزيف ضذُ در خذٍل 

 ٍ خطىسالی وطاٍرسی استاى سيستاى ٍ TVDIًمطْْای هزتَط تِ ضاخص دها خطىی پَضص گياّی . تزرسی دارد

ارائِ ضذُ ٍ همذار هياًگيي آًْا در ضىل  (2)ٍ  (1)تلَچستاى در تيز ٍ ضْزيَر هاُ دٍرُ آهاری هَرد تزرسی در اضىال 

. است ارائِ ضذُ است (3)
همذار هياًگيي ضاخص دها خطىی پَضص گياّی در دٍرُ آهاری : (2)خذٍل 

سال ضاخص دها خطىی پَضص گياّی 

تيز هاُ ضْزيَر هاُ 

624/0 

682/0 

753/0 

836/0 

786/0 

624/0 

686/0 

782/0 

837/0 

791/0 

1378 

1379 

1380 

1381 

1382 

  1378سال  1379سال  
 

  

 

  1380سال  1381سال  
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  1382سال   
 

 
 

 

 

 

 TVDI تا استفادُ اس ضاخص 1378-1382پايص خطىسالی استاى سيستاى ٍ تلَچستاى درتيز هاُ : (1)ضىل 
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 TVDI تا استفادُ اس ضاخص 1378-1382پايص خطىسالی استاى سيستاى ٍ تلَچستاى در ضْزيَر هاُ : (2)ضىل 
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همايسِ هياًگيي ضاخص دها خطىی پَضص گياّی در تيز ٍ ضْزيَر هاُ : (3)ضىل 
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