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 خالصه
باشند، برآوردي هاي هواشناسی استوار میهاي ثبت شده در ایستگاهي دادههاي متداول ارزیابی خشکسالی به واسطه آنکه بر مبنابسیاري از روش

توانند این مشکل را حل اي باشند میهایی که مبتنی بر تصاویر ماهوارهاي از این پدیده دارند. استفاده از تکنیک سنجش از دور و شاخصنقطه
 Vegetationمقادیر شاخص وضعیت پوشش گیاهی ( 1381-84هاي بازه زمانی سالنمایند. در این تحقیق با استفاده از تصاویر سنجنده مودیس در 

Condition Index, VCI براي بخشی از دشت دامغان که شامل پوشش مرتع بود محاسبه و با مقادیر مرزي شاخص مذکور به منظور تعیین وضعیت (
به  35/0هاي مورد استفاده در این تحقیق کمتر از بهشت و در تمامی سالهاي آبان تا اردیدر تمامی ماه VCIخشکسالی مقایسه شد. مقادیر شاخص 

دست آمد که حکایت از بروز وضعیت خشکسالی در منطقه مورد مطالعه داشت. بیشترین مقدار متوسط این شاخص در طی چهار سال مورد استفاده 
هاي آبان تا ن داد که بیشترین و کمترین شدت خشکسالی در طی ماهو در فروردین ماه به وقوع پیوست. نتایج نشا 24/0در این تحقیق در حدود 

  رخ داده است. VCIبراي شاخص  21/0و  13/0با اختصاص متوسط مقادیر  138-84و  1380-81هاي اردیبهشت ماه به ترتیب در طی سال
 

 . ارزیابی پوشش گیاهی، دامغان، سنجش از دور، شاخصکلمات کلیدي: 
 
 

  مقدمه  .1
 

شود. خشکسالی عموماً از معموالً با کمبود بارندگی و افزایش درجه حرارت در یک منطقه همراه است و به صورت تدریجی ظاهر می خشکسالی
. این پدیده در سه بخش ]1[ پذیردتعرق و محتواي رطوبت قابل دسترس خاك و وضعیت آب زیرزمینی تاثیر می -بارندگی، درجه حرارت، تبخیز

ژي و کشاورزي قابل بررسی است. خشکسالی هواشناسی در اثر کمبود بارندگی، خشکسالی کشاورزي در اثر کمبود رطوبت خاك هواشناسی، هیدرولو
. پایش همزمان این سه پدیده و آگاهی از تاثیرات متقابل آنها بر ]2[شوند ها تعریف میو خشکسالی هیدرولوژیک به واسطه افت سطح آب در آبراهه

  سازد.ق خشکسالی را با مشکل مواجه مییکدیگر، تعیین دقی
هاي متنوعی پذیرد. در این ارتباط شاخصهایی که معرف این شرایط هستند صورت میپایش خشکسالی معموالً به کمک محاسبه شاخص

توان به شاخص الی میهاي معرف خشکساز مهمترین شاخص. ]3[هاي متفاوتی از خشکسالی داشته باشند رسد تخمیناند که به نظر میتعریف شده
) اشاره نمود که شاخص دوم از طرف سازمان اقلیم جهانی به عنوان شاخص خشکسالی مرجع SPI) و شاخص بارش استاندارد (PDSIخشکسالی پالمر (

   .]4[نماید هاي هواشناسی استفاده میهاي بارندگی ثبت شده در ایستگاهبراي توصیف خشکسالی پذیرفته شده است و تنها از داده
شده است استفاده  SPIاز شاخص  1980-2010هاي به منظور بررسی وضعیت خشکسالی در کشور صربستان و در حد فاصل سال در تحقیقی

هاي خشکی شاخص در مطالعه دیگريبود.  2000-03و  1987-94هاي . نتایج تحقیق ایشان بیانگر وقوع دو دوره خشکسالی در حد فاصل سال]5[
PDSI ،SPI بارش استاندارد شده ( -تعرق -اخص تبخیرو شSPETIهاي مختلفی از قبیل رواناب و ) به منظور بررسی تاثیرات خشکسالی در مورد مولفه

  . نتایج ایشان نشان داد که دو شاخص اخیر عملکرد بهتري در تعیین وضعیت خشکسالی داشتند. ]6[ ه شده استعملکرد محصول به کار برد
   

15
H

yd
ro

-7
84

 
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

  ، قزوین(ره)مللی امام خمینیال دانشگاه بین، فنی و مهندسیدانشکده ، کنفرانس هیدرولیک ایران پانزدهمین
  1395آذر   25و  24

 

 2

هایی که تنها مبتنی بر هاي آبریز معموالً پراکنش مناسبی ندارند لذا استفاده از شاخصهاي هواشناسی در سطح حوضههاز آنجا که ایستگا
اي از پدیده خشکسالی داشته و استفاده از آن در سطوح وسیع را با محدودیت هاي هواشناسی باشند برآورد نقطههاي ثبت شده در ایستگاهاستفاده از داده
اي هستند استفاده نمود. استفاده از تکنیک سنجش از هاي خشکسالی که مبتنی بر تصاویر ماهوارهتوان از شاخصسازد. براي رفع این مشکل میهمراه می

تواند ضمن پوشش این مشکالت، ارتباط میان خشکسالی هواشناسی و هاي مرتبط با سنجش از دور میاي و تعریف شاخصدور، تصاویر ماهواره
اي سنجنده مودیس، مقدار شاخص با استفاده از تصاویر ماهواره در تحقیقی. ]7[کشاورزي را در پایش دقیقتر خشکسالی برقرار سازد  خشکسالی

که شاخص مذکور  گزارش شده است) در بخشی از کشور آمریکا محاسبه و این نتیجه VTCIپوشش گیاهی ( -خشکسالی شرایط درجه حرارت
. نتایج تحقیقی در رابطه با بررسی خشکسالی از طریق شاخص تفاضلی نرمال شده پوشش گیاهی ]8[ ر بارندگی داشته استهمبستگی مناسبی با مقادی

)NDVI) و شاخص گیاهی ارتقاء یافته (EVIزار و جنگلی نشان داد که شاخص اول از هاي مرتع؛ بوته) حاصل از تصاویر سنجنده مودیس در پوشش
وضعیت خشکسالی به کمک دو شاخص بررسی  .]9[خطاي تولید شده نسبت به شاخص دوم عملکرد بهتري داشته است نقطه نظر همبستگی و میزان 

نتایج شاخص  نشان داده که) MTVDIپوشش گیاهی اصالح شده ( -) و شاخص خشکی درجه حرارتTVDIپوشش گیاهی ( -خشکی درجه حرارت
نیز در پایش خشکسالی در مناطق مختلف جهان مورد ارزیابی قرار گرفته  VCIاده از شاخص . موثر بودن استف]10[ شده استتر ارزیابی دوم مناسب

. در تحقیقی که در مناطق اقلیمی مختلفی از آمریکاي جنوبی، آفریقا، شمال آمریکا، اروپا و آسیا انجام شده همبستگی باالیی میان شاخص ]11[است 
VCI  حاصل از تصاویرAVHRR  استفاده از شاخص  .]12[گزارش شده است و تولیدات کشاورزيVCI تواند خطاهاي احتمالی ناشی از کاربرد می

NDVI  را به حداقل برساند زیرا که شاخصVCI اي از شاخص حالت مقیاس شدهNDVI گرددبراي یک دوره بلند مدت محسوب می .   
یت خشکسالی بخشی از دشت دامغان شامل پوشش مرتع مورد هاي آبان تا اردیبهشت وضعدر طی ماه VCIدر این تحقیق با محاسبه شاخص 

  استفاده شد. 1384تا  1381هاي اي سنجنده مودیس در حد فاصل سالبررسی قرار گرفت. براي این منظور از تصاویر ماهواره
 
 

  مواد و روش ها  .2
 

 2030درصد) و دشت ( 66کیلومتر مربع و معادل  3887تفاعات (کیلومتر مربع از دو بخش اصلی شامل ار 5915حوضه آبریز دامغان با مساحتی در حدود 
 35 ـْ  42طول شرقی و َ  54ـ ْ 41تا َ 53ـ ْ 21. این منطقه از نظر موقعیت جغرافیایی در محدوده َ)1(شکل  درصد) تشکیل شده است 34کیلومتر مربع معادل 

حوضه آبریز اصلی ایران مرکزي است که از شمال به دامنه جنوب شرقی ارتفاعات  عرض شمالی قرار دارد. منطقه مورد مطالعه بخشی از 36 ـْ  30تا َ
د البرز، از غرب به حوضه آبریز دشت سمنان، از جنوب به کویر حاج علی قلی و از شرق به حوضه آبریز شاهرود محدوده می شود. در محدوده مور

شده است. رودخانه اصلی منطقه رودخانه آستانه (چشمه علی) است که پس از الحاق با ایستگاه هیدرومتري، باران سنجی و تبخیرسنجی واقع  14مطالعه 
 20ه شاخه هاي فرعی از ناحیه شمال وارد دشت شده و از قسمت میانی به سمت خروجی حوضه جریان می یابد. میانگین بارندگی این منطقه در یک دور

   . ]13[میلیمتر در سال گزارش شده است  6/120) در ایستگاه هاي باران سنجی موجود 1370-90ساله (
  

  
  هاي موجودمنطقه مورد مطالعه شامل مرز حوضه، محدوده آبخوان و آبراهه -1شکل 
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هاي اي سنجنده مودیس در حد فاصل سالبا استفاده از تصاویر ماهواره VCIبه منظور پایش وضعیت خشکسالی در منطقه مورد مطالعه شاخص 
- ید. از آنجا که هدف این مطالعه بررسی وضعیت خشکسالی در بخشی از دشت دامغان با پوشش گیاهی از نوع مرتع بود، از ماهمحاسبه گرد 84-1381

سازي تصاویر شامل اصالحات پیوست در طی چهار سال مذکور استفاده گردید. آمادههاي آبان تا اردیبهشت که بیشترین مقادیر بارندگی به وقوع می
توان هاي مهم گیاهی است که میاز شاخص VCIصورت پذیرفت. شاخص  2/4نسخه  ENVIمرجع نمودن آنها در محیط نرم افزار  اتمسفریک و زمین

محاسبه شده و مقدار آن در بازه صفر تا یک متغیر است و بسته به مقدار آن،  1دانست. این شاخص از رابطه  NDVIآن را به نوعی شاخص مقیاس شده 
باشد به ترتیب وضعیت  5/0و بزرگتر از  5/0تا  35/0، 35/0گردد. چنانچه مقدار این شاخص در بازه صفر تا ورزي تعریف میوضعیت خشکسالی کشا

   .]14[خشکسالی، نرمال و ترسالی اطالق خواهد شد 
)1                      (                                                                                                                                                

به ترتیب کمترین و بیشترین مقدار شاخص تفاضلی نرمال شده پوشش گیاهی براي دوره مورد مطالعه هستند  NDVImaxو  NDVImin آندر که 
  راج شدند. و از روي تصاویر مربوطه استخ ENVIکه در محیط نرم افزار 

  
  
  نتایج و بحث  .3
 

نشان داده شده است.  1381-84هاي هاي آبان تا اردیبهشت سالو مقادیر بارندگی در طی ماه VCIروند تغییرات مقادیر محاسبه شده شاخص  2در شکل 
به  VCI. روند تغییرات مقادیر شاخص ها وضعیت خشکسالی حاکم بوده استنتایج بیانگر آن است که در هر چهار سال مورد مطالعه و در تمامی ماه

دهد بیشتر مشهود است. هم چنین نتایج نشان می 1381-82و  1380-81هاي نماید و این امر در سالنحوي است که از روند تغییرات بارندگی تبعیت می
مقادیر اوج این شاخص با  1383-84و  1381-82هاي یکنواخت است، در طی سال VCIکه روند تغییرات مقادیر شاخص  1380-81که به غیر از سال 

و  28/0و  26/0هاي مذکور مقادیر اوج این شاخص به ترتیب ها همراه بوده است به نحوي که در طی سالبیشترین مقادیر بارندگی در طی همان سال
میلیمتر بوده  96یز بیشترین مقدار بارندگی در دي ماه و به میزان ن 1382-83میلیمتر بوده است. در سال  5/106و  66مقادیر بارندگی متناظر آنها به ترتیب 

به دست آمده است که با بیشترین مقدار این شاخص که در ماه فروردین رخ داده است  26/0براي آن در حدود  VCIاست که مقدار متناظر شاخص 
  ) اختالف بسیار ناچیزي داشته است.28/0(حدود 

  

  
هاي آبان تا اردیبهشت (دوایر تو پر) در مقابل روند تغییرات بارندگی (دوایر تو خالی) در طی ماه VCIدیر شاخص روند تغییرات مقا -2شکل 

  ها)هاي متفاوت خشکسالی (خط چیندر تعیین کالس VCIو حدود مرزي شاخص  1380-84هاي در حد فاصل سال
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دیبهشت در طی چهار سال مورد استفاده در این تحقیق در مقابل متوسط هاي آبان تا اربراي ماه VCIنیز متوسط مقادیر شاخص  3در شکل 
ها نشان داده شده است. آنچنان که در شکل مذکور مشخص است کمترین و بیشترین متوسط مقدار شاخص مذکور به مقادیر بارندگی در همان ماه

، از آبان تا دي ماه با افزایش متوسط مقادیر بارندگی 3توجه به نتایج شکل هاي آبان و اردیبهشت رخ داده است. با در ماه 24/0و  12/0ترتیب در حدود 
نیز افزایش یافته است که شیب تغییرات مقادیر شاخص مذکور نیز از شیب تغییرات بارندگی تبعیت نموده است به نحوي که  VCIمتوسط مقادیر شاخص 
ش آن از آذر به دي ماه است. این نکته بیانگر آن است که همبستگی مناسبی میان متوسط از آبان به آذر ماه بیشتر از افزای VCIافزایش مقادیر شاخص 

  هاي آبان تا دي برقرار بوده است. و متوسط مقادیر بارندگی در طی ماه VCIمقادیر شاخص 
هاي بهمن تا اسفند افزایش هاي دي و بهمن نیز مشاهده شد. در حد فاصل ماهاین روند بصورت مشابه ولی بصورت نزولی در حد فاصل ماه

نه تنها افزایش نیافته بلکه  VCIدرصد) با اینحال متوسط مقادیر شاخص  50چشمگیري در متوسط مقادیر بارندگی رخ داده است (افزایشی در حدود 
بوده است با اینحال دماي اندك در  کاهش اندکی نیز داشته است. یکی از دالیل این امر آن است که در اسفند ماه اگرچه متوسط مقادیر بارندگی باال

اینحال  این ماه مانع از تشکیل پوشش گیاهی مناسب شده است. در فروردین ماه نیز نسبت به ماه اسفند اگرچه مقادیر متوسط بارندگی کاهش داشته با
به ماه قبل و متاثر بودن وضعیت پوشش  افزایش محسوسی داشته است که این امر با توجه به افزایش درجه حرارت نسبت VCIمتوسط مقادیر شاخص 

مقادیر بارندگی گیاهی از مقادیر بارندگی با تاخیر زمانی قابل توجیه است. تاثیر پذیري وضعیت پوشش گیاهی از مقادیر بارندگی با تاخیر زمانی ماهانه (
  . ]14[هاي قبل) در تحقیقات دیگر نیز اشاره شده است در ماه یا ماه

  

  
در مقابل مقادیر متوسط بارندگی و  1380-84هاي هاي آبان تا اردیبهشت در حد فاصل سالدر طی ماه VCIن مقادیر شاخص میانگی -3شکل 

  ها)هاي متفاوت خشکسالی (خط چیندر تعیین کالس VCIحدود مرزي شاخص 
  

هاي آبان تا اردیبهشت) نشان (در ماه 1380-84هاي در مقابل متوسط مقادیر بارندگی در طی سال VCIنیز متوسط مقادیر شاخص  4در شکل 
ها وضعیت خشکسالی داده شده است. بر این اساس و با توجه به مقادیر مرزي تعریف شده براي شاخص مذکور، در منطقه مورد مطالعه و در تمام سال

ر بوده است. نتایج این شکل نشان دهنده آن به ترتیب بیشترین و کمترین مقدا 1383-84و  1380-81هاي رخ داده است اگرچه شدت آن در طی سال
و متوسط بارندگی ساالنه برقرار بوده است به نحوي که کمترین و بیشترین مقادیر  VCIاست که در مقیاس ساالنه همبستگی مناسبی میان مقادیر شاخص 

  بوده است.  1380-84هاي میلیمتر) در طی سال 50و  40 ) متناظر با کمترین و بیشترین مقادیر متوسط بارندگی ساالنه (حدود21/0و  VCI )13/0شاخص 
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در تعیین  VCIدر مقابل مقادیر متوسط بارندگی و حدود مرزي شاخص  1380-84هاي در حد فاصل سال VCIمیانگین مقادیر شاخص  -4شکل 

  ها)هاي متفاوت خشکسالی (خط چینکالس
 

  
  گیرينتیجه  .4
 

لی در بخشی از دشت دامغان که شامل پوشش مرتع بود به کمک تصاویر ماهواره اي سنجنده مودیس در طی ماه هاي در این پژوهش وضعت خشکسا
) از روي تصاویر VCIمورد ارزیابی واقع شد. به این منظور شاخص وضعیت پوشش گیاهی ( 1380-84آبان تا اردیبهشت و در حد فاصل سال هاي 

 24/0و  12/0ماه مورد مطالعه در طی این چهار سال به ترتیب در حدود  7در طی  VCIن مقدار متوسط شاخص مربوطه استخراج شد. کمترین و بیشتری
در ماه هاي آبان و فروردین به دست آمدند که حکایت از بروز وضعیت خشکسالی در تمامی ماه هاي مورد مطالعه داشت. همچنین متوسط مقادیر 

به دست آمد که نشان از  21/0و  19/0، 17/0، 13/0به ترتیب در حدود  1383-84و  1382-83، 1381-82، 1380-81در طی سال هاي  VCIشاخص 
  داشت.  1380-81و   1383-84کمترین و بیشترین شدت خشکسالی در سال هاي 
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