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 چکیده  

با  اي در غرب استان اصفهانقهدهه اخیر بر تغییرات پوشش گیاهی منط 4هاي اثر خشکسالی در این مطالعه

 3NDVI 2از تکنیک تفریق تصاویر. گرفت و اقلیمی مورد ارزیابی قرار 1سنجش از دور شاخصدو  اده ازاستف

 نتایج نشان دادگردید.  استفاده 2013تا  1973هاي پوشش گیاهی بین سالمیزان تغییرات  آشکارسازيجهت 

حداکثر کاهش  ،2013تا  2000حداقل افزایش از سال  ،1998تا  1973حداکثر افزایش پوشش منطقه از سال 

 و4SPI شاخص است.حادث شده 1976تا  1973 حداقل کاهش از سال و 2013تا  1992هاي فاصل سال حد

، سال  2009تا  1970در بازه زمانی اي ماهه منتهی به ماه اخذ تصاویر ماهواره 12و  6، 3هاي زمانیمقیاس

بین دو شاخص  5نتایج همبستگی فضایی. کردندمعرفی  ترین سالمرطوبرا  1992ترین و سال خشکرا  2000

همبستگی ماهه شش  SPIوتر ها مشخصدر اراضی طبیعی نسبت به کل اراضی نتایج همبستگی نشان داد

 دهد.نشان می NDVIباالتري را با شاخص 

 تفریق تصاویر، همبستگی فضایی ،NDVI، SPI آشکارسازي تغییرات، خشکسالی، کلیدي: هاي واژه
 

 مقدمه  -1
مطالعات گسترده اي در سراسر دنیا در ارتباط با خشکسالی و همچنین اثرات آن بر پوشش گیاهی مناطق 

 ترینمهم ازمختلف به انجام رسیده و در این راه از شاخص هاي مختلف سنجش از دور و اقلیمی استفاده شده است. 

1  Remote Sensing 
2  Image Differencing 
3  Normalized Difference Vegetation Index 
4  Standardized Precipitation Index 
5  spatial correlation 
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و شاخص  1(PDSI)پالمر  شدت خشکسالی شاخص به می توان خشکسالی تبیین در شده عریفاقلیمی ت هايشاخص
از نمود که شاخص دوم به دلیل دارا بودن مزایاي زیاد، کاربرد بیشتري دارد.  اشاره (SPI)بارش استاندارد شده 

شده  اهی نرمالپوشش گی اختالفي سنجش از دوري نیز، شاخص ها شاخص ترین و در عین حال مؤثرترینمعروف
(NDVI) باشد. می 

که یکی از انواع آشکارسازي تغییرات پیش از طبقه بندي می باشد، دو تصویر هم مرجع شده در تفریق تصاویر 
مربوط به زمان هاي مختلف پیکسل به پیکسل در هر باند از هم تفریق می شوند و تصویر جدیدي که حاوي تغییرات 

. تحقیقات نشان می دهد در مطالعاتی نظیر تحقیق حاضر که تنها بررسی تغییرات رددبین دو تاریخ است، تولید می گ
یک پدیده یا کاربري (پوشش گیاهی) مدنظر است، استفاده از این روش عالوه بر دارا بودن نتایج مفید، از اعتبار کافی 

مهم ترین بخش تفسیر اطالعات همچنین طبقه بندي تصاویر ماهواره اي را می توان به عنوان نیز برخوردار است. 
ماهواره اي به شمار آورد. منظور از طبقه بندي اطالعات ماهواره اي با روش تفسیر رقومی، تفکیک مجموعه هاي 
طیفی مشابه و تقسیم بندي تصاویر به رده هایی است که در هر رده، طیف ها با یک ارزش واحد قرار می گیرند. به 

-د، در یک رده طیفی قرار میش طیفی آن ها از نظر آماري اختالف معنی داري ندارناین ترتیب پیکسل هایی که ارز
 . ]4[گیرند 

-کاربرد داده هاي میدانی (اقلیمی) و سنجش از دور (تصاویر ماهوارهبا توجه به این مباحث هدف مطالعه حاضر 
بوده  خشکسالی دهه هاي اخیر بر اثرغرب استان اصفهان منطقه اي در آشکارسازي تغییرات پوشش گیاهی اي) در 

 است. 
 

 مواد و روش ها  -2
در منطقه خشک ایران مرکزي واقع شده و از دیرباز در  هکتار 10709000استان اصفهان با مساحتی در حدود 

 هکتار 904897 منطقه مطالعاتی نیز با مساحتمعرض خطرات و خسارات ناشی از خشکسالی قرار داشته است. 
غالب آن بر اساس پهنه بندي اقالیم مختلف استان به روش ان، در جهت غرب گسترده شده که نسبت به مرکز است

انجام شده، داراي اقلیم نیمه خشک سرد بوده و این موضوع وضعیت منطقه ) 1385(چند متغیره که توسط یغمایی 
بر روي ین منطقه را موقعیت ا 1شکل . ]3[قوع خشکسالی هاي متعدد کرده است هاي اخیر مستعد ورا طی دهه

 دهد. استان نشان می نقشه

 
 موقعیت منطقه مطالعاتی بر روي نقشه استان -1شکل 

 

1  Palmer Drought Severity Index 
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و انجام تحلیل هاي اقلیمی منطقه پس از دریافت اطالعات بارش و حذف  SPIبه منظور محاسبه شاخص 
ایستگاه به عنوان  21ظر بود، تعداد هایی که طول دوره آماري آن ها بسیار کوتاه تر از دوره آماري مورد نایستگاه

نیز به عنوان سال هاي مبنا جهت انجام این  2009تا سال  1970ساله از سال  40ایستگاه مناسب و دوره آماري 
تحقیق درنظر گرفته شد که البته اکثر این ایستگاه ها در اطراف منطقه مطالعاتی قرار می گیرند. با انتخاب روش 

هاي ناقص با  ها و تشکیل ماتریس همبستگی بین ایستگاه هاي کامل و ناقص، آمار ایستگاههمبستگی بین ایستگاه 
استفاده از آمار ایستگاه هاي کاملی که همبستگی باالیی را با آن ایستگاه نشان می دادند، مورد بازسازي قرار گرفتند. 

سازي این داده ها نیز از روش همبستگی و شناسایی داده هاي پرت، جهت باز 1در ادامه با انتخاب روش باکس پالت
، کل داده هاي  α=  05/0در   2اسمیرنوف -بین ایستگاه ها استفاده گردید و در نهایت با اعمال آزمون کلموگروف

 هاي مورد استفاده، همگن برآورد شدند. ایستگاه
ماهه براي  12و  6 ،3، وضعیت خشکسالی یا ترسالی سال هاي مختلف در مقیاس هاي SPIبا انتخاب شاخص 

استفاده  SPI.exeتحت فایل اجرایی  FORTRANهر ایستگاه محاسبه شد و در این راه از برنامه نوشته شده به زبان 
بر اساس تاریخ مربوط به اخذ تصاویر ماهواره اي انجام گرفت. براي این کار  SPIمحاسبات مربوط به شاخص  گردید.

، در مقیاس هاي زمانی مذکور دقیقاً براي ماه 2009و  1998، 1992هاي  در تمام سال ها به جز سال SPIشاخص 
منتهی به اخذ تصاویر ماهواره اي محاسبه گردید. براي این سه سال نیز با توجه به این که زمان برداشت تصاویر 

(ژوئن) محاسبه براي ماه منتهی به ماه قبل  SPIاي مربوط به نخستین روزهاي ماه (جوالي) بود لذا شاخص ماهواره
 نشان می دهد.  SPIجدول زیر کالس هاي مختلف وضعیت رطوبتی را بر اساس شاخص گردید. 

 ]SPI ]1طبقات خشکسالی بر اساس شاخص  -1جدول 

 طبقه خشکسالی SPIمقادیر 

 2باالتر از 
 5/1تا  99/1

 1تا  49/1
 0تا  99/0

 -99/0تا  0
 -49/1تا  - 1
 -99/1تا  -5/1

 و کم تر - 2

 سالی بسیار شدیدتر
 ترسالی شدید
 ترسالی مالیم

 نرمال
 خشکسالی مالیم

 خشکسالی متوسط
 خشکسالی شدید

 خشکسالی بسیار شدید

 
شاخص هاي اقلیمی خشکسالی از داده هاي بارش اندازه گیري شده در ایستگاه ها که از نوع داده هاي نقطه اي 

نیاز  ،و به تبع آن خشکسالی در پهنه سرزمینی رخ می دهد هستند استفاده می کند اما از آن جایی که پدیده بارش
وجود  3به برآورد میزان بارش و خشکسالی در سطح  می باشد. جهت نیل به این هدف روش هاي مختلف میان یابی

معروف هستند. تفاوت این روش ها مربوط به نحوه محاسبه وزنی است که به نقاط  4دارد که به روش هاي زمین آمار
ه شده اطراف نقطه مجهول داده می شود. یافته هاي محققین مختلف نشان داده است که از بین این تکنیک مشاهد

1  Boxplot 
2  Kolmogorov- Smirnov 
3  Interpolation 
4  Geostatistic 
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براي درون یابی پارامترهایی نظیر بارش، تبخیر، دما، منحنی هاي تراز آب زیرزمینی و  1ها، روش کریجینگ
و تهیه  SPIه منظور درون یابی مقادیر متغیرهاي کمی و کیفی آب و خاك بسیار مفید می باشد. لذا در این تحقیق ب

-بندي خشکسالی منطقه در سال هاي مختلف، از روش کریجینگ استفاده شد و بر اساس آن نقشهنقشه هاي پهنه
 متر تهیه گردید.  30هاي رستر با پیکسل سایز 

، 1976و  1973سال هاي  ۲MSSدر ادامه سعی شد با استفاده از تصاویر ماهواره اي سري زمانی لندست شامل 
TM3  2009و  1998، 1992، 1985سال هاي ،ETM+4  مربوط  8و یک تصویر از لندست  2006و  2000سال هاي

، روند تغییرات پوشش گیاهی منطقه مطالعاتی مورد ارزیابی قرار گیرد. براي این کار تصاویر ماهواره اي 2013به سال 
بوده و حتی االمکان مربوط به یک بازه زمانی خاص مرطوب  مذکور که نماینده خوبی از سال هاي خشک، نرمال و

و تصحیح  5تصحیح رادیومتریک بودند تهیه شد و پس از اعمال پیش پردازش هاي الزم مانند(اغلب خرداد و تیر) 
 طبق رابطه زیر مورد محاسبه قرار گرفت:  NDVI، شاخص سنجش از دوري 6هندسی

NDVI=                                                                        
مقدار این شاخص از نظر انعکاس در باند مادون قرمز نزدیک است.  NIRانعکاس در باند قرمز و  Rدر این رابطه 

 + میل می کند. 1متغیر است و براي پوشش گیاهی متراکم به عدد  -1+ تا 1تئوریک بین 
ویر با توجه به هدف مطالعه به منظور آشکارسازي تغییرات پوشش گیاهی بین سپس از تکنیک تفریق تصا

به منظور تعیین میزان این تغییرات استفاده گردید و بر روي تصاویر  7طبقه بندي مجددهاي مختلف و از تاریخ
 ، این طبقه بندي اعمال شد و بدین ترتیب میزان تغییرات پوشش مشخص گردید. NDVIتفاضلی 

 Idrisiت به منظور تحلیل همبستگی شاخص هاي اقلیمی و سنجش از دوري مورد مطالعه، از نرم افزار در نهای

Selva  و تحلیل همبستگی فضایی استفاده گردید. معادله همبستگی فضایی نیز همانند معادله کلی همبستگی خطی
ی در این است که این نوع اما تفاوت مهم آن با همبستگی خط می باشد Y= aX+ b(رگرسیون خطی) به صورت 

 همبستگی در سطح تصویر و با توجه به خصوصیات مکانی هر نقطه در سطح منطقه محاسبه می گردد. 
 

  پیشنهاداتنتایج و  -3
و  1982تا  1981ماهه نیز دوره هاي زمانی  12و  6، 3بر اساس تحلیل این شاخص در هر سه مقیاس زمانی 

به عنوان دوره هاي  2007تا  2006و  1976تا  1975خشک و دوره هاي زمانی  به عنوان دوره هاي 2001تا  2000
، 1978، 1973تر در بین هر چهار ایستگاه موجود در منطقه مطالعاتی معرفی شدند. بر همین اساس سال هاي 

 2002و  1996، 1992، 1986، 1979، 1972به عنوان سال هاي خشک و سال هاي  2008و  1989، 1987، 1985
عنوان سال هاي تر در میان هر چهار ایستگاه موجود در منطقه مطالعاتی مشخص شدند. شایان ذکر است این  به

منتهی به ماه ژوئن به دست آمده و بررسی سایر ایستگاه هاي خارج از منطقه نیز تا حد بسیار  SPIنتایج بر اساس 
 زیادي، وجود همین روندها را اثبات کرد.  

1  Kriging 
2  MultiSpectral Scanner   
3  Thematic Mapper 
4  Enhanced Thematic Mapper 
5  Radiometric Correction 
6  Geometric Correction 
7  Reclassify 
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ماهه منتهی به تاریخ برداشت تصاویر ماهواره اي،  12و  6، 3این شاخص در مقیاس هاي اما بر اساس تحلیل 
نرمال و  1976داراي وضعیت رطوبتی کالس خشکسالی مالیم و متوسط،  1973غالب منطقه مطالعاتی در سال 

 2000، لخشکسالی مالیم و نرما 1998نرمال و ترسالی مالیم،  1992خشکسالی متوسط،  1985ترسالی مالیم، 
 خشکسالی مالیم و متوسط بوده است.  2009نرمال و ترسالی مالیم و  2006، خشکسالی بسیار شدید

خشک دوره تر و به عنوان بارزترین سال هاي  2000و  1992هاي  نقشه هاي پهنه بندي وضعیت رطوبتی سال
در ذیل نشان داده  SPIه بندي مطالعاتی در بین ایستگاه هاي موجود در منطقه پس از تبدیل به کالس هاي طبق

شده است. در مطالعات مشابه الگوهاي خشکسالی در ناحیه مدیترانه اي والنسیاي اسپانیا در حد فاصل سال هاي 
و ) 2004( 1به همین ترتیب توسط ویسنته SPIبا استفاده از سري بارندگی ماهانه و شاخص  2000تا  1951

 ].6[مورد مطالعه قرار گرفته است همکاران

 
1  Vicenta 
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نتایج آشکارسازي تغییرات به روش تفریق تصاویر نیز نشان داد که دامنه ارزش عددي پیکسل هاي تصاویر 
قرار  -1+ تا 1حاصل هرچند در هیچ موردي شبیه هم نبود اما در کلیه موارد با اختالف بسیار جزئی در محدوده 

تاریخ دوم به  NDVIفته شد که پوشش آن در تصویر گرفتند. در این تصاویر رنگ سفید متناظر با مناطقی درنظر گر
تاریخ اول اضافه شده و در واقع افزایش پوشش را نشان می داد. رنگ سیاه و خاکستري بسیار  NDVIنسبت تصویر 

 NDVIبه نسبت تصویر تاریخ اول  NDVIتیره (نزدیک به سیاه) نیز متناظر با کاهش پوشش در تصویر تاریخ دوم 
. سایر نواحی نیز که رنگ خاکستري را نشان می داد متناظر با مناطق بدون تغییر بین دو تاریخ درنظر گرفته شد

NDVI  درنظر گرفته شدند که با مقداري اختالف، ارزش پیکسل هاي این مناطق در تصاویر اختالفی مختلف در
در تصاویر مختلف، متفاوت حدود صفر بود. اما در مجموع دامنه ارزش عددي پیکسل هاي هر یک از این سه کالس 

از تصاویر تفاضلی جهت طبقه بندي مجدد تصاویر و تعیین بود و لذا بر اساس هر تصویر به طور جداگانه لحاظ گردید. 
و همکاران  لیونمیزان تغییرات پوشش گیاهی منطقه طی سال هاي مختلف استفاده گردید. در مطالعه اي مشابه، 

 تشخیص جهت مختلفهاي  مربوط به تاریخ MSSسه تصویر مستخرج از  اهیشاخص پوشش گی پس از مقایسه چند
پوشش  تغییرات آشکارسازيروش  بهترین  NDVIتفاضل روش به این نتیجه رسیدند که پوشش زمین تغییرات
 . ]5[می باشد   گیاهی

اراضی شامل طبقه از پوشش  3بر اساس مناطق افزایش، کاهش و بدون تغییر در تصاویر تفاضلی، در ادامه 
افزایش، کاهش و بدون تغییر از دامنه ارزش پیکسل هاي این تصاویر استخراج گردید و به آن ها به ترتیب رنگ سبز، 

مچنین طبقه اي به رنگ سفید و با قرمز و زرد اختصاص داده شد و بدین ترتیب تصاویر طبقه بندي مجدد شدند. ه
نمودار نام ابر و سایه ابر براي تصاویري که داراي ابر بودند درنظر گرفته شد و مساحت کلیه طبقات محاسبه گردید. 

زیر روند تغییرات پوشش گیاهی کل منطقه را در کل بازه هاي زمانی نشان می دهد. همان طور که مشخص است، 
ساله، تصاویر  25اتفاق افتاده است که در این بازه  1998تا سال  1973ی منطقه از سال حداکثر افزایش پوشش گیاه

هکتار را نشان می دهند. این میزان بسیار بیش تر از مقدار کاهش  117893طبقه بندي شده افزایشی در حدود 
این بازه زمانی، کامالً هکتار) در این بازه است به طوري که می توان گفت روند تغییرات در  27305یافته پوشش(

حادث شده است که  2013تا  2000افزایشی بوده است. بر این اساس حداقل افزایش پوشش گیاهی منطقه از سال 
هکتار از اراضی منطقه، افزایش پوشش را نشان می دهد و این در حالی است که در  10101ساله تنها  13در این بازه 

هکتار) بسیار بیش تر از مناطق افزایشی  89379پوشش گیاهی منطقه ( طی این مدت زمان، مناطق کاهش یافته
 توان گفت روند تغییرات در این بازه زمانی، کامالً کاهشی بوده است. است و می

 
 روند تغییرات پوشش گیاهی کل منطقه در کل بازه هاي زمانی -8شکل 
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اتفاق افتاده است که  2013تا  1992 همچنین حداکثر میزان کاهش پوشش گیاهی منطقه، حدفاصل سال هاي
هکتار از اراضی منطقه، پوشش خود را از دست داده اند. این در حالی  99976ساله چیزي در حدود  21در این بازه 

هکتار) در این بازه به مراتب کم تر بوده و این باعث شده است که  34817است که مناطق افزایش یافته پوشش (
ین بازه زمانی، کاهشی برآورد گردد. بر همین اساس حداقل کاهش پوشش در سطح منطقه از روند کلی تغییرات در ا

هکتار از اراضی منطقه از بین رفته است و  13104ساله تنها  3حادث شده که در این بازه  1976تا سال  1973سال 
 ذیلاشکال  شده است.هکتار)، مناطق با پوشش گیاهی جدید اضافه  67718در عوض چندین برابر این مقدار (

NDVI بندي شده حاصل از آن ها را در این بازه هاي زمانی به عنوان حداکثر و حداقل تفاضلی و تصاویر طبقه
تغییرات ایجاد شده در پوشش منطقه نشان می دهد. سایر تصاویر نیز به همین صورت طبقه بندي شدند که البته 

 بوده است.  تغییرات پوشش در آن ها کم تر از این تصاویر
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بازه زمانی زیر استخراج گردید و تغییرات پوشش  8اما در مجموع بر اساس تاریخ برداشت تصاویر ماهواره اي، 

گیاهی منطقه در این بازه ها با توجه به وضعیت رطوبتی آن ها مورد ارزیابی قرار گرفت. بارزترین ویژگی هاي این 
 موارد زیر می باشد.  گانه به اختصار شامل 8هاي زمانی بازه

از حالت کلی  SPIساله شرایط رطوبتی منطقه بر اساس مقادیر  3در این بازه  :1976تا  1973بازه زمانی 
کاهش رسیده است. در این مدت به ازاي  1976به حالت نرمال و ترسالی مالیم در سال  1973خشکسالی در سال 

می باشد. لذا روند تغییرات  هکتار 67718ه این میزان برابر با پوشش اضافه شده ک برابر 1/5، حدود هکتاري 13104
 باشد.  1970بهره برداري از سد زاینده رود در سال پوشش در این بازه افزایشی بوده که یکی از علل آن می تواند 

بر منطقه حاکم شده  1985 شرایط کلی خشکسالی در سال SPIبر اساس مقادیر  :1985تا  1976بازه زمانی 
هکتار از آن نابود شده  28691هکتاري پوشش منطقه،  41834ساله به ازاي افزایش  9در این دوره ست. با این حال ا

به ترسالی برابر افزایشی است که می توان وجود این روند را  5/1به میزان حدود  روند تغییرات پوششاست و لذا 
 سانی در این بازه زمانی مربوط دانست. و همچنین افزایش سطح زیر کشت توسط عامل انسال هاي قبل 

در منطقه  1992براي سال  وضعیت ترسالی مالیم و نرمال SPIبر اساس مقادیر  :1992تا  1985بازه زمانی 
هکتار از پوشش گیاهی منطقه کاسته  60881هکتاري،  35374ساله در برابر افزایش  7در این دوره ثبت شده اما 

دوره طوالنی مدت خشکسالی از سال برابر کاهشی است. احتماالً یکی از علل آن  5/1از  شده و لذا روند تغییرات بیش
 باشد.  1985و کاهش سطح زیر کشت به نسبت سال  1991تا سال  1987

شرایط ترسالی براي مقیاس هاي شش و دوازده ماهه و شرایط  1998در سال  :1998تا  1992بازه زمانی 
در این بازه  در منطقه به ثبت رسیده است. SPIمنتهی به ماه جون توسط شاخص خشکسالی براي مقیاس سه ماهه 

هکتار نیز از بین رفته و یا کشت نشده است. در نتیجه  44921هکتاري پوشش،  48435ساله به ازاي افزایش  6
ر کم، تغییر چشمگیري در مقدار کلی پوشش گیاهی منطقه حادث نشده ولی در کل روند تغییرات به نسبت بسیا

 افزایشی بوده است. 
در غالب منطقه مطالعاتی خشکسالی کالس بسیار شدید و بعضاً شدید  2000سال  :2000تا  1998بازه زمانی 

 2هرچند در مجموع تغییرات پوشش گیاهی منطقه در این نشان داده شده است.  SPIبر اساس محاسبات شاخص 
هکتار پوشش گیاهی جدید نیز به  44363هکتاري،  49694هش سال روند کاهشی را نشان می دهد اما به ازاي کا

 وجود آمده است که این اختالف به نسبت چندان چشمگیر نمی باشد. 
به ثبت  2006براي سال  وضعیت نرمال و ترسال مالیم، SPIبر اساس محاسبات  :2006تا  2000بازه زمانی 

هکتار پوشش گیاهی جدید نیز بر  41629کتاري پوشش، ه 45620در برابر کاهش  ساله 6در این بازه رسیده است. 
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اساس تصاویر طبقه بندي شده به وجود آمده است که باعث شده هرچند با اختالف بسیار ناچیز، اما پوشش منطقه 
 در کل روند کاهشی را نشان دهد. 

ب منطقه مطالعاتی بر شرایط نرمال و بعضاً خشکسالی مالیم در غال 2009براي سال  :2009تا  2006بازه زمانی 
ساله میزان افزایش و  3در این بازه زمانی نشان داده شده است.  SPIاساس مقیاس هاي مختلف زمانی شاخص 

کاهش کلی پوشش گیاهی منطقه آن قدر به هم نزدیک بوده که نمی توان روندي را براي آن در نظر گرفت و به ازاي 
 هکتار پوشش نیز از بین رفته که این اختالف بسیار ناچیز است.  48344هکتار پوششی که به وجود آمده،  48652

به علت عدم دریافت داده هاي اقلیمی مشخص نشد.  2013وضعیت رطوبتی سال : 2013تا  2009بازه زمانی 
ساله،  4اما بر اساس تصاویر طبقه بندي شده سنجش از دور، روند تغییرات پوشش گیاهی منطقه در این دوره زمانی 

برابر آن  5هکتار پوششی که به منطقه اضافه شده ، چیزي در حدود  18234داً کاهشی بوده است. زیرا به ازاي شدی
 کاسته شده است.  2009به نسبت سال  2013هکتار از پوشش منطقه در سال  91815یعنی 

بردار، و حذف مناطق تحت پوشش ابر از تصاویر ا NDVIدر نهایت پس از محاسبه شاخص سنجش از دوري 
ماهه مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج این  12و  6، 3در سه مقیاس زمانی  SPIهمبستگی آن ها با شاخص اقلیمی 

جهت بررسی تأثیر مناطق کشاورزي بر این همبستگی ها پس از حذف نشان داده شده است.  2همبستگی در جدول 
 3مین هاي کشاورزي مورد بررسی قرار گرفت. جدولاین مناطق از تصاویر، بار دیگر همبستگی شاخص ها بدون ز

  نتایج همبستگی هاي جدید را نشان می دهد.

در سال ها و مقیاس  SPIو  NDVIهمبستگی شاخص هاي  -2جدول 
 در حالت کل منطقههاي زمانی مختلف 

 (r)ضریب همبستگی  سال
SPI 3 SPI 6 SPI 12 

1973 72/0 75/0 72/0 
1976 17/0 01/0- 01/0 
1985 12/0- 03/0- 05/0- 
1992 19/0- 19/0- 17/0- 
1998 09/0- 007/0- 008/0- 
2000 76/0 75/0 74/0 
2006 33/0- 33/0- 29/0- 
2009 09/0 15/0 003/0- 

در سال ها و مقیاس  SPIو  NDVIهمبستگی شاخص هاي  -3جدول 
 هاي زمانی مختلف پس از حذف اراضی کشاورزي 

 (r) ضریب همبستگی سال
SPI 3 SPI 6 SPI 12 

1973 98/0 97/0 97/0 
1976 40/0- 71/0- 64/0- 
1985 73/0 79/0 78/0 
1992 90/0- 90/0- 91/0- 
1998 79/0 83/0- 75/0- 
2000 98/0 98/0 97/0 
2006 91/0- 91/0- 86/0- 
2009 46/0- 11/0- 08/0 

به  -33/0و  76/0 رائب همبستگی در کل منطقه ازنتایج نشان می دهد، حداکثر و حداقل ضهمان طور که 
 در حالت حذف اراضی کشاورزي رسیده است. سایر ضرائب نیز تغییرات قابل توجهی را نشان دادند.  -91/0و  98/0

پیشنهاد می شود در مطالعات پوشش گیاهی و روند تغییرات آن با توجه به نتایج به دست آمده در نهایت لذا 
استفاده از همچنین مورد بررسی قرار گیرد. نیز عوامل سایر لف، عالوه بر نقش خشکسالی، نقش طی زمان هاي مخت

داده هاي سري زمانی لندست جهت آشکارسازي تغییرات پوشش اراضی در سطح یک منطقه، مفید و کارامد به نظر 
ه پوشش نواحی کوچک، از گردد جهت انجام هرچه دقیق تر این کار و همچنین مطالعرسد. هرچند پیشنهاد میمی

شود جهت همچنین پیشنهاد میباالتر استفاده گردد. و خصوصا زمانی هایی با قدرت تفکیک مکانی هاي سنجندهداده
استفاده شود تا مشکل تعدد  NOAAمطالعه تغییرات پوشش گیاهی در سطوح وسیع نظیر استان یا کشور، از تصاویر 
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تري استفاده هاي سنجش از دور و اقلیمی متنوعگردد از شاخصپیشنهاد میده و و تاریخ تصاویر مورد نیاز، برطرف ش
 گردد. 

 نتیجه گیري  -4
که در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفت، نوع سه ماهه آن  SPIدر بین سري هاي زمانی مختلف شاخص 

حساسیت بیشتري به تغییرات  کوتاه مدت، SPIتغییرات بیشتري را نشان داد که نشان دهنده آن است که شاخص 
شرایط رطوبتی دارد و همان طور که دوره زمانی طوالنی تر می شود، بارندگی ماه جدید اثر کم تري بر کل بارندگی 

 د. دارد و شاخص به آهستگی پاسخ می دهد و منجر می شود که تعداد خشکسالی ها کم تر و مدت آن طوالنی تر شو
داد که بر اساس همبستگی هاي مثبت، چه در سطح کل منطقه و چه با حذف  در یک ارزیابی کلی نتایج نشان

نسبت به سایر سري هاي زمانی، همبستگی باالتري را با شاخص سنجش از دوري ماهه شش  SPIمناطق کشاورزي، 
نشان داد که علت آن را می توان مرتبط با عکس العمل تأخیردار پوشش گیاهی به تغییرات بارندگی به سبب 

در شرایطی که مناطق  NDVIو  SPIتحلیل همبستگی فضایی شاخص هاي رفیت نگهداري آب در خاك دانست. ظ
با حذف اراضی را به همراه داشت و نتایج به مراتب مشخص تري کشاورزي از مجموعه تصاویر حذف شدند، 

دوري وابسته به هاي سنجش از  هاي خشک، شاخصکشاورزي و حذف پوشش گیاهی وابسته به آبیاري در ماه
این نتایج در پایش خشکسالی استان توانند عملکرد واقعی خودشان را نشان دهند. بهتر می NDVIپوشش مانند 

در مجموع می توان گفت بر اساس  .]2[ نیز به دست آمده است توسط خواجه NDVIاصفهان با استفاده از شاخص 
منطقه هرچند هیچ گاه فراتر از کالس مالیم نرفته  وضعیت ترسالی SPIماهه شاخص  12و  6، 3هر سه مقیاس 

است اما در نواحی جنوبی مانند شهرستان فالورجان و قسمتی از لنجان که درون منطقه قرار می گیرد، به نسبت 
نواحی شمالی منطقه بیش تر نمود عینی یافته و نواحی شمالی منطقه در مجموع شرایط خشکسالی حادتري را 

هاي سنجش از دوري و اقلیمی، متدولوژي بسیار نتایج کلی این تحقیق نشان داد که تلفیق روشتجربه کرده اند. 
تواند به عنوان یکی از بندي خشکسالی و آشکارسازي تغییرات پوشش گیاهی بوده و میمناسبی به منظور پهنه

وسیع منابع طبیعی به کار هاي کارآمدترین تکنیک ها در مدیریت بهینه پوشش گیاهی و پدیده خشکسالی در عرصه
 گرفته شود. 

 ع جامر
، مطالعه تطبیقی برخی از شاخص هاي خشکسالی هواشناسی در چند نمونه اقلیمی ایرانبذرافشان، ج،    .1

  ، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تهران1381
 در استان (NDVI)خواجه، ف، پایش خشکسالی با استفاده از شاخص اختالف پوشش گیاهی نرمال شده  .2

 ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان1386اصفهان، 
یغمایی، ل، بررسی اثر عوامل اقلیمی بر گسترش درمنه دشتی و درمنه کوهی در استان اصفهان با استفاده  .3

 ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان، 1385از روش هاي آماري چند متغیره، 
4. Jensen, J, Introductory digital image processing: a remote sensing perspective, 

2005, Prentice Hall, Upper Saddle River 
5. Lyon J, Yuan D, Lunetta R, A change detection experiment using vegetation 

indices, 1998, Photogramm. Eng. Rem. Sens, pp:143-150 
6. Vicenta, S, Gonzalez, J, De Luis, M, Raventos, J, Drought patterns in the 

Mediterranean area: the Valencia region, 2004, Clim Res 26, pp: 5- 15  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

