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چکیده
خشکسالی پدیدهای تدریجی ،گسترده و در مقیاس وسیع ویرانگر است .گستردگی مکانی و طوالنیمدت بودن این پدیده ،بررسی توزیعع مکعانی و
زمانی آن را نسبت به وقایعی مانند سیل با اهمیتتر میکند .در پژوهش پیش رو سعی بر این است تا شرایط خشکسالی استان خراسانشمالی با مطالعه
نتایج شاخصهای پوشش گیاهی  EVI ،NDVIو شاخص رطوبت گیاه و خاک  NDWIدر دو سال خشعک  )1379-1380و نرمعال )1385-1386
مورد مطالعه قرار گیرد .به منظور برآورد شاخصهای مذکور از تصاویر ماهوارهای سطح  3سنجنده مودیس مستقر بر روی ماهواره ترا استفاده شد .نتعایج
همبستگی شاخصها با  7الگوی مختلف بارش تجمعی نشان داد که در میان سه شاخص استفاده شده ،شاخص  NDVIدر منطقه مورد مطالعه با مقادیر
همبستگی معنیدار بیشتر با الگوهای بارش تجمعی ،بهتر از دو شاخص دیگر عمل کرده است .با توجه به تصحیحات اتمسعفری اعمعال شعده بعر روی
تصاویر ،برخالف انتظار شاخص  EVIنسبت به  NDVIهمبستگی به نسبت کمتری با مقادیر بارش از خود نشان داد .شاخص  NDWIنیع بعا مقعدار
همبستگی معنیدار کمتر با الگوهای بارش تجمعی ،با اختالف زیادی در جایگاه سوم قرار گرفت .همچنین نتایج نشان داد می ان همبستگی شاخصها با
بارشهای تجمعی  30روز الی  90روز طی فصل رشد در استان خراسانشمالی ،بیشتر میباشد.
واژههای کلیدی :خراسانشمالی ،خشکسالی کشاورزیNDWI ،EVI ،NDVI ،
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3 21

خشکسالیها از دیرباز تاکنون مناطق وسیعی از جهعان را تحعت-
تاثیر خود قرار داده و خواهند داد .با توجه به خسعارتهعای گسعترده و
عظیم خشکسالی ،پایش و بررسی توزیع زمانی و مکانی آن به منظور
اتخاذ و اجرای تصمیمهای مدیریتی مناسب در زمینه مدیریت ریسعک
و بحران از اهمیت به س ایی برخوردار است.
تاکنون روشهای زیادی اعم از نقطهای در محل ایسعتگاههعای
هواشناسی و بارانسنجی) و نقشههای توزیعع مکعانی بعا اسعتفاده از
روشهای زمین آمار و روشهای مبتنی بر سنجش از دور) به منظعور
ارزیابی انواع خشکسالی ارایه شده است .خشکسالی کشاورزی نی از
این مقوله جدا نبوده و محققین بسیاری در سرتاسر جهان تالشهعای
فراوانی در این زمینه نمودهانعد Shakya et al., 2006; Zhong et
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)al., 2011; Zhang et al., 2017
گعو و همکعاران  )Gu et al. 2007از شعاخصهعای  NDVIو
 5NDWIبرای بررسی خشکسالی در منطقعهای بعا پوشعش گیعاهی
علفزار در آمریکا استفاده نمودند .طبق نتایج ایشان شاخص NDWI
نسبت به شاخص  NDVIپاسخ سریعتری به خشکسالی نشان داد و
بنابراین شاخصی حسعاستعر بعه شعرایط خشعکسعالی اسعت .وان و
همکععاران  )Wan et al., 2004بععا اسععتفاده از شععاخص شععرایط
دمععاییگیععاهی  6)VTCIو اسععتفاده از تصععاویر مععاهوارهای سععنجنده
مودیس شرایط خشکی در آمریکا را پایش نمودند و نتعایج را بعا داده-
های بارندگی ثبت شده در ایستگاههای این منطقه مورد ارزیابی قعرار
دادند .آنالی همبستگی بین شعاخص  ،VTCIمقعادیر تجمععی بعارش
ماهانه و انحراف از بارش ماهانه نرمال نشان داد که شاخص مذکور نه
تنها همبستگی ن دیکی با وقایع بارنعدگی اخیعر دارد بلکعه بعا مقعادیر
بارش در گذشته نی همبسته اسعت .گعا و و همکعاران Gao et al.,
 )2011با استفاده از تصاویر معاهوارهای لندسعت  ،TMمقعادیر دمعای
4

4 - Normalized Difference Vegetation Index
5 - Normalized Difference Water Index
6 - Vegetation Temperature Condition Index
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سطح زمین  1)LSTو شاخص تفاضلی نرمعال شعده پوشعش گیعاهی
 )NDVIرا در مقابل هم رسم نمودند .نتایج مقایسه شعده بعا مقعادیر
بارش نشان داد که شاخص خشکی دمایی -گیاهی  )TVDIتوانسعته
است به خوبی شرایط خشکی و کمبود بارش را نشعان دهعد .یعوآن و
همکععاران  )Yuan et al., 2007بععا اسععتفاده از محصععول  LSTو
شاخص پوشش گیاهی بارزسازی شده  2EVIبهجای شاخص گیعاهی
3
 ،NDVIمقادیر شاخص خشکی دما -گیاه اصالح شعده )MTVDI
را محاسبه نمودند .نتایج بهدست آمده نشان داد که شاخص MTVDI
بهتععر از شععاخص  ،TVDIکععه در فرموالسععیون آن شععاخص NDVI
استفاده میشود ،میتواند خشکسالی را پایش کند .لیون و همکعاران
 )Leeuwen et al., 2013از سری زمانی شاخص  NDVIبعهدسعت
آمده از تصاویر  AVHRRبرای ارزیابی شرایط خشکسعالی اسعتفاده
کردند .ایشان همچنین تالش نمودند تا با اسعتفاده از سعری زمعانی و
دادههای شاخص انسو خشکسالی را در آمریکایجنعوبی پعیشبینعی
کنند.
در ایران نی تالشهایی صورت گرفته است که عمدتا به صورت
ارزیابیهای نقطهای بوده و در مواردی نیع بعا اسعتفاده از روشهعای
زمین آمار به نقشههای توزیع مکعانی تبعدیل شعده اسعت انصعاری و
داوری1389 ،؛ امیدی و همکاران .)1392 ،کوششهایی نی در رابطعه
با روش هعای مبتنعی بعر سعنجش از دور شعده کعه در اک عر آنهعا از
شاخصهای  NDVIو  4SAVIاستفاده شده است.
عرفانیان و همکاران  )1391از شاخص پوشعش گیعاهی NDVI
به دست آمده از تصاویر مودیس و شاخص خشعکسعالی هواشناسعی
 5SPIکه با استفاده از دادههعای بارنعدگی  TRMMبعه دسعت آمعده
است ،نقشه خطر خشکسالی استان فارس را تهیه نمودند .ی دان پنعاه
و همکععاران  )1391از شععاخص  NDVIو  12 SPIماهععه بععهمنظععور
بررسی وضعیت خشکسالی در خوزستان استفاده نمودند .میرموسعوی
و کریمی  )1392نی تحقیق مشابهی با استفاده از این دو شعاخص در
اسعتان کردسععتان انجعام دادهانععد .در مطالعععهای کعه توسععط پرویع و
همکاران  )1389انجام شد کعارایی شعاخصهعای  SAVI ،NDVIو
همچنین  NDWIدر حوضعه آبریع سعفیدرود بعا اسعتفاده از تصعاویر
مودیس مورد بررسی قعرار گرفعت .ایشعان دریافتنعد شعاخص SAVI
نسبت به شاخص  NDVIدر تعیین شاخص سطح برگ از خطای کم-
تری برخوردار است .همچنین شاخصهای  NDVIو  NDWIبا یک
ماه تاخیر نسبت به بارندگی شرایط خشکسالی منطقه را نشعان معی-
دهند.
1 - Land Surface Temperature
2 - Enhanced Vegetation Index
3 - Modified Temperature-Vegetation Dryness Index
4 - Soil-Adjusted Vegetation Index
5 - Standardized Precipitation Index
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از آنجا که در پژوهشهای صورت گرفته در ایران بهطور عمده از
شاخص  NDVIبدون اعمعال تصعحیحات اتمسعفری اسعتفاده شعده
پروی و همکاران )1390 ،و همین عامل باعث عملکعرد ضععیف ایعن
شاخص علیرغم نتایج جهانی آن است ،در این پژوهش سعی بر ایعن
است تا با استفاده از تصعاویر دارای تصعحیح اتمسعفری ،کعارایی سعه
شاخص پوشعش گیعاهی  ،NDVIشعاخص گیعاهی  EVIو شعاخص
رطوبععت گیععاهی  NDWIدر زمینععه بررسععی وضعععیت و تهیععه نقشععه
خشکسالی در استان خراسانشعمالی ارزیعابی شعود .از طرفعی تولیعد
هرگونه شاخص ترکیبی مانند  VTCI6برای پایش منطقهای خشعک-
سالی مستل م شعناخت و ارزیعابی شعاخصهعای پایعه ماننعد ،NDVI
 NDWIو  EVIاست ،بنابراین ارزیعابی ایعن شعاخصهعا بعه منظعور
پژوهشهای اصولی در آینده ضروری میباشد.
همچنین از آنجا که شاخص  NDVIدارای محدودیتهایی اسعت
از جمله  )1زود اشباع شدن و ععدم توانعایی تفکیعک مقعادیر متعراکم
پوشش گیاهی )2 ،تحت تاثیر شرایط جوی بودن بهخصوص زمانیکه
تصحیحات اتمسفری بر روی آن اعمال نشعود  )3تحعت تعاثیر خعاک
پس زمینه بودن  ،)Yuan et al., 2007از این رو سعی شده است تعا
امکان جایگ ینی شعاخص پوشعش گیعاهی  EVIبعه جعای شعاخص
پوشش گیاهی  NDVIبه منظور پایش خشعکسعالی در منطقعه نیع
مورد بررسی قرار گیرد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

منطقهی مورد مطالعه در این پژوهش استان خراسانشمالی است
که در شمالشرق ایران با مختصات جغرافیایی  55درجه و  52دقیقعه
الی  58درجه و  28دقیقه طول شرقی و  36درجه و  36دقیقه الی 38
درجه و  18دقیقه عرض شمالی واقعع شعده اسعت شعکل  .)1میع ان
متوسط بارندگی سالیانه در این منطقعه  230میلعیمتعر اسعت .ارتفعاع
منطقه از  400متر تا  3100متر با متوسط ارتفاع  1326متر در منطقعه
تغییر میکند .اقلیم استان نیع طبعق روش دومعارتن نیمعهخشعک تعا
خشک معیباشعد .حعدود  %12مسعاحت اسعتان را اراضعی کشعاورزی
تشکیل داده است که از این مقدار  %35اراضی آبی %52 ،اراضی دیعم
و  %13اراضی باغی معیباشعد .سعیمای کشعاورزی خراسعانشعمالی،
.)1394
دادههای مورد استفاده

دادههای استفاده شده در این تحقیق ،شعامل دو گعروه دادههعای
هواشناسی و دادههای ماهوارهای میباشد .دادههای هواشناسعی معورد
6 - Vegetation-Temperature Condition Index
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استفاده ،مقادیر روزانه بارندگی  34ایسعتگاه بعارانسعنجی مسعتقر در
استان میباشد .نحعوه پعراکنش و موقعیعت ایسعتگاههعای معذکور در
منطقه ،در شکل  1نمایش داده شده است.
تصاویر ماهوارهای که در مطالععه حاضعر اسعتفاده شعد ،دادههعای
انعکاس سطحی با قدرت تفکیک مکانی  500متعر و قعدرت تفکیعک
زمانی  16روز محصول  )MOD13A1سنجنده مودیس  1مسعتقر بعر
روی ماهواره ترا  2میباشد .تصاویر در بازه فعروردین معاه العی اوایعل
مهرماه طعول فصعل رشعد) بعرای دو سعال نرمعال  )1385-1386و
بسیارخشعک  )1379-1380اخعذ گردیعد .تصعاویر معذکور از سعایت
 https://lpdaac.usgs.gov/productsدریافت شدند .پس از آن کعه
پیکسلهای  fill valueو پیکسلهای ابعری تصعاویر ماسعک شعدند،
شاخصهای مورد نظر ،محاسبه و استخراج شدند .تصعاویر معذکور بعا
عنوان روز ژولیوسی نامگذاری شدند که در واقع شعماره روز ژولیوسعی
نشان دهنده اولین روز شروع دوره  16روزه تصعویر اسعت .بعهعنعوان
م ال تصویر  ،97مربوط به دورهای  16روزه است که اولین روز آن روز
 97ژولیوسی شروع از  1ژانویعه) اسعت و مععادل دورهی  16روزه 18
فروردین الی  2اردیبهشت میباشد.

شکل  -1موقعیت منطقه مورد مطالعه و ایستگاههای
بارانسنجی استفاده شده

محاسبه شاخصهای خشکسالی
تا کارایی سه شعاخص NDVI

در این پژوهش سعی بر این است
شاخص تفاضلی نرمال شده پوشش گیاهی) EVI ،شعاخص پوشعش
گیاهی بارزسازی شده) و  NDWIشاخص تفاضلی نرمعال شعده آب)
در ارزیابی شرایط خشکسالی مورد بررسی قرار گرفت .مقادیر شاخص
 NDVIبر اساس معادله  1برای پیکسلهای تصعاویر معورد اسعتفاده
محاسبه شد.
که در آن  ρ1انعکاس طیفی باند  1معودیس بانعد معادون قرمع
1 - MODIS
2 - Terra

ن دیک) و  ρ2انعکاس طیفی باند  2مودیس باند قرم ) معیباشعد .بعا
وجود استفاده گسترده از شاخص  NDVIدر مطالعات پیرامعون گیعاه،
این شاخص نی در شرایطی دارای محدودیتهایی میباشعد .از جملعه
این محدودیتها میتوان به موارد ذیل اشاره نمود )1 :این شاخص در
مناطقی که با پوشش گیاهی کمتر پوشیده شعده اسعت ،تحعت تعاثیر
خاک پس زمینه میباشد )2 .وجود آ روسلها در هوا روی بانعد قرمع
اثرگذار است بنابراین باید قبل از اسعتفاده ،تصعحیح اتمسعفری انجعام
شود .این امر زمانی که می ان آ روسلهای هوا زیعاد باشعد از اهمیعت
بیشتری برخوردار است )3 .شاخص  NDVIسریع بعه حالعت اشعباع
میرسد و بنابراین در مقادیر متراکم و باالی پوشعش گیعاهی کعارایی
مناسبی ندارد .با توجه به مشعکالتی کعه در زمینعه شعاخص NDVI
وجود دارد ،امکان استفاده از شاخص دیگعری تحعت عنعوان شعاخص
پوشش گیاهی بارزسازی شده  )EVIنی بررسی شعده اسعت Li et
 .)al., 2009; Yuan et al., 2007شعاخص  EVIطبعق معادلعه 2
محاسبه میشود.

که در آن  ρمقدار انعکاس مربوط بعه هعر بانعد اسعت بانعدهای
 Red ،NIRو  L .)Blueضریب اصالحی خعاک و مقعادیر  C1و C2
ضرایب ثابتند که بهترتیب  6و  7/5میباشند .همانطعور کعه در ایعن
معادله پیداست عالوه بر باندهای قرم و مادون قرم ن دیعک کعه در
شاخص  NDVIمورد استفاده قرار میگیرند ،در شاخص  EVIاز بانعد
آبی نی استفاده میشود .به دلیل اختالف پخعش ایجعاد شعده توسعط
آ روسلها در دو باند قرم و آبی ،اثری که وجود آ روسلها در جعو بعر
مقادیر طیفی در باند قرم میگذارند حذف میشود .از طرفی با استفاده
از ضریب اصالح خاک در معادله ،اثر خاک پس زمینه نی کاهش می-
یابد .عالوه بر اینها ،دیر اشباع شدن ایعن شعاخص باععث معیشعود
شرایط پوشش گیاهی متراکم ،بهتر در نظعر گرفتعه شعود Li et al.,
.)2009
شاخص  NDWIیکی از شاخصهایی است که طعی ننعد سعال
اخیر به منظور بررسی شرایط خشکسالی مورد استفاده قرار میگیعرد.
این شاخص از باندهای مادون قرمع ن دیعک  )NIRو معادون قرمع
موج کوتاه  )SWIRاستفاده میکند ،که هم تغییرات در محتعوای آب
و هم تغییرات در سلولهای اسفنجی م وفیعل در کعانوپی گیاهعان را
نشان میدهعد  .)Gao et al. 2011از آنجعا کعه شعاخص NDWI
تحت تاثیر شرایط خشکی و پژمردگی پوشش گیاهی است ،در مقایسه
با شاخص  NDVIبه شرایط خشکسالی در جوامع گیاهی حساستعر
است .این شاخص بهصورت رابطه  3محاسبه معیشعود Gu et al.,
:)2007
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که در آن  ρ1انعکاس طیفی بانعد  1معودیس بانعد معادون قرمع
ن دیک) و  ρ7انعکاس طیفی باند  7مودیس باند مادون قرمع کوتعاه)
هستند.
تجزیه و تحلیل دادهها

به منظور ارزیابی نتایج حاصل از شاخصها ،از رابطعه همبسعتگی
دادههای بارندگیهای تجمعی  16روز جاری همزمان با دوره تصویر)،
 16روز قبل 30 ،روز قبل 45 ،روز قبل 60 ،روز قبعل 75 ،روز قبعل و
 90روز قبل تصویر هر دوره و مقادیر شاخصها استفاده شد .بعا توجعه
به نوع دادهها ،از همبستگی پیرسون استفاده شد و ضرایب همبستگی
 )rبین مقادیر شاخصها و مقعادیر الگوهعای بارنعدگی تعیعین شعدند.
سپس مقایسه همبستگیها مقایسه معنیداری) با استفاده از آزمعون t
برای دادههای جفت انجام شد .از آنجا که پیکسلهعای متنعا ر هعر
ایستگاه ،معموال از پوشش گیاهی ضعیفی برخوردار بود مراتع با تراکم
پایین) ،پس از بررسی محدودههای به شعاع  2 ،1و  3کیلومتر اطعراف
هر ایستگاه و پوشش گیاهی قرار گرفته در هعر محعدوده و همچنعین
بررسی می ان همبستگی میانگین شاخص در هر محعدوده بعا مقعادیر
بارندگی ،بهترین محدوده برای ارزیابی شاخصها و مقعادیر بارنعدگی،
محدوده با شعاع  3کیلومتر اطراف هر ایستگاه در نظر گرفته شد.

نتایج و بحث
رابطه شاخصهای  EVI ،NDVIو  NDWIو مقادیر بارندگی

به منظور بررسی شاخصهعای معورد اسعتفاده در پعژوهش بعرای
ارزیابی خشکسالی ،ارتباط بین این شعاخصهعا بعا  7الگعوی مقعادیر
تجمعی بارندگی مورد مطالعه قرار گرفت .از آنجا که پوشش گیاهی و
رطوبت خاک رفتعاری تجمععی در طبیععت دارنعد ،از مقعادیر تجمععی
بارندگی به جای مقادیر میانگین استفاده شد .الگوهای بارش تجمععی
در نظر گرفته شده شامل بارشهای تجمعی  16روز جاری همزمان با
دوره تصععویر و دورههععای  16روز 30 ،روز 45 ،روز 60 ،روز 75 ،روز و
 90روز قبل از تصویر میباشند .آماره مورد اسعتفاده در پعژوهش نیع ،

ضریب همبسعتگی پیرسعون اسعت .نتعایج همبسعتگی شعاخصهعا و
الگوهای بارندگی سالهای خشعک  )1379-1380و نرمعال -1386
 )1385در جدولهای  1و  2ارایه شده است .همانطور که در جعدول
 1مشاهده میشود تمامی شاخصها بعا مقعادیر بارنعدگی همبسعتگی
معنیدار داشتهاند و این مسئله به این معنی است که هر سه شعاخص
توانستهاند اثرات تغییرات و کاهش بارندگی را در منطقه نشعان دهنعد.
در میان سه شعاخص  NDVIو  EVIکعه میع ان و شعرایط پوشعش
گیاهی را نشان میدهند و شاخص  NDWIکه محتعوای آب خعاک و
گیاه را نشان میدهد ،شاخص  NDVIهمبستگی بیشتری با مقعادیر
بارندگی داشته است و بهتر عمل کرده است .از آنجا که تصعحیحات
مختلف از جمله تصحیح اتمسفری بر روی تصاویر انجام شعده اسعت،
شاخص  EVIنتوانست برتری خود را نسعبت بعه  NDVIدر صعورت
عععدم انجععام تصععحیحات اتمسععفری بععه دلیععل دخالععت بانععد آبععی در
فرموالسیون خود ،نشان دهد .البته برتعری ایعن شعاخص نسعبت بعه
شاخص  NDVIدر صورت عدم تصحیح اتمسعفری نیعاز بعه بررسعی
دارد .همچنین باید اضافه نمود از آنجعا کعه اقلعیم منطقعه خشعک و
نیمهخشک است و در مقیاس پیکسعلهعای معودیس احتمعال وجعود
مناطق ب رگ پوشیده از گیاهان متراکم کاهش مییابد ،اشعباع شعدن
سریع  NDVIنمیتواند در این منطقعه مشعکل جعدی ایجعاد نمایعد.
بنابراین ضرورت جایگ ینی  NDVIبا شاخص دیگر به این علعت ،در
منطقه مورد مطالعه کاهش مییابد.
شاخص  NDWIنی که با توجه به پایش آب خاک و گیاه انتظعار
میرفت بتواند به خشکسعالی سعریعتعر پاسعخ دهعد نتوانسعت از دو
شاخص دیگر بهتر عمل کند و در مقایسه با دو شاخص مذکور ،حتعی
با بارشهای  16روز جاری و  16روز قبل ،همبستگی بهتری را نشعان
نععداد .نتععایج بععهدسععت آمععده بععا نتععایج ناندراسععکار و همکععاران
 )Chandrasekar et al., 2010کعه رابطعه شعاخص  NDWIرا بعا
بارشهای  2هفته جاری و  2هفته قبعل از تصعاویر ،در هنعد بررسعی
کرده اند؛ همخعوانی نعدارد .علعت ایعن امعر احتمعاال اقلعیم خشعک و
نیمهخشک منطقه است.

جدول  -1نتایج همبستگی خطی بین شاخصهای  EVI ،NDVIو  NDWIو الگوهای مختلف بارش در سال خشک ()1379-1380
الگوهای بارندگی
Precipitation schemes
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NDWI
NDVI
EVI
P valuer valueP valuer valueP valuer value

بارندگی تجمعی  16روز مصادف با دوره تصویر **0/000 0/204** 0/000 0/372** 0/000 0/318
**0/000 0/185** 0/000 0/368** 0/000 0/325
بارندگی تجمعی  16روز قبل
**
**
**
0/000 0/248 0/000 0/438 0/000 0/390
بارندگی تجمعی  30روز قبل
**0/000 0/248** 0/000 0/445** 0/000 0/394
بارندگی تجمعی  45روز قبل
**
**
**
0/000 0/233 0/000 0/436 0/000 0/382
بارندگی تجمعی  60روز قبل
**0/000 0/246** 0/000 0/461** 0/000 0/407
بارندگی تجمعی  75روز قبل
**
**
**
0/000 0/255 0/000 0/454 0/000 0/407
بارندگی تجمعی  90روز قبل
سطح معنیداری ضریب همبستگی * ،P> 0/05 :؛  ، ** ،P> 0/01درجه آزادی 439 = )df
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جدول  -2نتایج همبستگی خطی بین شاخصهای  EVI ،NDVIو  NDWIو الگوهای مختلف بارش در سال نرمال ()1385-1386
الگوهای بارندگی

NDWI
NDVI
EVI
P valuer valueP valuer valueP valuer value

بارندگی تجمعی  16روز مصادف با دوره تصویر 0/047 0/104* 0/801 -0/013
**0/000 0/288** 0/001 0/177
بارندگی تجمعی  16روز قبل
**
**
0/000 0/404 0/000 0/356
بارندگی تجمعی  30روز قبل
**0/000 0/542** 0/000 0/477
بارندگی تجمعی  45روز قبل
**
**
0/000 0/604 0/000 0/552
بارندگی تجمعی  60روز قبل
**0/000 0/592** 0/000 0/546
بارندگی تجمعی  75روز قبل
**
**
0/000 0/553 0/000 0/509
بارندگی تجمعی  90روز قبل
سطح معنیداری ضریب همبستگی* ،P> 0/05 :؛  ،** ،P> 0/01درجه آزادی

در خراسانشمالی بارشها به نسبت اقلیمهعای مرطعوب و دارای
فصل موسمی بسیار کمتر بوده و تمرک بارشها بیشتر در معاههعای
انتهای پایی الی اواسط بهار است .از این رو رطوبت خعاک و پوشعش
گیاهی با مقادیر بارش کم طی فصل رشعد همبسعتگی خعوبی نشعان
نمیدهد.
همچنین از آنجا که در تعداد زیادی از ایستگاهها روزهای بعدون
بارندگی طی ماههای تابستان وجود داشت ،بارنعدگی تجمععی  16روز
جاری و  16روز قبل نی در همان ایستگاههعا در تابسعتان صعفر و یعا
نانی بود .همین امر سبب کاهش همبسعتگی شعاخصهعا بعا مقعادیر
بارندگی کوتاهمدت شده است .همانطور که مشاهده میشعود میع ان
همبستگی با بارشهای  30روز الی  90روز بیشتر است.
با توجه به نتایج ارایه شده در جدول  ،2مشاهده میشعود هماننعد
سال خشک در میان سه شاخص استفاده شده بعرای پعایش خشعک-
سالی ،شاخص  NDVIتوانسته اسعت نتیجعه بهتعری تولیعد کعرده و
همبستگی بیشتری نسبت به دو شاخص دیگر بعا الگوهعای مختلعف
بارندگی از خود نشان دهد .همانطور کعه مشعاهده معیشعود میع ان
همبستگی در سال نرمال نی با بارشهای  30روز الی  90روز بیشتر
است .مقایسه نتایج بیان شده در جعدولهعای  1و  2نشعان معیدهعد
می ان همبستگی شاخصها با بارشهای  16روز جاری و  16روز قبل
در سال خشک نسبت به سال نرمال بیشتر است .این مسئله در مورد
هر سه شاخص استفاده شده صدق میکند .علت این امر این است که
در سال نرمال با توجه به بیشتر بودن می ان بارشها نسبت به سعال
خشک ،پوشش گیعاهی از ابتعدا رشعد خعوبی داشعته اسعت میعانگین
شاخص  NDVIدر ایستگاهها طی سال نرمال  0/239میباشد) .اما در
سال خشک به دلیل کمبود بارشهعا و وقعوع خشعکسعالی ،پوشعش
گیاهی تراکم و رشعد کعمتعری داشعته و در مقایسعه بعا سعال نرمعال
ضعیفتر بوده است میانگین شاخص  NDVIدر ایستگاهها طی سال
نرمال  0/180میباشد) .بنابراین وقوع بارندگی در سال خشعک سعبب
میشود صرفنظر از شرایط جغرافیایی منطقعه ،گیعاه ضععیف و دنعار
کمبود آب نسبت به گیاهی که در سال نرمال رشعد کعرده ،بعه وقعوع
بارندگی بیشتر پاسخ دهد و می ان رشد و سب ینگیاش در مقایسه بعا

*0/019 0/123
**0/002 0/158
**0/000 0/263
**0/000 0/368
**0/000 0/414
**0/000 0/408
**0/000 0/389
362 = )df

گیاه سال نرمال بهطور محسوستری بیشتر شود.
شکل  2مقادیر شاخص  NDVIکه نسبت به سایر شاخصهعا در
منطقه بهتر عمل کرده است را به همراه الگوهای بارنعدگی  60 ،45و
 75روز که در هر دو سال همبستگی باالیی با شاخصها از خود نشان
دادند ،نمایش میدهد .همعانطعور کعه از شعکل  2پیداسعت پوشعش
گیاهی در سال نرمال بعه طعور محسوسعی بعیشتعر از سعال خشعک
میباشد و الگوی تغییرات پوشش گیاهی در سعال نرمعال  )2007بعه
خوبی از تغییرات بارندگی تجمعی تبعیت میکند.
تغییرات زمانی شاخصهای  EVI ،NDVIو NDWI

در این بخش ،نگونگی تغییرات زمانی شاخصهای استفاده شعده
طی دو سال نرمال و خشک برای کل منطقعه شعکل  )3و همچنعین
تعدادی از ایستگاهها بهصورت نمونه شکل )4بررسی شعده اسعت .بعا
توجه به اطالعات ارایه شده در شعکل  ،3مشعاهده معیشعود مقعادیر
میانگین هر سه شاخص در ایستگاهها ،وجود خشکسعالی را در سعال
 )1379-1380 2001در مقایسه با سال نرمال )1385-1386 2007
تایید میکنند .اما با نگعاهی بعه نمودارهعای ارایعه شعده در شعکل 4
میتوان دریافت در حالیکه مقعادیر میعانگین ایسعتگاهی ،حکایعت از
وقوع خشکسالی طی سال  )1379-1380 2001دارند؛ خشکسعالی
در همه ایستگاههای منطقه رخ نداده است .با توجه به نتایج ارایه شده
در شکل  ،4در حالیکه ایستگاههای رسالت ،گعرمخعان ،حصعهگعاه و
فععاروج وقععوع خشععکسععالی را در سععال  )2001 1379-1380نشععان
میدهند؛ در ایسعتگاههعای آشعخانه و نعری تغییعرات محسوسعی در
پوشش گیاهی و شرایط رطوبتی گیاهان و خاک دیعده نمعیشعود .بعه
عبارت دیگر نتایج این شکل نشان میدهد همهی مناطق استان هم-
زمان درگیر خشکسالی و آثار و تبعات آن بر روی گیاهان نشده است.
این در حالی است که برخی مناطق استان از جمله ایستگاه جعاجرم از
پوشش گیاهی ضعیفی برخوردار بوده و شرایط خشکسالی مانند سایر
ایستگاهها تاثیر زیادی بعر روی پوشعش گیعاهی آن در سعال خشعک
نداشته است.
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شکل  -2تغییرات شاخص  NDVIبا سه الگوی بارندگی در منطقه مورد مطالعه طی سال خشک ( )2001و سال نرمال (.)2007

شکل  -3تغییرات میانگین شاخصهای  NDVI ،EVIو  NDWIدر ایستگاههای منطقه طی سال خشک ( )2001و سال نرمال (.)2007

این عدم هماهنگی بین ایستگاهها میتواند بیان کننده نند نکتعه
باشد .اول آنکه مناطق مختلف استان تحت تاثیر سیستمهای مختلعف
آب و هوایی هستند بنابراین انتظار میرود نناننه در جنعوب اسعتان
کمبود بارش اتفاق افتاده ل وما در شمالشرق منطقه که بیشتر تحت
تاثیر سیستمهای آب و هوایی دریعای خع ر اسعت ،بعه همعان میع ان
کاهش در بارندگی رخ ندهعد .از طعرف دیگعر خشعکسعالی بعر روی
زمینهای زراعتی آبی که منبع تغذیه کننده رطوبتی غیعر از بارنعدگی
مستقیم دارند ،اثرات بسیار کمی خواهد گذاشت از جملعه ایعن اثعرات
تنش گرمایی ناشی از اف ایش دما است) .نکته دیگری که باید بعه آن

توجه کرد این است که نناننه شاخصهای خشکسالی هواشناسعی
مانند  SPIیک سال را خشک ،تر و یا نرمال تشعخیص دادنعد ،بعرای
ارزیابی خشکسالی کشاورزی نباید تنها به این دادهها اکتفا نمود و در
کنار آن بهتر اسعت از شعاخصهعای خشعکسعالی کشعاورزی ماننعد
شاخصهای مورد استفاده در این پژوهش استفاده کرد .زیرا کشاورزی
دیم و مراتع بیشتر تحت تاثیر بارشهای ن دیعک بعه فصعل رشعد و
بارشهای طی فصل رشد میباشند ،بنابراین کعاهش در بعارشهعای
پایی و اوایل زمستان ل وما منجر بعه وقعوع خشعکسعالی در مراتعع و
زمینهای دیم در منطقه نخواهد شد .از این رو نگونگی توزیع بعارش
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نی در بحث وقوع خشکسالی کشاورزی بسیار حعای اهمیعت اسعت و
نیاز است عالوه بر استفاده از شاخصهای خشکسعالی هواشناسعی و

کشاورزی در کنار هم ،به نگونگی توزیع بارش بهمنظور بررسی سال-
های خشک ،تر و نرمال نی پرداخت.

شکل  -4تغییرات زمانی شاخصهای  NDVI ،EVIو  NDWIدر ایستگاههای نمونه طی سال خشک ( )2001و سال نرمال (.)2007

تغییرات درون ساالنه شاخصها نشان میدهد پوشعش گیعاهی از
اوایل فروردین شروع به زیعاد شعدن معیکنعد بعه گونعهای کعه طعی
اردیبهشتماه بیشترین می ان پوشش گیاهی در منطقه مشاهده می-
شود .سپس می ان پوشش گیاهی شروع به کاهش میکند بعه طعوری
که از اواخر خردادماه میع ان پوشعش گیعاهی تقریبعا ثابعت معیشعود.
اف ایش گیاهعان در فصعل بهعار ناشعی از رشعد گیاهعان یعکسعاله و
همچنین نندساله است .هنگامی کعه پوشعش گیعاه کعاهش یافتعه و
تقریبا ثابت میشود همزمان با بارشهای کم و صعفر در طعی فصعل
تابستان اسعت .سعب ینگی کعه در منطقعه طعی ایعن فصعل مشعاهده
میشود بیشتر در نتیجه وجود گیاهان نندساله میباشد.
تغییرات مکانی شاخصهای  EVI ،NDVIو NDWI

تغییععرات مکععانی شععاخصهععای  EVI ،NDVIو  NDWIدر
شکلهای  5الی  7نمایش داده شده است .همانطور کعه در شعکل 5
مشاهده میشود با توجه به شاخص  ،EVIدر سال نرمال  )2007طی
فصل بهار روز  81ژولیوسی) الی اوایعل تیرمعاه روز  177ژولیوسعی)
مناطق وسیعی از استان دارای پوشش گیاهی خعوبی هسعتند .ایعن در

حالی است که در همین زمان در سال خشک  )2001پوشش گیعاهی
استان در نتیجه کمبود بارندگی در بسیاری از مناطق ،کاهش شعدیدی
داشته است .بیشترین پوشش گیاهی نی مربوط بعه منعاطق مرکع ی
استان است .تغییرات مکانی شاخص  NDVIنی در شعکل  6نمعایش
داده شده است .شاخص  NDVIمی ان پوشش گیعاهی را بعه نسعبت
شاخص  EVIبیشتر برآورد کرده است .براساس نتایج ایعن شعاخص،
تفاوت در پوشش گیاهی منطقه طی دو سال کامال مشهود و به غیر از
بخشهایی از جنوب استان ،سایر مناطق از پوشش گیعاهی خعوبی در
سال نرمال برخوردار است .هماننعد نتعایج  EVIبعیشتعرین پوشعش
گیاهی حتی در سال خشک در اوایل بهار دورههای با شروع روزهعای
ژولیوسی  97 ،81و  )113مشاهده میشود .همانطور که در شعکل 6
نی مشخص است همهی مناطق استان طی سال  2001دنار خشک-
سالی نشدهاند و توزیع مکانی کاهش پوشش گیاهی در سعطح اسعتان
متفاوت است .خشکسالی ابتدا در مناطق شمالشرق و شعرق اسعتان
اهر شده و با پیشرفت فصل رشد مناطق شمالی و غربی را نی در بر
گرفته است .همانطور که در تصاویر دیده میشود طی فصل تابستان
دورههععای بععا شععروع روز ژولیوسععی 177تععا  )257بععه دلیععل کععاهش
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بارندگی ،پوشش گیاهی در سال نرمال نی کاهش مییابد امعا میع ان
کاهش آن نسبت به سال خشک کمتعر اسعت .در دوره بعا شعروع روز
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ژولیوسی  273اوایل مهرماه) بعه دلیعل شعروع بعارشهعای پراکنعده
پایی ی ،پوشش دوباره مقداری اف ایش داشته است.

شکل  -5تغییرات مکانی شاخص  EVIدر منطقه مورد مطالعه طی سال خشک ( )2001و سال نرمال (.)2007

شکل  -6تغییرات مکانی شاخص  NDVIدر منطقه مورد مطالعه طی سال خشک ( )2001و سال نرمال (.)2007

1084

نشریه آبياري و زهكشي ایران  ،شماره  ، 6جلد  ، 11بهمن  -اسفند 1396

شکل  -7تغییرات مکانی شاخص های  NDWIدر منطقه مورد مطالعه طی سال خشک ( )2001و سال نرمال ()2007

تغییرات پوشش گیاهی در مناطق مختلعف اسعتان در نقشعههعای
شاخص  NDVIبهخوبی مشخص است .شاخص  NDWIشعکل )7
نی مانند دو شاخص دیگر در سال نرمال ،منعاطق مرکع ی و شعمالی
استان را بدون تنش ناشی از کمبود بارندگی نشان میدهعد .امعا ایعن
شاخص نتواسته است به خوبی میان بخشهای متاثر از خشعکسعالی
در سال خشک و همچنین بین دو سال نرمال و خشعک تمعای قایعل
شود.
با بررسی نقشههای کاربری اراضعی و نقشعههعای شعاخصهعای
 EVI ،NDVIو  NDWIمشخص شد که نواحی که طعی دو سعال
خشک و نرمال خیلی تحت تاثیر کمبود بارنعدگی قعرار نگرفتعهانعد از
جمله مناطق مرک ی و غرب و شعمالغعرب اسعتان ،عمومعا منعاطق
کشاور زی تحعت آبیعاری و یعا باغعات و منعاطق جنگلعی معیباشعند.
همچنین در برخی از این نواحی مقدار بارنعدگی بعه میع ان کعمتعری
نسبت به سال خشک کاهش یافته بود و همانطور که در نمودارهعای
پیشین نمایش داده شد به دلیل اثرگذاری سیسعتمهعای آب و هعوایی
مختلف در استان ،همهی مناطق به یک می ان دنار پیامدهای ناشعی
از وقوع خشکسالی نشدهاند و خشکسالی با درجات مختلف در سطح
استان به وقوع پیوسته است.

نتیجهگیری کلی
بررسی نتایج بعهدسعت آمعده از شعاخصهعای  EVI ،NDVIو

 NDWIبرای دو سعال خشعک و نرمعال در منطقعه معورد مطالععه و
ارزیابی آنها با مقادیر بارشهای تجمععی  16روز جعاری تصعویر16 ،
روز قبل از تصویر و  30روز 45 ،روز 60 ،روز 75 ،روز و  90روز قبل از
تصویر نشان داد که هر سه شاخص میتوانند شرایط خشکسالی را در
منطقععه پععایش کننععد .امععا در ایععن میععان شععاخص  ،NDVIاز سععایر
شاخصها بهتر عمل کرده و با الگوهای بعارش تجمععی ،همبسعتگی
بهتری داشت .از این نظر شاخص  EVIدر جایگاه دوم قرار میگیعرد.
در حععالیکععه شععاخص  NDWIبععا اخععتالف زیععادی از نظععر شععدت
همبستگی ،در جایگاه سوم بوده و بنابراین ایعن شعاخص بعه تنهعایی
برای پایش خشکسعالی در منطقعه پیشعنهاد نمعیشعود .بعیشتعرین
همبستگی شاخصها نی با بارشهای  30روز العی  90روز اسعت کعه
این امر بهخاطر اقلعیم خشعک و نیمعهخشعک منطقعه و ععدم وجعود
بارندگی گاه تا  1ماه ،در ماههای تابستان معیباشعد .تغییعرات مکعانی
شاخصها و بهخصوص شاخصهای  NDVIو  EVIدر منطقه نشعان
داد که هر نند شاخصهای هواشناسی بتوانند یعک سعال را خشعک،
نرمال و یا تر نشان دهند ،اما به دلیل تاثیر سیستمهعای آب و هعوایی
مختلف در منطقه ،همهی مناطق به یعک انعدازه تحعت تعاثیر اثعرات
خشکسالی قرار نمیگیرند.
با توجه به نتایج بهدست آمده در این پعژوهش و عملکعرد خعوب
شاخص  NDVIپیشنهاد میشود از شاخصها و تصاویر بدون اعمعال
تصحیحات اتمسفری در بررسی پوشش گیاهی ،خشکسعالی و سعایر
تحقیقات وابسته به گیاه اجتناب شعود زیعرا ععدم انجعام تصعحیحات
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Abstract
Drought is a gradual, widespread and devastating phenomenon in large-scale. Spatial extent and long
duration of drought causes devastating of it; move important than another natural phonemes as floods. The aim
of this research is studying the drought conditions in North Khorasan province in Iran by analyzing results of
NDVI, EVI vegetation indices with NDWI index of plant and soil moisture. One normal year (2007) has been
compared with one year of dry year (2001). To estimate the mentioned indices, it was used Level 3 MODIS
imagery on Terra satellite. Results showed that correlation between 7 different patterns of cumulative rainfalls
with three indices used in this study is more meaningful in NDVI index. Due to atmospheric correction applied
to the images, the EVI index showed lower correlation with cumulative rainfall amounts. NDWI has the lowest
correlation with rainfall patterns. Also at the final, the results of research show that during the growing season in
North Khorasan Province (30 to 90 days), the correlation between indices and cumulative rainfalls is more than
other days of the year.
Keywords: Agricultural drought, EVI, NDVI, NDWI, North Khorasan
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