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شناسایی مناطق آسیبپذیر پوشش گیاهی به خشکسالی
با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردی :استان بوشهر)
 فاطمه بحرینی؛ دانشجوي دکتراي دانشکده منابع طبيعي و علوم زمين دانشگاه کاشان ،ایران
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 فاطمه پناهی ؛ استادیار دانشکده منابع طبيعي و علوم زمين ،دانشگاه کاشان ،ایران
 محمد جعفری؛ استاد دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تهران ،ایران
 آرش ملکیان؛ دانشيار دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تهران ،ایران
چکیده
به منظور درک بهتر تأثیر خشکسالی بر روی پوشش گیاهی در منطقه خشک بردخوو وقعود در ونوور ورر ق،ورق ل ز والیی ت واو،ر
ماهوقرهقی  MODISبا فاصله زما ی16روزهل طی سالهای  2015 - 2000با قستفاده قز شاخصهوای پوشوش گیواهی NDVIل EVIل
SAVIل روش SPIل مو ه بردقری میدق ی و سیستم قطالعات وغرقفیا،ی در طول ف ل رشد ق جوا گرد،ود در تحقیوو حاضورل قشوه
وقععیت زمینی با روش مو هگیری و پیما،شهای میدق ی تهیه و سپس قطوالعوات مربوط به پوشش متعل به  290پالت در عالب 29
وقحد مو ه بردقری ومدزوری گرد،د .سپس مییق همبستگی بین شاخصهای گیاهی و دقدههای میدق ی محاسبهل و برقی هر شاخصل
مدل پوشش گیاهی بدست زمد به منظور بررسی قثر خشکسالی بر پوشش گیاهیل خشکسوالی بوا قسوتفاده قز روش  SPIقز دقدههوای
بار دگی  14ق،ستگاه هوقشناسی درو و قطرقف منطقه مورد مطالعهل در بازه زما ی مشابه با ت او،ر ماهوقرهقی قستخرقج گرد،ود توا،
تحقی شا دقد که شاخص  NDVIبیشتر،ن همبستگی ( )R2=0.56رق بین شاخصها دقرد و وهت تهیه قشه درصد پوشش گیاهی
ق تخار گرد،د بررسی بین مقاد،ر شاخص  NDVIبا شاخص خشکسالی در بازههای زما ی مختلف شا دقد که بیشتر،ن همبسوتگی
بین شاخص پوشش گیاهی با  SPIشش ماهه ووود دقرد بر قساس ز الیی شاخص خشکسالی مشخص شد که منطقه مورد مطالعوه در
سال  2012شد،دتر،ن خشکسالی و سال  2004بهتر،ن وضعیت ترسالی رق تجربه کرده قست همین رو د تغییرقت در پوشش گیاهی
بر قساس شاخص  NDVIمشاهده شد مقا،سه ت او،ر طبقهبندی شده بین سالهای  2012و ( 2004با تغییور  42درصودی پوشوش
گیاهی ضعیف) شا دهنده قثر خشکسالی بر روی پوشش گیاهی در منطقه مورد مطالعه قست .تا ،شا دقدل همبستگی بین  SPIو
شاخص پوشش گیاهی میتوق د برقی شناسا،ی خشکسالی کشاورزی مفید باشد
کلید واژگان :بردخو ل خشکسالیل شاخص پوشش گیاهیل همبستگیل MODIS
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 .1مقدمه
خشکسالی شرق،طی قز کمبود بار دگی و قفویق،ش دموا
قست و برخالف خشکی که و،ژگی بارز ،ک منطقه قسوتل
خشکسالی ممکن قسوت در هور وو زر و هووق و منطقوه
وغرقفیا،ی رخ دهودل قموا قثورقت ز در منواط خشوک و
یمهخشک بیشتر ظاهر میشود ] [22در وقعد بوه عنووق
،ک پد،ده طبیعی خی وده قسوت کوه بوا کمبوود رطوبوت
سبت به شرق،ط رمال بوهکنودی ز واز شوده و بوهزرقموی
گسترش می،ابود ] [36روشهوای موورد قسوتفاده بورقی
تعیین قثرقت خشکسالی بر روی پوشش گیاهی معموال بور
قساس بازده تولید مح ول ] [4بر قساس تجی،ه و تحلیول
تعدقد حلقه درخت ]، [2ا ب ورت تجربی ] [16هستند بوا
ق،ن حالل هیچ ،ک قز ق،ن روشها عادر به در ظور گورفتن
قطالعات پیوسته زما ی و مکا ی یسوتند عوالوه بور ق،ونل
قختالف در تأثیر خشکسالی هوقشناسی بین ق وق پوشوش
گیاهی میتوق د به رقحتی با ق،ن روشها تجی،ه و تحلیول
شود قش دقدههای سونجش قز دور و  GISدر تشوخیصل
قرز،ابی و مد،ر،ت خشکسوالی کشواورزی در حوال حاضور
بسیار مهم قسوت بوه طووریکوه قطالعوات بوهروزتوری در
طیفهای مختلف قز مقیاسهای مکا ی و زما ی سبت بوه
روشهای سنتی قز عبیل بررسوی میودق ی و پرسشونامهقی
فرقهم میکنند ]32ل17ل7ل[4
محققا ز،وادی شواخص گیواهی حاصول قز دقدههوای
ماهوقرهقی رق بورقی بورقورد وضوعیت خشکسوالی و تعیوین
وضعیت پوشش گیاهی مورد ز الیی عرقر دقدهق د قز وملوه ]
26ل25ل22ل21ل15ل14ل11ل12ل [3در میا شواخصهوای
مختلف ماهوقرهقیل  NDVIبوه عنووق قبویقر قصولی بورقی
پا،ش تغییرقت پوشش گیاهی و تفسیر تأثیر وعا،د قعلیمی
در بیوسفر توسعه ،افته قست تحقیقات ز،ادی شا دقد د
که  NDVIه تنها میتوق د برقی قرز،ابی دعی قز فنولوژی
پوشش گیاهی و برقورد تولید خالص قولیوه قسوتفاده شوود
بلکه برقی پا،ش مؤثر بار دگی و وضعیت خشکسوالی هوم
مورد قستفاده عرقر میگیرد ] 19ل13ل [30د،گر شواخص-
ها،ی که برقی پا،ش خشکسوالی قهمیوت دقر ودل شواخص

EVIل به عنوق ،ک مح ول قستا دقرد  MODISبه منظور
بهبود شاخص  NDVIبوا بهینوهسوازی سویگنال پوشوش
گیاهی در مناطقی که شاخص سطح برگ گسترش ،افتوه
قستل بهکوار مویرود و شواخص SAVIل مشوابه شواخص
 NDVIقسووتل قمووا قثوورقت پیکسوولهووای خوواک رق تعوود،ل
میکند رق میتوق قشاره کرد
در قرز،ابی فعالیت پوشوش گیواهیل قرتبواط دقدههوای
سنجش قز دور با شاخص خشکسالی در دشتهای بویرگ
مرکیی ق،االت متحوده زمر،کوال شوا دقده شود کوه ،وک
رقبطه ید،ک بین ق،ن دو شاخص وووود دقرد] [20شوا
دقده شده قست که مدلهای همبستگی بین با دهای مرئی
و مادو عرمویل NDVIل  ARVIید،وک و شواخصهوای
گیاهی با سطح تاج پوشش گیاها ل قز  MSAVIو SAVI
قز توق وا،ی مناسوبی در تخموین سوطح پوشوش گیاهوا
ونگلوی و مرتعوی برخووردقر قسوت کوه همگوی مو،ود
عابلیتهای ق،ن و قز شاخصها در برزورد مشخ ه سطح
تاج پوشوش گیاهوا قسوت] [10در تحقیقوی بوه بورزورد
خشکسووالی صووحرقی تووار در شوومال ربووی هنوود و شوور
پاکسووتا بووین سووالهووای  1984و 2003ل بووا قسووتخرقج
دقدههووای موواهوقره  NOAA-AVHRRو بووهکووارگیری
شواخصهوای TCIل VCIل  NDVIو  VHIپردقختوه شود
تا ،بیا گر ق،ن قست که در هور سوالی تونش رطووبتی و
حرقرتی ووود دقشتهل خشکسالی توسوعه پیودق کوردهل و قز
ز جا که بار دگی هر دو تونش مذکور رق کاهش مویدهودل
پوشش گیاهی اوی صحرق قست][8
وضعیت خشکسوالی در منطقوه  Raichurبوا قسوتفاده قز
شاخصهای  NDVIو LSTق جا گرد،دل در ق،ون مطالعوه قز
ت او،ر ماهوقرهقی  MODISبرقی محاسبه  NDVIو شواخص
دمای سطح زمین ( )LSTقسوتفاده شود توا ،ل همبسوتگی
منفی بسویار بواالی ق،ون دو شواخص رق شوا دقد بطور،کوه
همبستگی میا ق،ن دوشواخص در سوال 2002ل  -0/635و
در سال 2012ل  -0/586بدست زمد] [31همچنین میتووق
به مطالعات ق جا شوده در قسوتا قصوفها ][6ل و در حووزه
زبر،ی در،اچه قرومیه][27ل قشاره کرد
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بررسیها شا دقد کوه بیشوتر تحقیقواتل تمرکوی بوه
تغییرقت ساال ه پوشش گیاهی اشی قز تغییر قعلیم و وعو
خشکسالی دقر د و تووه کمتری به تاثیر تغییرقت قعلیمی
بوور روی وضووعیت پوشووش گیوواهی ب ووورت ف لی(ف وول
رو،ش) شده قست در ق،ن پژوهشل قرتباط مکا ی و زموا ی
شاخصهوای مواهوقرهقی  MODISو شواخص خشکسوالی
برقی دوره زما ی  2000تا  2016مورد ز الیی عورقر گرفوت
کار قرز،ابی بیشترل متمرکی بر ف ل رشد پوشوش گیواهیل
که شرق،ط قعلیمی بیشتر،ن تأثیر رق بر رشد گیاها دقشته
قستل ق جا گرد،ود .هودف قز ق،ون تحقیو ل ( )1بررسوی
پاسخ پوشش گیاهی به خشکسوالی هوقشناسوی قز طر،و
ز ووالیی شوواخصهووای NDVIل  EVIو  SAVIو معرفووی
بهتوور،ن شوواخص( )2بررسووی قرتبوواط بووین دقدههووای
 MODISو  SPIدر طول مودت خشکسوالی و ترسوالی در
مقیوواس زمووا ی مختلووف و ( )3قرز،ووابی صووحت قشووه
خشکسالی تولید شده بر قساس ت او،ر  MODISمیباشد

 .2روششناسی
 .1.2منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه به وسعت  931/11کیلومتر مربود
در قستا بوشهر عرقر گرفته قست که در محدوده وغرقفیا،ی
'' 51° 32' 59توووووا '' 51° 28' 47طوووووول شووووورعی و
'' 28° 12' 21تا '' 27° 59' 55عور شومالی وقعود شوده
قست بر قساس زمار و قطالعات مووود هوقشناسویل منطقوه
دقرقی تابستا های بسویار گور و طووال ی و زمسوتا هوای
مال،م قست در طول دوره زماری  16ساله متوسط بار ودگی
حوضه  242/37میلیمتور و دموای متوسوط سواال ه 25/8
دروه سا تیگرقدل و بور قسواس تقسویمبنودی قعلویم موای
دومارتن دقری قعلیم خشک قست بیشتر سطح منطقه مورد
مطالعه رق گو ههای مرتعی تشکیل میدهود کوه گو وههوای
گیووواهی Artemisia Sieberi, Polygonum Spp
Astragalus fasticolipholius, Zygophyllum euryptherum,
 Amygdalus lycioides,پوشووش گیوواهی الووب منطقووه

مورد مطالعه رق تشکیل میدهند

 .2.2دادههای مورد استفاده
قبتدق قطالعات مورد یواز شوامل ت واو،ر مواهوقرهقی و
دقدههووای قعلیمووی وموود زوری شوود وهووت قسووتخرقج
شاخص های پوشوشگیواهی NDVIل EVIل  SAVIل 176
ت او،ر مختلف مربوط به ف ل رشد منطقه موورد مطالعوه
( وقمبر تا زور،ل) طی سالهای  2015- 2000قز ت واو،ر
سنجنده  MODISتهیهگرد،د ( 11ت وو،ر در هور سوال)
،ادزوری ق،ن کته ضروری قست که ت حیحات قتمسوفری
بوووروی ت ووواو،ر خوووا ل بوووا قسوووتفاده قز ووور قفووویقر
 Modis conversion toolsق جا گرد،د دقدههایبار دگی
در بازه زما ی مشابه با ت او،ر ماهوقرهقی ()2015 -2000
قستفاده شد سوپس وهوت شناسوا،ی دعیو تور شواخص
مناسب پوشش گیاهی منطقه مورد مطالعهل ،ک ت وو،ر قز
ف ل رشد به عنوق معرفل که مربوط به قوج رشد پوشش
گیاهی در منطقه بود ق تخار گرد،د در ق،ن وورت تعودقد
ت او،ر مورد بررسی به  16ت و،ر کاهش ،افت به منظوور
تهیه قشوه درصود تواج پوشوش گیواهیل بوا قسووتفاده قز
ت او،ر ماهوقرهقی مووودل مو وه بوردقریهوای میودق ی قز
درصد تاج پوشوش گیواهی منطقه هومزموا بوا بردقشوت
ت و،ر ق جا ل و سوپس بوه شناسوا،ی قثور خشکسوالی بور
وضعیت پوشش گیاهی در منطقوه مطالعواتی قعودق شود
الز به ،ادزوری میباشد قشههای مورد قسوتفاده در ق،ون
مطالعه در مقیاس  1:25000میباشد
با تووه به دقمنه درصود تواج پوشوش گیواهی کوه در
مو ه بردقری میدق ی قز منطقه بوه دسوت زموده و مقواد،ر
صفر تا  100در میقر کشاورزی رق شامل میشد و فرقوق ی
مقاد،ر به دسوت زموده قز مو وهبوردقری میودق یل مقواد،ر
درصد تاج پوشش گیاهی به  4طبقوه (%0-10ل %10-20ل
%20-40ل  )<%40تقسیم شد بوا قسوتفاده قز مودل تهیوه
شده قز شاخص NDVIل زستا ه باالی هر طبقه در شاخص
گیاهی محاسبه شد قشه پوشوش گیواهی بوا قسوتفاده قز
زستا ههای بدست زمده و قعمال مجودد بور روی شواخص
 NDVIتهیه شد] [28در ق،ن مطالعوه مویقر موووود در
منطقه در طبقه چهار تاج پوشش گیاهی طبقه بندی شد
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 .3.2روش نمونه برداری زمینی
وهوووت بررسوووی قرتبووواط بوووین پوشوووش گیووواهی و
شاخصهای گیاهیل مییق تاج پوشش گو ههای گیاهی با
قستفاده قز روش ت ادفی -سیستماتیک ق دقزهگیوری شود
مو هگیری در بهمن ماهل در ف ل رو،ش گیاها به دلیل
حذف قثر زما بر مو هگیری ق جا شد] [24قبتدق تعودقد
 4قطووه ت ووادفی در هوور تیوود گیوواهی در ظوور گرفتووه
شد] [23در مرحلة بعود هور ،وک قز ق،ون قواط بعنوووق
مرکوی ،وک مربد فرضی (250×250متر) منظور گرد،وود.
در دقخل هر،ک قز ق،ن مربعات مو وهبوردقری بوا قسوتفاده
قز پالت و به روش ق دقزهگیری دو عطر قصلی( 5پوالت5*5
به فاصله  50متر قز ،کد،گر در هور عطور) ق جوا گرد،ود
قطالعات هر پالت شامل :درصد توواج پوشووش گیوواهیل
درصود سونگ و سوونگر،ویه و خواک لخوت بورقی 290
پالت ق دقزهگیری و ،اددقشووت گرد،وود میوا گین درصود
پوشش گیاهی ق دقزه گرفتوه شوده در  4قطوه بوه عنووق
میا گین درصد پوشش هر تید تعیین گرد،د برقی ق،جواد
همبسووتگی بووین عوودرت تفکیووک مکووا ی سوونجنده و
بردقشووتهای میووودق یل مو وووهبووردقری در منوواطقی ق جووا
گرد،د که رو د تغییرقت درصود تواج پوششگیاهی شویب
کمی دقشته باشد و منطقوه ووسبتاو وسووید و همگنوی قز
لحاظ تاج پوشش گیاهی رق در برگیرد
 .4.2شاخص بارش استاندارد شده ((SPI

در ق،وون مطالعووهل دقدههووای بار وودگی  14ق،سووتگاه
هوقشناسی در محدوده و قطرقف منطقه موورد مطالعوهل بوا
دقدههووای  16سووال (در بووازهزمووا ی مشووابه بووا ت وواو،ر
ماهوقرهقی) برقی محاسبه SPIل با قستفاده قز پکوی  SPIدر
ر قفیقر Rل دردورههای زما یکوتاهمودت (،وک ماههسسوه
ماههل ششماهه و ه ماهه) قستفاده شد
با تووه به میا گین کوم مقودقر بار ودگی در مواههوای
خشک و ووقرهوای ادرسوت شواخص بوارش قسوتا دقرد
شدهل الز بود ماههای زبی (ماههای تور) مشوخص گوردد
بوود،ن منظووور قز روش مووودقر وعبووهقی (بوواکس پووالت)

قستفاده گرد،د ] [5لذقل ماههای ووقمبر (زبوا ) توا زور،ول
(فرورد،ن) بورقی چهوارده ق،سوتگاه بوارق سونجی مجواور
منطقووه مووورد مطالعووهل دوره توور محسووور شووده کووه در
محاسبات خشکسالی لحاظ گرد،د ود بنوابرق،ن ،وک دوره
شش ماهه به عنوق دوره ترسالی در ظور گرفتوه شوده و
محاسبات خشکسالی بر قساس ق،ن دوره صورت گرفت بوا
تووه به طول دوره زماری ( )2015-2000و عد وووود
دقده گمشدهل ز الیی دقدههوا سوبت بوه وووود دقده پورت
(تعیین ماههای خشک) با قسوتفاده قز روش بواکس پوالت
کنترل گرد،د (شکل)1

 .5.2تهیه نقشه درصد تاج پوشش گیاهی
در ق،ن مطالعه برقی تهیه قشه پوشوش گیواهیل سوه
شوواخص پوشووش گیوواهی قز ت وواو،رسوونجنده MODIS
قستفاده گرد،د (وودول  )1پوس قز قوورقی معادلوههوای
مربوووط بووه سووه شوواخص مووورد بررسووی در وور قفوویقر
ENVI5.1ل میوا گین قرزش پیکسول ق،وون شواخصهووا در
تمامی قاط مو وهبوردقری در ور قفویقر ARCGIS10.3
قستخرقج گرد،د سپس به منظوور تعیوین عودرت کوارقئی
شوواخص پوشووش گیوواهیل همبسووتگی بهتوور،ن شوواخص
پوشش گیواهی بوا شواخص خشکسوالی بورقی دورههوای
زما ی 1ل 3ل  6و  9ماهه محاسبه شد

 .2.6آنالیز دادهها
بوه منظووور بررسووی میویق همبسوتگی درصود تواج
پوشووش هوور پووالت بووا شووواخصهوووای گیوواهیل تحلیوول
رگرسیو خطی بین درصد تواج پوشوش پوالتهووا بوووه
عنوووق متغیووور وقبوووسته و مقووواد،ر متنووواظر هووور
پووالت در شاخصهای گیاهی بوه عنووق متغیور مسوتقل
ق جا شد که ،ک مدل برقی هر کدق قز شاخصها به طوور
ودقگا ه محاسوبه شود بورقی مقا،سوه و تعیوین شواخص
مناسووب بوورقی بوورزورد توواج پوشووشل قز عاموول ضووور،ب
تعیوین) (R2و ضور،ب همبوستگی ) (Rقستفاده شود][1
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شکل  .1تعیین ماههای خشک با استفاده از باکس پالت در منطقه مورد مطالعه

 .7.2ارزیابی صحت نقشههای تولید شده
برقی بررسی دعت قشوه درصود تواج پوشوش گیواهی
تولید شدهل یاز به ،ک قشوه وقععیوت زمینوی مویباشود
قاط قشه وقععیت زمینی به صورت  4قطوه ت وادفی در
هر تید گیاهی تعیوینل سوپس میوا گینگیوری و درصود
پوشش ز تید تعیین گرد،د با تووه به ساختار رسوتری
ت او،ر ماهوقرهقیل ساختار قشه وقععیت زمینوی قز حالوت
برد قری بوه رسوتری تبود،ل شود بوا قسوتفاده قز ت واو،ر
MODISل میوا گین قرزش پیکسوول قواط مووذکور در وور
قفیقر  ARCGISیی محاسوبهل سوپس میویق همبسوتگی
مقاد،ر شاخصهای NDVIلEVIل  SAVIو درصد پوشوش
گیاهی در هر ،ک قز سطوح مو هبردقری بررسی و ززموو
معنیدقری در ر قفیقر  SPSSق جا شد

 .3نتایج
 .3.1بررسی وضعیت خشکسالی منطقه بر اساا
روش SPI

محاسووبه شوواخص بووارش قسووتا دقرد شووا دقد کووه
بیشتر،ن مییق خشکسوالی در منطقوه موورد مطالعوه در
سال  2012و  2015به ترتیب بوا میوا گین  -1/52 SPIو
 -1/1رخ دقده قسووت بیشووتر،ن وعووو ترسووالی در سووال
 2004رخ دقده قست (شکل )2

 .2.3بهتاارین شاخص پوشش گیاهی
ق تخووار بهتوور،ن موودلهووای همبووستگی یووی قز
طر،وو زموارهوووای ضووور،ب تعیوووین )(R2ل و ضووور،ب
همبوستگی ) (Rصورت گرفت (ودول)3
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شاخص خشکسالي ساالنه

3/1
2/1
1/1
0/1
1/12/13/1-

سال
شکل  .2نمودار میانگین  SPIساالنه در منطقه مورد مطالعه

جدول  .3معیارهای ارزيابي روابط همبستگي شاخصهای پوشش گیاهي و سطح تاج پوشش
)(R2

شاخص گیاهی

معادله ر،اضی شاخص پوشش گیاهی

مدل پوشش گیاهی

SAVI

)(NIR-RED)/(NIR+RED+L)× (1+L

Y=295/24 X+4/6809

0/556

**

0/746

NDVI

)(NIR-RED) / (NIR+RED

Y=166/24 X+11/335

0/562

*

0/75

EVI

))EVI=2.5× ((NIR-Red)/(NIR+6×Red-7.5×Blue+1

Y=203/45 X+13/805

0/547

*

0/74

* معنیدقری در سطح قحتمال %5

)(R

** معنیدقری در سطح قحتمال %1

باالتر،ن همبستگی رق با سطح تاج پوشوش شوا دقد بوا
تووه به ضر،ب باالی ق،ن شاخصل برقی تهیه قشه درصد
تاج پوشش گیاهی منطقه موورد مطالعوه قز ق،ون شواخص
قستفاده شد (ودول  )3برقی ز الیی قثور بار ودگی بور روی
تغییوورقت سوواال ه پوشووش گیوواهیل ضوور،ب تعیووین میووا
بار دگی و شاخص  NDVIمحاسبه شد (شوکل  )3شوکل
 4شا دقد که ق،ن شاخص قرتبواط ضوعیفی بوا بار ودگی
ساال ه دقرد

تا ،بررسی همبسوتگی بوین شواخصهوای متودقول
پوشش گیاهی با مشخ وه تواج پوشوش(ودول )4شوا
میدهد بین شاخصهای پوشوش گیواهی و تواج پوشوش
روقبط معنیدقری ووود دقرد قز میا شواخصهوای موورد
بررسووی  NDVIو  EVIدر سووطح  95درصوود و شوواخص
 SAVIدر سطح  99درصد رقبطه معنی دقر با سوطح تواج
پوشووش گیوواهی برخوووردقر بود وود (ووودول  )3قز بووین
شاخصهال شواخص  NDVIبوا ضور،ب همبسوتگی 0/75

جدول  .4درصد تاج پوشش فرمهای رويشي علفي و بوتهای در نقاط نمونهبرداری منطقه مورد مطالعه
15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

قاط مو هبردقری

20
80

50
50

10
90

40
60

15
85

25
75

20
80

40
30

15
85

15
85

60
40

65
35

70
30

85
15

75
25

گیاها علفی (درصد)
گیاها بوتهقی (درصد)

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

قدقمه قاط

10
90

20
80

30
70

10
90

10
90

40
60

50
50

20
80

45
55

40
60

25
75

30
70

20
80

20
80

گیاها علفی (درصد)
گیاها بوتهقی (درصد)
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y = -548.41x + 283.91
R² = 0.0502

0.23

0.21

0.19

0.17

0.15

0.13

0.11

بارندگي ساالنه (میلیمتر)

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0.09

NDVIساالنه
شکل  .3پاسخ  NDVIساالنه به بارندگي در منطقه مورد مطالعه

در قدقمه شکل  4رو د تغییورقت سواال ه شواخص NDVI

در بازه زما ی مورد مطالعه رق شوا مویدهود هموا طور کوه
مشاهده میشود مقدقر  NDVIدر سالهوای  2012و 2015

که طب محاسبه  SPIدر بیشتر،ن مییق خشکسوالی طبقوه
بنوودی شووده کوواهش ز،ووادی شووا دقده و در سووال 2004
بیشتر،ن مقدقر عددی  NDVIمشاهده میشود
0.20

0.12
0.08

NDVIساالنه

0.16

0.04
0.00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
سال
شکل  .4تغییرات ساالنه  NDVIدر منطقه مورد مطالعه

بر قساس شاخص  SPIمنطقه موورد مطالعوه توا سوال
 2007وضعیت مناسبی قز لحواظ وضوعیت ترسوالی طوی
کرده قسوت و قز سوال  2008توا  2013خشکسوالی رو ود
قفیق،شووی دقشووته قسووت و در سووال  2012شوود،دتر،ن
خشکسالی رق تجربه قست همین رو د تغییرقت در پوشش
گیاهی منطقه موورد مطالعوه بور قسواس شواخص NDVI
(شکل  )4مشاهده شده قست و پوشش گیاهی ضوعیف بوه

تبد قفیق،ش خشکسالی قز  34درصد به  52درصد قفویق،ش
،افته قست در حالی که در سال  2004به عنووق ترسوالی
شد،دل مییق پوشش گیاهی ضوعیف بور مبنوای شواخص
NDVIل  10درصد محاسوبه شوده قست شوکل شوماره 5ل
قشوههوای شواخص پوشووش گیواهی( NDVIبوه عنوووق
مناسبتر،ن شاخص) در سالهای  2015 -2000رق شوا
میدهد
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شکل  .5توزيع مکاني  NDVIساالنه در بازه  2000تا  2015در منطقه مورد مطالعه

بررسی بین مقاد،ر شاخص  NDVIبوا شواخص بوارش
قستا دقرد شده  SPIدر بازههای زما ی مختلوف شوا دقد
که بیشتر،ن همبستگی بین شاخصهوای گیواهی بوا SPI
شش ماهوه دقرد شوکل  6رقبطوه همبسوتگی بوین  SPIو
 NDVIرق در بازههای زما ی مختلف شا میدهد
بررسووی صووحت قشووه تولیوودی قز مقا،سووه  29قطووه
کنترل زمینی با قشه وقععیت زمینوی بور قسواس خطوای
وذر مربعات میا گین ( )RMSEمورد بررسی عرقر گرفوت
مقدقر  RMSEبرقی شواخصهوای NDVIل  EVIو SAVI
به ترتیب 0/11ل  0/17و  0/12بدست زمد مقا،سه مقاد،ر
برزورده شده توسط مدل و مقواد،ر وقععوی شوا دقد کوه
مدل پیش بینی حاصل قز شاخص  NDVIسبت به سوا،ر
شاخصهای قز صحت باالتری برخوردقر قستل ز،رق هر چوه

مقاد،ر شاخص زماری محاسبه شده کمتر باشودل عملکورد
مدل بهتر قست

 .3.3توزیاام مکااانی رابطااه پوشااش گیاااهی بااا
خشکسالی
محاسبه ساال ه شاخص  SPIدر منطقه شوا دقد کوه
بین سالهوای  2008توا  2013خشکسوالی بیشوتر بووده
قست و بیشتر،ن وعو خشکسالی در سال  2012مشاهده
گرد،د بررسی بین مقاد،ر شاخص  NDVIبا شاخص SPI
در بووازههووای زمووا ی مختلووف شووا دقد کووه بیشووتر،ن
همبستگی در سوطح پون درصود بوین شواخص پوشوش
گیاهی با  SPIشش ماهه میباشد (شکل)6
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0.3

y = 0.0136x + 0.1326
R= 0.46

0.2
0.2
NDVI

0.1
0.1
0.0
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0.5

٢.٠

١.٥

١.٠

٠.٥

0.0

-0.5
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، SPIک ماهه
٠.٣
y = 128.63x + 462.84
R = 0.52

٠.٢

٠.١

NDVI

٠.٢

٠.١
٠.٠
٠.٠

-٠.٥

-١.٠

-١.٥
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 SPIسه ماهه
٠.٣
y = 69.348x + 243.07
R = 0.58

٠.٢
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٠.٢
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١.٥

٢.٠
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٠.٥

٠.٠

-٠.٥
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 SPIشش ماه
٠.٣
y = 30.783x + 252.97
R = 0.57

٠.٢

٠.١
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٠.٢

٠.١
٠.٠
٢.٠

١.٥

١.٠

٠.٥
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شکل  .6روابط رگرسیوني بین  SPIو  NDVIدرمنطقه مورد مطالعه در بازههای زماني مختلف
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با تهیه قشه پوشوش گیواهی مربووط بوه هور سوال بوا
قستفاده قز شاخص NDVIل تغییر طبقوات پوشوش گیواهی
بین سال  2004و  2012طبقهبندی شد (شوکل)8ل توا،
شا دقد کوه  57/50درصود تغییورقت منفوی و در وهوت
تخر،ب پوشوش گیواهیل 40/60درصود تغییورقت متبوت و
 1/89درصد قز منطقه مورد مطالعه بدو تغییر بوده قست
٣.٠

مقدار ساالنه SPI

هما گو ه که درشکل  7مشوخص قسوتل همخووق ی بوه
سبت مناسبی بین شاخص  NDVIو  SPIدر منطقه موورد
مطالعه ووود دقرد بطور،که هر گاه مقدقر شاخص  SPIز،واد
شده ،عنی دوره ترسالی بوده و مقدقر پوشش هم بوه د بوال
ز قفیق،ش ،افته قستل و هرگاه  SPIبوه سومت خشکسوالی
رفتهل مقدقر پوشش گیاهی کاسته شده قست
٠.٢٠

NDVI

٢.٠

٠.١۵

١.٠
SPI

٠.٠
٠.٠۵

-١.٠

٠.٠٠

-٢.٠
٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠۴ ٢٠٠۵ ٢٠٠۶ ٢٠٠۷ ٢٠٠۸ ٢٠٠۹ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١۴ ٢٠١۵
سال

شکل  .7نمودار تغییرات متوسط شاخص  NDVIو  SPIشش ماهه در بازه زماني  2000تا  2015در منطقه مطالعاتي

شکل  .8نقشه تغییرات پوشش گیاهي منطقه مورد مطالعه در دوره 2004-2012

NDVI

٠.١٠
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شکل ز،ر قرتباط بین  NDVIو  SPIشوش ماهوه رق در
دو شکل فر رو،شی پوشش گیاهی (بوتوهقی و علفوی) در
منطقه مورد مطالعه شا میدهد شوکل (9قلوف) شوا
میدهد که قرتباط بین  NDVIو  SPIبورقی فور رو،شوی

علفی قرتباط معنیدقری ووود دقرد( )R =0/26در مقابول
قرتباط بین  NDVIو  SPIبرقی فر بوتهقی (شکل( 9ر))
قرتباط معنیدقری ووود دقرد ()R= -0/009

الف
y = 1.3897x - 0.2136
R² = 0. 726

5س0

6س0
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2س0

1س0

 SPIشش ماه

5س2
0س2
5س1
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0س0
5س00س15س-1
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5س20س0

NDVI
5س2

y = -0.0315x + 0.0286
R² = 0.001

ب

5س1

5س05-س1

SPIشش ماه

5س0

5س22س1

0س1

8س0

6س0

4س0

2س0

0س0

NDVI
شکل  .9ارتباط بین  NDVIو  SPIشش ماهه( ،الف) فرم رويشي علفي و (ب) فرم رويشي بوتهای

 .4بحث و نتیجهگیری
خشکسووالی قز رقههووای مختلفووی قز وملووه کوواهش رشوود
گیاها ل مرگ و میور گیاهوا ،وا بوروز زتوشسووزیل سوبب
میشود که تولید قکوسسیتمهای مرتعی به طوور معنویدقری
کاهش ،ابد لذق ق دقزهگیریهای میدق ی به همورقه قسوتفاده قز
ت او،ر ماهوقرهقیل کار قرز،ابی قکولوژ،کی و تغییرقت وضوعیت
مرقتد اشی قز وعو خشکسالی رق قرتقاء مویبخشود پوشوش

گیاهیل سوالمت رموال مرقتود رق بورقی مودت طووال ی گوه
میدقرد بسیاری قز مطالعوات شوا دقدهق ودل همیشوه رو ود
کاهشی در وضعیت پوشش گیاهی و ،ا تولید قولیه در مناط
خشک بخوبی شوا دقده مویشوود کوه مشوکل قصولی در
شناسا،ی رو د در وضعیت پوشش گیاهی مرتبط بوا تغییورقت
شد،د ساال ه در شورق،ط بارشوی قکوسیسوتم مویباشود][ 9
بنابرق،ن یاز بوه توسوعه تکنیوکهوای معتبور وهوت بورزورد
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بیومواس ،وا متغییرهووای بیووفیی،کی قز طر،و ق ودقزهگیوری
شاخص پوشش گیاهی حاصل قز سونجش قز دور موی باشود
پاسخ به خشکسالی برقی ق وق پوشوش گیواهیل بسوتگی بوه
مییق بار دگی در ف ل رشود دقرد کوه در ق،ون منطقوهل بوه
قستتنای بخش ونور ربی حوزهل که بیشتر شامل درختوا
دشوووت کاشوووت( %12قز مسووواحت منطقوووه) و قرقضوووی
کشاورزی( %7قز مساحت منطقه) میباشودل کوه بورقی قدقموه
سوویکل فعالیووت پوشووش گیوواهی یوواز بووه زبیوواری دقردل قثوور
خشکسالی رق میتوق ب ورت کاهش قرزش عوددی  NDVIو
کاهش درصد پوشش تاوی در سا،ر بخشهای منطقه د،د
مقا،سووه ت وواو،ر طبقووهبنوودی شووده بووین سووالهووای
خشکسالی و ترسالی (تغییور  42درصودی پوشوش گیواهی
ضعیف) شا دهنده قثر خشکسالی بور روی پوشوش گیواهی
در منطقه مورد مطالعه قست و ق،ن شوا مویدهود کوه بوا
تغییر رو د قعلیمی به سمت خشکسالی و ،ا ترسالی مقواد،ر
شاخص پوشش گیاهی هم تغییر شوا دقده قسوت و رفتوار
مشابهی دقشته ق د ق،ن رفتوار مویتوق ود اشوی قز تغییورقت
ف لی شرق،ط قعلیمی باشد در سوالهوای خشوکل شورق،ط
خشکسالی و کمبود بارش فعالیت پوشش گیاهی رق کواهش
میدهد بطوریکوه مواکی،مم فعالیوت پوشوش گیواهی در
سالهای خشکل عمدتا در وقحی قرقضی کشواورزی( %12قز
مساحت منطقه) وقعد در ونور ربی منطقه مورد مطالعوهل
د،ده مویشوود در وقعود  NDVIدر ووقحی تحوت زبیواری
باالتر،ن مقدقر قرزش عددی رق در ف ل رشد سبت به سا،ر
بخش های منطقوهل بوه علوت قدقموه فعالیوت رشود پوشوش
گیوواهی حتووی در سووالهووای خشووکل دقرد قمووا در سووا،ر
بخشهای منطقه که عمدتا با پوشش گیاهی طبیعی قعم قز
گیاها علفی و بوتهقی میباشد (بویش قز  % 70قز مسواحت
منطقوه موورد مطالعوه رق تشووکیل مویدهود ) مقوودقر قرزش
عددی  NDVIبه سبت کمتر میباشد
بطووور کلووی قرتبوواط معنووی دقری بووین  NDVIو SPI
( )R=0/134در کل منطقه مورد مطالعه مشاهده شد قموا
پاسخ ،کسا ی میا فر های پوشوش گیواهی موووود در
منطقووه مووورد مطالعووه ووووود وودقرد بطوووری کووه مقوودقر

همبستگی( )Rبرقی پوشش گیاهی علفی بواالتر بوود ق،ون
میتوق د مرتبط بوا مقودقر زر موووود در خواک در ف ول
رو،ش باشد در برخی مطالعات تجربی گیقرش شده قسوت
که دسترسی به زر در طول ف ل رو،ش میتوق ود دلیلوی
بر معنوی دقری رقبطوه بوین NDVIو  SPIبورقی پوشوش
گیاهی باشد][ 29
تیجووه ق،وون مطالعووه بووا تووا ،سووا،ر تحقیقووات قز
ومله]33ل34ل35ل26ل [18مطابقت دقردل که شوا دقد ود
تأثیرپذ،ری پوشش گیاهی در قثر تنوو قعلیموی قز وملوه
خشکسالی مویتوق ود قز لحواظ مکوا ی متفواوت باشود در
بسیاری قز مطالعات وقبستگی پوشوش گیواهی در منواط
خشک به دسترسی منوابد زر گویقرش شوده قسوتل کوه
تغییوورپووذ،ری مکووا ی در پاسووخ بووه خشکسووالیل حاصوول
عملکرد متوسط شرق،ط قعلیموی قسوتل و پوشوش گیواهی
مناط خشک حساستر،ن مناط بوه وعوو خشکسوالی
هستند در برخی مناط ق،ن رفتار مویتوق ود مورتبط بوا
زسیب پذ،ری باالی قکوسیستم بوه خشکسوالی باشود بوه
عنوق متالل منطقوه موورد مطالعوه در ق،ون پوژوهشل در
وا،ی عرقر گرفته شده که بوه صوورت دقئومل تحوت توأثیر
شرق،ط خشکسالی هستل و به وعی با قسترقتژی مقابله بوا
تغییرپذ،ری قعلیم و خشکسالی سازگار شده قست بنابرق،ن
کاهش در فعالیت پوشش گیاهی اشی قز خشکسالیل ،ک
رفتار رمال ق،ن قکوسیستم میباشد هر چند ق،ون شورق،ط
هیدروقکولوژی میتوق ود در برخوی قز قکوسیسوتمهوا هوم
،کسا باشد هر چند پوشش گیاهی منطقه مورد مطالعوه
ممکن قستل منطبو بوا تغییورپوذ،ری خشکسوالی شوده
باشندل قما میتوق ود قشواره بوه زسویبپوذ،ری بیرگتور در
وضعیت قعت ادی -قوتماعی منطقه کندل قز ومله کواهش
رشد پوشش گیاهی و به د بال ز کاهش چرقگاه و کمبود
منابد زر عابل دسترسی برقی کشواورزی کوه در وضوعیت
قعت ادی-قوتماعی منطقه بسیار مهم قست در وقعد تهیوه
قشه ماها ه همبستگی میوا شواخص پوشوش گیواهی و
شوواخص خشکسووالیل ز ووالیی تجربووی قز زسوویبپووذ،ری
قکولوژ،کی و ،ا قعت ادی قست( به عنوق متال همبسوتگی
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خوشووخورقک اشووی قز خشکسووالی در مرقتوودل موویتوووق
خشکسالی رق فاکتور کنتورلکننوده کمیوت تولیود مرقتود
ش،دق ست و لذق توسعه تکنیکهای سنجش قز دور در پوا
.مرقتد بسیار مهم میباشد

ر پوشش گیاهی به،ی مناط زسیبپذ،شناسا

کی،وا قکولووژ، ری قعت وادی،متبت باال قشاره به زسیبپذ
ون قشوههوال قوش،باالتر به خشکسالی دقرد) که تهیوه ق
وش دقرد و،ل قثرقت خشکسالی در ف ل رو،مهمی در تعد
ت خشکسووالی کنوود،ر،موویتوق وود کمووک بووه بهبووود موود
همچنین به علت کاهش نای گو هقی و درصد گو ه های
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