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 چکیده

جهعیت و تغییرات اقلیهی  روید رو ب  افزای بس توج  ب   خش ماسطق خشن  و ییه  در  یسهیپوشن     یبتخر یسبیو ارز ییشناسانس  

بسیسر حسئز اههیت اات.  بس توج  ب  اههیت پوش   یسهی در این ماسطق هدف از این مطسلع  بررای تسثیر تغییرات خشکسسلی بر روی 

 MODISبدات آمده از ااجاده  NDVIبسشد. در ابتدا برای برررای پوش   یسهی از شسخص رود میپوش   یسهی حوزه آبخیز حبل 

در بسزه مرطوب در دو اقلیم خش  و خش  ییه هسی بسرید ی این حوزه دادهمبتای بر  SPIاز شسخص  برای بررای خشکسسلی و اپس

درصد از این ماطق  دچسر خشکسسلی  39اسل  ب  طور متواط  73یتسیج یشنس  داد در این دوره   شند. اانتاسده  ( 7931-7931زمسیی )

 عالوه براینبوده اات  هسی زمسیی این دوره خشکسسلی شدیدتریسبت ب  دیگر بسزه 7931تس  7931بوده اانت. ههناین در بسزه زمسیی  

ماطق  اات.  یاز یوانسیست بسرید   یسهیمتسثر بود  پوشن     سیگریاانت ه  ب  داده رخ 7931در انس   پی  شنسخص پوشن   یسهی   

و  SPIیسبت ب  دو شسخص  یکسسیی یههبستگ NDVIاز آ  اانت ه  شنسخص    یان  شنسخص یسمبرده حسه   نیب یههبسنتگ  سیمستر

 13/1 و 93/1 بیترت ب  مرطوبه ییخش خش  و  میاقل دودر اطح  یههبستگ نیا جییتس نیههناداشنت  اانت.    سی یانسل  یبسرید 

 یهسمیاقلاطح  در و بوده مثبترابط   نیا یوجود دارد ول یاییپس یاانت ه  هر چاد ه  ههبستگ  آ  سیگریب جییتس نیبوده اانت ه  ا 

ب   بیترت ب  مرطوبه ییخش خش  و  یهسمیاقل در یخشنکسنسل   هالس نیشنتر یب گرید یطرف زا. اانت  متاسوتماطق    یمختلف 

 زا ااتاسده بس ه  سفتیدر توا یم شده ذهر مطسلب ب  توج  بس. داردیسبتس یرمس  قرار  یدر طبق  خشنکسنسل   درصند  31 و 33/33 زا یم

 .پرداخت یهیاقل راتیییسبت ب  تغ مرطوبه ییخش ماسطق خش  و  یهسستمیاهوا پساخ  یپس ب  توا یمااج  از دور  یهسداده

 حسسس بوده لذا در سریبس یو ایسسی یهیاقل راتیییسبت ب  تغ مرطوبه ییخش مطسلع  یشنس  داد ه  ماسطق خشن  و    نیا نیههنا

 .داشت خواهد دیبس  ب  را یسریبس یاقتصسد و زیستیطیمحعواقب  یاراض نیا بیصورت تخر

 NDVI ،یههبستگ ،دور از ااج  ،یخشکسسل ،رودحبل  :واژگان كلیدی

 

 Email: hakhosravi@ut.ac.ir 11491119111یویساده مسئو : شهسره تهسس: * 

 04/06/1398 تاریخ دریافت:

 12/11/1398 تاریخ تصویب:

 

 

 103-117ص 

 



 7117، بهسر 7، شهسره 13مرتع و آبخیزداری، مجل  ماسبع طبیعی ایرا ، دوره 

 

 711 

 مقدمه. 1
و  اسختسر یب،بر تره یقسعه ییوهواآب تغییرات شندید 

ا ر پوش   یسهی ذارد و یم یرتأث هسیسنتم عهلکرد اهوان 

 ذشنننت  روید  یهسده  یط .[14و  79] دهند یم ییرتغ

اانننت و  ی روب  افزا یدشننند یهسیخشنننکسنننسل یفراوای

روید  ینه  ا دهدیشس  می ییهواوآب یهسمد بیای پی 

ب   یخشکسسل .[91]یسفت ادام  خواهد  یادهدر چاد ده  آ

طور  ب ییهواوآب شنننرایط حدییوع خسص از  ی عاوا  

 یورتواید انننبب هسه  بهرهیمتانسوب، امس  سنننترده م 

تولینند هننسه   ،درختننس  یرمرگ و م ی افزا یننسهننس ، 

ماجر ب   در یهسیت شود و یو قحط یهشنسورز محصنوتت  

این .[13و  9، 13، 93، 1]  ردد هسیسنننتماهواننن یبتخر

خش  ماجر ب  در ماسطق خشنن  و ییه  تغییرات اقلیهی

. [71و  91]  رددافزای  خطرات انی  و خشنکسسلی می  

 یب  خشکسسل یسهس   العه  پویسیی پوش شناسخت عکس 

 طیمح یاثرات احتهسل یسبیو ارز یکیاهولوژ یبسزاننسز یبرا

 .[91] ااننت یستیح یادهآ ییآب و هوا ییراتتغیسننتی ز

خسک و جو  ینبسزخورد ب یادهسیبر فرآ یخشننکسننسل تداوم

شود. ی ذارد ه  بسعث هسه  رطوبت خسک میاثر م ینزم

خسک  موجود رطوبتتحنت تسثیر   ینسهنس    و تولیند   ءبقنس 

 یمو اقل یسهس   ینتعسم  ب بر این اانننسس. [4] بسشننندمی

سس . بر اابسشدبرای بقسء یسن  بشر بسیسر حسئز اههیت می 

اننناج  از دور، اثرات  یهسی و تکا یداییم مشنننسهدات

و  99]  زارش شده اات یسهس   یبر رو یخشکسسل یماا

در این زمیان  مطنسلعنست متعددی در جهس  و ایرا      .[11

 :صورت  رفت  اات

بس ااتاسده از شسخص  مراتع ااتس  ایالم پسی  خشنکسسلی 

در  1ISP   شننسخصه یشننس  داد 7VINDی پوشنن   یسه

در اطح  NDVIص دوره زمسیی ان  و ش  مسه ، بس شسخ 

. برراننی میزا  هسرایی [71] ی  درصنند ههبسننتگی دارد

 
 

 

 

 

 

هسی ر رانیویی، مد  در بسزه زمسیی ا  و ش  مسه   مد 

تسیج یباسبراین را برای پسی  خشنکسسلی ماساب یشس  داد.  

  ه حسهی از آ  بودهس حسصنن  از ر راننیو  بین شننسخص 

INDV  معیسر ماساننبی برای ارزیسبی و پسی  خشننکسننسلی

ی تخریب اراضنی اانتس  اصاهس  در بسزه   در برران  .اانت 

تغییرات روید ه  شد ( بیس  1117-1171اسل  ) 73زمسیی 

 توا  دریسفت بوممیه   بوده اات هسهشی پوش   یسهی

یظسم )اهواننیسننتم( ماطقر مورد برراننی در حس  تخریب 

 هسی پوش در تعیین ههبستگی بین شسخص .[71]ت اا

 یدر ماسطقه  شد هسی خشکسسلی بیس   یسهی و شنسخص 

 یو پراها  یسماساننب برا ییسهسف یانناجبسرا  یهسبس داده

، انناج  از دور یهسداده از توا یم یخشننکسننسل  ی پس

 9IEVو  NDVI یسهیپوشننن    هسیشنننسخص ینههنا

 ااننتاسده یهود یسهیپوشنن    ییراتتغ یصتشننخ یبرا

 خشکسسلیدر بررانی رابط  بین پوشن   یسهی و    .[77]

ین ب یراو پ یهبستگدر هشنور چین بیس  داشنتاد ه  ه  

 یندر فص  رشد )ب INDVو  1PDSI شنسخص خشکسسلی 

 ینب یبود و حننداهثر ههبسنننتگ یرمتغ 31/1تننس  -1/11

در  NDVIو ( 3ISPEشننسخص تبخیر و تعرا ااننتسیدارد ) 

بود ه  در آ   34/1تنس   97/1فصننن  رشننند در محندوده  

 نیدر جاوب چ یدر ماسطق جاگل یشترب یماا یههبستگ

در ارزیسبی احتهسلی خشننکسنننسلی   .[94] مشننسهد  ردید 

پوشنن   یسهی و پیسمدهسی آ  جهت اننسز سری در هاد  

درصنند از هر یوع پوشنن    31بیس  داشننتاد ه  بی  از 

 یسهس  یسنبت ب  خشنکسنسلی اسز سر یبوده و شکااد ی    

 هدداهوانیسنتم را یسنبت ب  تغییرات محیطی یشس  می   

بررانی شدت خشکسسلی و اثر آ     یتسیج ههناین. [71]

حسهی از آ  ااننت ه   مغولسننتس بر روی پوشنن   یسهی 

 (1111-1174)  اننسل 71 بسزه زمسیی یدر ط این هشننور

ب  ، یهوده ااننترا تجرب   یدتس شنند یفخا یخشننکسننسل 

1 Normalized Difference Vegetation Index 
2 Standardized Precipitation Index 
3 Enhanced vegetation index 
4 Palmer Drought Severity Index 
5 standardized precipitation evapotranspiration index 
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پوش   یسهی از بین رفت  درصد از  31تس  17ه   ای وی 

 ینید یپبس توج  ب  مطسلعست صورت  رفت ،  .[17] اانت 

مسیاد تخریب پوش   یسییپو هسییدهو تواع  روزافزو  پد

ز ا یدجد هسییدر قر  حسضر، فکر ااتاسده از فاسور  یسهی

( و ایستم اطالعست RSجهل  اانتاسده از ااج  از دور ) 

آیهس معطوف  ی و پنس  ینسبی ارز یرا برا( GISجغرافینسیی ) 

 راتییتغ یامروزه بررا قتیدر حق .[7 و 73]یهوده اانت  

  پوش بیمسیاد تخر یادهینیپ یهسدهیپد یو زمسی یمکسی

 تیریمد یمستهر آیهس برا  یو پس یسبیب  ماظور ارز یسهی 

آ   . ایتظسربسشدیم رییسپذآیهس اجتاسب حیصح یبردارو بهره

امکس   ،GISانناج  از دور و  یهسیفاسورااننت بس ورود 

دد.  ر سریم یایزم یهسدهیپد ترقیبهتر و دق یهسیبرران 

 ریه  در ااتاسده ار تصسو ییهستیمحدود رغمیعل  نیباسبرا

در ماسطق خشنن  و  یسهیپوشنن    یسبیدر ارز یامسهواره

 سنننتمیانن  یفاسور دو یول [1] دارد وجود خشنن  ه یی

 یاارزیده سرییق  بس دور از ااج  و ییسیاطالعست جغراف

 ،یمحل یهسسسیدر مق یسهی  پوشنن   یو پس یسبیدر ارز

 نیه  ا یفراوای یهستی. قسبلهادایاس می یو جهسی یاماطق 

 یدیجد کردیرو جسدییهوده ااننت اننبب ا جسدیا هسیفاسور

 دهی رد یسهی   یو پس یسبین در مطنسلعنست مربوب بن  ارز   

 ،یهیاقل راتییتغوجود  بسحسضنننر  حس  در .[13] اانننت

 سریبس سی رمهکنیشده مهکن اات غ بیتخر یاراض یسیاح

 یسهی  پوش  رویدشناسخت   نیباسبرا [.1] بسشند  ا یپرهز

 حد ب  د یرا از قب  ماسطق نیا بهبود ماظور ب  توایدیم

 یخشننکسننسل ریتسثپژوه   نیا در لذا. هاد هه  یبحرای

 زیحوزه آبخ یسهیپوشنن    راتییبر روید تغ یهواشنناسانن

 یبررا مرطوبه ییخشن  خشن  و   میاقل دو بس رودحبل 

 .اات شده

 

 هامواد و روش. 2

 منطقه مورد مطالعه .2.1
 یزحوزه آبخ یمحدوده مطسلعست یماطقن  مورد برراننن 

وانننعت  بس تهرا  و انننهاس  اانننتس  در واقع رودحبل 

-711، متواط بسرید ی اسلیسی  مربع یلومتره 73/71441

 9731متر و میزا  تبخیر و تعرا اننننسلیننسینن  میلی 33

 93درج  و  37 ینسیی جغراف هنسی طو  هن  بین  مترمیلی

 ی ثسی 9و  یقن  دق 3و   درجن  39 یال ین  ثنسی  11و  یقن  دق

 93تس  ی ثسی 11و  یق دق 11درجن  و   91و عرض  یشنننرق

و   ردیده اات واقع یشنهسل  ی ثسی 77و  یق دق 31درج  و 

و خش   هیلومترمربع( 33/3411) تحت دو اقلیم خشن  

  یردقرار می هیلومترمربع( 17/9137) منرطوب ینینهنن   

( موقعیت ماطق  مورد مطسلع  را در ایرا  7شننک  ). [11]

   .دهدیشس  می

 روش تحقیق .2.2

در این تحقیق برای بررانننی روید تغییرات پوشننن  

ااتاسده  ردید و ههناین برای  NDVI یسهی از شسخص 

هسی بسرید ی از داده SPIمحساننب  شننسخص خشننکسننسلی  

هسی اننیاوپتی  و آبسنناجی حوزه آبخیز ایسننتگسه مسهسی 

( در دو اقلیم خش  7931-7931رود در بسزه زمسیی )حبل 

مرطوب اانننتاسده  ردید. در ادام  مراح  ایه و خشننن 

  ردد:ایجسم تحقیق شرح می

 برآورد شاخص پوشش گیاهی  .2.2.1

 شسخص از  یسهی پوش  محساب  جهت مطسلع  این در

 از حسصنن ( NDVI) یسهیشننده پوشنن    یزتاسصنن  یرمسل

 شننسخص نیا.  ردید ااننتاسده( Modis) یسمود انناجاده

 پوشننن  یهسشنننسخص نیتریهسربرد و نیمههتر از یکی

 یدبس و  ییزد قرمز مسدو  بسید تاسضنن  از و بسشنندیم یسهی 

 نیب شننسخص نیا ریمقسد.  رددیم محساننب ( 7)رابط   قرمز

شننسخص  نیاز صننار ا  یب ری+ یواننس  دارد، مقسد7  تس -7

 رکتییزد  ی ب  چ  هر ه  بوده یسهی  پوشنن  دهادیشننس 

 نیههنا. سبدییم  یافزا یسهی  پوشنن  زا یم میشننویم

 یسهی  پوشنن  یزمسی یاننر یبررانن یبرا مطسلع  نیا در

  مننحصننننوتتاز  7931 تننس 7931 یزمننسینن دوره یبننرا

MOD13C2   ومترلیه پاج مکسیی  یقدرت تاک بس 4یسننخ 

 NASAیساس  تیصورت مسهسی  از اس ب   ریتصسوشد.  ااتاسده
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(https://lpdaac.usgs.gov/ )اک ی. بس توج  ب  ادی رد  یته 

 سیاز محصنوتت ااجده مود  یزمسی راتییتغ یبرران  یبرا

 ،مختلف یهستمیالگور سمحصنننوتت ب نیاانننتانسده شننند ا 

 سننتیو تزم ی ردی یتزم صننورت م حستیتصننح و پردازش

 [.   3] ایجسم دهد یخسص حستیهسربر تصح

𝑁𝐷𝑉𝐼 (7) رابط  =
𝜌𝑁𝐼𝑅−𝜌𝑅

𝜌𝑁𝐼𝑅+𝜌𝑅
 

شنننسخص یرمسلیزه شنننده پوشننن    NDVIه  در آ  

 بسشد. بسید قرمز می 𝜌𝑅مسدو  قرمز یزدی  و  𝜌𝑁𝐼𝑅 یسهی، 

 

 

 محدوده منطقه مورد مطالعه .1شکل 

 

 برآورد خشکسالی .2.2.2

 7339در اس   SPIشسخص بسرید ی ااتسیدارد شده یس 

توانننط مککی و ههکسرا  ب  ماظور پسی  خشنننکسنننسلی 

ابداع  ردید، این شننسخص بر ااننسس اختالف هواشنناساننی 

م و تقسننیبین مقسدیر بسرش برای ی  بسزه زمسیی مشننخص 

، این  ردداین مقدار بر ایحراف معیسر بسرش محسانننب  می

هاد و هسی بسرید ی مسهسی  ااننتاسده مییهسی  صننرفس از داده

 یزمسی یهسمقینسس برای تشنننخیص ههبود بنسریند ی در   

 شننده یطراح (مسه 13 و 11، 71، 3، 4، 9 ،7) چاد سی 

 یبررا جهت ب مطسلع   نیا در .(1)رابط  [ 3 و 3] اانت 

 ،یو خشننکسننسل یسهی  پوشنن  راتییتغ نیب یههبسننتگ

 71برای مسه   71 سسیمق در SPIخشننکسننسلی  شننسخص

و  محساب ( 7ایستگسه بسرایساجی موجود در ماطق  )شک  

روش نیدر ب ،Arc GIS10.3 افزاریرم طیانننپس در مح

  یته یبرا اگیجیهر روش از یسبیدرو  ب  مربوب یهس

 شد.  ااتاسدهشده  یبادپها  یهسیقش 

𝑆𝑃𝐼12 (1) رابط  =
𝑋𝑖−𝑋𝑖̅̅ ̅

𝑆
 

میسیگین  𝑋𝑖̅̅̅متر، بسرش انننستی  ب  میلی 𝑋𝑖ه  در آ ، 

ایحراف معیسر اننری  Sو  متر()میلی بسرید ی اننری زمسیی

https://lpdaac.usgs.gov/
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 خشکسسلی این شسخص بیس   ردیده اات.هننسی هالس (7ههناین در جنندو  ) بننسشننند.زمننسیی می

 SPIشاخص  بندی خشکسالیطبقه .1جدول 

 خشکی حسد خشکی شدید خشکی مالیم یسبتس یرمس  یرمس  مرطوب متواط خیلی مرطوب مرطوب بی یهسیت طبق 

 1 ≥ -33/7 - -3/7 -7 - -13/7 -33/1 – 1 1 - 33/1 7 - 13/7 3/7 – 33/7 ≤1 مقدار

 

روند و همبستتت ی تغییرات پوشتتش گیاهی و  .2.2.3

 مرطوبدر دو اقلیم خشک و خشک نیمهخشکسالی 

در طی  SPIروید تغییرات پوشنن   یسهی و شننسخص  

بسزه زمسیی مد یظر از ههبستگی پیراو  ااتاسده  ردید و 

در یهسیت از این آزمو  برای بررانننی ههبسنننتگی در هر 

  .شدااتاسده  اقلیم

 

 نتایج. 3

شتاخص خشکسالی و پوشش   تغییرات روند .3.1

 گیاهی 

و  NDVIرویند تغییرات بسرید ی انننسلیسی ، شنننسخص  

ات. بر طبق ( یشس  داده شده ا1شک  ) درSPI شنسخص  

، 7939هسی اننسل  تاهس در اننس  73 دورهاین شننک  طی 

 7939و  7933، 7933، 7931، 7934، 7933، 7931

این درصد از  39شنسهد دوره ترانسلی هسنتیم ب  عبسرتی    

ماطق  دچسر خشکسسلی بوده اات. ههناین در بسزه زمسیی 

 هسی زمسیی این دورهیسنننبت ب  دیگر بسزه 7931تس  7931

ی ای ه  روید بسرید اات ب   وی شدیدتر بوده  خشکسسلی

 ههناین پی  انننسلیسی   ویسی این واقعیت بوده اانننت.

پوشنن   یسهی مطسبق بس بیشننترین بسرید ی رخ  شننسخص

 7931داده در این بسزه زمسیی بوده ااننت ب  عبسرتی اننس  

  ه سرید ی در این ماطق  رخ داده ااتبیشنترین میزا  ب 

بیشننترین در این اننس  پوشنن   یسهی  شننسخص میزا 

متسثر بیسیگر ههین موضننوع  ،ااننت افزای  را یشننس  داده

  ت بسرید ی ماطق  اات.پوش   یسهی از یواسیس بود 

مستریس ههبسنتگی بین ا  شسخص یسمبرده حسهی از  

ههبستگی یکسسیی یسبت ب   NDVIآ  اات ه  شسخص 

 و بنسریند ی انننسلیسی  داشنننت  اانننت     SPIدو شنننسخص 

 (.1)جدو  

و  SPIبررستتتی رونتتد تغییرات شتتتتاخص  .3.2

NDVI  در اقالیم مختلف 
دریسفت روید توا  ( می3و  1و  9بس توج  ب  اشنننکس  )

هسی خش  هسهشی بوده تغییرات پوشن   یسهی در اقلیم 

و  33/33ه  در اننطح این ماطق  ب  ترتیب حدود درحسلی

درصند خشکسسلی یسبتس یرمس  و یرمس  بوده اات.   11/11

ههناین روید تغییرات خشنکسنسلی در اقلیم خش  ییه    

مرطوب افزایشی بوده و میزا  خشکسسلی ب  ترتیب حدود 

درصد  31رصند در طبق  خشنکسسلی یسبتس یرمس  و   د 31

 یرمس  بوده اات. 

در  SPIو  NDVIرابطه همبست ی بین شاخص  .3.3

 ودرآبخیز حبلهمرطوب حوزههای خشک و خشک نیمهاقلیم

برراننی ههبسننتگی در دو اقلیم خشنن  و خشنن     

مرطوب یشننس  داد ه  در اقلیم خشنن  بین شننسخص ییه 

NDVI  وSPI  درصد 33 یداریمعادر اطح (P < 0.05 )

 داریمعا و مثبت یههبسننتگ سیگریب ه  بوده 93/1حدود 

 خشنن  میاقل. در بسشنندیم میاقل  نیهس در اشننسخص نیا

بوده هنن   13/1حنندود  یههبسنننتگ نیا مرطوب هنن یی

 اات. بوده داریمعا و مثبت یههبستگ دهادیشس 

 



 7117، بهسر 7، شهسره 13مرتع و آبخیزداری، مجل  ماسبع طبیعی ایرا ، دوره 

 

 713 

 

 

 

 )ج( SPI)ب( و شاخص  NDVIروند تغییرات ساالنه بارندگی )الف(، شاخص  .2شکل 
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 . ماتریس همبستگی2جدول 

 NDVI SPI Rain 

NDVI 1 0.369 0.24 

SPI 0.369 1 0.86 

Rain 0.24 0.86 1 

 

 

 

 )ب( در مناطق خشک و خشک نیمه مرطوب NDVI)الف( و شاخص   SPI. شاخص 3شکل 
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 (1331-1331در بازه زمانی ) NDVI. نتایج تغییرات مکانی و زمانی شاخص 4شکل 
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 . 4شکل ادامه 

 

 

 

 (1331-1331در بازه زمانی ) SPI. نتایج تغییرات مکانی و زمانی شاخص 5شکل 
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 . 5شکل ادامه 

 



 ... در یسهیپوش    راتییبر روید تغ یهواشاسا یخشکسسل ریتسث

 

 779 

   یریگجهینت وبحث . 4
 تیاهه یسهی  پوش در مطسلعست  یخشکسسل موضوع

 هسیمستق یهواشاسا یخکشنسسل  یهسشنسخص . دارد یسدیز

 یبسرید  رییظ یهواشنناسانن یهسسننتگسهیا یهسداده یرو از

 در مذهور یهسو در صننورت فقدا  داد شننویدیمحساننب  م

  یتکا لذا. شنند یخواهاد واقع دیما یخشننکسننسل   یپس

 یخشکسسل  یپس در دیما یابزار توایدیم دور از اناج  

 راتیتسث یبرررانندر این مطسلع  برای  .[71] رود شننهسر ب 

اثرات  یسبیننبنن  ارز یسهیننبر پوشننن    یهیعوامنن  اقل

ااجاده  ریحسص  از تصس NDVIبر شنسخص   یخشنکسنسل  

MODIS  شننند پرداخت ( 7931-7931) یدر بنسزه زمسی .

بر  یشنننسخص مبتا نیتریهسربرد جزء NDVI شنننسخص

 یسهیجوامع   در ه  بسشنندیمانناج  از دور  یهسداده

 یسلخشننکسنن یسبیارز و  یپس یبرامتاسوت  میبس اقل مختلف

و  97]  یردمورد ااتاسده قرار  توایدیم مختلف ماسطق در

عالوه بر یهسی  تغییرات پوشنن   NDVIشننسخص  .[93

 ینسهی بن  عبسرت دیگر بیس  هااده تا  خشنننکسنننسلی   

حداهثر  7931ای ه  این شسخص در اس  هستاد ب   وی 

 ب  از میزا  پوشن   یسهی یشنس  داده اات   ه  افزایشنی 

هسی این بوده ه  این حداهثر یسنبت ب  اس   13/1 میزا 

ه  مصسدف بس  رخ داده ااتاسل  ههترین افزای  71دوره 

وا  تمی  .شندیدترین خشکسسلی در این ماطق  بوده اات 

ید بیای روتوا  در پی ازاین شسخص مییتیج   رفت ه  

زیرا تغییرات پوشنن   یسهی خشننکسننسلی ااننتاسده یهود. 

س ه  ب متسثر از مقدار بسرید ی رخ داده در این ماطق  ااننت

هسی بق شنننسخصسه  حسهی از آ  بود ه  در تط [3]یتسیج 

ای و زمیای، شسخص هسی مسهوارهخشکسسلی مبتای بر داده

NDVI    عالوه بر یهسی  وقوع تا  خشنکسسلی در هر ی

هس وقوع تا  را هس ب  طور مجزا در برخی پیکسننن از دوره

یتننسیج  در هر دوره مینسیی و پنسینسیی  زارش هرده اانننت.   

اقلیم تغییرات پوشنن   یسهی یشننس  دهاده آ  ااننت ه  

حوزه تغییرات پوشننن   یسهی آ   مرطوبخشننن  ییه 

این حوزه وضعیت  م خش در اقلیشندید یبوده اات ولی  

و اثرات  روید یزولی داشنننت  اانننتپوشننن   ینسهی آ   

خشنننکسنننسلی این ماطقنن  را از حنند بحرایی خود خننسر  

یهسید و عالوه بر اثر خشنننکسنننسلی، عوام  ادافیکی در می

ه   [71و  19]ه  بس یتسیج  تغییرات پوشننن  تسثیر ذارید

بیس  داشتاد ه  بس توج  ب  حسسس بود  ماسطق خش  و 

ثبست و یسپسیدار آیهس اغلب خشنن  و ههناین حسلت بیییه 

هسی اهولوژی متاسوتی را یشس  در شرایط مختلف، وضعیت

اقلیم خشننن  این ماطق  لنذا   .مطنسبقنت دارد   ،دهاند می

اقلیم خش  شود در حسلی ه  را شسم  میپوشن  ضعیف  

ه  در  بسشنندروید پوشنن   یسهی مثبت می مرطوبییه 

صنننورت تخریب این اراضنننی عواقب زیسنننت محیطی و  

 . یتسیج تحقیقاقتصنسدی بسیسری را ب  دیبس  خواهد داشت 

حسضر یشس  داد ه  وقوع خشکسسلی هواشاسای و شسخص 

NDVI  در  [11] هس وجود دارد ه  بس یتسیجدر تهسمی اننس

پسی  خشنکسنسلی بس ااتاسده از تکای  ااج  از دور در   

در مقیسس زمسیی  SPIه  شننسخص  دداشننتابیس  اصنناهس  

)شسخص  ان  مسه  بیشنترین ارتبسب را بس پوشنن   یسهی  

NDVI)  رابط  ههبستگی بین . داشنت  اات، مطسبقت دارد

یشننس  داد ه  این رابط   SPIو شننسخص  NDVIشننسخص 

یشنننس  داد ه   [73]مثبت و افزایشنننی بوده اانننت ه  

دات لی  بسرید ی بسعث هسه  توخشکسسلی از طریق هسه

ههناین یتسیج این   ردد، مطسبقت دارد.و رشد  یسهس  می

 بیسیگر آ  اات ه  دو اقلیم این حوزهههبستگی در اطح 

 طوبمراقلیم خش  و خش  ییه ب  ترتیب ههبستگی در 

بوده اات ه  این یتسیج بیسیگر مثبت  13/1 و 93/1حدود 

 .بسشنندمی این دو اقلیمبود  و قدرت این رابط  در اننطح 

ه  ماسطق خشنن  و  گر آ  ااننتبیسی [91و  73] مطسلع 

خشن  ب  تغییرات اقلیهی و ایسسیی ب  شدت حسسس  ییه 

بوده و  یسهس  و تولیدات آیهس در این ماسطق ب  شننندت و 

قندرت زینسد تحننت تننسثیر تغییرات محلی و جهننسیی اثرات   

هالس عهندتس  از طرفی دیگر  .بنسشننند اقلیهی محیطی می

در این دو اقلیم خش  و خش  ییه  مرطوب خشنکسسلی  

طبق  خشنکسسلی یسبتس  در  درصند  31 و 33/33  ب  میزا

بیس  داشتاد ه   [93]قرار  رفت  اانت ه  بس یتسیج  یرمس  

یشس   هسی خشنکسنسلی اانتس  خراانس     بررانی شنسخص  
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مورد مطسلع   هسییسننتگسهاهالس خشننکسننسلی ه   دهدمی

خش  بوده و  یحدود تس و یرمس  صنورت  ب  هساغلب انس  

مرطوب ب  یدرت قسب   داًیشد سیخش  و  داًیشد یهسانس  

 ذهر مطسلب ب  توج  بس. دارد مطسبقت ،بسشنندیمشننسهده م

 از ااج  یهسداده از ااتاسده بس ه  سفتیدر توا یم شده

ماسطق خش   یهسستمیاهوا پساخ  یپس ب  توا یم دور

 نیههنا پرداخت یهیاقل راتییتغ ب  یسبت خش ه ییو 

 خشنن ه یی و خشنن  ماسطق ه  داد یشننس  مطسلع  نیا

 لذا ودهب حسسس سریبس یایسسی و یهیاقل راتییتغ ب  یسبت

 و زیسننتیمحیط عواقب یاراضنن نیا بیتخر صننورت در

ایتهس  در .داشننت خواهد دیبس  ب  را یسریبسنن یاقتصننسد

 یهسپوش  و یخشکسسل نیب رابط  ه   رددیم شناهسد یپ

 در دور از اننناج  یهسداده از آمده بدانننت یسهی 

 ازو  .ردی  قرار مطسلع  مورد یفصننل و مسهسی  یهسسسیمق

 یبرداربهره آ  مدت دراز دیتول تیمراتع بر ااننسس فرف

 .شود
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Abstract 

Identification and evaluation of vegetation degradation in arid and semi-arid regions is important. 

Due to the importance of vegetation cover in these areas, the aim of this study was to investigate 

the effect of drought, on vegetation cover of HablehRood watershed. Initially, NDVI index 

obtained from MODIS sensor was used to study vegetation cover and then SPI index based on 

rainfall data of two basins in two arid and semi-humid climates was used for drought assessment 

(2001-2018) using image processing methods. The results showed that during this 18-year period, 

53% of the region had droughts on average. Also, during the period 2001-2003, drought was more 

severe than other periods (2003-2018). In addition, the highest vegetation index occurred in 2005, 

indicating that vegetation was affected by rainfall fluctuations in the region. The correlation 

matrix between the three indices indicated that NDVI had the same correlation with SPI and 

annual rainfall. The results of this correlation in dry and semi-humid climates showed that the 

correlation was 0.38 and 0.25, respectively. These results indicate that this relationship is positive 

and robust in different climates of a region? On the other hand, drought class is mainly located in 

dry and semi-humid climates, with 55.55% and 50% in relatively normal drought class, 

respectively. Based on the above, it can be concluded that using remote sensing data can monitor 

the response of semi-humid and dry arid ecosystems to climate change. The study also showed 

that arid and semi-arid regions are highly susceptible to climate change and human anomalies. 

Therefore, the destruction of these lands will have many environmental and economic 

consequences.
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