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 چکيده

ط نرمال( به کندی آغاز  خشکسالی به عنوان یک پدیده طبیعی، همراه با کمبود رطوبت )نسبت به شرای

هایی که تاکنون برای ارزیابی وضعیت خشکسالی  یابد. از آنجا که اکثر روششده و به آرامی گسترش می

داده اند، شاخص ارائه شده  اساس  بر  را  نموده های خشکسالی  برآورد  نقطه  در یک  ایستگاهی  اند،  های 

از این پدیده خزنده و تدریجی را مدیریت  های ناشی  پژوهشگران به دنبال روشیهایی هستند که خسارت 

برآوردهای منطقه  پایش  کرده و به  ابزاری مفید در  از دور  لذا تکنیک سنجش  از آن دست یابند.  ای 

خشکسالی به شمار می رود. یکی از این روشها استفاده از شاخص حاصل از تصاویر ماهواره ای از جمله  

برای منطقه حوزه    2013ماهواره لندست سپتامبر    می باشد. در این تحقیق از تصویر  VCIشاخص  

نظر  مورد  تاریخ  در  که  داد  نشان  تحقیق  این  نتایج  شد.  استفاده  فارس  استان  در  فیروزآباد  شهری 

هکتار خشکسالی    35665هکتار در خشکسالی شدید،    89خشکسالی بسیار شدید وجود ندارد. میزان  

ر نیز فاقد خشکسالی می باشد. خشکسالی شدید  هکتا  6395هکتار خشکسالی خفیف و    6155متوسط،  

در منطقه شهری، خشکسالی خفیف در اراضی مرتع مشجر و جنگلی، خشکسالی متوسط در اراضی مرتع  

 غیر مشجر و غیر خشکسالی نیز در اراضی کشاورزی قرار دارد. 

 .، خشکسالی، حوزه شهری فیروزآبادVCIتصاویر لندست، شاخص  :يديکل  واژگان
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 و پيشينه پژوهش  مقدمه
تدریج محیط را تسخیر نموده و  صورت بطئی و بهخشکسالی ازجمله مخاطرات طبیعی، با ماهیت آرام و خزنده است که به

ایجاد مجموعه در بخشسبب  اجتماعی  و  اقتصادی  اثرات  از  منابع طبیعی میهای مختلف،بهای  و  گردد.  ویژه بخش کشاورزی 

گردد که این کاهش تحت تأثیر شدت، مدت و وسعت مکانی  ورزی میخشکسالی منجر به کاهش میزان تولید محصوالت کشا

اند به دلیل  خشک واقع گردیدهتنش خشکسالی است. اثرات خشکسالی در کشورهایی مانند ایران که در مناطق خشک و نیمه

از طریق مدیریت  . کاهش اثرات سوء خشکسالی  ]2و1[تواند به بحران تبدیل گرددمحدودیت منابع آب، بیشتر بوده و حتی می

ریزی این پدیده است. با توجه به اینکه  ترین رویکردها در مدیریت و برنامهمنظور مقابله با این چالش اقلیمی از مهمپویا و موثر، به

اطالعات موردنیازبرای ارزیابی و پایش خشکسالی ها در دسترس نیست، کنترل و کاهش اثرات آن، امری دشوار است؛ بنابراین  

و ازنقطه   پایش  سازان  تصمیم  و  ریزان  برنامه  برای  پدیده  این  زمانی  و  مکانی  اهمیت ارزیابی  حائز  بسیار  غذایی،  امنیت  نظر 

. پایش مکانی  ]4و3[های خشکسالی استهای پایش مکانی و زمانی خشکسالی ها، استفاده از شاخصترین روش است.ازجمله مهم

ها است. این  های)غالباً بارندگی( مربوط به آنهای هواشناسی و دادهایستگاههای سنتی، مبتنی بر  و زمانی خشکسالی در روش

ای بودن های بهنگام و نقطهشده، عدم دسترسی به دادههای ثبتهابه دلیل عدم وجود شبکه پراکنش مناسب، نواقص در دادهشیوه 

از دقت مطلوبی برخوردار نیست. فناوری سنجشاطالعات ایستگاه های بسیار مناسب مکانی، زمانی، طیفی و  قابلیتازدور، باها 

های سنتی توانسته در ارزیابی و پایش مکانی و زمانی شدت خشکسالی  رادیومتری از چند دهه گذشته با برطرف کردن نواقص روش

پویایی خشکی را بر مبنای داده های فضایی در استان سیستان   (  1395)کهخاکهن  (.  1395ها، نقش مهمی را ایفا نماید)دماوندی،  

های پوشش گیاهی نرمال شده تفاضلی،  کردند. از طریق اعمال شاخص  ( ارزیابی 2000-2015ساله )  15و بلوچستان را در یک بازه  

استاندارد، ش بارش  و سپس روش   )TCI2 (، شاخص وضعیت دمایی)VCI1(اخص وضعیت گیاهیدمای سطح زمین، شاخص 

نظارتطبقه  گردیدبندی  مشخص  بلوچستان  و  سیستان  استان  خشکی  ارزیابی  روند  تصاویر،  تفاضل  ملک  ]6و5[شده   .

خشکسالی هواشناسی استان یزد را با استفاده از شاخص های گیاهی حاصل از تصاویر ماهواره ای و مدل زنجیره (1392ثابت)

های هواشناسی  ارزیابی کردند. بر اساس نتایج به دست آمده شاخص های سنجش از دوری جایگزین مناسبی برای شاخص  مارکوف

العات مربوط به خشکسالی هستند این در حالی است که تصاویر سنجش از دور دارای مزایای دیگری از جمله تعداد نقاط  در مط

رزیابی  های اشاخص  (  1391رضایی)  .تر هستندنمونه برداری بیشتر، سطح پوشش وسیع تر، قدرت تفکیک زمانی باالتر و هزینه کم

،  VCI  هایبررسی کرد. مقادیر شاخص  غرب ایراندر شمال   MODIS3 خشکسالی کشاورزی را با استفاده از تصاویر سنجنده

 TCI  و VHI4   استخراج و در آخر همبستگی بین این مقادیر با مقادیر شاخصایستگاه در منطقه و برای هر ماه از نتایج    15برای 

 SPI5  محاسبه گردید. با توجه به نتایج، شاخصVCI     و سنجندهMODIS  می توانند جایگزین مناسبی برای شاخص های 

بی از ، که خود ترکیVHI  غرب شاخصهواشناسی در ارزیابی خشکسالی باشند. همچنین نتایج نشان داد که در منطقه شمال 

روشی  VCI های دیگر عمل کرده است. همچنین شاخصباشد، در هر چهار ماه بهتر از شاخصهای گیاهی و دمایی میشاخص

 .  ]7و6[باشدشاخص بسیار مناسبی نمی TCI مناسب و شاخص

پس بر روی  تعیین و س  SIAP( محدوده منطقه مورد مطالعه در ایران را ابتدا با کمک شاخص اقلیمی    1384رحیم زاده )  

را اجرا کردند. نتایج بیانگر وجود همبستگی باال بین مقادیر بارندگی در ایستگاه سینوپتیک    VCIو  NDVIتصاویر، دو شاخص  

  NDVIبه بررسی عملکرد دو شاخص   MODIS( با استفاده از تصاویر سنجنده    1388بود. پرویز و همکاران )   VCIو شاخص  

و  VTCI و سفیدرود پرداختند. نتایج نشان داد که همبستگی زمانی بین شاخص  وضه آبریزدر پایش خشکسالی در ح   VTCIو 

( در تحقیقی به تحلیل خشکسالی ها با شاخص    1389پور و همکاران )  شمسیمی باشد..   بیشتر NDVI بارش نسبت به شاخص

 
1Vegetation Condition Index 
2Temperature Condition Index   
3Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer 
4Vegetation Healthy Index   
5Standardized Precipitation Index   
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نتایج قابل قبول تری را نسبت     NDVIو     VCIهای سنجش از دور در منطقه بیابانی و خشک کاشان پرداختند. شاخص های  

 .  ]8[نشان دادند LST6و  TCI و   VHIبه شاخص های  

یکی از روشهای مناسب در ارزیابی و تحلیل    VCI  فاده از تصاویر ماهواره هایهمان گونه که اشاره شد، مطابق نتایج، است

ای در تحلیل مکانی خشکسالی با استفاده از تصاویر  خشکسالی می باشد. هدف تحقیق حاضر تحلیل و ارزیابی تصاویر ماهواره

 در حوزه شهری فیروزآباد می باشد.     2013در سپتامبر   VCIلندست و شاخص خشکسالی 

 

 مواد و روشها

 منطقه مورد مطالعه 

  624800باشد. منطقه مورد مطالعه بین طول جغرافیایی   منطقه مورد مطالعه حوزه شهری فیروزآباد واقع در استان فارس می

نشان می    ( موقعیت منطقه مورد مطالعه را در ایران1قرار دارد. شکل)  3204812تا    3179091و عرض جغرافیایی    668746تا  

( کاربری اراضی محدوده مورد  2شکل)( مورد استفاده قرار گرفت.  1در این تحقیق تصاویر ماهواره لندست مطابق با جدول)دهد.  

کیلومترمربع( را به خود اختصاص داده است و کاربری پارک    52/287مطالعه را نشان می دهد. کاربری مرتع بیشترین مساحت)

 مربع( را در منطقه مورد مطالعه داراست.کیلومتر  21/0کمترین مساحت)

 شماره ردیف و مسير و تاریخ اخذ تصویر ماهواره لندست حوزه آبخيز فيروزآباد  -(1جدول)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( نقشه موقعيت منطقه مورد مطالعه در ایران)حوزه شهري فيروزآباد( 1شکل ) 

 

 

 

 

 

 

 

 
6Land Surface Temperature   

 تاریخ شمسی  تاریخ ميالدي  نام فریم 

40-162 2013 09 18 92 6 27 
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 ]11و10،9[(2006و همکاران،   7)بویان VCI( طبقه بندي خشکسالی با شاخص 2جدول )

 نشان پژوهش این روی تصاویر، نتایج به صورت نقشه رسم شده است. نتایج بر NDVI و    VCIپس از اعمال شاخص های 

 .است شده هایی با شدت های مختلف روبرو خشکسالی با منطقه موردنظر مذکور های در سال که دهدمی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( نقشه کاربري اراضی حوزه شهري فيروزآباد2شکل)

 
7Bhuiyan 

 VCI وضعيت
 <10 خشکسالی بسیار شدید 

 10-20 خشکسالی شدید 

 20-30 خشکسالی متوسط 

 30-40 خشکسالی خفیف 

 >40 خشکسالیغیر 
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 هاشاخص
از  VCIشاخص   ( طبقه بندی  2بویژه در نواحی غیر همگن نشان می دهد. جدول)  NDVI، تغییر و تحول بارش را بهتر 

 را نشان می دهد. این شاخص بصورت زیر می باشد:   VCIخشکسالی با شاخص 

 

𝑉𝐶𝐼 =
𝑁𝐷𝑉𝐼 − 𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑖𝑛

𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑎𝑥 − 𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑖𝑛
∗ 100 

(1)                                                               

 

VCI  ب و هوا روش پوشش گیاهی  نه تنها پوشش زمین و تغییرات مکانی و زمانی پوشش گیاهی را نشان می دهد، بلکه اثر آ

امکان مقایسه اثر آب و هوا در نواحی با منابع اقتصادی و اکولوژِیکی مختلف را فراهم می کند    VCIرا تعیین می کند. شاخص  

(. بعبارت دیگر این شاخص نوسانات کوتاه مدت که مربوط به آب و هواست را از تغییرات بلند مدت  1998،  8)آن گانای و کوگان 

که مربوط به اکوسیستم است را جدا می کند. مقادیر باالی این شاخص مربوط به شرایط خشکسالی و مقادیر نزدیک به صفر  

 یا شرایط مطلوب شرایط  نشاندهنده باشد، درصد 100 تا 50بین   شاخص این  مقدار شرایط شدید خشکسالی را نشان می هد. اگر

 شود، نزدیک به صفر   VCIاگر  درصد است، خشکسالی وجود دارد و   35باشد. در جاهایی که این شاخص کمتر از  می نرمال باالی

 . ]8و7[(1995، 9است )کوگان  ماه در یک خشکسالی شدید وجود نشاندهنده

NDVI  ( به دست می آید: 2با استفاده از معادله ) 

 

 (2)                                                            

 

R:    باند قرمز وNIR  باشد. شاخص  باند مادون قرمز نزدیک میNDVI  (، درصد   1997گیاهی )تیلت و همکاران   پتانسیل

پوشش   شاخص ترین رایج شاخص این .دهد می  را انعکاس گیاهی های  توده و دار برگ نواحی درصد شاخصپوشش سبزگیاهی  

کند. . مقادیر محدوده  می  منعکس خوبی به را نزدیک قرمز مادون امواج باند سالمت،  در حالت گیاهی پوشش .باشد می  گیاهی 

است. مقادیر باالی این شاخص نشان دهنده ی تراکم پوشش گیاهی می باشد. مقادیر پایین آن     -1+ و1ی این شاخص بین  

 شد تهیه NDVI شاخص تصاویر سال، ابتدا طول در گیاهی پوشش میزان  بیشترین مربوط به خاک  آب و ابر است. برای تعیین

 . ]8و7[است شده به عنوان ماه برگزیده انتخاب   NDVI مقدار معرف با باالترین ماهها، ماه از یک  هر میانگین مقایسه مقدار با و

 

 نتایج 

ماهواره ای، با توجه به شاخص های مناسب،   تصاویر و داده های از  مستخرج  کشاورزی نقشه های خشکسالی از  حاصل نتایج

 .ان نتایج قابل قبول ارائه شده استبه عنو قرار گرفت و یافته های این پژوهش ارزیابی و مقایسه مورد 
در سالهایی که میزان رشد پوشش گیاهی در وضعیت حداکثری و مطلوب خود و  بالعکس، مقدار   NDVIمقدار ماکزیمم  

در شرایط نامطلوب آب وهوایی و خشکسالی که رشد گیاهان با کاهش چشمگیری روبه رو است و همچنین شرایط   NDVIمینمم  

دهد. تغییرات کوتاه مدت آب وهوا نسبت به تغییرات بلندمدت اکوسیستم در  آب وهوایی دروضعیت بهینه خود باشد، رخ می 

دهد. در نتیجه تاثیر پدیده خشکسالی بر روی پوشش  نشان می  NDVIمناطق دارای پوشش گیاهی تاثیر کمتری بر روی تغییرات   

که قادر به شناسایی تاثیرات   VCIقابل شناسایی نمیباشد. بهمین منظور از شاخص    NDVI   گیاهی به راحتی از طریق داده های

قابلیت شنا تنها  نه  این شاخص  استفاده گردید.  میباشد  پوشش گیاهی در منطقه  روی  بر  اکوسیستم  تغییرات تغییر  اثر  سایی 

بلندمدت آب وهوا بر روی پوشش منطقه را دارا است، بلکه قادر به توصیف پوشش سطح زمین و تغییرات زمانی و مکانی آن نیز  

به بیشترین مقدار   NDVIبه صفر درصد نزدیک میشود، نشانگر ماه بسیار خشک است و وقتی که مقدار    VCIباشد. زمانی که  می

فواصل زمانی پی درپی، اشاره به ازدیاد خشکسالی دارد.    رایبVCI یابد. مقادیر کم  ت خشکسالی بهبود می شود، وضعینزدیک می

 
8Unganai and Kogan 
9Kogan 

)/()( RNIRRNIRNDVI +−=
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دهد. همانگونه که مشاهده  نشان می  2013حوزه آبخیز شهری فیروزآباد را در هجدهم سپتامبر   NDVI( میزان تغییرات 3شکل)

دهد. مشاهده  را در تاریخ مورد نظر نشان می  VCI( تغییرات شاخص  4قرار دارد. شکل)  1تا    06/0در بازه    NDVIمی شود مقادیر  

 VCI( اقدام به طبقه بندی مقادیر  2قرار دارد. بعد از آن با توجه به جدول)  100تا    044/0می شود که مقادیر این شاخص در بازه  

ظر خشکسالی بسیار شدید وجود ندارد.  (. با توجه به نتایج بدست آمده در منطقه مورد مطالعه، در تاریخ مورد ن5گردید)شکل  

هکتار نیز فاقد    6395هکتار خشکسالی خفیف و    6155هکتار خشکسالی متوسط،    35665هکتار در خشکسالی شدید،    89میزان  

باشد. خشکسالی شدید در منطقه شهری، خشکسالی خفیف در اراضی مرتع مشجر و جنگلی، خشکسالی متوسط خشکسالی می

 مشجر و در محدوده غیرخشکسالی نیز اراضی کشاورزی قرار می گیرد.  در اراضی مرتع غیر

 

 2013منطقه در هجدهم سپتامبر  NDVIتغييرات  -( 3شکل)
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 2013منطقه در هجدهم سپتامبر   VCIتغييرات   - (4شکل)

 

 2013منطقه در هجدهم سپتامبر  VCIطبقه بندي    -(5شکل)
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 بندي  نتيجه گيري و جمع
اجتماعی   - خشکسالی خطر جدی ناشی از کمبود بارش است که همواره بر روی کشاورزی، محیط زیست و مسایل اقتصادی

های ناشی ازسنجش ازدور مورد ارزیابی و  ی هواشناسی یا کشاورزی با استفاده از شاخصگذارد. اگرچه تاکنون خشکسالتأثیر می

می باشد.    VCIمدیریت قرارگرفته است. یکی از شاخصهای پرکاربرد در زمینه خشکسالی با استفاده از تصاویر ماهواره ای شاخص  

روزآباد استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که  در حوزه شهری فی  2013بدین منظور از تصویر ماهواره ای هجدهم سپتامبر  

هکتار خشکسالی متوسط،   35665هکتار در خشکسالی شدید،    89در تاریخ مورد نظر خشکسالی بسیار شدید وجود ندارد. میزان  

کسالی هکتار نیز فاقد خشکسالی می باشد. نهایتا مشخص گردید که در منطقه شهری خش  6395هکتار خشکسالی خفیف و    6155

شدید، در اراضی مرتع مشجر و جنگلی خشکسالی خفیف، در اراضی مرتع غیر مشجر خشکسالی متوسط و در اراضی کشاورزی  

 نیز خشکسالی وجود ندارد. 
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