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مقدمه
خشکسالی پدیدهای اقلیمی است که بهصورت دورهای و با توجه به شرایط آب و هوایی یک منطقه رخ میدهد .بنابراین،
شناسایی خشکسالی خود یافتهای ارزشمند برای مدیریت منابع آبی مناطقی چون ایران است که بخش اعظم آن را
مناطق خشک و نیمهخشک تشکیل میدهد (شریفان و رحیمی.)2 :1392 ،
برای برآورد خشکسالی یک منطقه روشهای متفاوتی وجود دارد که این روشها نیـاز بـه داشتن دادههای قابل
اطمینان از گذشته دارند .ولی بیدقتی در برداشت دادهها محاسبة خشکسالی را با مشکالتی همچون عدم دقت در زمان
و شدت وقـوع آن مواجه کرده است .بنابراین ،امروزه بـا فراهمشدن امکانات ماهوارهای و تصویربرداریهـای متعدد در
بازههای زمانی متفاوت میتوان خشکسالی را با صرف هزینهها و زمان کمتر و با دقت باالتری اندازهگیری کرد
(علویپناه .)170 :1382 ،امروزه استفاده از سنجش از دور یکی از روشهایی است که برای شناسایی تغییرات پوشش
 نویسندة مسئول ،تلفن09141476125 :

Email: adel50khu@gmail.com
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گیاهی استفاده میشود .این تکنولوژی ،با اندازهگیری تشعشع خاص پوشش گیاهی ،امکان شناخت تغییرات بازتاب ناشی
از خشکسالی را در گیاهان فراهم میکند (بووین و همکاران .)2006 ،دادههای ماهوارهای برای تهیة نقشه و پایش سطح
زمین از طریق ترکیب کاربردی  LSTو  NDVIتفسیر مکانیکیتری ارائه میدهد و این دادهها منبع مهمی برای پـایش
خشکسالیاند (تیان و همکاران .)2016 ،در صورت وجود رطوبت در محصول ،نسـبت  LST/NDVIدر طول زمان
خشکسالی افزایش مییابد ،زیرا شیب منفی نسـبت  LST/NDVIبهدلیل دمای پایین سطح است .در شرایط خشـک و
در زمان رطوبت کمتر خاك درجة حرارت برگهای در حال رشد میتواند شاخص مناسبی برای تنش رطوبتی گیـاه
بهخصوص از زمان ظهور خشکسالی شناخته شود (تانگ .)2013 ،در طول خشکسالی یا شرایط خشک (کمبود رطوبت
خاك) ،افـزایش درجة حرارت برگ نشاندهندة اختالل رطوبت گیاهان قبـل از شروع خشکسالی است (تانگ.)2013 ،
ذکر این نکته الزم است که پاسـخ تـنش درجة حرارت تاج پوشش گیاه ممکن است حتی زمانی که گیاه سبز باشد نیز
رخ دهد ،زیرا بستهشدن روزنهها میتواند به کاهش از دست دادن آب بهوسیلة تعرق و در نتیجه جریان شار حرارتی منجر
شود (کارلسون و همکاران1994 ،؛ کانها و همکاران2015 ،؛ هان و همکاران.)2006 ،
محققان شاخصهای سالمت گیاهان و خشکسالی را براساس نسـبتهای  NDVI-LSTنشان دادهاند؛ از جمله
شاخص سالمت گیاهان ( VHI1کوگان ،)1995 ،شیب( 2نمانی 3و همکاران ،)1992 ،شاخص ذخیرة آب پوشـش گیـاهی

4

(کارلسون و همکاران ،)1994 ،شاخص کسری آب( 5موران و همکاران ،)1994 ،شاخص شرایط دمای گیاهان (وانگ و
همکاران ،)2001 ،شاخص کمبود رطوبت خاك( 6کشاورز و همکاران.)2014 ،
فشایی و همکاران ( )2015در پژوهشی با استفاده از تصاویر سنجندة  MODISبه پهنهبنـدی شـاخص کمبود آب
( )WDIدر محدودة مطالعاتی زیرمجموعة دشت مشهد در سال آبی  1391-1390پرداختند و سپس با استفاده از رابطة
خطی این متغیـر بـا رطوبت خاك انطباق مناسبی را بین این دو متغیر بهدست آوردند که ضریب همبستگی 93درصد بین
شاخص  WDIو رطوبت خاك اندازهگیـریشـده در عمق  5سانتیمتری از سطح خاك تأیید دیگری بر صحت نتایج
بهدستآمده است .سهرابینیا ( )2012تغییرات دمایی را در برابر رطوبت خاك نزدیک سطح زمین در دشت کانتربری در
جنوب نیوزلند بررسی کرد .نتایج نشان داد رابطة مناسبی میان دمای سـطح زمین اندازهگیریشده و رطوبت خاك
بهدستآمده از سنجندة  MODISوجود ندارد و هر چقدر بازههای تصاویر سنجندة  MODISکوتاهتر باشد ضریب
همبستگی بهتری با وضعیت رطوبتی خاك خواهد داشت.
ونگ و همکاران ( )2001مشخص کردند  VTCIبراساس رابطة فضای مثلثی بین  LSTو  NDVIبرای نظارت بر
خشکسالی است .سندهالت و همکاران ( VTCI )2002را برای ارزیابی وضعیت رطوبت خاك توسعه دادند .ون و
همکاران ( )2003از  LSTو  NDVIبهعنوان محصوالت  MODISبرای تولید شاخص درجة حرارت گیاهی ()VTCI
برای نظارت بر خشکسالی در جنوب دشت بزرگ ایاالت متحدة امریکا استفاده کردند .الله و همکاران ( )1390با استفاده
از فناوری سنجش از دور و تصاویر سنجندة  MODISبه ارزیابی خشکسالی هواشناسی حوضة آبریز سفیدرود و استخراج
شاخصهای ،DSI ،NDWI،NDVIو  VTCIپرداختند .نتایج نشان داد شاخص  VTCIدر تعیین شرایط خشکسالی
1. Vegetation Health Index
2. NDVI-LST
3. Nemani
4. Vegetation Supply Water Index
5. Water Deficit Index
6. Soil Wetness Deficit Index
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(زمان واقعی) بهعلت تلفیق خصوصیات حرارتی (دمای سطح زمین) و اطالعات حاصل از بازتاب طیفی (شاخصهای
پوشش گیاهی) در قالب فرمولبندی مناسب میتواند مفیدتر باشد .خالدی و همکاران ( )1395به بررسی ارتباط بین
خشکسالی و شاخص تفاضل نرمالشدة پوشش گیاهی بر منطقة قروه و دهگالن کردستان با استفاده از تصاویر سنجندة
 MODISپرداختند .نتایج نشان داد بهطور کلی مقادیر میانگین شاخص  NDVIدر سالهای  ،2001 ،2000و 2008
پایین است که بهعنوان سالهای نمونة خشکسالی اکولوژیکی تعیین شده بودند .سال  2001کمترین مقدار  NDVIرا
داشت و غیر از مناطق مرکزی ،که زیر کشت آبی بودهاند ،بقیة مناطق تقریباً پوشش گیاهی خود را از دست دادهاند.
نگارندگان در این تحقیق برآناند که با استفاده از دادههای ماهوارهای سنجش از راه دور رابطة فضایی بین  NDVI-Tsو
 NDVIرا بررسی کند تا براساس دادههای ماهوارهای شاخصهای ( VTCI1شاخص شرایط درجة حرارت پوششگیاهی) و ( WDI2شاخص کسری آب) را که قادر به شناسایی تنش خشکی در مقیاس منطقهایاند بررسی کنند و زمان وقوع
خشکسالی کشاورزی را استخراج نمایند .شاخص  ،VTCIکه شامل شاخص  NDVI3و  LST 4میشود ،برای پایش دمای
سطح پوشش گیاهی در منطقه مناسب است .همچنین ،شاخص کسری آب ( )WDIنیز یک معیار بسیار مهم ماهوارهای برای
پایش شرایط رطوبت خاك است که وابسته به  NDVIو اختالف درجة حرارت  TS -Taاست (پاریدا.)2006 ،

مﻌﺮﻓﯽمنطقةموردمطﺎلﻌه
حوضة سیمینهرود از زیرحوضههای دریاچة ارومیه است که در موقعیت جغرافیایی '  45ْ 32تا '  46ْ 24طول شرقی و ' 10
ْ 36تا '  37ْ 03عرض شمالی ،با وسعتی معادل  3900کیلومتر مربع ،در غرب زیرحوضة زرینهرود و شرق زیرحوضة جنوب
دریاچة ارومیه قرار گرفته و رودخانة اصلی آن سیمینهرود است (شکل  .)1این رود از دامنههای شمالی کوههای دوسر،
خسرو ،نیستان ،ابراهیم جالل ،و مامسوار سرچشمه میگیرد و پس از دریافت شاخههای متعدد در مسیر خود ،که در امتداد
جنوب به شمال است ،از غرب بوکان عبور میکند و در جنوب غربی میاندوآب در نواحی ساحلی دریاچه پخش میشود.
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ﺷکل.1حوضة
1. Vegetation temperature condition index
2. Water deficit index
3. Normalized difference condition index
4. Land surface temperature

ﻫﺶﻫﺎيﺟﻐﺮاﻓﯿﺎيﻃﺒﯿﻌﯽ،دورة،52ﺷﻤﺎرة،3پﺎیﯿز1399
پژو 

 398

دادهﻫﺎورو ﻫﺎ

در این پژوهش ،از دادههای سنجندة  MODISمستقر بر ماهوارة  Terraاستفاده شد .در این تصاویر ،از محصوالت
ترکیبی هشتروزة دمای سطح زمین با قدرت تفکیکی یک کیلومتر و هشتروزة بازتاب سطح با قدرت تفکیکی  250متر
در بازة زمانی ( 2005لغایت  )2008در پنج ماه متوالی ژوئن تا اکتبر استفاده شد .برای استخراج نتایج از روش رگرسیون
خطی استفاده شد .همچنین ،در این تحقیق از  ENVI5.1و  ARC GIS10.5برای تجزیه و تحلیل استفاده شد.
دو محصول مورد استفاده از سنجندة مادیس در این پژوهش برای استخراج تصاویر  LSTو  NDVIعبارتاند از:
)1. MODIS/Terra Land Surface Temperature (LST
)2. MODIS/Terra Surface Reflectance (NDVI

پس از دانلود این تصاویر ،پیشپردازشهایی مانند تبدیل تصاویر به مقیاس مربوطه ،برش آنها براساس محدودة
منطقة مورد مطالعه ،محاسبة  Raster Calculatorآنها ،و استخراج و محاسبة شاخصهای  ،VTCI ،NDVIو WDI

انجام شد.
شاخص ( VTCIمعادلة  )1بهطور فیزیکی بهصورت نسبت تفاوت دما بین پیکسلها تعریف میشود VTCI .یک
شاخص بیبعد است و از صفر تا یک متفاوت است .روند این شاخص در نتیجة مدلسازی انرژی و انتقال ماده بین جو و
سطح زمین است .دامنة مقادیر شاخص  VTCIبین صفر تا یک است که مقادیر پایین شاخص  VTCIمبین احتماالت
باالی خشکسالی است.
LSTNDVIimax  LSTNDVIi
LSTNDVIimax  LSTNDVImin

()1
NDVI Min

 LSTو 

NDVI .Max

VTCI 

 LSTبهترتیب محدودههای حداکثر و حداقل دمای سطح زمین با مقادیر NDVI

یکسان در منطقة مورد مطالعه است.
NDVI

 LSTدمای سطح زمین هر پیکسل با شاخص پوشش گیاهی  NDVIضرائب مربوط به معادالت باال را

میتوان از ترسیم نمودار دمای سطح زمین در برابر شاخص  NDVIبهدست آورد .در صورتی که منطقة مورد مطالعه به
اندازة کافی بزرگ باشد تا دامنة وسیعی از  NDVIو شرایط رطوبتی سطح را شامل شود.
دمای سطح زمین ( )LSTیکی از پارامترهای کلیدی در فیزیک فرایندهای سطح زمین در مقیاسهای منطقهای و
جهانی است که ترکیبی از نتایج حاصل از همة فعل و انفعاالت سطح جو و شار انرژی بین هوا و زمین است (منستین،
 .)1987گسیلندگی انرژی سطح میتواند در تفکیک پوشش گیاهی کهنه نیز استفاده شود (فرنچ و همکاران.)2000 ،
 LSTرا همچنین میتوان برای نظارت بر خشکسالی و سطح برآورد رطوبت خاك استفاده کرد (فلدهاك و همکاران،
 .)1996در مطالعهای از دمای تاج ( Tcبا اندازهگیری دماسنج مادون قرمز) منهای دمای هوا  Taبهعنوان شاخص
وضعیت آب محصول استفاده شد .پژوهشگران آن را تفاوت  Tc-Taدر «تنش-درجه-روز» نامیدند و این پارامتر مربوط
به عملکرد و نیاز آب در محصول است (ایدسو و همکاران .)1981 ،در تحقیقی دیگر شاخص کسری آب ( )WDIبرای
محاسبات نرخ تبخیر و تعرق بهکار برده شد (موران و همکاران .)1994 ،معادلة محاسبة شاخص کمبود آب به شرح ذیل
است.
()2

ET
 LST min  LST
a min NDVI  b min LST


)ETm  LST min  LSTmax (a min  a max) NDVI  (b min  b max

WDI  1 
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ﺷکل.2کﻤﺒودآب()WDI

مدل ذوزنقه (شکل  )2تلفیقی از شاخص دورسنجی پوشش گیاهی و تفاضل دادههای دمای سطح زمین با دمای
هواست .شاخص پوشش گیاهی  NDVIدر لبههای چپ و راست ذوزنقه قرار میگیرد؛ بهطوریکه اعداد  1و  3برای بیان
شرایط رطوبت خاك و آب کافی در دسترس محصول است و اعداد  2و  4در ذوزنقه برای بیان خشکی خاك و میزان
شدت تبخیر بالقوة آب مصرفی و تنش محصول است (الکوئت و همکاران.)2004 ،
شاخص  VTCIبراساس یک فضای مثلثی  NDVI-TSسادهشده استوار است (شکل  )3که در آن «لبة سرد»
(شرایط بدون استرس آبی) را یک خط درنظر میگیریم که کمترین دما را در محور ( NDVIمحور )Xدارد و «لبة گرم»
(شرایط عدم دسترسی به آب) را بهعنوان یک ارتباط منفی با  NDVIتفسیر میکنیم .اسکتر پالت دوبُعدی NDVI ،و
 LSTبا استفاده از نرمافزار  ENVIو پیرو مفهومی که از  VTCIارائه شد ساخته شده است ،که در آن ایزوالینها
(تصاویر مجزا از هم) میتواند در قالب یک مثلث ترسیم شود.

ﺷکل.3ﻓضﺎيمثلثﯽﺷﺎخصVTCI

حد باالی این مثلث نشاندهندة  LST NDVI maxاست؛ یعنی جایی که ذخیرة آب محدود است و حد پایین آن
نشاندهندة  LST NDVI minاست؛ یعنی جایی که هیچ محدودیت آبی وجود ندارد .ضرایب ' a, b, a', bرا میتوان از روی
نمودار پراکندگی برآورد کرد .در معادلة ضرایب ' a, aعرض محور مختصات است و ضرایب ' b, bشیب لبة گرم و سرد است.
لبههای خشک و مرطوب از طریق رگرسیون خطی برآورد شدهاند .براساس فضای  NDVI-TSبهدستآمده VTCI ،برای هر
پیکسل ،به غیر از پیکسلهای مربوط به محدودة اصلی آب ،با استفاده از  band mathدر نرمافزار  ENVIمحاسبه شده است.
 WDIرا بیشتر میتوان تحت عنوان خط مرطوب یا  ETRحداکثر برابر با  ΔLSTNDVI minو خط خشک یا خط
 ETRحداقل برابر با  ΔLSTNDVI maxنشان داد .در این پژوهش از قسمت قرمزرنگ معادله برای محاسبة شاخص WDI
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استفاده شد .نمودار پراکندگی این شاخص پس از تفاضل دمای سطح تصاویر ماهواره از دمای هوای محیط ایستگاههای
سینوپتیک سیمینهرود بهصورت نمونه در زیر آمده است (شکل .)4
 WDIبا استفاده از معادلة فوق و خطوط ترسیمشده مبتنی بر تفسیر فضای سادهشدة  NDVI- Tمحاسبه میشود
که در آن «خط مرطوب یا حداکثر ( »ETRشرایط بدون تنش آب) بهعنوان یک خط با داشتن کمترین تفاوت دمایی در
محور ( NDVIمحور  )Xو «خط خشک یا حداقل ( »ETRشرایط بدون آب در دسترس) با داشتن یک همبستگی منفی
با  NDVIتوصیف میشود .در این تحقیق خطوط خشک و مرطوب با روش رگرسیون خطی برآورد شدند .براساس
فضای  NDVI- Tبهدستآمده ،شاخص  WDIبرای هر پیکسل محاسبه شده است ،بهجز پیکسلهای مربوط به پهنة
آب که با استفاده از  band mathدر نرمافزار  ENVIمحاسبه شده است.

ﺷکل.4پﺮاکندگﯽ()WDIبﺮاسﺎمﻓضﺎيمثلثﯽ NDVI- T

یﺎﻓتهﻫﺎيپژوﻫﺶ

شاخص شرایط دمایی پوشش گیاهی ( )VTCIبراساس رابطة فضای مثلثی  NDVI-TSمحاسبه شده است .نمودار
دوبُعدی رابطة پراکندگی بین پیکسلها را نشان میدهد .پیکسلهای لبة گرم و سرد بهعنوان معادلة خطی رگرسیون
برای محاسبة  VTCIبا استفاده از نرمافزار  ENVIبهصورت دادههای ریاضی استخراج شدهاند ،که در آن دمای سطح
زمین ( )LSTو تصاویر شاخص  NDVIبهعنوان یک پارامتر ورودی برای معادالت  VTCIاستفاده شده است (شکل .)5

آبﺮیزسﯿﻤﯿنهرود()2008-2005

ﺷکل.5لﺒةگﺮموسﺮدازرابطةﻓضﺎیﯽNDVI-TSروزژولﯿوسﯽ153درحوضة
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در سراسر این سالها مشاهده میشود که شیب برای لبة گرم منفی است و این نشان میدهد که تراکم پوشش گیاهی
نسبت به دمای سطح زمین بیشتر بوده و دما را تعدیل کرده است؛ درحالیکه برای لبة سرد بهصورت جزئی منفی یا تغییر
محسوسی ندارد .شیب لبة گرم نشان میدهد هنگامی که مقدار  NDVIبرای هر فاصلة زمانی افزایش مییابد دمای حداکثر
کاهش مییابد .شیب در لبة سرد نشان میدهد هنگامی که مقدار  NDVIافزایش مییابد ،دمای حداقل در بیشتر سالهای
مورد مطالعه اندکی کاهش مییابد بهجز سال  2007که شیب لبة سرد روند افزایشی داشته است (شکل .)5
مقدار کمتر  VTCIوضعیت تنش را مشخص میکند .درحالیکه مقدار باالی آن نشاندهندة شرایط مطلوب در
منطقه است .بازة زمانی مورد مطالعه نشان میدهد سالهای  2005تا  2006در منطقة مورد مطالعه مقدار VTCI

بیشتری نسبت به سالهای  2007تا  2008دارند؛ یعنی مقدار تنش کمتری دارند .مقدار پایین  VTCIتمایل به تنش دارد
و مقدار باالی آن نشاندهندة شرایط مطلوب است .مقدار  VTCIپایین نسبت به مقدار باالتر آن در نقشههای
بهدستآمده کمتر دیده میشود که کامالً وضعیت نسبی مساعد تنش خشکی را در کل منطقة مورد مطالعه بیان میکند.
بهطور کلی ،سیمینة سفلی یعنی باالدست شهرستان بوکان و تا حدودی دشت حاجیآباد میاندوآب مناطقی هستند که در
طی سالهای  2005تا  2007شرایط تنش رطوبت کمتری را نشان میدهند .این مناطق یعنی سیمینهرود سفلی (بین
میاندوآب و بوکان)  VTCIپایینتری نسبت به مناطق سیمینهرود وسطی (بین مهاباد و بوکان) و سیمینهرود علیا (بین
بوکان و سقز) نشان میدهند .مناطق شمالیتر با مقدار باالی  VTCIدارای تنش رطوبتی کمتر هستند و شرایط مطلوبی
دارند VTCI .باالتر این مناطق بهدلیل داشتن امکانات آبیاری است که پوشش گیاهی تمایل به تنش رطوبت ندارد.
عالوه بر این ،بخشهای زیادی از میاندوآب غربی پوشیده از باغات میوه و مزارعی است که با چاه آبیاری میشوند.
برای استخراج نتایج شاخص  ،WDIنخست دادههای ایستگاههای سینوپتیک منطقه (بوکان ،مهاباد ،میاندوآب ،و
سقز) استخراج و به روش کریجینگ درونیابی شد که نتایج آن بیانگر کاهش تدریجی بارش و افزایش ملموس دمای
حداکثر و باالخص دمای حداقل و فزونی میزان تبخیر و تعرق با وجود تغییرات بسیار اندك در ساعات آفتابی است و
بهخوبی نشان میدهد که در سالهای مورد مطالعه رطوبت خاك کاهش یافته و میزان تنش پوشش گیاهی افزایش یافته
است (نبیزاده بلخکانلو .)1397 ،اشکال و دادههای این تحلیل در فایل پیوست مقاله آمده است .در ادامه از تفاضل
تصاویر  TSماهواره و  Taدرونیابیشدة ایستگاههای سینوپتیک منطقه  ΔTبهدست آمد .در ادامه نمودارهای پراکندگی
خط مرطوب و خط خشک در نرمافزار  EXCLترسیم شد (شکل .)6

حوضةآبﺮیزسﯿﻤﯿنهرود()2008-2005

ﺷکل.6لﺒةخشکومﺮﻃوبازرابطةﻓضﺎیﯽNDVI-ΔTSروزژولﯿوسﯽ153در
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شیب بهدستآمده از رابطة فضایی  NDVI-ΔTSبرای خط خشک منفی است؛ درحالیکه شیب بهدستآمده برای
خط مرطوب مثبت و در بقیة سالها تغییر محسوسی نداشته است .شیب منفی نشان میدهد  ΔT Maxبا افزایش
شاخص  NDVIکاهش مییابد و شیب مثبت نشان میدهد که  ΔT Minبا افزایش شاخص  NDVIافزایش مییابد.

سﯿﻤﯿنهرود

سﺎلﻫﺎي2005تﺎ2007دمﺎيسطحزمﯿن()LSTحوضة
ﺷکل.7تصﺎویﺮروزژولﯿوسﯽ 153

سﯿﻤﯿنهرود

سﺎلﻫﺎي2005تﺎ2007بﺎزتﺎبسطحزمﯿن()NDVIحوضة
ﺷکل.8تصﺎویﺮروزژولﯿوسﯽ 153

با توجه به شکلهای  7و  ،8میتوان نتیجه گرفت بین تراکم پوشش گیاهی و دمای سطح استخراجشده از تصاویر
ماهوارهای رابطة عکس و همبستگی منفی وجود دارد؛ یعنی در جاهایی که پوشش گیاهی بیشتر است دمای کمتری را
مشاهده میکنیم .بیشترین دما با مقدار  44/02درجة سانتیگراد در سال  2006و بیشترین تراکم پوشش گیاهی با مقدار
 0/82در سال  2007مشاهده میشود.
مساحت زمینهای کشاورزی در منطقة مورد مطالعه با پوشاندن ویژگیهای دیگر طبقهبندی استخراج شده است و
براساس مقدار آستانة  VTCIطبقات مختلف خشکسالی یعنی تنش کم ،تنش متوسط ،و تنش شدید فقط برای روزهای
ژولیوسی بحرانی ( )153در هر سال محاسبه شده است.
پراکنش دمای سطح در طول سالهای مورد مطالعه نشان میدهد بیشترین میزان مساحت تحت تنش شدید مربوط
به سالهای  2007و  2008بهترتیب به میزان  182102و  184101کیلومتر مربع است (شکل  9و .)11
تغییرات زمانی ماه ژوئن (روز ژولیوسی  )153تا ماه اکتبر (روز ژولیوسی  )281نشان میدهد مقدار  VTCIیعنی
شرایط دمای سطح پوشش گیاهی بهتدریج کاهش یافته است .دلیل آن کاهش تراکم پوشش گیاهی از ژوئن تا اکتبر
است (شکل .)10
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ﺷکل.9

سﯿﻤﯿنهرود

ﺷکل.10منحنﯽتﻐﯿﯿﺮاتزمﺎنﯽﺷﺎخصVTCIبﺮايروزﻫﺎيژولﯿوسﯽ()2008-2005درحوضة
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الگوی فضایی  WDIنیز در حوضة آبریز سیمینهرود از حوضة اصلی دریاچة ارومیه برای روز ژولیوسی  153در طول
سال  2005تا  2008بررسی شد (شکل  .)12مقدار کمتر  WDIنشاندهندة شرایط مطلوب است و درحالیکه مقدار باالتر
 VTCIنشاندهندة شرایط مطلوب در آن منطقه است و دامنة این شاخص درست نقطة مقابل شاخص  VTCIاست.

آبﺮیزسﯿﻤﯿنهرود

ﺷکل.12ﺷﺮایطتنﺶرﻃوبتﯽدرسﺎل2005تﺎ2008بﺮاسﺎمﺷﺎخص WDIدرحوضة

پراکنش شرایط رطوبتی سطح در طی سالهای مورد مطالعه نشان میدهد بیشترین میزان مساحت تحت تنش شدید
رطوبتی مربوط به سالهای  2007و  2008بهترتیب به میزان  170508و  172908کیلومتر مربع است (شکل .)12
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ﺷکل.13منطقةکشﺎورزيدرﺷﺮایطتنﺶخشکﯽWDIدرروزژولﯿوسﯽ153بﺮحسبدرید



20

بﺮرسﯽاثﺮاتخشکسﺎلﯽکشﺎورزيبﺮتﺮاکمپوﺷﺶگﯿﺎﻫﯽبﺎاستفﺎدهازسنجﺶازدور...


 405

با توجه به نقشههای بهدستآمده از شاخص  ،WDIمیتوان مشاهده کرد در طی سالهای  2006تا  2008الگوی
مکانی  WDIشبیه به شاخص  VTCIاست .با اینکه الگوهای فضایی هر دو شاخص مشابهاند ،شاخص  WDIطبقة
متمایزی از این وضعیت را ارائه میدهد .در کل حوضة آبریز سیمینهرود شرایط تنش رطوبتی در سال  2005شدید ولی از
سال  2006تا  2008بهتدریج بیشتر شده است .در سیمینة وسطی و نیز بخشی ازسیمینة علیا مقدار  WDIباالست و این
نشان میدهد که سراسر نواحی بین بوکان و مهاباد در معرض ابتال به تنش رطوبتی قرار دارند .مناطق شمالی بوکان
شامل منطقة سیمینة سفلی و دشت حاجیآباد میاندوآب شرایط نسبتاً مطلوبی را نشان میدهند و در مقابل در سال 2008
کلیة نواحی سیمینة وسطی مانند آختاچی شرقی ،غربی ،و شمالی مقدار  WDIباالتری را نشان میدهد که شبیه به
شرایط شاخص  VTCIدر  2008است .برای مناطق جنوبیتر حوضة سیمینه مانند نواحی ایل گورك و کانی بازار مقدار
 WDIنسبت به سالهای  2005تا  2007پایینتر است.

نتﯿجهگﯿﺮيوپﯿشنهﺎدﻫﺎ

مساحت زمینهای کشاورزی در منطقة مورد مطالعه با پوشاندن ویژگیهای دیگر طبقهبندی استخراج شده است و
براساس مقدار آستانة  VTCIطبقات مختلف خشکسالی یعنی تنش کم ،تنش متوسط ،و تنش شدید فقط برای روزهای
ژولیوسی بحرانی ( )153در هر سال محاسبه شده است.
نتایج بهدستآمده نشان میدهد بهطور کلی حوضة آبریز سیمینهرود در طی سالهای  2005و  2006تنش خشکی
(شدت خشکسالی) کمتری داشته است .بیشترین تنش خشکی در سالهای  2007و  2008دیده میشود؛ بهطوریکه با
احتساب تنش متوسط و شدید در بیش از 80درصد از زمینهای کشاورزی منطقه تنش خشکی روی داده است .تغییرات
زمانی (مدت خشکسالی) نیز در مناطق کشاورزی در معرض تنش خشکی مشاهده شده که بهصورت نمودار میلهای رسم
شده است.
در طی سال  2008تنش خشکی از روز ژولیوسی  153تا  281جهتی افزایشی داشته است و در مقایسه با سالهای
دیگر بیشترین منطقة تحت تنش خشکی را دربر میگیرد .در  2006خشکسالی منطقة تنش خشکی از روز ژولیوسی
 153تا  217افزایش داشته ،سپس تا روز ژولیوسی  281کاهش یافته است .در سال  2007منطقة تنش خشکی در روز
ژولیوسی  153نسبت به بقیة روزها یعنی  185تا  281بیشتر است و در روز  153سال  2007باالترین تنش خشکی نسبت
به بقیة سالها مشاهده میشود .البته ،تنش خشکی منطقه در  2005تا  2007از روز ژولیوسی  153تا  185کمتر بوده و
سپس روند افزایشی داشته است .بهطور کلی ،مشاهده میشود روز ژولیوسی  281بیشترین درصد از منطقه تحت تنش را
در همة سالها نشان میدهد .روز ژولیوسی بحرانی  217نتیجة بهتری از طبقات مختلف خشکسالی در منطقه را
بهصورت درصدی توصیف میکند و نشان میدهد منطقة کشاورزی متأثر از خشکسالی در طول  2005و  2006کمتر
بوده؛ درحالیکه در طی سالهای  2007و  2008بیشتر تحت تنش بوده است.
تجزیه و تحلیل کلی نشان میدهد اندازه و وسعت تنش هم براساس شاخص  VTCIو همچنین شاخص  WDIاز
شرایط مطلوب به شرایط تنش مشابه است و نشان میدهد که بهطور کلی در سالهای  2005تا  2007تنش رطوبتی در
منطقة مورد مطالعه بهتدریج بیشتر شده و در سال  2008شرایط تنش به اوج رسیده است.
توصیههای زیر برای ارتقای روششناسی در این مطالعه بهعنوان ابزار مؤثر پایش خشکسالی به شرح زیر پیشنهاد
میشود:
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 .1رویکرد ماهواره اطالعات فضایی باالیی از تنش خشکی بهویژه در پایش خشکسالی کشاورزی ارائه میدهد .در
شناسایی مقدار آستانة شاخص VTCIو  WDIنیاز به تحقیق بیشتر در رابطه با کشاورزی دیم و زراعت آبی برای پایش
خشکسالی کشاورزی است .برای تحقیق بیشتر ،نیاز به مطالعة دقیق در بخش کشاورزی دیم و آبی بهطور جداگانه با
رویکردهای اعتبارسنجی مناسب است.
 .2با توجه به فقدان دستگاههای رطوبتسنج عمق خاك در مناطق دیم کشور ،مطالعة رطوبت الیة پایینی خاكها
فعالیتهای پژوهشی با مانع مواجه میشود .تصاویر ماهواره هم محدودیتهایی دارند .بنابراین ،در پژوهشهای آینده
برای حصول نتیجهای بهتر در مناطق دیم نیاز به رفع این مشکل است.
 .3ابرها در تصاویر ماهوارهای در شفافیت نتیجه تأثیر منفی میگذارند .بنابراین ،پیش از هر گونه تحقیق باید دقیقاً
شناسایی شوند .موانع ابری در تصاویر ترکیبی شانزدهروزة  STو  NDVIبه کاهش دقت و صحت نتایج برای پایش
خشکسالی منجر میشوند .مهم است که استادان ارجمند و پژوهشگران گرامی بدانند مشاهدات ماهوارهای آذربایجان
غربی در نیمة اول فصل بهار بهویژه ماههای فروردین و اردیبهشت نامناسب است و با موانع ابری مواجه است .بنابراین،
برای رصد مراحل رشد پوشش گیاهی دامنة ماهوارهای زیادی برای غلبه بر این مشکل الزم است.
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