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نشريه پژوهشهاي تغييرات آب و هوايي
فصلنامه علمي دانشگاه گلستان
سال اول /شماره مسلسل سوم /پاييز  / 1399صفحات65-76 :

بررسی پیامدهای تغییرات آب و هوایی با تمرکز بر تحلیل فضایی شدت خشکسالی در
استان گلستان با شاخصهای آماری و سنجش از دوری
2

علیاکبر شمسیپور ،*1وحید رودگر صفاری

1دانشیار اقلیمشناسی ،دانشکده جغرافیا ،دانشگاه تهران ،ایران
2کارشناسیارشد آب و هواشناسی ماهوارهای ،گروه جغرافیا ،دانشگاه تهران ،ایران
تاریخ دریافت ۹۹/۰2/2۶ :تاریخ پذیرش۹۹/۰5/۰5 :

چکيده
خشکسالی ،به عنوان یک پدیدۀ پیچیده و زیان باراقلیمی ،فعالیتهای مختلف انسانی و فرایندهای زیستی را تحت تأثییر قأرار
می دهد .واکاوی مکأانی و تأوالی زمأانی و پیﺶبینی آن شأاید نﻘﺶ مﺆیری در کاهﺶ خسارات ناشی از آن در بخﺶهای مختلف
فعأأالیتی و یعیعأأی داشته باشد .در ایﻦ رابطأأه شاخأأ های متنوعی تعریف شده اندکه به نﻈر میرسد ،بأأرآوردهای متﻔاوتی از
خشکسالی داشته باشند .در پژوهﺶ حاضر برای تحلیل فضایی خشکسالی هواشناسی استان گلسأتان بأا بهأرهگیأری از دادههأای
بارش  72ایستگاه بارانسنجی متعلق به سازمان هواشناسی ،بأا دوره آمأاری  4۰سأاله  )1۹71-2۰1۰و بأرای پأایﺶ خشکسأالی
اکولوژیک ،از تصاویر ماهوارهای ) 1۹87 Landsat (TMو  )2۰۰۰و ) )1۹75 Landsat (MSSمورد استﻔاده قرار گرفت .از شاخ
آماری  SPIدر بررسی روند تغییرات زمانی و از شاخ گیاهی  NDVIبرای شناسایی تنﺶهای گیاهی ناشی از خشکسالی استﻔاده
شده و مورد مﻘایسه قرار گرفتند .نتایج دو شاخ مذکور ضرایب همعستگی مناسب و در سطح ایمینان باالی  ۹۹درصد معنأادار
را نشان میدهد .نتایج نشان داد که براساس شاخ  ،SPIسال  2۰۰۰بیشتریﻦ و شدیدتریﻦ خشکسالی را داشته که  42/1درصد
از مساحت استان معادل  8575۰۰هکتار) را شامل میشود و براساس شاخ  ،NDVIبیشتریﻦ تراکم پوشﺶ گیاهی مربوط بأه
سال  1۹75می باشد که مﻘدار آن  2۹/1درصد از مساحت استان معادل  5۹41۰۶هکتار) را شامل میشود .براساس نﻘشأه هأای
نهایی میتوان نتیجه گرفت که محدودههای شمالی و شمال شرق استان بیشتریﻦ خشکسالی را دارا هستند .نگاه کلی به نﻘشههأا،
نﻘﺶ بارز اختالف ارتﻔاع و فاصله از دامنه های شمالی العرز درجهت جنوب بأه شأمال را از هأر دو نﻈأر فراوانأی و شأدت رخأداد
خشکسالیها نشان میدهد.
واژههاي کليدي :خشکسالی ،شاخ

مقدمه

 ،SPIشاخ

 ،NDVIاستان گلستان
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خشکسالی از مخایرات آب وهأوایی اسأت کأه در
یأأول زمأأان خسأأارات زیأأادی بأأه زنأأدگی انسأأان و
زیستبومهای یعیعی وارد میآورد .در واقأ پدیأدهای
اقلیمی است که به صورت دورهای در هر منطﻘأه آب و
هوایی رخ میدهأد .از اینأرو وقأوع خشکسأالی در هأر
منطﻘه به نوع اقلیم منطﻘه بستگی دارد .بهیوریکه در
بعضی از بخﺶهای جهان اگر بارندگی بأه مأدت یأک
هﻔتأأه اتﻔأأاق نیﻔتأأد خشکسأأالی رخ خواهأأد داد در
حأأالیکأأه در بعضأأی دیگأأر از منأأایق جهأأان هماننأأد
نویسنده مسئولshamsipr@ut.ac.ir :

کمربند بیابانی زمیﻦ اگر بارندگی به مدت چندیﻦ مأاه
متوالی هم رخ ندهد ،خشکسالی محسوب نمیشأود .از
بیﻦ متغیرهای اقلیمی ،بارش به عنوان مهمتریﻦ متغیر
تعیأأیﻦ کننأأده شأأرایا خشکسأأالی اسأأت .عمومأأا
خشکسأأالیهأأا در چهأأار گأأروه عمأأده هواشناسأأی،
هیدرولوژی ،کشاورزی و اقتصادی -اجتمأاعی تﻘسأیم
میشوند .انواع خشکسالی ها نسعت به هم تﻘدم و تثخر
معنأاداری دارنأأده بأه مﻔهأأوم دیگأأر رخأداد یأأک نأأوع
خشکسالی مﻘدمهای بر رخداد خشکسأالی نأوع دیگأر
است .بنابر ایﻦ رابطه بیﻦ انواع خشکسالیها میتواند با
لحاظ تأثخیر زمأانی محاسأعه شأود .بأهعنأوان ماأال
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خشکسالی کشأاورزی یکأی از پیامأدهای خشکسأالی
هواشناسی است .بطوریکه با کاهﺶ بارش ،میأاان آب
در دسترس در ریشه گیاه کاهﺶ یافته منجر به رخداد
خشکی و کاهﺶ راندمان محصوالت و مرات مأیشأود.
در خشکسأأأالی هیأأأدرولوژیک ،وضأأأعیت درازمأأأدت
جریان های رودخانهای ،آبهای زیرزمینأی و یأا دیگأر
مناب آب بررسی میشود.
روشهأأای مختلﻔأأی بأأرای تحلیأأل خشکسأأالی و
ارزیابی ایأرات آن در فعالیأتهأای مختلأف انسأانی و
مناب یعیعی بکار گرفته میشأود .روشهأای آمأاری،
همدیدی ،سنجﺶ از دوری ،انواع مأدلهأای فضأایی و
دینأأامیکی و آمأأاری در املأأب مطالعأأات مأأرتعا بأأا
خشکسالی دیده میشود .روشهای آماری برای تحلیل
روند تغییرات در عناصر و متغیرهأای جأوی در بسأتر
زمأأان مأأورد اسأأتﻔاده قأأرار مأأیگیرنأأد و از دادههأأای
سنجﺶ ازدور ،به سعب ایرات خشکسالی در متغیرها و
عوارض سطحی املب با آشکارسأازی تغییأرات ییﻔأی
ایجاد شده در سأطح مأورد اسأتﻔاده قأرار مأیگیرنأد.
پهنأهبنأدی شأاخ هأای خشکسأالی و بأهیأورکلی
پهنهبندی مکانی دورههای خشک و توزی منطﻘهای آن
یکی از ویژگیهای مهمی است که باعأ درك بهتأری
نسعت به پدیده خشکسالی و بررسی دقیقتر ایأرات آن
میشأود انصأاری و داوری .)138۶ ،روشهأای عمأده
پهنهبندی خشکسالیها عموما شامل چهار گروه اصألی
روشهأای درونیأابی  IDW ،Krigingو  RBFو GPI
یعﻘهبندی کرد عیوضأی و مسأاعدی )13۹۰ ،کأه در
ایﻦ بیﻦ تکرار استﻔاده از روش پهنهبندی  IDWبیشتر
بوده استه برای ماأال در پأژوهﺶهأای محمأدیان و
همکأارانه 138۹ه شأاهیان و همکأاران )1388 ،مأورد
توجأأه قأأرار گرفتأأه اسأأت .در چهأ أار دهأأأأه اخیأأأر
سأأأأأنجﺶ از دور ،ابأأأأاار پأأأأأایﺶ خشکسالی را به
صورت وسی و گسأأأأترده فأأأأراهم آورده و مدلهای
پایﺶ خشکسأالی زیأأادی اراﺋأأه شأأده اسأأت کأأه
عموما برپایأه شأاخ هأای گیأاهی و حرارتی سطحی
بخصوص شاخ نرمال شده تغییرات پوشأﺶ گیأاهی
 ،)NDVIدمای سطحی زمیﻦ  ،)LSTریوبت و
بازتأاب در ناحیأه مرﺋأی و مادون قرما اسأت .تصأاویر

ماهوارهای ،کأه دارای پأز زمینأهی رقأومی هسأتند،
قابلیت بکارگیری انواع شاخ ها و معادلههای آماری و
ریاضی و تلﻔیق با دادههای عددی از منأاب مختلأف را
دارند  .)Heim, 2002در حال حاضر تصاویر ماهوارهای
به یور منﻈم و با وضأأأأأو مکانی باال ،از سطح زمیﻦ
تهیه میشوند و قابلیأأأت بکأأأارگیری در پهنأأأههأأأای
گسأأترده در دورههأأای زمأأانی مشأأخ را دارنأأد .از
ماایأأأای اسأأأتﻔاده از سأأأنجﺶ از دور نسأأأعت بأأأه
روشهای آماری میتوان به افاایﺶ نﻘاط نمونهبرداری،
سطح پوشﺶ وسی تر ،تأأأوالی زمانی بأأأأاالتر و هاینه
کمتر اشاره کرد  .)Wilhite, 2000در زمینأه اسأتﻔاده
از شاخ های ماهوارهای و شاخ های هواشناسی بأا
هدف ارزیابی و پایﺶ خشکسالی ،مطالعأات زیأادی در
داخل و خارج از کشور انجام شده است.
برای ردیأابی خشکسأالی بأا اسأتﻔاده از دادههأای
دورسنجی شاخ هأای مختلﻔأی پیشأنهاد شأده کأه
 )Kogan, 1995شأأاخ وضأأعیت دمأأا  )TCIرا بأأا
استﻔاده از بانأدهای حرارتأی  NOAA-AVHRRبأرای
تشأأخی تأأنﺶ گیأأاهی مأأرتعا بأأا دمأأا و همچنأأیﻦ
تأأأنﺶهأأأای ناشأأأی از ریوبأأأتزدگأأأی ،بسأأأا داد
 .)Tucker, 1۹۹۶بأأه نﻘأأل از شمسأأیپأأور ،)138۶
شاخ  NDVIبه دست آمده از دادههای  AVHRRرا
به یور وسیعی برای ارزیابی و پأایﺶ وضأعیت پوشأﺶ
گیأاهی اسأتﻔاده نمأود .در پژوهشأی کأه Jurgen et
 )al.,1998در رابطه با پایﺶ خشکسالی بأا اسأتﻔاده از
شاخ  SPIو شاخ های پوشأﺶ گیأاهی حاصأل از
دادههأأای مأأاهوارهای  NOAA-AVHRRدر ایتالیأأا و
اسپانیا انجام دادند ،نتایج تحﻘیأق آنهأا نشأان داد کأه
شاخ های دورسنجی و هواشناسی میتوانند پایهایأی
برای اخذ جاﺋیات بیشتر ایرات خشکسالی بر تیپهأای
مختلأأف گیأأاهی باشأأند .در مطالعأأاتی کأأه محﻘﻘینأأی
همچأون Wang et al., 2001ه  Peters et al., 2003و
 )Bhuiyan et al., 2006انجام دادند مشخ شأد کأه
بیﻦ دو شاخ  NDVIو  SPIارتعاط معناداری وجأود
دارد .نتایج تحﻘیق ایﻦ پژوهشگران نشان میدهأد کأه
میاان همعستگی ایﻦ دو شاخ با مکان و زمان تغییر
می کند و براساس زمان هأای فصألی و تغییأرات نأوع
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خاك و گیاه است .در ضمﻦ مشخ شد کأه شأاخ
 ،NDVIمتغیری مﻔید بأرای پأایﺶ وضأیعت پوشأﺶ
گیاهی یک منطﻘه اسأت  .)Quiring et al., 2009بأه
بررسأأی رابطأأه بأأیﻦ شأأاخ  VCIو شأأاخ هأأای
هواشناسی پرداختند .نتایج تحﻘیق آنها نشأان داد کأه
ایﻦ شاخ بیشتریأأأﻦ همعستگی را با شاخ  SPIبا
دوره زمانی ۶ماه دارد .بعد از ایﻦ شاخ بیشتریﻦ
همعستأ أگی متعلق به دورههای  3و  ۹ماهأأه شأأاخ
 SPIاست .در اأأأأأیﻦ بررسی مشخ شد که با وجود
اینکه ایﻦ شاخ با هأدف حذف ایرات منطﻘهای آب و
هوایی و پوشﺶ از روی  NDVIبوجود آمأأأأ أده است،
همعستگی آن با شاخ  SPIبه مکان وابسته است.
در ایأأران نیأأا پژوهشأأگرانی بسأأیاری همچأأون
رحیم زاده  ،)1384خواجأه  ،)138۶پرویأا ،)1388
شمسأأیپأأور و همکأأاران  ،)138۹باعﻘیأأده  )13۹۰و
بذرافشأأأان و همکأأأاران  ،)13۹2از شأأأاخ هأأأای
خشکسالی سنجﺶ از دوری و هواشناسی برای ردیابی
خشکسالیهای منایق مختلف کشور اسأتﻔاده کردنأد.
از نتایج تحﻘیﻘات آنها میتوان چنیﻦ استنعاط کرد که
بیﻦ دو شاخ  NDVIو  SPIهمعستگی خوبی نسعت
به دیگر شاخ های سنجﺶ از دوری وجأود دارد .بأه
دلیل انطعاق بیشتر بأا یکأدیگر عملکأرد بهتأری را در
پایﺶ و ارزیابی خشکسالی منایق مختلف دارند.
هأأدف از مطالعأأه ،مﻘایسأأه تأأوان شأأاخ هأأای
خشکسأأالی هواشناسأأی و مأأاهوارهای در تشأأخی و
آشکارسأأازی تغییأأرات رخ داده در خشکسأأالیهأأای
اقلیمی و اکولوژیکی استان گلستان اسأت .در پأژوهﺶ
حاضر از تصاویر ماهواره لندست با وضو مکانی باال در
سأأالهأأای منطعأأق بأأا خشکسأأالی ،نرمأأال و ترسأأالی
هواشناسی استﻔاده شده است.
مواد و روش ها
پژوهﺶ از نﻈأر ماهیأت و روش بأه جهأت معأانی
نﻈری جاء تحﻘیﻘات توصیﻔی به شمار رفته و به جهت
ایر و ارتعأاط از نأوع کأاربردی اسأت .بأر ایأﻦ اسأاس،
مراحل تحﻘیق به شر ذیل می باشد:
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معرفي منطقه موورد مطاععوه  :اسأتان گلسأتان بأا
وسعت  2۰4۶۰.7کیلومتر مربأ  1.33 ،درصأد از کأل
مساحت کشور را به خود اختصاص داده اسأت کأه در
محدوده جغرافیایی  54-5۶درجه یول شأرقی و -38
 3۶درجه عرض شمالی در شأمال شأرقی ایأران واقأ
شده اسأت .از شأمال بأا جمهأوری ترکمنسأتان 2۰5
کیلومتر مرز مشترك دارد که  12۰کیلومتر آن را مأرز
آبی رودخانه اترك تشأکیل مأیدهأد .از لحأاظ وضأ
ناهمواری از جنوب به سمت شمال به ترتیب کوههأای
العرز شرقی أ کوهپایه مخروطافکنه) أ ناحیه جلگهای
و سپز اراضی پست أ بیﻦ گرگانرود و اترك تشأکیل
شده است شکل  .)1موقعیت جغرافیایی و ویژگیهای
توپوگرافی ایﻦ استان سعب شده اسأت کأه از اقلأیم و
پوشﺶ گیاهی متنوعی برخوردار باشد .به گونأهای کأه
نواحی جنأوبی آن از آب و هأوای کوهسأتانی ،نأواحی
مرکای و جنأوب مربأی از آب و هأوای مدیترانأهای و
نواحی شأمالی آن از شأرایا نیمأه خشأک و خشأک
برخأأوردار اسأأت .در زمسأأتانهأأا نیأأا پیشأأروی تأأوده
هواهای سرد شمالی باع کاهﺶ دمای هأوا و ریأاش
باران در جلگه و برف در ارتﻔاعات میگردد .ویژگیهای
اقلیمی آن سعب شده که هرساله خشکسأالیهأای بأه
نسعت شأدیدی در اسأتان ،بأه ویأژه در قسأمتهأای
شمالی و شمال شرق آن رخ دهد که بارش کمتأری را
دریافت میکننأد .همچنأیﻦ مجأاورت ایأﻦ اسأتان بأا
دریای خار و رشته کوههای العرز سأعب شأده کأه بأه
تععیأأت از آب و هأأوا در دامنأأه شأأمالی العأأرز از خأأا
ساحلی دریای خار تا قلل مرتﻔ متناسأب بأا افأاایﺶ
ارتﻔاع پوشأﺶ گیأاهی متنأوعی بأه صأورت نوارهأای
مشخ به وجود آید .از ارتﻔاعات بیﺶ از  15۰۰متأر
تا کوهپایهها پوشیده از جنگألهأای انعأوه پهأﻦ بأر
است .از کوهپایههأا بأه یأرف جلگأه هأم محصأوالت
زراعتی پوشﺶ گیاهی منطﻘه را تشأکیل مأیدهأد .از
حدود شمال گرگانرود تا مرز ترکمنستان قسمتهای
شمالی و شمال شرق استان) پوشأﺶ گیأاهی نیأا بأه
دلیل دوری از مناب ریوبتی نسعت به منایق جنأوبی
و مرکای استان تنکتر میباشد.
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شکل  :1موقعيت استان گلستان و ايستگاههاي بارانسنجي مورد استفاده در پژوهش (منبع :نويسندگان)1393 ،

روشهاي انجام پژوهش
داده هاي مورد اسوتفاده در پوژوهش :در پأژوهﺶ
حاضأأر بأأرای ردیأأابی خشکسأأالیهأأای هواشناسأأی و
اکولوژیک استان گلستان ،از دو نوع داده بهأره گرفتأه
شأأأد .دادههأأأای بارنأأأدگی ایسأأأتگاههأأأای مختلأأأف
باران سنجی در مﻘیاس ماهانأه و دادههأای سأنجﺶ از
دور ،برگرفتأأه از تصأأاویر مأأاهوارهی لندسأأت .بأأرای
شناسأأایی و پهنأأهبنأأدی خشکسأأالی هواشأأناختی از
شاخ استاندارد بارنأدگی  )SPIو از شأاخ نرمأال
شده تغییرات پوشأﺶ گیأاهی  )NDVIبأرای ردیأابی
تأنﺶهأأای گیأأاهی تحأأت تأأثییر خشکسأأالی اسأأتﻔاده
گردید .در ادامأه بأرای آزمأون ارتعأاط آنهأا نتأایج دو
شاخ مورد مﻘایسه قرار گرفتند .به منﻈور ارزیأابی و
پایﺶ خشکسالی استان ،از دادههای بارش  72ایستگاه
بارانسنجی متعلق به سازمان هواشناسی کشور ،در یی
دوره آماری  2۰1۰ -1۹71استﻔاده شد که از اداره کل
هواشناسأأی اسأأتان گلسأأتان اخأأذ گردیأأد .پأأز از
جم آوری دادهها ،مرتأب سأازی و در صأورت نعأود و
جاافتادگی ،بازسازی آنها در محیا نرم افأااری Excel
انجام شد .برای تهیه نﻘشههای مربوط به شاخ ،SPI
از مﻘیاس ساالنه ایﻦ شأاخ اسأتﻔاده شأد .در ادامأه
برای محاسأعه شأاخ  SPIبأرای دوره  4۰سأاله هأر

ایستگاه سینوپتیک از نرم افأاار  DIC1حجأازیزاده و
جویزاده )2۰۰7 ،بهره گرفتأه شأد .تهیأه نﻘشأههأای
پهنهبندی شده شاخ های محاسعه شده از درونیابی
بأأا روش وزنأأی عکأأز فاصأأله  )IDWدر نأأرمافأأاار
 Arc/GIS 10.2استﻔاده گردید.
برای پایﺶ تغییرات فضایی خشکسأالی اکولوژیأک
استان ،از تصاویر سنجنده  TMماهواره  Landsatبرای
سأالهأأای  1۹87و  )2۰۰۰و تصأأاویر سأأنجنده MSS
ماهواره Landsatبرای سال  ،)1۹75قابل دسأترس در
تارنمای  ،Glcfمورد استﻔاده قرار گرفت .علت انتخأاب
تصاویر ماهوارهای مورد اشاره ،قأدرت تﻔکیأک مکأانی
متوسا باندهای موجود در ییفهأای قرمأا و مأادون
قرما نادیک ایﻦ تصاویر و در دسترس بودن آنهأا بأود.
تصاویر مورد استﻔاده دارای شرایا هواشناسی مناسأب
و بدون ابر هستند .واسنجی تصاویر ،تصحیح اتمسﻔری
و تصحیح رادیومتریک از جمله پأیﺶ پأردازش هأایی
بودند که بر روی تمأام تصأاویر انجأام شأد .بأهمنﻈأور
تصحیح رادیومتریک ،مﻘادیر پیکسلهأای هأر کأدام از
تصأاویر خأام بأه رادیأانز 2بأاالی اتمسأﻔر Top of
 )Atmosphereتعدیل شدند و همچنیﻦ مﻘادیر پیکسل
1. Drought Indices Calculater
2. Radiance
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های هر یک از ایأﻦ تصأاویر خأام تعأدیل بأه انعکأاس
باالی اتمسﻔر گردیدند .الزم بأه ذکأر اسأت کأه چأون
تصاویر خام دریافأت شأده از تارنمأای مأذکور از قعأل
برای آنها سیستم مختصات تعریأف شأده بأود ،اعمأال
تصحیح هندسی بر روی ایﻦ تصأاویر الزم نعأود .تمأام
فرایندهای پیﺶ پردازش و پردازش تصاویر مأاهوارهای
و اجرای الگوریتم  NDVIبا اسأتﻔاده از نأرم افاارهأای
 ENVI 4.8و  IDRISI Selvaبه انجام رسید.
برای بأه دسأت آوردن مﻘأادیر دو شأاخ  SPIو
 NDVIاز روش نمونهگیری استﻔاده شده اسأت .بأدیﻦ
منﻈور ،پز از اجأرای الگأوریتم  NDVIدر نأرم افأاار
 ،IDRISI Selvaتصأاویر مربأوط بأه ایأﻦ شأاخ بأه
محأأیا  Arc/GIS10.2فراخأأوانی شأأدند و سأأپز بأأا
استﻔاده از اباار  Sampleاز اباارهای تحلیل فضأایی در
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نرم افاار مذکور ،مﻘادیر ایﻦ شاخ در  72ایستگاه نام
برده در سالهای منتخب ،از الیأههأای متنأا ر  SPIو
 NDVIهر سال استخراج شد .جدول مﻘایسأه بدسأت
آمده از نﻘاط نمونهگیری که در ایﻦ پژوهﺶ  72نﻘطأه
ایستگاهی است ،تحلیأل آمأاری انجأام شأد .در ادامأه
بأأرای آزمأأون ارتعأأاط بأأیﻦ مﻘأأادیر شأأاخ  NDVIو
مﻘادیر شاخ  SPIدر سال های منتخب ،در نرم افاار
اکسل همعستگی پیرسون برقرار شد و نتایج به دسأت
آمد .قابل ذکأر اسأت کأه بأرای کأالس بنأدی شأدت
خشکسالی استان ،با استﻔاده از شاخ  ،NDVIاز نرم
افأأاار  Arc/GIS 10.2اسأأتﻔاده گردیأأد .جأأدول )1
مشخصات تصاویر مأاهواره ای مأورد اسأتﻔاده در ایأﻦ
پژوهﺶ را نشان می دهد.

جدول  :1مشخصات تصاوير ماهوارهاي مورد استفاده در پژوهش
زمان برداشت
تصاویر

باندهای مورد
استﻔاده

قدرت تﻔکیک
ییﻔی

قدرت تﻔکیک
رادیومتریک

قدرت تﻔکیک
مکانی

سنجنده

سال

ماه جوالی
تیر)

2و4

 4باند

7 bit

 8۰متر

MSS

1۹75

ماه جوالی
تیر)

3و4

 7باند

8 bit

 3۰متر

TM

1۹87

ماه جوالی
تیر)

3و4

 7باند

8 bit

 3۰متر

TM

2۰۰۰

شاخصهاي مورد استفاده در پژوهش
اعو ) شوواخص بووارش اسووتاندارد شووده

(:1)SPI

شأأاخ بأأارش اسأأتاندارد  ،)SPIتوسأأا مأأککأأی و
همکاران  )1۹۹3برای تعییﻦ دورههأای خشکسأالی و
ارزیابی شدت آن تدویﻦ شأد .ایأﻦ نمایأه بسأتگی بأه
احتمال بارش برای هأر زمأان و مﻘیأاس دارد و بأرای
بازههای زمانی مختلف  3تا  )48ماهه قابأل محاسأعه
است و میتواند هشدار اولیه رخداد خشکسالی و کمک
بأأه ارزیأأابی شأأدت آن باشأأد .مأأک کأأی و همکأأاران
 )1۹۹3بیان کردند که خشکسالی زمانی رخ میدهأد

1. Standardized Precipitation Index

که نمایه بارش استاندارد منﻔی تأداوم داشأته باشأد و
همچنیﻦ رخداد خشکسأالی زمأانی شأدید اسأت کأه
شأأاخ بأأارش اسأأتاندارد  -1و یأأا کمتأأر باشأأد و در
صورتی که  SPIماعت شود رخداد خشکسالی به پایان
خواهأد رسأید .بنأابرایﻦ هأر رخأداد خشکسأالی یأک
دوره ای دارد که توسأا شأروع و پایأانﺶ و همچنأیﻦ
شدت هر مأاهی کأه رخأداد خشکسأالی در آن تأداوم
داشته است ،تعییﻦ میشأود .حأدود یعﻘأات وضأعیت
ریوبتی براساس ایﻦ شاخ در جدول  )2اراﺋه شأده
است.
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جدول  :2طبقات مختل

خشکساعي براساس شاخص بارش استاندارد شده ()SPI

توصیف وضعیت

رتعه

حدود SPI

ترسالی شدید

3

 2و یا بیشتر

ترسالی متوسا

2

 1.5تا 1.۹۹

ترسالی ضعیف

1

 1تا 1.4۹

نرمال

۰

 -۰.۹۹تا ۰.۹۹

خشکسالی ضعیف

-1

 -1.4۹تا -1

خشکسالی متوسا

-2

 -1.۹۹تا -1.5

خشکسالی شدید

-3

 -2و یا کمتر

ب) شاخص تفاضل نرمال شوده پوشوش گيواهي
( :1)NDVIشأأاخ

يافتههاي پژوهش

 NDVIرا نخسأأتیﻦ بأأار تأأاکر در

اع ) تحليول بوارش اسوتان گلسوتان :بارنأدگی

سال  ،1۹7۹به عنوان شاخصی برای سأالمت پوشأﺶ
گیاهی مطر کرد.
رابطه )1

بأأهعنأأوان مهمتأأریﻦ پأأارامتر اقلیمأأی نتیجأأه حرکأأت
عمومی جو و گردش کلی تودههأای هواسأت .بررسأی
نﻘشه همبأارش اسأتان گلسأتان گویأای تععیأت آن از
ناهمواریهای العرز شرقی استه بطوریکه بأا فاصأله از
ارتﻔاعات به سأمت شأمال و شأمال شأرقی اسأتان از
میاان بارش کاسته میشود.
بیشأأتریﻦ بارنأأدگی متوسأأا سأأاالنه مربأأوط بأأه
ایستگاههای پاسپشته ،نأوده و رامیأان قسأمتهأای
مرکای استان) با بیﺶ از  8۰۰میلیمتر در سال اسأت
و کمتأأریﻦ بارنأأدگی متوسأأا سأأاالنه متعلأأق بأأه
ایستگاه هأای داشألی بأرون ،اینچأه بأرون و تیألآبأاد
محدودههای شمالی و دامنأههأای جنأوبی العأرز) بأا
کمتر از  3۰۰میلی متر در سال اسأت .همچنأیﻦ ایأﻦ
نﻘشه بیانگر ایﻦ نکته است که بیشتریﻦ بارنأدگیهأای
استان در حوزه آبخیا گرگانرود رخ داده و بهتدریج بأه
سمت حوزه آبخیا اترك در شمال استان بأه شأدت از
میاان بارندگیها کاسته مأی شأود .شأکل شأماره )2
نﻘشه درونیابی شده بارندگی متوسا سأاالنه اسأتان را

که در آن  ،P NIRباند مادون قرما نادیأک و ،P R
باند قرما است .شاخ  NDVIپتانسیل گیاهی ،درصد
پوشﺶ سعا گیاهی ،شاخ درصد نأواحی بأر دار و
انعوه های گیأاهی را انعکأاس مأیدهأد .ایأﻦ شأاخ
رایجتریﻦ شاخ پوشﺶ گیاهی است .پوشﺶ گیأاهی
در حالت سالمت ،امواج باند مادون قرما نادیأک را بأه
خوبی منعکز میکند .در ایﻦ شأاخ مﻘأدار عأددی
هر پیکسل بیﻦ  +1و  -1تغییر میکنأد .ایأﻦ شأاخ
برای منایق دارای پوشأﺶ گیأاهی از  ۰/1تنأک) تأا
 ۰/8متراکم) است تنکابایل و همکاران.)2۰۰2 ،
الزم به توضیح است که معادله ایﻦ شاخ در نرم
افاار  IDRISIانجام شد .بدیﻦ منﻈور از بانأدهای  2و4
لندست  MSSبأرای سأال  1۹75و از بانأدهای  3و 4
لندست  TMبرای سالهأای  1۹87و  2۰۰۰اسأتﻔاده
گردید.

1. Normalized difference vegetation index

نشان میدهد.
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شکل  :2نقشه پهنهبندي متوسط ساالنه بارندگي استان گلستان در دوره آماري ( 2010-1971منبع :نويسندگان)1393 ،

شکل  :3فراواني خشکساعي ايستگاه هاي مورد مطاععه (اع  :کل خشکساعي ها
ب :خشکساعي هاي شديد) (منبع :نويسندگان)1393 ،

ب) تحليل فراواني و شدت خشکسواعي اسوتان
گلستان :خشکسالی مخربتریﻦ پدیده اقلیمأی اسأت
که در تمام نواحی اقلیمی اعم از منایق خشک و نیمه

خشک و منایق نیمه مریأوب پدیأد مأیآیأد .اسأتان
گلستان به دلیل شرایا اقلیمی خشک و نیمه خشکی
که دارد ،هر سأاله تحأت تأاییر ایأﻦ پدیأده یعیعأی و
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پیچیده قرار مأیگیأرد .بررسأی نﻘشأههأای فراوانأی و
شدت خشکسالی استان نشان میدهند کأه بیشأتریﻦ
فراوانی خشکسالیها در ایستگاههأای شأمال و شأمال
شرق استان رخ داده و به سمت جنوب و جنوب مأرب
استان از شدت و فراوانی خشکسالیها کاسته میشأود.
بیشتریﻦ ایﻦ مﻘدار متعلق بأه ایسأتگاههأای آشأوراده،
کالله و تیل آباد میباشد .همچنیﻦ بیشأتریﻦ فراوانأی
خشکسالی هأای شأدید در بخأﺶهأای شأمال شأرق
استان مشأاهده مأیشأود کأه ایأﻦ مﻘأدار متعلأق بأه
ایستگاه هوتان میشود .ایﻦ در حالی است که کمتریﻦ
تعداد آن در نواحی مرکای و مربی استان گلسأتان رخ
داده است .شکل  )3الأف) فراوانأی کأل خشکسأالی
های منطﻘه مأورد مطالعأه و ب) فراوانأی خشکسأالی
های شدید را در یول دوره آماری 4۰ 2۰1۰ -1۹71
سال) ،نشان میدهد.
ج) تعيين سالهاي مرطووب ،خشو

و نرموال:

نخست سه سال بهعنوان نماینأده بأا هأدف ارزیأابی و
پایﺶ خشکسالی اسأتان گلسأتان انتخأاب شأدند کأه
ععارت بودند از سالهای  1۹75بهعنوان سال مریوب،
 1۹87بهعنوان سأال نرمأال و  2۰۰۰بأهعنأوان سأال
خشک .سپز بأرای هأر یأک از سأال هأای منتخأب
شاخ های مورد مطالعه شأاخ هأای هواشناسأی و
مأأاهوارهای) محاسأأعه شأأد .در مرحلأأه بعأأد ،ضأأریب
همعستگی بیﻦ ایﻦ دو شاخ  ،برای مﻘایسه توان آنها
در ارزیأأابی خشکسأأالی اسأأتان ،برقأأرار شأأد .پأأز از
مشخ شدن ضریب همعستگی ،مساحت مربأوط بأه
هریک از کالس ها در  Arc/GIS 10.2محاسعه گردید.
د) تحليل همبستگي بوين شواخصهواي  SPIو
 :NDVIجأأدول  )3تحلیأأل همعسأأتگی سأأاده بأأیﻦ
شاخ های  SPIو  NDVIرا در هریأک از سأالهأای
منتخب نشان میدهد .به منﻈور محاسعه و بأه دسأت
آوردن ضریب همعستگی ،پز از اسأتخراج مﻘأادیر دو
شاخ مذکور که به مراحل آن نیأا اشأاره شأد ،ایأﻦ
مﻘادیر به محیا نرمافااری اکسأل فراخوانأده شأدند و
سپز بیﻦ مﻘادیر ایﻦ دو شأاخ بأرای هأر کأدام از
سالهای منتخب ضریب همعستگی پیرسون محاسأعه
شد .مطابق جدول  )3همعستگی بیﻦ هر دو شأاخ

 SPIو  NDVIدر هر سه سأال ماعأت اسأت .در تمأام
سالهای مورد مطالعه شاخ  SPIبا شأاخ NDVI
از ضریب همعستگی تﻘریعا باالیی با یکدیگر برخأوردار
هستند .به یوریکه بیشأتریﻦ همعسأتگی مربأوط بأه
سال  2۰۰۰بیﺶ از  )۰/7و کمتریﻦ ایﻦ مﻘدار مربوط
به سال  1۹75کمتر از  )۰/55میباشد .ایﻦ در حأالی
است که در دیگر تحﻘیﻘات نیا همعستگی خأوبی بأیﻦ
مﻘادیر دو شاخ مذکور مشاهده و ایﻦ شاخ ها بأه
عنوان نمایه مناسب برای استﻔاده در مدل پیﺶ بینأی
خشکسالیها معرفی شدهاند .بنابرایﻦ به نﻈر مأیرسأد
اسأأتﻔاده از ایأأﻦ دو شأأاخ بأأرای پأأایﺶ وضأأعیت
خشکسالیهای استان گلستان کافی باشد.
جدول  :3مقادير ضريب همبستگي بين مقادير کمي
شاخص هاي خشکساعي  SPIو NDVI
(منبع :نويسندگان)1393 ،
ضریب همعستگی

سال مورد نﻈر

۰.55

1۹75

۰.۶۹

1۹87

۰.73

2۰۰۰

همانگونه که ذکر شد در ایﻦ نوشتار ،کأالسبنأدی
شأأاخ هأأای  SPIو  NDVIدر محأأیا نأأرمافأأااری
 Arc/GIS 10.2انجام شد .نﻘشههای مربوط به ایأﻦ دو
شاخ  ،در هر سه سال منتخب بأه  5کأالس تﻘسأیم
گردیدنأأد .در ادامأأه مسأأاحت مربأأوط بأأه هأأر یأأک از
کالسها برای هر دو نمایه در جدول  )4آمأده اسأت.
نکته قابل توجه اینکه در هر سأه سأال مأورد بررسأی
مساحت بیشتری از استان در یعﻘه خشکسالی شأدید
قرار دارد .اما آنچه تﻔاوت سه سال را نشأان مأیدهأده
درصد مساحت زیر پوشﺶ خشکسالی بسأیار شأدید و
درصد پهنههای با شرایا مریوب است که سال 2۰۰۰
با حدود 38درصد سطح زیر پوشﺶ خشکسالی خﻔیف
و مریوب پاییﻦتریﻦ مسأاحت را نسأعت بأه دو سأال
41/8 1۹75درصأأأد) و 42/3 1۹87درصأأأد) نشأأأان
می دهد .همچنیﻦ نﻘشههای خشکسالی بأا اسأتﻔاده از
شاخ  SPIو شاخ  NDVIبه ترتیب در شکلهأای
 )4و  )5نشان داده شده است.
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شکلهای  )4و  )5به ترتیب نمأودار مربأوط بأه
درصد یعﻘأات خشکسأالی بأر اسأاس شأاخ  SPIو
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یعﻘات پوشﺶ گیأاهی بأر اسأاس شأاخ
نشان می دهند.

 NDVIرا

جدول  :4مساحت و درصد طبقات خشکساعي با استفاده از شاخص هاي  SPIو ( NDVIهکتار) (منبع :نويسندگان)1393 ،
SPI

خشکسالی بسیارشدید

خشکسالی شدید

خشکسالی متوسا

میرخشکسالی

خشکسالی خﻔیف

مساحت

درصد

مساحت

درصد

مساحت

درصد

مساحت

درصد

مساحت

درصد

1۹75

2۰1831

۹.۹

541842

2۶.۶

444381

21.8

3۹۰۰4۰

1۹.1

4۶2۹52

22.7

1۹87

35۶72۰

17.5

4۶1۶2۹

22.۶

3۶1424

17.7

4۰7435

2۰.1

453838

22.2

2۰۰۰

33۰۰۶4

1۶.2

52743۶

25.۹

4۰5۶22

1۹.۹

۶313۶5

31.1

14۶55۹

7.2

NDVI

زمیﻦ های بایر

تاالب ها

پوشﺶ گیاهی تنک

پوشﺶ گیاهی
متوسا

پوشﺶ گیاهی متراکم

مساحت

درصد

مساحت

درصد

مساحت

درصد

مساحت

درصد

مساحت

درصد

1۹75

2557

۰.2

12۰۹۶۰۰

5۹.5

2۰77۹5

1۰.3

2237۹1

1۰.۹

37۰315

18.2

1۹87

3411۰

1.۶

12713۶1

۶2.4

34۰4۰۰

1۶.7

2727۰8

13.3

123158

۶.۰5

2۰۰۰

1813۹

۰.۹

8۰1۰12

3۹.4

733424

3۶.۰3

1278۶۹

۶.3

352۰72

17.3

شکل  :4نمودار درصد طبقات خشکساعي بر اساس شاخص ( SPIمنبع :نويسندگان)1393 ،

شکل  :5نمودار درصد طبقات پوشش گياهي بر اساس شاخص ( NDVIمنبع :نويسندگان)1393 ،
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بأا توجأأه بأأه شأکل  ،)۶سأأال  2۰۰۰بیشأأتریﻦ و
شدیدتریﻦ خشکسالیها را داشأته کأه بیشأتر از نأوع
خشکسالی شدید میباشد .در ایﻦ سأال ،قسأمتهأای
شمالی استان با خشکسالیهای شدید و بسأیار شأدید
رو به رو بوده است .به یور کلی محدودههأای شأمالی
استان و شرق دریای خأار در هأر سأه سأال منتخأب
بیشتریﻦ خشکسالی را داشتهاند .در حالیکه بیشأتریﻦ
ترسأأالیهأأا محأأدود بأأه قسأأمتهأأای جنأأوبی اسأأتان
دامنههای شمالی رشته کوه العرز) میشوند.

با توجأه بأه شأکل  ،)7بیشأتریﻦ تأراکم پوشأﺶ
گیاهی مربوط به سال  1۹75میباشد که کمتریﻦ ایأﻦ
مﻘدار به سال  1۹87مربوط میشود .همانطوریکأه در
شکل مالحﻈه میگردد قسمتهای جنأوبی اسأتان در
هر سه سال از پوشﺶ گیاهی متراکمی برخوردارند .در
صورتی که بیشتر قسمتهای شأمالی و مربأی اسأتان
گلستان دارای پوشﺶ گیاهی تنک و بأه بیابأان خأتم
میشوند.

شکل  :6نقشههاي خشکساعي بر اساس روش  SPIدر سال هاي منتخب (منبع :نويسندگان)1393 ،

شکل  :7نقشه هاي خشکساعي بر اساس روش  NDVIدر سال هاي منتخب (منبع :نويسندگان)1393 ،

نتيجهگيري
در ایﻦ پأژوهﺶ ،تأوان یأک شأاخ خشکسأالی
مأأأاهوارهای  )NDVIو یأأأک شأأأاخ خشکسأأأالی

هواشناسی  ،)SPIدر ردیابی و پایﺶ خشکسالی استان
گلستان مورد مﻘایسه قرار گرفت .برای مﻘایسه میأاان
انطعاق بیﻦ مﻘادیر ایﻦ دو شاخ از روش نمونهگیری
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استﻔاده شد و مشخ گردید کأه مﻘأادیر دو شأاخ
 NDVIو شأأاخ  SPIدر هأأر سأأه سأأال منتخأأب از
همعستگی نسعتا باالیی با یکأدیگر برخأوردار هسأتند.
بیشتریﻦ ایﻦ مﻘدار متعلأق بأه سأال  2۰۰۰بأیﺶ از
 )۰/7و کمتریﻦ آن مربأوط بأه سأال  1۹75کمتأر از
 )۰/55میباشد .ایﻦ در حالی است که در پژوهشی که
باعﻘیده و همکاران  ،)13۹۰با استﻔاده از شاخ هأای
 SPIو  NDVIدر تحلیأأل مکأأانی خشکسأأالی اسأأتان
اصﻔهان انجام دادند ،به ایﻦ نتیجأه رسأیدند کأه بأیﻦ
مﻘادیر ایﻦ دو شأاخ ارتعأاط معنأاداری وجأود دارد.
نتایج آنها نشان داد که دو شاخ مذکور میتوانند در
پایﺶ و ارزیأابی خشکسأالی کأارایی مناسأعی داشأته
باشند .همچنیﻦ در مطالعه دیگأری ،پیتأرز و جأی در
سال  2۰۰3رابطه بیﻦ شاخ  SPIو  NDVIرا مأورد
بررسی قرار دادند که بیشتریﻦ همعستگی بیﻦ NDVI

با  SPIسه ماهه مشاهده شد کأه دلیأل ایأﻦ امأر نیأا
فاصله زمانی بأیﻦ رخأداد بأارش و پاسأخ گیأاه اسأت.
پژوهشگران از ایﻦ تحﻘیق نتیجه گرفتنأأأأد که NDVI
میتواند متغیر مﻔیدی برای پایﺶ وضعیت گیاه باشأد.
بنابرایﻦ با توجه به پأژوهﺶهأای انجأام شأده چأه در
داخل کشور و چه در خارج از کشور ،به نﻈر می رسأد
کأأه اسأأتﻔاده از شأأاخ  SPIبأأه عنأأوان نماینأأده
شاخ های خشکسالی هواشناسأی و شأاخ NDVI
به عنوان نماینده شاخ هأای خشکسأالی مأاهوارهای
برای پایﺶ وضعیت ایأﻦ نأوع خشکسأالیهأا مناسأب
باشد .بنابر ایﻦ تحﻘیق ،دو شأاخ خشکسأالی  SPIو
 NDVIبه دلیل انطعاق بیشتر با یکدیگر ،بأرای پأایﺶ
وضعیت خشکسالیهای هواشناسی و ماهوارهای استان
گلستان پیشنهاد میشود.

خشکسالی و ترسالی ،فصلنامه علمأی-پژوهشأی انجمأﻦ
جغرافیای ایران ،شماره .117-132 ،23
 .۶حجازیزاده زهأرا و جأویزاده سأعید .2۰۰7 .نأرمافأاار

منابع
.1

Drought Indices Calculator (DIC), Ver. 1.0 Beta

 .7خواجه ،فایمه .138۶ .پایﺶ خشکسأالی بأا اسأتﻔاده از
شاخ اختالف پوشﺶ گیاهی نرمال شأده  )NDVIدر
استان اصﻔهان ،پایان کارشناسی ارشد ،دانشگاه اصﻔهان.
 .8رحأأیم زاده ،پرینأأاز .1384 .بررسأأی امکأأان اسأأتﻔاده از
تصاویر  NOAA-AVHRRبرای پایﺶ خشکسالی ،پایأان
کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران ،دانشکده محیا زیست.
 .۹رضایی مﻘدم ،محمدحسیﻦ .ولیااده کامران ،خلیله رستم
زاده ،هاشم .رضأایی ،علأی .13۹1 .ارزیأابی کأارایی داده
های سنجنده ی  MODISدر برآورد خشکسالی حوضأه
ی آبخیأأا دریاچأأه ارومیأأه ،جغرافیأأا و پایأأداری محأأیا،
شماره .37-52 ،5
 .1۰شأأاهیان ،رامأأیﻦ .جأأام  ،ععأأدالکریم .آریأأانﻔر ،رامأأیﻦ.
حﻘیﻘت ،مسأعود .و دهﻘأان ،حیأدر .1388 .پهنأهبنأدی
آستانه بحران خشکسالی استان فارس با کاربرد شأاخ
معیار بارش  SPIو  GISمجله مهندسی مناب آب ،شماره
.42-33 ،2
 .11شمسأأیپأأور ،علأأیاکعأأر .138۶ .تحلیأأل خشکسأأالی بأأا
استﻔاده از داده های سأنجﺶ از دور در منطﻘأه کاشأان،
رساله دکتری ،دانشگاه تهران.

.2

.3

.4

.5

انصاری ،حسأیﻦ .و داوری ،کأامران .138۶ .پهنأهبنأدی
دوره خشک با استﻔاده از شاخ بارندگی استاندارد شده
در محیا  ،GISمطالعه موردی :استان خراسان ،پژوهﺶ
های جغرافیایی ،شماره .۹7-1۰8 ،۶۰
باعﻘیده ،محمد .علیجانی ،بهلول .ضیاﺋیان ،پرویأا.138۹ .
بررسأأی امکأأان اسأأتﻔاده از شأأاخ  NDVIدر تحلیأأل
خشکسالی های اسأتان اصأﻔهان ،مطالعأات جغرافیأایی
منایق خشک ،شماره .1-1۶ ،4
بذرافشأان ،جأأواد .ابأراهیم زاده ،سأأجاد .قربأانی ،خلیأأل.
 .13۹2امکان سنجی تشخی تغییرات پوشأﺶ گیأاهی
معتنی بر شاخ های زمینی و مأاهواره ای خشکسأالی
مطالعه مأوردی :اسأتان کرمانشأاه) ،مجلأه هواشناسأی
کشاورزی ،شماره .37-48 ،1
پرویا ،الله .خلﻘی ،محمدرضأا .ولیأااده کأامران ،خلیأل.
 .1388پایﺶ خشکسالی با اسأتﻔاده از شأاخ پوشأﺶ
گیاهی و دمای سطح زمیﻦ حاصل از تصاویر مأاهواره ای
 ،Terra-MODISچهأأأأارمیﻦ کنﻔأأأأرانز سراسأأأأری
آبخیأأاداری و مأأدیریت منأأاب آب و خأأاك ،آذر ،1388
کرمان.1۰73-1۰81 :
جهانعخﺶ اصل ،سعید .ساری صأراف ،بهأروز .خورشأید
دوست ،علی محمد .رسأتم زاده ،هاشأم .1388 .ارزیأابی
تغییرات پوشﺶ گیاهی دشت سراب و تحلیل دو دوره ی
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