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  ...ها و  هاي بحراني و اثر آن بر جنگل  با خشکساليهاي ه                          تعيين منطق  ۲۱۲

 

  مقدمه

د کننده ي و تهدي منفيها به عنوان عامل ي خشکسالرخداد
 است و بدون شک، ي بشر امروزهاي  از دغدغهيکيهمچنان 
 وابسته يآنها به نزوالت آسمان زيستها و مراتع که   جنگل

ر يب پذيار آسيد بسي شديها ياست در مقابل خشکسال
 رخداد از نظر ي بحرانمناطقلذا شناخت . خواهند بود
 يعي منابع طبهاي ن شناخت عرصهي و همچنيخشکسال
ت منابع و يريتواند در امر مد مي ها هطقن گونه منيواقع در ا
 ين مقاله سعيدر ا. ار موثر واقع شودي بسي مليزيبرنامه ر

 و ياشناس هوهاي ل دادهيبر آن است تا ضمن تحل
 از ي بحرانیها هطقن منيي به منظور تعاي ه ماهوارويرهایتص

که در معرض  از کشور، يهاي ، پهنهينظر خشکسال
 مورد اند ه قرار گرفتي از خشکساليد ناشي شدهاي بيآس

های  ريفنگاهي به تع. رندي قرار گي و بررسييشناسا
 پايهكند كه پژوهشگران بر  مي مختلف مشخص يخشکسال
 مانند رطوبت خاك و ي كشاورزيخود به متغيرهاتخصص 

 هيدرولوژيك ي و يا متغيرهاي گياههاي شرايط تطبيق گونه
 مانند ي و يا اقتصادي و زيرزميني سطحيمانند جريانها

 از آنها مسئله را ي و يا تركيبي كشاورزیها هفرآوردميزان 
  . اند ه كرديبررس

 رطوبت  خشكسالي عبارت از كمبود۱)۶(به نظر پالمر 
 بيانگر زمان پيوستهواژه . باشد مي ي و غير طبيعپيوسته

 يا زمان تداوم آن بوده و واژه غير يآغاز تا پايان خشكسال
 شاخص مورد توجه به ي به انحراف و يا نوسان منفيطبيع

 كه اي هبه عبارت ديگر دور. شود ميشرايط ميانگين اطالق 
ت به شرايط در آن مقدار رطوبت و يا هر شاخص ديگر نسب

 داشته باشد به عنوان ي منفيميانگين منطقه ناهنجار
  . شود مي يشرايط دوره خشكسالي تلق
 با كمبود ي را حالتي، خشكساليپژوهشگران هواشناس

 های تعريفدانند و  ميبارش نسبت به شرايط ميانگين 
ن موضوع است كه اي ه كه بيان شده نشان دهنداي هعمد

 و مهم براي رخداد يتانه اصل آس، بارشنبودكمبود يا 
 يارزش آستانه با توجه به شرايط مكان.  استيخشكسال

                                                 
‐۱  Palmer, 1965 

ای  پايه  ارزش ميانگين دراز مدت به عنوانيمتفاوت بوده ول
 به عمل آمده هاي يبررس.  قابل توجه  استها ريفتعهمه در

  SPIاز شاخص گيری بهرهبا ) ۴(  و همکارانيتوسط رض
، ۱۳۸۲ به سال ير منتهي اخچهار دههدردهد که  مينشان 
 ساله تکرار ۱۰ با دوام ي و ترسالي خشکسالهاي دوره
ن ي که در ااي هگر دوريا به عبارت دين دهه ي و آخراند هشد

ز به طور ي واقع شده نيگر مورد بررسيه دي از زاوپژوهش
ن مطلب، يد اييدر تا.  بوده استيک دوره خشکساليقطع 
ده است که يجه رسين نتيا هها ب يدر بررس) ۱ (يخلعتبر
ن يدتري، از شد۱۳۷۹ تا ۱۳۷۴ يها ن سالي بيها يخشکسال
زاده و  ميد. باشد مي ۱۳۴۶ بعد از سال يها يخشکسال
 ياهي با شاخص گي رابطه بارندگيبا بررس) ۲(همکاران
NDVIو به تبع ياهي که پوشش گاند هديجه رسين نتاي ه ب 

 دارد يي بااليگ همبستيزان بارندگي، با مياهيآن شاخص گ
 ي بهتر از بارندگيلي ماهانه خي با بارندگين همبستگيو ا

در ) Uzma Rabab)۹  .باشد مي روزه  ۱۰دوره 
 و شاخص ي از آمار بارندگگيری بهرهر با ي اخيها يبررس

NDVI سنجنده  تصويرهای بر يمبتن AVHRR 

الت سند پاکستان يها در ا ير خشکسالي تحت تاثیها همنطق
سنجش از  ازگيری   بهرهها هافتين يا.   کرده استييارا شناس

 پژوهش های هدف به يابي دستي ماهانه را برايدور و بارندگ
، مشارکت در ها بررسين ي از ايهدف اصل. دينما ميموجه 
 از نظر ي بحرانیها همنطق است که بتوان ي روشگسترش
ن ي قرار داده و اثر اييها را مورد شناسا ي خشکسالرخداد

ک دوره يها و مراتع کشور، در   ها را بر جنگل يوع خشکسالن
  . نموديخاص بررس

  

  ها مواد و روش

 بر ي بحرانيها ي اثر خشکساليبه منظور شناخت و بررس
, ۱۳۷۹ تا ۱۳۷۴ يها ها و مراتع کشوردر سال  جنگل
ستگاه ي ا۷۱۹ ماهانه مربوط به ميانگين ي بارندگهاي داده

، ۱۳۷۹ان سال ي سال تا پا۲۶ ينه زماي، با پايباران سنج
 ي  دوره بررسNOAA-AVHRR روزانه ويرهایتص

ر و ي تصو۶۰۰به تعداد حدود )  ۱۳۷۹ تا ۱۳۷۴ يها سال(
 سنجنده تصويرهای اصالح شده با ي اراضينقشه کابر
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MODISبه يابي دستيبرا.  قرار گرفتندگيری بهره مورد 
،  )۱(کلات آن در شي که جزئي، از روشها بررسين يهدف ا

  . شده استگيری بهرهارائه شده است،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ۱۳۷۹ تا ۱۳۷۴هاي  ها و مراتع کشور در سال هاي بحراني و  اثر آن بر جنگل  روش و مراحل تعيين مناطق با خشکسالي‐۱شکل 

  
 شديد و بسيار شديد و هاي خشكساليبه منظور شناخت 

 ي بارندگميزانها،  يستگاهمحاسبه تداوم آنها در هر يک از ا
 تا  ۱۳۷۴‐۱۳۷۵ ي آبيها ماهانه هر يک از آنها در سال

بلند مدت آن   ماهانه ميانگين ميزان با۱۳۷۸‐۱۳۷۹
 که در واقع ي اين نسبت گيرنتيجه.  مقايسه شدها هايستگا

 از گيری بهرهدرصد بارش نسبت به آمار بلند مدت است با
 يه شدت خشکسالمعيار در صد نرمال، قابل تبديل ب

 به استناد منابع مختلف يدر گزارش) ۳ (ينجف. باشد مي
 از جمله درصد ي مختلف خشکسالهاي ات شاخصيجزئ

ن عمليات، شدت اي هدر نتيج. ح نموده استينرمال را تشر
 يک  يها ک از ماهي ايستگاها در هر  همهي برايخشکسال

 شده بيان از روش يرويبا پ. نديآ مي ساله به دست ۵دوره 
 ساالنه هر ايستگاه با ي بارندگميانگين ميزانو مقايسه 

 در هر ايستگاه و ي بلند مدت آن، شدت خشکسالميزان
 هاي ن روش، دادهياز اي نپايهبر . هر سال به دست آمديبرا

 جداگانه مرتب يها هپروند سال در ۲۶ ي ماهانه برايبارندگ
 و براي هر  هرماهين دوره برايشدند، و ميانگين بلند مدت ا

سپس، . دش محاسبه جداگانه صورت ايستگاه به ۷۱۹يك از 

 
آمار بارندگي 
ماهانه دوره 

 بررسي

آمار بارندگي 
ماهانه بلند 

تهيه و آماده سازي تصاوير ماهواره اي
 NOAA-AVHRR سنجنده

 / نقشه پوشش
 كاربري اراضي 

(NDVI)محاسبه شاخص سبزينگي    

محاسبه شاخص سبزينگي حداكثر براي      
هر سال آبي    

تفريق شاخص سبزينگي حداكثر هر      
سال آبي از شاخص مشابه براي سال     

مبنا  

طبقه بندي حاصل تفريق شاخص ها و        
توليد نقشه تغييرات پوشش گياهي براي       

هر سال آبي     

بررسي نواقص آماري و بازسازي و     
 مديريت آنها در قالب سالهاي آبي  

نسبت گيري مقادير بارندگي ماهانه هر ماه    
و مقادير بارندگي متوسط  ررسي  از دوره ب  

 ماهانه و بلند مدت در هر ايستگاه   

طبقه بندي مقادير حاصل از نسبت گيري        
و تعيين وضعيت  و دوام خشكسالي در هر          

ايستگاه  ( به روش درصد نرمال)  

تعميم مقادير دوام خشكسالي هاي شديد و       
بسيار شديد هر ايستگاه  به مناطق بين       

ايستگاهي به روش درونيابي براي هر سال   تلفيق و برخورد دادن نقشه ها به    
منظور شناسايي مناطق بحراني     
( مناطقي كه خشكسالي هاي     

شديد و بسيار شديد سبب كاهش   
شديد پوشش گياهي شده اند  

نوليد نقشه مناطق بحراني از نظر وقوع و     
اثرات خشكسالي  

تلفيق و برخورد دادن نقشه هاي       
راضي و مناطق بحراني به   كاربري ا 

منظور شناسايي نوع و سطح      
كاربري ها و پوشش هاي جنگل و       
 مرتع آسيب ديده از خشكسالي

بررسي خروجي ها و تحليل نتايج        

ارزيابي صحت     
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، با ميانگين بارش يميزان بارش هر ماه از دوره بررس
درازمدت همان ماه مورد مقايسه قرار گرفت و بدين ترتيب 

 اند هها توانست ستگاهيها و ا مشخص شد که هر يك از ماه
 را دريافت  دراز مدتي بارندگيانگينچند درصد از مقدار م

 ۸۰ تا ۷۰ هاي  شده، آستانهگزينش روش پايهبر . دارند
 دراز مدت به عنوان خشكسالي يدرصد ميانگين بارندگ

 به  درصد به عنوان خشكسالي۷۰ تا ۵۵ضعيف،  آستانه 

 درصد به عنوان خشكسالي ۵۵ تا ۴۰شديد، دامنه نسبت 
 بلند مدت به ين بارندگيانگيدرصد م۴۰شديد و كمتر از 

 يبرا. وان خشكسالي بسيار شديد در نظر گرفته شدعن
، ي باران سنجيها ستگاهيها در ا ين تداوم خشکسالييتع

 يرايد يار شديد و بسي شديها ي با خشکساليها تعداد ماه
 يابي از درون گيری بهرهسپس با . شد، شمارش يهر سال آب

 از نرم افزار  گيری بهرهه، و با ين همسايکتريبه روش نزد
ILWIS1) ۵(افتند و يم ي به سطح تعماي ه نقطهاي ، داده

د کشور در يار شديسيد و ي شديها ينقشه تداوم خشکسال
 که در اصل، با ها هن نقشيا. ه شدندي، تهيدوره مورد بررس

باشند به صورت کوچک  مي ۱:۱۰۰۰۰۰۰اس حدود يمق
 از گيری بهرهگر با ي از طرف داند ه، ارائه شد۲شده در شکل 

  ويرهایتص  استخراح شده ازينگي سبزايه شاخص
NOAA-AVHRR،در ياهير پوشش گيي تغهاي   نقشه 

 قرار ي، مورد بررسي محدود به دوره بررسي آبيها سال
با لحاظ نمودن اجتماع . دشه ي مربوطه تههاي گرفته و نقشه

ی ها هطبق با ياهيگ د پوششي کاهش شدي دارایها هطقمن
يی ها همنطقد، يشد يليو خ ديشد يها ينقشه تداوم خشکسال
 ماه، ۶ش از يد با تداوم بي شديها يکه در آنها خشکسال
 شده است به نقشه در ياهيد پوشش گيسبب کاهش شد

 در یها هطق منيگر  پراکنش مکانيبه عبارت د.  آمدند
.  قرار گرفتنديي مورد شناساي بحرانيها يمعرض خشکسال

  و ياهيو سطح پوشش گ نوع ييبه منظور شناسا
 ي، نقشه پراکنش مکانها همنطقن ي واقع در اهاي يکاربر
، با نقشه ي بحرانيها ي در معرض خشکسالیها هطقمن

  . ج ارائه شدنديق و نتاي تلفي اراضيکاربر

                                                 
‐۱  Integrated Land and Water Information System 

  نتايج      

ها در   ايستگاههمه ي براي هواشناسيشدت خشکسال
‐۱۳۷۹( ساله ۵ يک  دوره ي آبيها ک از سالي هر يها ماه

 ي که شدت خشکسالشده دست آمدند و مشخص ب) ۱۳۷۴
ک ي ميانگين کشور نسبت به ي باران سنجيها ستگاهيدر ا

 از اطالعات گيری بهرهبا .  ساله، چگونه بوده است۲۶دوره 
ک از ي هر ي که براي خشکسالهاي مربوط به شدت

 تداوم هاي ها محاسبه شده است، نقشه ستگاهيا
 ساله ۵ دوره يبراد  يار شديد و بسي شديها يخشکسال
 در ها هن نقشي از ااي هنمون. شده ي کشور  تهي و برايادشده
 اي ه ماهوارتصويرهای از گيری بهره. ، ارائه شده است۲شکل 

NOAA-AVHRR،بيشينهياهي و محاسبه شاخص گ  
 و منطق تصويرهاین يل تکرار مناسب اي به دليهر سال آب

 يطمئنع و مي، روش سربيشينه ياهيمحاسبه شاخص گ
ه ي و تهي آبيها  در سالياهير پوشش گيي تغي بررسيبرا

 هاي ک از نقشهينکه هر يرغم ا به .باشد مي مربوطه هاي نقشه
 به ياهير پوشش گيي تغهاي  و نقشهي هواشناسيخشکسال

، ي مورد بررسيها  را در ساليت خشکسالي وضعييتنها
 يين دو نقشه به شناسايق اي تلفيکنند ول ميمشخص 

 آنها در اثر ياهيانجامد که پوشش گ مي از کشور يطقمنا
 يد دچار مشکالت جدي شديليد و خي شديها يخشکسال

واقع   در  ها همنطقگونه  نيا. اند هن رفتيشده و از ب
 بر آنها حاکم بوده يت بحرانيهستند که وضع یيها هطقمن

 و يلي تفصهای بررسی و يزياست و الزم است در برنامه ر
 از ي ناشيها  زيان جبران به احتمالشت مردم ويتوجه به مع
ها نشان داد که  يبررس. رندي، مورد توجه قرار گيخشکسال

ر و ي تاثکمترينها  ي خشکسال۱۳۷۷ ‐۱۳۷۸ يدر سال آب
ن  يشتري ب۱۳۷۸‐۱۳۷۹ و ۱۳۷۵‐۱۳۷۶ ي آبيها در سال

.  اند ه داشتي کشور در دوره بررسياهير را بر پوشش گيتاث
 یها ه منطقني مختلف واقع در اياهي گيها ان پوششياز م
 و مراتع ها غ تنک، بايها  ، جنگلي از نظر خشکساليبحران

درصد و ۵۰ش از ي با تراکم بيها  ن و جنگليشتريب
 يها ي را از خشکساليريرپذين تاثي کمتري آبهاي کشت
  .اند ه داشتيبحران

  که بايجي و با توجه به نتاي کليريگ جهيک نتي به عنوان 
ن بر ي روش به کار رفته به دست آمده است چنياجرا
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 ي خشکسالي بررسي توام از روشهاگيری بهره که آيد مي
 استخراج شده از ياهي گهاي  و شاخصيهواشناس

فراتر در  ميتواند به عنوان گا ي، ماي ه ماهوارويرهایتص

 به ي بحرانيها ي در معرض خشکسالیها هطقشناخت من
  .رديد توجه قرار گ موريا و جاريصورت پو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                          راني مختلف در اي آبيها  شديد و بسيار شديد در ساليها ي با خشکساليها   تعداد ماه‐۲شکل 

Unknown
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

 )ب(

 )د(

  ۱۳۷۴ – ۱۳۷۵  سال آبی )الف
  ۱۳۷۵ – ۱۳۷۶  سال آبی )ب  
   ۱۳۷۶ – ۱۳۷۷  سال آبی )ج  
  ۱۳۷۷ – ۱۳۷۸  سال آبی ) د  
  ۱۳۷۸ – ۱۳۷۹  سال آبی )ی  
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  ماه١ 
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  ماه۴
ماه۵

  ماه٧
  ماه٨
  ماه٩
  ماه١٠
  ماه١١
ماه١٢

 )الف(

 )ج(
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 ...ها و  هاي بحراني و اثر آن بر جنگل  با خشکساليهاي ه                          تعيين منطق  ۲۱۶

 

ــي ــا    بررس ــاهي ب ــر پوشــش گي ــرهتغيي ــری به  از گي

   NOAA-AVHRRي تصويرها

ت ي، وضعي هواشناسي خشکسالايه يدر کنار بررس
 از شاخص گيری بهرهز، با يآن ن ريي و تغياهيپوشش گ

 ،NOAA-AVHRR ويرهای به دست آمده از تصياهيگ
 اين نوع شاخص ها بر بيشتر پايه.  قرار گرفتيمورد بررس

 قرمز و مادون يتفاوت رفتار گياه در بازتاب امواج باندها
 معروف در اين هاي  از شاخصييك. قرمز، استوار است

. باشد يم (NDVI) ۱ يا زمينه، شاخص گياهي نرمال شده 
 بهره گيری ، آيد مياز اين شاخص كه از رابطه زير به دست 

  ).۸(شده است 
  

NDVI =(NIR-RED)/(NIR+RED) )   ۱رابطه  (
                       

NIR: معرف تصوير اخذ شده در نوار طول موج مادون 
  قرمز نزديك

RED:عرف تصوير اخذ شده در نوار طول موج قرمز م 
  .باشند مي

 ار گيری بهره با ي شاخص گياهويرهایپس از توليد تص
 توليد ويرهای، تص۱۳۷۹ تا ۱۳۷۴ دوره يرابطه فوق برا
 از اين گيری بهره با.  شدندي دسته بنديشده بر سال آب

 هاي ان شاخصيم از بيشينه ي، شاخص سبزينگها همجموع
.  محاسبه شدي هر سال آبيد شده برايه تول روزانياهيگ

، ويرها تصي از رويط جوياين ضمن حذف اثر اتمسفر و شرا
 در ياهين مقدار پوشش گيت باالتري به وضعيابيسبب دست

ن امر يا. گردد ميهر فصل رشد و در هر نقطه از کشور 
ژه ياهان، بوي در رشد گيشود تا اختالف زمان ميسبب 

ها  ينگونه بررسي در ااي همحدود کنند، عامل ياهان مرتعيگ
  .دياي نارشمبه 
  

    پايهشاخص سبزينگي

، الزم است شاخص ياهير شاخص گيي تغيبه منظور بررس
، با ي هر سال آبي به دست آمده برابيشينه ينگيسبز

                                                 
١ Normalized Difference Vegetation Index 

اگر چه . شود سهين مقايک سال معيشاخص مشابه در 
 ي دوره بررسي برابيشينه ينگي سبزهاي ميانگين شاخص

سه مطرح باشد ين نوع مقاي اي براای پايهتواند به عنوان  مي
 اي ه ماهواريتصويرها يه زمانيکسان نبودن پايل ي به دليول

ن ي شده در ابهره گيری  ي هواشناسهاي  دادهيه زمانيبا پا
 يک سال آبياز آنجا که . ن عمل صورت نگرفتيها، ا يبررس

 محدود به يها  سالي در طي از نظر هواشناسپايهنرمال و 
ن يتر  کهن نشده است، لذا  يز معرفي در کشور نيآماربردار
 گيری  بهره مورد اي ه ماهوارهاي  مجموعه دادهیتصويرها

باشند به عنوان  مي ۱۳۷۴ ‐۱۳۷۵ يکه متعلق به سال آب
 در طول ياهي پوشش گرييده شد و تغيسه برگزي مقاي پايه

 قرار يابيد ارز، موري دوره بررسيزمان، نسبت به ابتدا
  . گرفت

  
   پوشش گياهيتغيير

 ميزان با ي هر سال آبينگي سبزهاي  شاخصبيشينه ميزان
 يابتدا (۱۳۷۴‐۱۳۷۵ ي سال آبينگي شاخص سبزبيشينه

سه که به ين مقااي هجينت. سه شدندي، مقا)يدوره بررس
 از سال ي هر سال آبينگي سبزهاي ق شاخصيصورت تفر

 اختالف یتصويرهاد يه تول انجام شده است منجر بپايه
 نسبت به سال ي در هر سال آببيشينه ينگيشاخص سبز

 اختالف یتصويرهاک از ي هر ي آماريها شاخص. دش پايه
 مورد ريي تغبدون از رييص تغيشاخص، محاسبه و در تشخ

ه ن بيانگين رابطه آستانه ميدر ا.  قرار گرفتيبهره بردار
 بدونر به عنوان دامنه ايک برابر انحراف معي يعالوه و منها

 ياهي کاهش پوشش گي در نظر گرفته شد و برارييتغ
ز از ي ن)تغييرمثبت (ياهيش پوشش گيا افزايو ) منفیرييتغ(
  )۷ (. شده استگيری  بهره ۱ار مندرج در جدول شماره يمع
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  ياهي پوشش گريين تغيي تعي شده براگيری  بهره هاي آستانه ‐۱ جدول

  مالحظات
ه تغييرات شاخص حدودآستان

  گياهي
  نوع تغيير در پوشش گياهي

< X-2sd کاهش شديد    (H) 
X-۱ SD تا   X-۲SD کاهش نسبي (M) 
X-۱SD  تا   X+۱SD بدون تغيير  (NO) 
X+۱SD  تا   X+۲SD  افزايش نسبي  ( RW) 

Sd   : انحــراف معيــار تغييــر شــاخص
  سبزينگي

):Xميانگين( 
  sd ضرايب تاثير داده شده بـه  :۲ و ۱
  باشند مي

  > X+۲SD افزايش شديد  (W) 

  
  .، نشان داده شده است)۳(در شکل  ميي، به صورت ترس)۱جدول  (ياهير شاخص گيي تغبدون و ريي مربوط به تغهاي آستانه

  
 
  
 
 
 
  
  
 
 
 

  

 ک سال نسبت به سال مبناينگی بيشينه ياختالف شاخص سبز
  پايه يک سال آبي نسبت به سال بيشينهطبقه بندي تصوير مربوط به اختالف شاخص سبزينگي هاي    نمايش آستانه‐۳ شکل

  
 ي براياهي پوشش گريي تغهاي ،  نقشه)۳(و شکل ) ۱( اشاره شده در جدول هاي ار و آستانهي از معگيری  بهرهجه با يدر نت
  .اند ه شدي، معرف)۴(گانه  شکل   ششي در بخشهاها هن نقشيا. ندشده ي  تهي محدود به دوره بررسي آبيها سال
  
  
  
  
  
  
  

 
                       -2sd  -1sd   X   1sd  2sd 
 
        H             M     NO   RW          W 

اني
راو

 ف



 ...ها و  هاي بحراني و اثر آن بر جنگل  با خشکساليیها هطق                  تعيين من          ۲۱۸

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

   ۱۳۷۷ – ۱۳۷۸سال آبي  )  ج    ۱۳۷۶ – ۱۳۷۷سال آبي )  ب    ۱۳۷۵ – ۱۳۷۶سال آبي )  الف
  ۱۳۸۰ – ۱۳۸۱سال آبي  )  ي    ۱۳۷۹ – ۱۳۸۰سال آبي )  م    ۱۳۷۸ – ۱۳۷۹سال آبي )   د 

 در ايران۱۳۷۴‐۱۳۷۵هاي آبي مختلف نسبت به سال آبي  در سال,  شاخص گياهياهي به استناد تغيير  تغيير پوشش گي‐۴شکل 
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 Sever reduction on vegetation cover (H)

 Medium reduction on vegetation cover (M)

 No change on vegetation cover (No)

 Relatively development of V. cover (RW)

 High development of V. cover (W)

ال( )

ج( د(

)م( )ی(   
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 کاهش و هاي ک از پهنهي مساحت هر ريي، تغ۵در شکل 
 ساله نشان ۵ک دوره ي کشور در ياهيا توسعه پوشش گي

 در يدهد که خشکسال مين نمودار نشان يا. داده شده است
 ۷۸_۷۹ و ۷۹‐۸۰، ۷۶‐۷۷ ،۷۵‐۷۶، ۸۰‐۸۱ ي آبيها سال
. ن شدت برخوردار بوده استين تا کمتريشتريب از بيبه ترت
 دو سال  ي برا۷۹‐ ۸۰ و۷۷‐۷۸ يها ن در ساليهمچن
 يمعرف) ۴(شکل   از کشور که درهايي  در بخشيمتوال
 گسترشجه بهبود و يدر نت و يط ترساليشرا، اند هشد

  . حاکم بوده استياهيپوشش گ

  

هاي تغيير پوشش گياهي و  زيابي انطباق نقشهار

  هاي شديد هواشناسي خشکسالي

 کاهش پوشش یها ه ارتباط و انطباق طبقي بررسيراب
، يد هواشناسي شديها ي خشکسالهاي  با پهنهياهيگ

  هاي  با پهنهياهي کاهش پوشش گیها ه طبقهاي نقشه
، با ي مختلف مورد بررسيها د در سالي شديها يخشکسال

سه وجه اشتراک دو نقشه ين مقايدر ا. سه شدندي مقاهم
 و ياهي کاهش پوشش گیها هبق طي انطباق مکانيعني

د در هر سال مورد توجه قرار ي شديها ي خشکسالهاي پهنه
ک سامانه اطالعات ي ي از عملگرهاگيری  بهرهگرفت و با 

نکه انتظار اي هبا توجه ب. ، محاسبات انجام گرفتييايجغراف
 و کمبود بارش سبب ي هواشناسيها يخشکسالرود  مي

 با يند لذا به نوعوش ياهيکاهش سطح و مقدار پوشش گ
د ي تولياهي پوشش گريي تغهاي  نقشهدرستی، ين بررسيا

 از درستی يابي ارزيبرا. رنديگ مي قرار يابيشده مورد ارز
  . شده استگيری  بهره) ۲( رابطه

 *١٠٠Ac=(A1/A2)                                )۲رابطه (
  :  کهيدر حال

 Ac:  درصد انطباق نقشه  
١A:  يمجموع مساحت وجوه مشترک و انطباق مکان 
 يها ي خشکسالیها ه و طبقياهيگ  کاهش پوششیها هطبق
 ديار شديد و بسيشد
٢A:  د ي تا شدي با کاهش نسبیها همساحت کل طبق

  ياهيپوشش گ

، به عنوان ي ماه خشک۶ش از ي مواجه با بیها هطقسطح من
د فرض يد تا شدي شدنسبت  بهي با خشکسالهاي پهنه
د ي تا شدي با کاهش نسبیها هطقگر منياز طرف د. اند هشد

ز به عنوان ين) ي قبلهای فيرمطابق با تع(، ياهيپوشش گ
در نظر گرفته ) ٢A( ياهي با کاهش پوشش گهاي پهنه
د يل توياهي پوشش گريي تغهاي  نقشهيابيج ارزي نتا.اند هشد

ارائه شده  ) ۲(  در جدولي مورد بررسيها  ساليشده  برا
  .است
 با ياهيدهد که کاهش پوشش گ مي نشان ها بررسين يا
د در دوره ي شديليد و خي شديها ي خشکسالیها هطبق

‐۱۳۷۷ ي در سال آب۷/۲۰ن ي ب،۱۳۷۹ تا ۱۳۷۵محدود به 
، انطباق ۱۳۷۵‐۱۳۷۶ ي درصد در سال آب۹۲/۴۷ تا ۱۳۷۶
 يز قابل توجه است وليزان انطباق نين ماي ه اگرچ.دارند

ک سال بعد از ي ياهي پوشش گريياحتمال دارد با لحاظ تغ
ش ين انطباق افزايزان اي، مي مربوط به خشکساليسال آب

ها در سال بعد و  يرا ممکن است که اثرات خشکساليابد زي
 يبرا.  ظاهر شوندي بعد از خشکساليها  در ساليا حتي

 الزم به عمل آمد و مشخص هاي ين فرض، بررسيآزمون ا
 درصد ۲۵ به ۱۳۷۶‐ ۱۳۷۷ ين انطباق، در سال آباي هشد ک

ابد ي ميش ي درصد افزا۳۷ به  ۱۳۷۷‐۱۳۷۸ يو در سال آب
، ي نسبيل تر سالي به دل۱۳۷۸‐ ۷۹ يکه در سال آب يدر حال

 درصد کاهش ۳۱ن انطباق به ي، ا۱۳۷۷‐۱۳۷۸در سال 
  .ابدي مي

  
ها و مراتع    بر جنگلهاي بحراني خشکسالير  اثبررسي 

 هاي گياهي  و ساير پوشش
 در معرض هاي  پهنهين پراکنش مکانييپس از تع 

 يها يآنها خشکسالدر  که يیها هطقمن( يبحران یها يخشکسال
بهره با ) شود مي ياهيد پوشش گيد سبب کاهش شديشد

  به دستياهي گهاي  و شاخصي بارندگهاي  از دادهگيری 
 یها هطقن مني اي انطباق مکاناي، ه ماهواریتصويرهاآمده از 
 ي کشاورزهاي  و عرصهيعي منابع طبهاي  با گسترهيبحران

  .  قرار گرفتيمورد بررس
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،  ارائه شده )۳(در جدول شماره ۱۳۷۹ تا ۱۳۷۵ از سال ي بحرانيها ي مختلف در معرض خشکسالياهي گيها مساحت پوشش
  .است

   شديد تا شديد در کشورنسبت هاي به  پوشش گياهي با خشکساليانطباق کاهش وضعيت ‐۲جدول 

ميزان انطباق 
 )درصد(

 مساحت انطباق، 
 ۱A  ‐) هکتار( 

  مساحت کاهش پوشش،
۲ A   ‐) هکتار( 

  دوره  مورد بررسي
 )سال آبي(

٩٢/٤٧ ۹۵۸۲۲۲۹ ۱۹۹۹۴۴۰۶ ۱۳۷۶‐۱۳۷۵ 
۷/۲۰ ۱۸۹۱۹۰۴ ۹۱۴۷۵۱۳ ۱۳۷۷‐۱۳۷۶ 
۱۲/۳۰ ۲۵۸۲۹۴ ۸۵۷۵۸۶ ۱۳۷۸‐۱۳۷۷ 
۵۳/۴۱ ۱۵۰۹۹۱۱۲ ۲۳۶۲۷۳۵۴ ۱۳۷۹‐۱۳۷۸ 
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  اند ههايي که در معرض خشکسالي بحراني واقع شد هاي گياهي کشور و پوشش   مساحت کل پوشش‐۳جدول 

  هاي بحراني هاي در معرض خشکسالي مساحت پوشش
  )هکتار()١٣٧٥‐  ١٣٧٩(

۷۹‐۷۸  ۷۸ ‐۷۷  ۷۷‐۷۶  ۷۶ ‐۷۵  

  کل مساحت
پوشش گياهي 

  )هکتار( کشور
 ش گياهينوع پوش

 جنگل و باغات ۵۹۶۲۱۶۵ ۳۶۳۳۳۶ ۷۱۶۹ ۳۱۲ ۲۴۱۲۵۴
 مرتع با تراکم متوسط ۱۷۶۷۲۳۵۸ ۶۶۵۱۶۴ ۵۸۰۸۰ ۲۰۸ ۲۶۹۰۹۹
 ريمرتع فق ۴۲۴۱۸۱۹۰ ۲۲۲۳۶۵۵ ۶۱۴۰۶ ۵۱۹ ۳۴۱۵۱۷
 ري با پوشش فقاي ه ماسهاي تپه ۲۵۰۸۵۴۸ ۱۲۱۰۴۳ ۶۴۴۲ ۰ ۱۶۹۳۶
 مرتع متراکم ۲۲۷۹۱۳۸ ۱۴۷۹۵۳ ۱۳۰۹۱ ۳۱۲ ۸۶۲۳۷
 ميکشت د ۱۰۶۳۳۶۹۱ ۵۴۲۸۷۴ ۱۴۷۵۴ ۱۰۴ ۱۷۴۹۶۶
 درصد ۵۰ يش ازجنگل  با تراکم ب ۱۷۳۶۱۶۰ ۴۳۵۳۴ ۱۵۸۹۶ ۲۱۰ ۲۳۳۷۷
 يکشاورز مي عموياراض ۳۹۳۰۱۰۰ ۱۱۷۸۲۲ ۷۱۶۹ ۲۲۷ ۲۶۷۹۵۶
 يکشت آب ۸۰۲۳۴۲۶ ۳۳۸۷۱۲ ۳۰۶۵۰ ۱۸۷۰ ۲۹۵۱۷۸
 رگ بيجنگل سوزن ۱۶۶۲۴ ۱۰۳۹ ۵۲۰ ۰ ۲۰۹

  

   بحث 

 همه همواره در ي در سه ماه اول سال آبيبه طور کل
، ي مختلف در دوره بررسيها  همنام در طول ساليها ماه

 از کشور ي مختلفیها هطق وجود داشته و منيخشکسال
 هاي ن، نقشهيعالوه بر ا. ر آن قرار گرفته استيتحت تاث

ز ي ساله ن۵ ي و دوره بررسي در هر سال آبيتداوم خشکسال
د و ي شدي هواشناسيها ي خشکسالدرمعرض یها هطقمن
  . کنند ميد را مشخص يشد اريبس

ز ي نبيشينه ياهي گهاي  مربوط به شاخصتصوير يبررس
 از کمبود ي که تابعياهيدهد که کاهش پوشش گ مينشان 

‐۷۶، ۸۰‐ ۸۱ ي آبيها  است در ساليا خشکساليبارش و 
ن تا يشتري بب ازي به ترت۷۹‐۷۸ و ۷۹‐۸۰، ۷۶‐۷۷، ۷۵
  .ن شدت برخوردار بوده استيکمتر
  هاي  و پهنهياهي پوشش گريي تغهاي سه نقشهيمقا

 با ياهيکند که کاهش پوشش گ مي،  مشخص يخشکسال
 يها د سالي شديليد و خي شديها ي خشکسالیها هطبق
 درصد انطباق دارند و ۹۲/۴۷تا .  ۲۰ن ي، بي دوره بررسيآب
 ي بر روينکه اثرات خشکسالياسه با ين انطباق، در مقايا

. شتر استير ظاهر شود، بيک سال تاخي با ياهيپوشش گ

انگر آن است که ين مطلب بي، ايک دستاورد فرعيبه عنوان 
 دارند در ي که به کم آبيديت شديل حساسياهان به دليگ

. ننديب ميب را ين آسيشتري بي خشکسالرخدادهمان سال 
 تنها منبع ين که بارندگاي هزان انطباق با توجه بين ميا

 از منابع يکم آبهنگام ست و در ياه نيازگين آب مورد نيتام
 به عمل يز بهره برداري و مخازن سدها نينيرزمي زيآبها
 و آيد مي به شمار يي بااليک انطباق و همبستگي، آيد مي
 ي را در مواردي زمانيها هدور با یتصويرها از گيری  بهره

 مناسب وجود نداشته باشد يه زمانيا با پيکه آمار هواشناس
  .دينما مي مطرح قوت به
 ي هواشناسي خشکسالي بررسي توام از روشهاگيری  بهره 

 اي ه ماهواریتصويرها استخراج شده از ياهي گهاي و شاخص
ن مقاله مورد بحث قرار گرفته است ي که در ايا گونهبه 
در  یها هطقفراتر در شناخت من ميتواند به عنوان گا مي

 مورد يا و جاري به صورت پوي بحرانيها يمعرض خشکسال
 است ي حالتي بحرانيمنظور از خشکسال. رديتوجه قرار گ
 ماه در ۶ش از ي بي خشکسالرخداد در اثر اي هکه در منطق

 ياهيد پوشش گي شديليد و خي و کاهش شدرييسال، تغ
ن ي با ایها هطقق افتاده باشد با لحاظ اجتماع منز اتفاين
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پوشش ريي و تغي  خشکسالهاي  در هر دو نقشه پهنهيژگيو
 ي بحرانيها ي در معرض خشکسالي مناطق بحراني،اهيگ

 در یها هطقنقشه منق يبا تلف. رنديگ مي قرار ييمورد شناسا
 و نقشه ي، در دوره بررسي بحرانيها يمعرض خشکسال

 ۱۳۷۷ ‐۱۳۷۸ يد که در سال آبش، مشخص ي اراضيکاربر
‐۱۳۷۶ ي آبيها ر و در سالي تاثترينکمها  يخشکسال
 ياهير را بر پوشش گين  تاثيشتري ب۱۳۷۸‐۱۳۷۹ و ۱۳۷۵

 ياهي گيان پوششهاياز م. اند ه داشتيکشور در دوره بررس
ن و يشتري و مراتع بها  باغ، تنکيها  مختلف، جنگل

، ي آبهاي  درصد و کشت۵۰ش از ي با تراکم بيها  جنگل
 متحمل ي بحرانيها يکسال را از خشيريرپذين تاثيکمتر
 ينکه اراضياط و با فرض اياحت مين، با کيعالوه بر ا. اند هشد
  گيری بهره ينيزمري از منابع آب زي آبيکشاورز ميعمو

ها بر منابع آب  يشود که خشکسال ميجه گرفته يکنند، نت
 يده اراضيب دي و سطح آساند هر گذاشتيز تاثي نينير زميز

 ي دوره بررسي درصد در ابتدا۹/۲ از ي آبيکشاورز ميعمو
 . افته استيش ين دوره افزاي ا ي درصد در انتها۸/۶به 

  

  تقدير و تشکر

ن ي در انجام اي که  به نوعيله از سازمانها و افرادينوسيبد 
قات حفاظت ي مرکز تحقويژه باند ه نمودياري ما را پژوهش

 ي مهندسي مرتع و دفتر فني، دفتر فنيزداريخاک و آبخ
. ميي کشور تشکر نمايزداريها، مراتع و آبخ  زمان جنگلسا

، ان اسکندریيت و مساعدت آقايبدون شک بدون حما

ل ي، اسماعياثي غي فرزانه، نجفقلي، علييساسان بابا
 و يي که از راهنمايوا کوه سلطانيپور و خانم ش مينظا

ن امر يم انجام ااي همند بود  ارزشمند آنان بهرهیها هديدگا
ر و تشکر به ي آنان تقدهمياری همهلذا از . شد يمسر نيم

 . آيد ميعمل 
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Abstract 

 The current research has been carried out with the aim to integrate vegetation index and rainfall data 
in a Geographic Information System (GIS) for identification of extremely vulnerable areas to drought 
in Iran. Limited amount of rainfall and climatic changes are caused occurrence of drought in the period 
ending 2003. Since the vegetation cover is directly linked with water availability. So, any decrease in 
vegetation cover can be alarmed as an indicator. Monthly rainfall data of about 719 rainfall stations 
were compared with the long term mean monthly rainfall data, within the five years (1996-2001), in 
order to find out the deviations from normal condition. The result of this division then converted to 
drought duration map by summing up the relevant ratios for each station. On the other hand NDVI 
images of each year were prepared, using NOAA-AVHRR images. Then maximum NDVI values were 
obtained among of these images as well. The maximum NDVI values of each year then compared with 
the maximum NDVI values of the reference year. Beginning year of the period of study (1996-1997) is 
taken as reference year. Result of this comparison led to production of vegetation cover changes map. 
This map is classified by making use of criteria stated by Jensen, 1987.  Areas faced to simultaneous 
decrease on vegetation cover and persistence of severe drought for more than 6 month per a year, were 
mapped as extremely drought zones. By cross operation applied on extreme drought zones map and 
land-cover map, land covers that are fallen in those zones were determined. Among of vegetation 
covers, sparse forests and rangelands are highly affected by extreme droughts and in the contrary 
damage to dense forests and irrigated lands were not severe.  
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