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تاثیر خشکسالی هواشناسی بر روند تغییرات پوشش گیاهی در
اقلیمهای خشک و خشک نیمهمرطوب (حوزه آبخیز حبلهرود)
 احمد گیلوری؛ دانشجوی دکتری بیابانزدایی ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
 غالمرضا زهتابیان؛ استاد ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
 حسن خسروی*؛ دانشیار ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
 حسین آذرنیوند؛ استاد ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
 سلمان زارع؛ استادیار ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
چکیده
یسهی در ماسطق خشن و ییه خش بس توج ب روید رو ب افزای جهعیت و تغییرات اقلیهی
شناسانسیی و ارزیسبی تخریب پوشن
یسهی در این ماسطق هدف از این مطسلع بررای تسثیر تغییرات خشکسسلی بر روی
بسیسر حسئز اههیت اات .بس توج ب اههیت پوش
یسهی از شسخص  NDVIبدات آمده از ااجاده MODIS
یسهی حوزه آبخیز حبل رود میبسشد .در ابتدا برای برررای پوش
پوش
و اپس برای بررای خشکسسلی از شسخص  SPIمبتای بر دادههسی بسرید ی این حوزه در دو اقلیم خش و خش ییه مرطوب در بسزه
زمسیی ( )7931-7931اانتاسده شند .یتسیج یشنس داد در این دوره  73اسل ب طور متواط  39درصد از این ماطق دچسر خشکسسلی
بوده اانت .ههناین در بسزه زمسیی  7931تس  7931یسبت ب دیگر بسزههسی زمسیی این دوره خشکسسلی شدیدتر بوده اات عالوه براین
یسهی از یوانسیست بسرید ی ماطق اات.
یسهی در انس  7931رخ داده اانت ه بیسیگر متسثر بود پوشن
پی شنسخص پوشن
مستریس ههبسنتگی بین ان شنسخص یسمبرده حسهی از آ اانت ه شنسخص  NDVIههبستگی یکسسیی یسبت ب دو شسخص  SPIو
بسرید ی انسلیسی داشنت اانت .ههناین یتسیج این ههبستگی در اطح دو اقلیم خش و خش ییه مرطوب ب ترتیب  1/93و 1/13
بوده اانت ه این یتسیج بیسیگر آ اانت ه هر چاد ه ههبستگی پسییای وجود دارد ولی این رابط مثبت بوده و در اطح اقلیمهسی
مختلف ی ماطق متاسوت اانت .از طرفی دیگر بیشنترین هالس خشنکسنسلی در اقلیمهسی خش و خش ییه مرطوب ب ترتیب ب
میزا  33/33و  31درصند در طبق خشنکسنسلی یسبتس یرمس قرار دارد .بس توج ب مطسلب ذهر شده میتوا دریسفت ه بس ااتاسده از
دادههسی ااج از دور میتوا ب پسی پساخ اهوایستمهسی ماسطق خش و خش ییه مرطوب یسبت ب تغییرات اقلیهی پرداخت.
ههناین این مطسلع یشنس داد ه ماسطق خشن و خش ییه مرطوب یسبت ب تغییرات اقلیهی و ایسسیی بسیسر حسسس بوده لذا در
صورت تخریب این اراضی عواقب محیطزیستی و اقتصسدی بسیسری را ب دیبس خواهد داشت.
واژگان كلیدی :حبل رود ،خشکسسلی ،ااج

* یویساده مسئو  :شهسره تهسس11491119111 :

از دور ،ههبستگیNDVI ،

Email: hakhosravi@ut.ac.ir
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 .1مقدمه
تغییرات شندید آبوهوایی عهیقس بر ترهیب ،اسختسر و
یسهی را
عهلکرد اهوانیسنتمهس تأثیر می ذارد و پوش
تغییر میدهند [ 79و  .]14طی ده هسی ذشنننت روید
فراوایی خشنننکسنننسلیهسی شننندید روب افزای اانننت و
پی بیای مد هسی آبوهوایی یشس میدهد ه این روید
در چاد ده آیاده ادام خواهد یسفت [ .]91خشکسسلی ب
عاوا ی یوع خسص از شنننرایط حدی آبوهوایی ب طور
متانسوب ،امس سنننترده میتواید انننبب هسه بهرهوری
یننسهننس  ،افزای مرگ و میر درختننس  ،هننسه تولینند
محصنوتت هشنسورزی و قحطی شود و در یهسیت ماجر ب
تخریب اهواننیسنننتمهس ردد [ 9 ،13 ،93 ،1و .]13این
تغییرات اقلیهی در ماسطق خشن و ییه خش ماجر ب
افزای خطرات انی و خشنکسسلی می ردد [ 91و .]71
یسهس ب خشکسسلی
شناسخت عکسالعه پویسیی پوش
برای بسزاننسزی اهولوژیکی و ارزیسبی اثرات احتهسلی محیط
زیسننتی تغییرات آب و هوایی آیاده حیستی ااننت [.]91
تداوم خشننکسننسلی بر فرآیادهسی بسزخورد بین خسک و جو
زمین اثر می ذارد ه بسعث هسه رطوبت خسک میشود.
بقنسء و تولیند ینسهنس تحنت تسثیر رطوبت موجود خسک
میبسشننند [ .]4بر این اانننسس تعسم بین یسهس و اقلیم
برای بقسء یسن بشر بسیسر حسئز اههیت میبسشد .بر ااسس
مشنننسهدات میدایی و تکای هسی اننناج از دور ،اثرات
ماای خشکسسلی بر روی یسهس زارش شده اات [ 99و
 .]11در این زمیان مطنسلعنست متعددی در جهس و ایرا
صورت رفت اات:
پسی خشنکسسلی مراتع ااتس ایالم بس ااتاسده از شسخص
یسهی  NDVI7یشننس داد ه شننسخص  SPI1در
پوش ن
دوره زمسیی ان و ش مسه  ،بس شسخص  NDVIدر اطح
ی درصنند ههبسننتگی دارد [ .]71برراننی میزا هسرایی
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مد هسی ر رانیویی ،مد در بسزه زمسیی ا و ش مسه
را برای پسی خشنکسسلی ماساب یشس داد .باسبراین یتسیج
حسصنن از ر راننیو بین شننسخصهس حسهی از آ بود ه
 NDVIمعیسر ماساننبی برای ارزیسبی و پسی خشننکسننسلی
اانت .در بررانی تخریب اراضنی اانتس اصاهس در بسزه
زمسیی  73اسل ( )1117-1171بیس شد ه روید تغییرات
یسهی هسهشی بوده اات ه میتوا دریسفت بوم
پوش
یظسم (اهواننیسننتم) ماطقر مورد برراننی در حس تخریب
اات [ .]71در تعیین ههبستگی بین شسخصهسی پوش
یسهی و شنسخصهسی خشکسسلی بیس شد ه در ماسطقی
بس دادههسی بسرا انناجی یسهسفی و پراها یسماساننب برای
پسی خشننکسننسلی میتوا از دادههسی انناج از دور،
یسهی  NDVIو EVI9
ههناین شنننسخصهسی پوشن ن
یسهی ااننتاسده یهود
برای تشننخیص تغییرات پوشنن
یسهی و خشکسسلی
[ .]77در بررانی رابط بین پوشن
در هشنور چین بیس داشنتاد ه ههبستگی پیراو بین
شنسخص خشکسسلی  PDSI1و  NDVIدر فص رشد (بین
 -11/1تننس  1/31متغیر بود و حننداهثر ههبسنننتگی بین
شننسخص تبخیر و تعرا ااننتسیدارد ( )SPEI3و  NDVIدر
فصننن رشننند در محندوده  1/97تنس  1/34بود ه در آ
ههبستگی ماای بیشتر در ماسطق جاگلی در جاوب چین
مشننسهد ردید [ .]94در ارزیسبی احتهسلی خشننکسنننسلی
یسهی و پیسمدهسی آ جهت اننسز سری در هاد
پوشنن
بیس داشننتاد ه بی از  31درصنند از هر یوع پوشنن
یسهس یسنبت ب خشنکسنسلی اسز سر یبوده و شکااد ی
اهوانیسنتم را یسنبت ب تغییرات محیطی یشس میدهد
[ .]71ههناین یتسیج بررانی شدت خشکسسلی و اثر آ
یسهی مغولسننتس حسهی از آ ااننت ه
بر روی پوش ن
این هشننور در طی بسزه زمسیی  71اننسل ()1111-1174
خشننکسننسلی خایف تس شنندید را تجرب یهوده ااننت ،ب
1

Normalized Difference Vegetation Index
Standardized Precipitation Index
3
Enhanced vegetation index
4
Palmer Drought Severity Index
5
standardized precipitation evapotranspiration index
2
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یسهی از بین رفت
وی ای ه  17تس  31درصد از پوش
اانت [ .]17بس توج ب مطسلعست صورت رفت  ،پینید ی
و تواع روزافزو پدیدههسی پویسیی مسیاد تخریب پوش
یسهی در قر حسضر ،فکر ااتاسده از فاسوریهسی جدید از
جهل اانتاسده از ااج از دور ( )RSو ایستم اطالعست
جغرافینسیی ( )GISرا برای ارزینسبی و پنسی آیهس معطوف
یهوده اانت [ 73و  .]7در حقیقت امروزه بررای تغییرات
مکسیی و زمسیی پدیدههسی پینیدهای مسیاد تخریب پوش
یسهی ب ماظور ارزیسبی و پسی مستهر آیهس برای مدیریت
و بهرهبرداری صحیح آیهس اجتاسبیسپذیر میبسشد .ایتظسر آ
ااننت بس ورود فاسوریهسی انناج از دور و  ،GISامکس
بررانیهسی بهتر و دقیقتر پدیدههسی زمیای میسر ردد.
باسبراین علیرغم محدودیتهسیی ه در ااتاسده ار تصسویر
یسهی در ماسطق خش ن و
مسهوارهای در ارزیسبی پوش ن
ییه خشنن وجود دارد [ ]1ولی دو فاسوری اننیسنننتم
اطالعست جغرافیسیی و ااج از دور یق بسیسر ارزیدهای
یسهی در مقیسسهسی محلی،
در ارزیسبی و پسی پوشنن
ماطق ای و جهسیی ایاس میهاد .قسبلیتهسی فراوایی ه این
فاسوریهس ایجسد یهوده ااننت اننبب ایجسد رویکرد جدیدی
یسهی ردیده
در مطنسلعنست مربوب بن ارزینسبی و پسی
اانننت [ .]13در حس حسضنننر بس وجود تغییرات اقلیهی،
احیسی اراضی تخریب شده مهکن اات غیرمهکن یس بسیسر
یسهی
پرهزیا بسشند [ .]1باسبراین شناسخت روید پوش
میتواید ب ماظور بهبود این ماسطق قب از راید ب حد
بحرایی هه هاد .لذا در این پژوه تسثیر خشننکسننسلی
یسهی حوزه آبخیز
هواشنناسا نی بر روید تغییرات پوش ن
حبل رود بس دو اقلیم خشن و خشن ییه مرطوب بررای
شده اات.

 .2مواد و روشها
 .1.2منطقه مورد مطالعه
ماطقن مورد بررانننی محدوده مطسلعستی حوزه آبخیز
حبل رود واقع در اانننتس انننهاس و تهرا بس وانننعت

 71441/73هیلومتر مربع ،متواط بسرید ی اسلیسی -711
 33میلیمتر و میزا تبخیر و تعرا اننننسلیننسی ن 9731
میلیمتر هن بین طو هنسی جغرافینسیی  37درج و 93
دقیقن و  11ثنسیین الی  39درجن و  3دقیقن و  9ثسیی
شنننرقی و عرض  91درجن و  11دقیق و  11ثسیی تس 93
درج و  31دقیق و  77ثسیی شنهسلی واقع ردیده اات و
تحت دو اقلیم خشن ( 3411/33هیلومترمربع) و خش
ینینه ن منرطوب ( 9137/17هیلومترمربع) قرار می یرد
[ .]11شننک ( )7موقعیت ماطق مورد مطسلع را در ایرا
یشس میدهد.

 .2.2روش تحقیق
در این تحقیق برای بررانننی روید تغییرات پوشننن
یسهی از شسخص  NDVIااتاسده ردید و ههناین برای
محساننب شننسخص خشننکسننسلی  SPIاز دادههسی بسرید ی
مسهسی ایسننتگسههسی اننیاوپتی و آبسنناجی حوزه آبخیز
حبل رود در بسزه زمسیی ( )7931-7931در دو اقلیم خش
و خشننن ایه مرطوب اانننتاسده ردید .در ادام مراح
ایجسم تحقیق شرح می ردد:
 .1.2.2برآورد شاخص پوشش گیاهی
یسهی از شسخص
در این مطسلع جهت محساب پوش
یسهی ( )NDVIحسصنن از
تاسصنن یرمسلیز شننده پوشنن
انناجاده مودیس ( )Modisااننتاسده ردید .این شننسخص
یکی از مههترین و هسربردیترین شنننسخصهسی پوشن ن
یسهی میبسشنند و از تاسض ن بسید مسدو قرمز یزدی و بسید
قرمز (رابط  )7محساننب می ردد .مقسدیر این شننسخص بین
 -7تس  +7یواننس دارد ،مقسدیر بی از صننار این شننسخص
یسهی بوده ه هر چ ب ی یزدیکتر
یشننس دهاد پوش ن
یسهی افزای مییسبد .ههناین
میشننویم میزا پوشنن
یسهی
در این مطسلع برای برراننی اننری زمسیی پوشنن
بننرای دوره زمننسی نی  7931تننس  7931از مننحصننننوتت
 MOD13C2یسننخ  4بس قدرت تاکی مکسیی پاج هیلومتر
ااتاسده شد .تصسویر ب صورت مسهسی از اسیت یساس NASA
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( )https://lpdaac.usgs.gov/تهی ردید .بس توج ب ایاک
برای بررانی تغییرات زمسیی از محصنوتت ااجده مودیس
اانننتانسده شننند این محصنننوتت بس الگوریتمهسی مختلف،
پردازش و تصننحیحست تزم صننورت می یرد و تزم ییسننت
هسربر تصحیحست خسصی ایجسم دهد [.]3

رابط ()7

𝜌−

𝜌

𝑅𝜌𝑁𝐷𝑉𝐼 = 𝜌𝑁𝐼𝑅 +
𝑅

𝑅𝐼𝑁

ه در آ  NDVIشنننسخص یرمسلیزه شنننده پوشننن
یسهی 𝜌𝑁𝐼𝑅 ،مسدو قرمز یزدی و 𝑅𝜌 بسید قرمز میبسشد.

شکل  .1محدوده منطقه مورد مطالعه

 .2.2.2برآورد خشکسالی
شسخص بسرید ی ااتسیدارد شده یس  SPIدر اس 7339
توانننط مککی و ههکسرا ب ماظور پسی خشنننکسنننسلی
هواشنناساننی ابداع ردید ،این شننسخص بر ااننسس اختالف
بین مقسدیر بسرش برای ی بسزه زمسیی مشننخص و تقسننیم
این مقدار بر ایحراف معیسر بسرش محسانننب می ردد ،این
یهسی صننرفس از دادههسی بسرید ی مسهسی ااننتاسده میهاد و
برای تشنننخیص ههبود بنسریند ی در مقینسسهسی زمسیی
چاد سی ( 11 ،71 ،3 ،4 ،9 ،7و  13مسه) طراحی شننده
اانت [ 3و ( ]3رابط  .)1در این مطسلع ب جهت بررای

یسهی و خشننکسننسلی،
ههبسننتگی بین تغییرات پوش ن
شننسخص خشننکسننسلی  SPIدر مقیسس  71مسه برای 71
ایستگسه بسرایساجی موجود در ماطق (شک  )7محساب و
انننپس در محیط یرمافزار  ،Arc GIS10.3در بین روش
هسی مربوب ب درو یسبی از روش هریجیاگ برای تهی
یقش هسی پها بادی شده ااتاسده شد.
رابط ()1

̅̅̅
𝑖𝑋𝑋𝑖 −
𝑆

= 𝑆𝑃𝐼12

ه در آ  𝑋𝑖 ،بسرش انننستی ب میلیمتر̅̅̅ ،
𝑖𝑋 میسیگین
بسرید ی اننری زمسیی (میلیمتر) و  Sایحراف معیسر اننری
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خشکسسلی این شسخص بیس

زمننسیی میبننسشننند .ههناین در جنندو ( )7هالسهننسی

ردیده اات.

جدول  .1طبقهبندی خشکسالی شاخص SPI

طبق

بی یهسیت مرطوب

خیلی مرطوب

مرطوب متواط

یرمس

یسبتس یرمس

خشکی مالیم

خشکی شدید

خشکی حسد

مقدار

≥1

7/3 – 7/33

7 - 7/13

1 - 1/33

-1/33 – 1

-7 - -7/13

-7/33 - -7/3

≤1

 .3.2.2روند و همبستتت ی تغییرات پوشتتش گیاهی و
خشکسالی در دو اقلیم خشک و خشک نیمهمرطوب
یسهی و شننسخص  SPIدر طی
روید تغییرات پوشنن
بسزه زمسیی مد یظر از ههبستگی پیراو ااتاسده ردید و
در یهسیت از این آزمو برای بررانننی ههبسنننتگی در هر
اقلیم ااتاسده شد.

 .3نتایج
 .1.3روند تغییرات شتاخص خشکسالی و پوشش
گیاهی
رویند تغییرات بسرید ی انننسلیسی  ،شنننسخص  NDVIو
شنسخص  SPIدر شک ( )1یشس داده شده اات .بر طبق
این شننک طی دوره  73اننسل تاهس در اننس هسی ،7939
 7933 ،7933 ،7931 ،7934 ،7933 ،7931و 7939
شنسهد دوره ترانسلی هسنتیم ب عبسرتی  39درصد از این
ماطق دچسر خشکسسلی بوده اات .ههناین در بسزه زمسیی
 7931تس  7931یسنننبت ب دیگر بسزههسی زمسیی این دوره
خشکسسلی شدیدتر بوده اات ب وی ای ه روید بسرید ی
انننسلیسی ویسی این واقعیت بوده اانننت .ههناین پی
یسهی مطسبق بس بیشننترین بسرید ی رخ
شننسخص پوشنن
داده در این بسزه زمسیی بوده ااننت ب عبسرتی اننس 7931
بیشنترین میزا بسرید ی در این ماطق رخ داده اات ه
یسهی در این اننس بیشننترین
میزا شننسخص پوشنن
افزای را یشننس داده ااننت ،ههین موضننوع بیسیگر متسثر
یسهی از یواسیست بسرید ی ماطق اات.
بود پوش

مستریس ههبسنتگی بین ا شسخص یسمبرده حسهی از
آ اات ه شسخص  NDVIههبستگی یکسسیی یسبت ب
دو شنننسخص  SPIو بنسریند ی انننسلیسی داشنننت اانننت
(جدو .)1

 .2.3بررستتتی رونتتد تغییرات شتتتتاخص  SPIو
 NDVIدر اقالیم مختلف
بس توج ب اشنننکس ( 9و  1و  )3میتوا دریسفت روید
یسهی در اقلیمهسی خش هسهشی بوده
تغییرات پوشن
درحسلیه در اننطح این ماطق ب ترتیب حدود  33/33و
 11/11درصند خشکسسلی یسبتس یرمس و یرمس بوده اات.
ههناین روید تغییرات خشنکسنسلی در اقلیم خش ییه
مرطوب افزایشی بوده و میزا خشکسسلی ب ترتیب حدود
 31درصند در طبق خشنکسسلی یسبتس یرمس و  31درصد
یرمس بوده اات.
 .3.3رابطه همبست ی بین شاخص  NDVIو  SPIدر
اقلیمهای خشک و خشک نیمهمرطوب حوزهآبخیز حبلهرود
برراننی ههبسننتگی در دو اقلیم خشنن و خشنن
ییه مرطوب یشننس داد ه در اقلیم خش ن بین شننسخص
 NDVIو  SPIدر اطح معایداری  33درصد ()P < 0.05
حدود  1/93بوده ه بیسیگر ههبسننتگی مثبت و معایدار
این شننسخصهس در این اقلیم میبسشنند .در اقلیم خشنن
ییه ن مرطوب این ههبسنننتگی حنندود  1/13بوده ه ن
یشس دهاد ههبستگی مثبت و معایدار بوده اات.
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جدول  .2ماتریس همبستگی
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 .4بحث و نتیجهگیری
یسهی اههیت
موضوع خشکسسلی در مطسلعست پوش
زیسدی دارد .شنسخصهسی خکشنسسلی هواشاسای مستقیهس
از روی دادههسی ایسننتگسههسی هواشنناسا نی یظیر بسرید ی
محساننب میشننوید و در صننورت فقدا دادهسی مذهور در
پسی خشننکسننسلی ماید واقع یخواهاد شنند .لذا تکای
اناج از دور میتواید ابزاری ماید در پسی خشکسسلی
ب شننهسر رود [ .]71در این مطسلع برای برررا نی تسثیرات
ی نسهی ب ن ارزی نسبی اثرات
عوام ن اقلیهی بر پوشننن
خشنکسنسلی بر شنسخص  NDVIحسص از تصسیر ااجاده
 MODISدر بنسزه زمسیی ( )7931-7931پرداخت شننند.
شنننسخص  NDVIجزء هسربردیترین شنننسخص مبتای بر
دادههسی انناج از دور میبسشنند ه در جوامع یسهی
مختلف بس اقلیم متاسوت برای پسی و ارزیسبی خشننکس نسلی
در ماسطق مختلف میتواید مورد ااتاسده قرار یرد [ 97و
 .]93شننسخص  NDVIعالوه بر یهسی تغییرات پوشنن
ینسهی بن عبسرت دیگر بیس هااده تا خشنننکسنننسلی
هستاد ب وی ای ه این شسخص در اس  7931حداهثر
یسهی یشنس داده اات ب
افزایشنی ه از میزا پوشن
میزا  1/13بوده ه این حداهثر یسنبت ب اس هسی این
دوره 71اسل ههترین افزای رخ داده اات ه مصسدف بس
شندیدترین خشکسسلی در این ماطق بوده اات .میتوا
یتیج رفت ه ازاین شسخص میتوا در پی بیای روید
یسهی
خشننکسننسلی ااننتاسده یهود .زیرا تغییرات پوش ن
متسثر از مقدار بسرید ی رخ داده در این ماطق ااننت ه بس
یتسیج [ ]3ه حسهی از آ بود ه در تطسبق شنننسخصهسی
خشکسسلی مبتای بر دادههسی مسهوارهای و زمیای ،شسخص
 NDVIعالوه بر یهسی وقوع تا خشنکسسلی در هر ی
از دورههس ب طور مجزا در برخی پیکسننن هس وقوع تا را
در هر دوره مینسیی و پنسینسیی زارش هرده اانننت .یتننسیج
یسهی یشننس دهاده آ ااننت ه اقلیم
تغییرات پوش ن
یسهی آ
خشننن ییه مرطوب حوزه تغییرات پوشننن
شندید یبوده اات ولی در اقلیم خش این حوزه وضعیت
ینسهی آ روید یزولی داشنننت اانننت و اثرات
پوشننن
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خشنننکسنننسلی این ماطقن را از حنند بحرایی خود خننسر
مییهسید و عالوه بر اثر خشنننکسنننسلی ،عوام ادافیکی در
تغییرات پوشننن تسثیر ذارید ه بس یتسیج [ 19و  ]71ه
بیس داشتاد ه بس توج ب حسسس بود ماسطق خش و
ییه خش ن و ههناین حسلت بیثبست و یسپسیدار آیهس اغلب
در شرایط مختلف ،وضعیت هسی اهولوژی متاسوتی را یشس
میدهاند ،مطنسبقنت دارد .لنذا اقلیم خشننن این ماطق
پوشن ضعیف را شسم میشود در حسلی ه اقلیم خش
یسهی مثبت میبسشنند ه در
ییه مرطوب روید پوشنن
صنننورت تخریب این اراضنننی عواقب زیسنننت محیطی و
اقتصنسدی بسیسری را ب دیبس خواهد داشت .یتسیج تحقیق
حسضر یشس داد ه وقوع خشکسسلی هواشاسای و شسخص
 NDVIدر تهسمی اننس هس وجود دارد ه بس یتسیج [ ]11در
پسی خشنکسنسلی بس ااتاسده از تکای ااج از دور در
اصنناهس بیس داشننتاد ه شننسخص  SPIدر مقیسس زمسیی
یسهی (شسخص
ان مسه بیشنترین ارتبسب را بس پوشن
 )NDVIداشنت اات ،مطسبقت دارد .رابط ههبستگی بین
شننسخص  NDVIو شننسخص  SPIیشننس داد ه این رابط
مثبت و افزایشنننی بوده اانننت ه [ ]73یشنننس داد ه
خشکسسلی از طریق هسه بسرید ی بسعث هسه تولیدات
و رشد یسهس می ردد ،مطسبقت دارد .ههناین یتسیج این
ههبستگی در اطح دو اقلیم این حوزه بیسیگر آ اات ه
ب ترتیب ههبستگی در اقلیم خش و خش ییه مرطوب
حدود  1/93و  1/13بوده اات ه این یتسیج بیسیگر مثبت
بود و قدرت این رابط در اننطح این دو اقلیم میبسشنند.
مطسلع [ 73و  ]91بیسیگر آ ااننت ه ماسطق خشنن و
ییه خشن ب تغییرات اقلیهی و ایسسیی ب شدت حسسس
بوده و یسهس و تولیدات آیهس در این ماسطق ب شننندت و
قندرت زینسد تحننت تننسثیر تغییرات محلی و جهننسیی اثرات
اقلیهی محیطی میبنسشننند .از طرفی دیگر عهندتس هالس
خشنکسسلی در این دو اقلیم خش و خش ییه مرطوب
ب میزا  33/33و  31درصند در طبق خشنکسسلی یسبتس
یرمس قرار رفت اانت ه بس یتسیج [ ]93بیس داشتاد ه
بررانی شنسخصهسی خشنکسنسلی اانتس خراانس یشس
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یسبت ب تغییرات اقلیهی و ایسسیی بسیسر حسسس بوده لذا
در صننورت تخریب این اراضننی عواقب محیطزیسننتی و
 در ایتهس.اقتصننسدی بسننیسری را ب دیبس خواهد داشننت
پیشناهسد می ردد ه رابط بین خشکسسلی و پوش هسی
یسهی بدانننت آمده از داده هسی اننناج از دور در
 و از.مقیسسهسی مسهسی و فصننلی مورد مطسلع قرار یرد
مراتع بر ااننسس فرفیت تولید دراز مدت آ بهرهبرداری
.شود
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میدهد ه هالس خشننکسننسلی ایسننتگسههسی مورد مطسلع
اغلب انس هس ب صنورت یرمس و تس حدودی خش بوده و
انس هسی شدیداً خش و یس شدیداً مرطوب ب یدرت قسب
 بس توج ب مطسلب ذهر. مطسبقت دارد،مشننسهده میبسشنند
شده میتوا دریسفت ه بس ااتاسده از دادههسی ااج از
دور میتوا ب پسی پساخ اهوایستمهسی ماسطق خش
و ییه خش یسبت ب تغییرات اقلیهی پرداخت ههناین
این مطسلع یشننس داد ه ماسطق خشنن و ییه خشنن
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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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