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 الصهخ

تصادی، ارزیابی خسارات اقاجتماعی تاثیر گذار است.  -خشکسالی از جمله بالیای طبیعی است که همواره بر حوزه های کشاورزی، اکولوژی و اقتصادی 

تر و پیچیدهپراکندگی مکانی بیشتر و نمایان شدن آن در طوالنی مدت نسبت به سایر بالیای طبیعی سختزیست محیطی و بوم شناسی خشکسالی به دلیل 

و شاخص بارش  (PDSI) مانند شاخص شدت خشکسالی پالمر ،شاخص های هواشناسی خشکسالی پیشتر به منظور پایش روند خشکسالی،  تر است.

ا به دلیل کمبود هنمودند. این شاخصخشکسالی را پایش می ،های زمینیایستگاههیدرولوژیکی به کمک اطالعات آب و هوایی و  ،(SPI) استاندارد

ر در دهه های اخیها در پایش نزدیک به زمان واقعی خشکسالی کم است. و قابلیت آن هایی هستندهای زمینی اغلب دارای محدودیتاطالعات ایستگاه

ترده به صورت گس های طیفی،گیری از تکنیکو بهره روز بودن اطالعاتهب ،های مکانی در مقیاس وسیعآوری دادهعلت جمعهفنـاوری سنجش از دور ب

وارض ع پایش خشکسالی که بر اساس پاسخ طیفی متفاوت سنجش از دوری شاخص های اولیه در مطالعات پایش خشکسالی مورد استفاده قرار گرفته است.

جهانی استفاده شدند. در چند سال اخیر و  محلی مقیاسدر  به صورت گستردهو نظایر آن،  NDVI ،VCI ،SAVI ،PDI :مانند ،شدند معرفی سطح زمین

شاخص  ،بارش، سالمت پوشش گیاهی، دمای سطح زمین، رطوبت خاک و نظیر آن :مانندمختلف محققین تالش نمودند تا با ترکیب مولفه های طبیعی 

نتایج مطالعات نشان داد  از جمله این شاخص های ترکیبی خشکسالی هستند. SDIو  SCDIشاخص های  ارتقا و بهبود دهند. را خشکسالی  ایماهوارههای 

شکسالی ای خدر این مقاله به شرح تعدادی از پرکاربردترین شاخص های ماهواره  شاخص ها عملکرد بهتری نسبت به شاخص های منفرد ارائه می دهند. این 
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نیاز، عدم دقت  های موردداده محدودیتپذیرد.  برآورد خشکسالی با مشکالتی نظیر پایش خشکســالی در مناطق مختلف با تکنیک های متفاوت صورت می

اخیر استفاده از تکنیک در سال های  .[21] زمـانی، مجهول بودن شـدت وقـوع خشکسـالی و نداشتن درک درسـت از خسـارات خشکسـالی، مواجـه اسـت

 .به منظور ارائه تصویری گسترده و جامع از روند رخداد طبیعی به کار گرفته شده است مانند خشکسالی های سنجش از دوری در پایش مخاطرات طبیعی

ی در لی را براساس بازتابندگی طیفروند خشکـسا ، امکان پایشوری اطالعـات وسیعی از سطح زمین در بازه های زمانی متفاوتآ مـشاهدات فـضایی با جمع

های زمانی و مکانی متنوع ای متعدد، با قدرت تفکیکآورند. امـروزه بـا پیشرفت علم سنجش از دور و فراهم شدن تصاویر مـاهوارهباندهای مختلف، فـراهم می

 توان خشکسالی را با دقـت بـاالتر و هزینه و زمـان کمتـر پایش نمود. و مناسب، می



 ضرورت پایش خشکسالی -1-1
 

ر بالهای های عمده خشکسالی با دیگکی از تفاوتی خشکسالی بیش از سایر حوادث بوده است. وانی پدیدهد و فرا، تعدطبیعی سوانحدر دهه های اخیر در میان 

به همین علت است که  ،دهدبه تدریج رخ می تر وافتند، در زمان طوالنیبه نسبت سـایرین که به صورت ناگهانی اتفاق می سانحهطبیعی در این است که این 

وقوع خشکسالی در یک گردد. ات جدی به انسان و احشام وارد میبا وقوع پدیده خشکسالی در سطح منطقه، خسار .[1]خزنده نامیده اند ایـن بال را بالیی

ز این هر یک ا. [2] در نگاه اول ممکن است مورد توجه قرار نگیرد گذارد که اجتماعی جبران ناپذیری را بر جای می منطقه اثرات زیست محیطی، اقتصادی و

ه دنبال ب دنبال کاهش بارش های جوی، سطح آب های سطحی و زیرزمینی کاهش می یابد. در دوره خشکسالی بهدیگر هستند. اثرات مخرب علت و معلول یک

 -دوره های طوالنی مدت خشکسالی فشارهای اقتصادیکاهش خواهد یافت.مواد غذایی موجود در منطقه نیز  و تولیدات کشاورزی ،رطوبت خاکبا کاهش  آن

 ضروری به نظر می رسد.پایش این پدیده ود تکنیک های جامع و به روز جهت وجرو از این د. نتحمیل می کن هااجتماعی سنگینی را به دولت

  تعریف خشکسالی -1-2

  
با این وجود تا به حال تعاریف مختلفی از سوی  .[20] در وقوع پدیده خشکسالی، تعریف آن کار چنـدان سـاده ای نمـی باشـدبه علت تعدد عوامل موثر 

اکثر این تعاریف فقط برای کاربرد خاص و منطقه ای خاص معتبر بودند و در زمان و منطقه  با این حال ف برای این پدیده ارائه شده است.سازمان های مختل

 معموالًیک)خاص  زمانی دوره دریک رطوبت غیرطبیعی و مستمر کمبود توانمی راخشکسالی   Vanlanen و  Tallaksenز نظر ا دیگر صحت ندارند. 

 ].2[ردد گاطالق می ،به انحراف شاخص از شرایط طبیعی یا میانگین ،طبیعیو واژه غیر کمبود حالت تداوم مستمر به واژه مذکور تعریف در. دانست( سال

 

 

  خشکسالی ارزیابی جهت استفاده مورد های تکنیک و ها شاخص بررسی .2

 

 نظارت خشکسالی وارد کنند. از این رو هایی برهای آب و هوایی مانند بارش را به عنوان شاخصدر مطالعات اولیه خشکسالی، پژوهشگران سعی نمودند عامل 

تر از ورود علم سنجش از دور به های خشکسالی زمین مبنا که پیشترین شاخصاز عمده شوند.های هواشناسی خشکسالی نامیده میها، شاخصاین شاخص

 (، شاخص ذخیره آب سطحیPDSI1شاخص شدت خشکسالی پالمر) توان به شود میها استفاده میاند و هنوز هم از آنبسیار پر کاربرد بوده ،عرصه خشکسالی

(SWSI2 ،)شاخص بارش استاندارد (SPI3 .و نظیر آن اشاره نمود )یهیدرولوژ اطالعاتزمین مبنا هستند، چرا که به کمک خشکسالی هواشناسی های شاخص 

ی از وضعیت تا تصویر جامع گرفته می شوندبه کار های زمینی تهیه و ایستگاه اطالعاتدرجه حرارت، برف، و سایر ، هاجریان رودخانه، اقلیمی مانند بارندگی و

دیده های هواشناسی جهت ارزیابی پهای هواشناسی( در اغلب مناطق، شاخصبه علت کمبود آمار اقلیمی )ایستگاه .دنبیان نمای در سطح منطقه خشکسالی را

رسند. از طرفی توسعه یک شاخص خشکسالی نیازمند در نظر گرفتن پارامتر های طبیعی دیگر مانند وسعت منطقه، نوع پوشش گیاهی چندان مناسب به نظر نمی

هایی نوین در پایش خشکسالی که با در نظر گرفتن پارامترهای تحت های اخیر نیاز به روش. از این رو در دهه[3]منطقه، رشد گیاه، و دمای سطح زمین است 

گسترده اس های مکانی در مقیآوری دادهعلت جمعهفنـاوری سنجش از دور بیر آن، قادر به ارائه رویکردی جامع از وضعیت خشکسالی باشند، افزایش یافت. تاث

 .می تواند گزینه مناسبی در تعیین پارامترهای مورد نیاز باشد های طیفی،گیری از تکنیکبهره و 

توان به پوشش گیاهی اشاره نمود. روند تغییرات وضعیت پوشش گیاهی در دوره خشکسالی و ترسالی شکسالی میاز جمله بخش های تحت تاثیر خ 

. در ادامه به معرفی شاخص های سنجش از دوری رایج در مطالعات خشکسالی می بوداز جمله اقدامات اولیه در راستای مطالعه سنجش از دوری خشکسالی 

 پردازیم. 

 (NDVIنرمال شده پوشش گیاهی )شاخص تفاضل   -2-1

مطالعات گویای  بسیاری ازباشد.  در سطح منطقه های کشاورزیبارش، رطوبت خاک و فعالیت هایپارامترتاثیر تمامی  تواند گویایمی وضعیت پوشش گیاهی

شاخص  منجر به توسعه موضوعاین . [4] اندزمین بودهرابطه میزان انرژی انعکاسی در باندهای قرمز و مادون قرمز نزدیک با میـزان پوشش گیاهی در سطح 

                                                            
Palmer Drought Severity Index 1 

2 Surface Water Supply Index 
3 Standardized Precipitation Index 

http://www.cgd.ucar.edu/cas/catalog/climind/pdsi.html
http://drought.unl.edu/Planning/Monitoring/ComparisonofIndicesIntro/SWSI.aspx
http://drought.unl.edu/portals/0/docs/spi-program-alternative-method.pdf


  گیاهی ، شـاخص تفاضـل نرمال شده پوششخشکسالی های پوشـش گیـاهیاز مهمترین شاخص شد. تغییرات پوشش گیاهی جهت نمایش کمی یگیاهی مناسب

(NDVI) 4 محققان شروع به استخراج اطالعات توسط سنجنده  1891اوایل دهه در . استAVHRR5  بر روی ماهوارهNOAA  نمودند. شاخصNDVI 

 .[4]ای مورد استفاده قرار گرفت به عنوان شاخص سالمت و تراکم پوشش گیاه تعریف و به صورت گسترده 1898و همکارانش در سال  Tuckerتوسط 

= 𝑁𝐷𝑉𝐼                                                                                              (   1-2رابطه )   
𝑅𝑁𝐼𝑅−𝑅𝑅𝑒𝑑

𝑅𝑁𝐼𝑅+𝑅𝑅𝑒𝑑
 

تولید شده  NDVI شـاخص به کمک 2119در سال  محققینباشند. های مادون قرمز، قرمز میبه ترتیب بازتاب در باند 𝑹𝑵𝑰𝑹 ،𝑹𝑹𝒆𝒅  در این رابطه

ـای هتوانـد در محدودهنشان داد که این شـاخص مـی این مطالعهد. نتـایج نمودنخشکســـالی را در چـین میـانی بررسـی  ،MODIS ســـنجنده از باندهای طیفی

دست آمده به  NDVIبه کمک  در مطالعه ای دیگر .[5]گیرد ای و جهــانی مــورد اســتفاده قــرار ، قــارهای هزمـانی و طیفـی متفـاوت از خشکسـالی منطقـ

ـال غدر سراسـر کشـور پرت 2112تـا  1888هـای سال بررسی وسعت، شـدت و تـداوم خشکسـالی طـی ، SPOT5و SPOT4 هایماهوارههای طیفی بانداز 

تایید شدند  1888-2112ـای سـال هیخشکسـالو  بـر روی پوشـش گیـاهی تعیـین گردید آن تاثیرشـدت خشکسـالی بـر اسـاس  ،این تحقیق در .بررسی شد

[6]. 

 (SAVIشاخص تعدیل کننده اثرات خاک ) -2-2

شاخص  دهد.یماثـر بازتاب پوشش گیاهی را تحت تاثیر قرار  ،اثـرات بازتـاب خـاک زمینـهد، باش تنک  ی که پوشش گیاهی کم تراکم و اصطالحادر مناطق

  NDVI. ایـن شاخص اثرات خاک زمینه و رطوبت خاک را در شاخصاست    NDVIتصحیح شده شاخص 2(SAVI) گیاهی تعدیل کننده اثرات خاک

  .[7]هد دکاهش می

𝑆𝐴𝑉𝐼                                                                                                              (2-2رابطه ) =  
(1+𝐿)(R𝑁𝐼𝑅−R𝑅𝑒𝑑)

𝐿+(R𝑁𝐼𝑅+R𝑅𝑒𝑑)
 

𝐿                                                                                                                   (3-2رابطه ) = 1 − 2𝑎 × 𝑁𝐷𝑉𝐼 × 𝑊𝐷𝑉𝐼 

𝑊𝐷𝑉𝐼                                                                                                                 ( 4-2رابطه ) = 𝑅𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝑅𝑒𝑑 
ش گیاهی پوشـ و پوشـش گیـاهی متـراکماز صفر تا یک به ترتیب برای فاکتور تحصحیح اثرات خاک است که دامنه آن   Lدر فرمول های باال 

. این فاکتور با استفاده از اطالعـات تـصاویر موجـود ، شود( در نظر گرفته می5/1معموال در مناطق گیاهی با پوشش متوسط و نرمال برابر با ) متغیر است وتنک 

باندهای  باشد که در واقع شیب خط برازش داده شده بر نمودار بازتاب طیفیضریب خط خاک می  و   a=1.6، که در آن دگردمحاسبه می 3-2 هطاباز ر

 .هایی استدارای محدودیت Lهی به فاکتور برای مقدارد . این شاخص در عمل[7] مادون قرمز نزدیک و قرمز است

 (EVI)شده  بارزسازی گیاهی شاخص  -2-3

توسعه داده ، NDVI های موجود در شاخصبرطرف نمودن محدودیت به منظور ،و همکارانش Huete توسط هایی است کهز دیگر شاخصا  7EVI شاخص

 نماید. استفاده مینویز ناشی از آئروسل جو، ، از باند آبی برای اصالح NDVIبر خالف شاخص   EVI. شاخص [8] شد

𝐸𝑉𝐼                                                                                                  (  5-2رابطه ) = 𝐺.
𝑅𝑁𝐼𝑅−𝑅𝑅𝑒𝑑

𝑅𝑁𝐼𝑅−𝐶1𝑅𝑅𝑒𝑑−𝐶2𝑅𝐵𝑙𝑢𝑒+𝐿
 

𝑅𝑁𝐼𝑅، 𝑅𝑅𝑒𝑑  در رابطه فوق
ضرایب  2Cو  1C کننده اثر خاک،فاکتور تعدیل L های مادون قرمز، قرمز و آبی ،به ترتیب بازتاب در باند 𝑅𝐵𝑙𝑢𝑒 و 

 .[8]می نمایدعمال محدود  را ، به کارگیری این شاخصLمقدار فاکتور   در تعیین های موجود باشد. محدودیتمی Gain Factorهمان  Gتصحیح اتمسفر، و 

 

                                                            
zed Difference Vegetation IndexNormali 4 

5 Advanced Very High Resolution Radiometer 

Soil Adjusted Vegetation Index 6 
7 Enhanced Vegetation Index 

http://noaasis.noaa.gov/NOAASIS/ml/avhrr.html


 (VCI) شاخص وضعیت پوشش گیاهی -2-4

NDVI ان زبرای شناسایی تنش گیاهان و محصوالت آسیب دیده بسیار موفق بوده است. از آنجا که در مناطقی با پوشش زمینی ناهمگن تفاوت بین سطح و می

دودیت در مناطق ناهمگن با مح NDVIپوشش گیاهی به منشأهای مختلف مانند نوع پوشش گیاهی، اقلیم، نوع خاک، و نظیر آن بستگی دارد، عملکرد شاخص 

. برآورد اثرات آب و هوا بر پوشش گیاهی تنها پس از حذف اثرات مربوط [9]دارای دو مولفه اکولوژی و آب و هواست NDVI  هایی روبرو است. شاخص

که وضعیت سالمتی و سبزینگی گیاه را نشان می  NDVIبه عوارض جغرافیایی مانند اقلیم، خاک، توپوگرافی و نظیر آن امکان پذیر است. مولفه آب و هوایی 

، به منظور برآورد اثرات آب و هوا بر پوشش گیاهی شاخص شرایط گیاهی 1881در سال  Kogan .]9[دهد با پارامتر هایی مانند بارش در ارتباط است 

(VCI)9  ال( مقادیر ماکزیمم و مینیمم را معرفی نمود. به این صورت که برای هر پیکسل در ماه ) هفته، دهه، ماه و یا سNDVI را تعیین و در   طوالنی مدت

  .[10] از آن استفاده نمود  VCI معادله

𝑉𝐶𝐼                                                                                                                 (2-2رابطه ) =
𝑁𝐷𝑉𝐼𝑗−𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑖𝑛

𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑎𝑥−𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑖𝑛
 

به اسـت.  نظـر مـاه مـورد نمایـه  jو دنشومحاسبه می )چند ماه یا چند سال( دوره طوالنی مدت در طول   minNDVI و  maxNDVI در رابطه فوق

نـسبت بـه  VCI شـاخصثابت کرد باشد. مطالعات دهنده وجود یک خشکسالی شدید در آن ماه مینزدیـک شـود نـشان به صـفر VCI اگر این ترتیب

 .[10] دهدارائه میاند، خـصوصاً در منـاطقی کـه ازنظـر جغرافیـایی غیـر همگون خشکسالیبررسـی  ، عملکرد بهتری درNVDI شاخص

 (TCI) شاخص شرایط دما -2-5

در  ی سطح زمیناست. وضعیت دما 8(LSTجلب نمود، دمای سطح زمین )به خود خشکسالی نظر محققین را  مطالعه هایی که در طولیکی دیگر از پارامتر

رد دمای های حرارتی قادر به برآوباند برداری ازرطوبت خاک است. سنجش از دور به دلیل بهره همچنین با پوشش گیاهی و تراکم آن، و یارتباط تنگاتنگ

 LST .است بررسی عملکرد پوشش گیاهی نسبت به دما ارائه شده منظوراز جمله شاخص هایی است که به  LSTشاخص سطح زمین در سطح گسترده است. 

 گردد.( محاسبه می4-2ز رابطه )با استفاده ا

𝐿𝑆𝑇                                                                                                                               ( 7-2رابطه ) =
𝐵𝑇𝑚𝑎𝑥− 𝐵𝑇𝑗 

𝐵𝑇𝑚𝑎𝑥− 𝐵𝑇𝑚𝑖𝑛
× 100 

  هستند.مدت  دراز و کمینـه بـرای یـک پریـود خاص در دمای درخشندگی بیشینه مقدار minBT و maxBT ، دمای درخشندگی،BT آن در که

 .]11[معرفی شد  LSTاین شاخص با نرمال سازی نمایه  را پیشنهاد نمود. 11(TCIوضعیت دما )نمایه  1885در سال  VCI ،Koganمشابه با الگوریتم 

𝑇𝐶𝐼                                                                                                          (9-2رابطه ) =
𝐿𝑆𝑇𝑚𝑎𝑥− 𝐿𝑆𝑇 

𝐿𝑆𝑇𝑚𝑎𝑥− 𝐿𝑆𝑇𝑚𝑖𝑛
× 100 

مدت  دراز یـک پریـود خاص دربه ترتیب حداکثر و حداقل دمای سطح زمین در   𝐿𝑆𝑇𝑚𝑖𝑛 و 𝐿𝑆𝑇𝑚𝑎𝑥  ،سطح زمین، دمای 𝐿𝑆𝑇در رابطه فوق 

  هستند.

 

 

                                                            
Vegetation Condition Index  9  

Land Surface Temperature  8 

Temperature Condition Index 11 



 (VHI)شاخص وضعیت سالمت گیاه  -2-6

با معرفی شاخص جدید  1885 سال در Koganدهند. به ترتیب شرایط دمایی و رطوبتی پوشش گیاهی را نشان می VCIو  TCIهمانطور که گفته شد شاخص 

به منظور نظارت بر خشکسالی است و هنگامی که این دو شاخص   VCIمکملی مناسب برای نمایه TCIنشان داد شاخص  ، 11(VHIوضعیت سالمت گیاه )

 . [12] گردداعتمادی برای پایش خشکسالی فراهم میبا یکدیگر استفاده شوند، ابزار قابل 

𝑉𝐻𝐼                                                                                                          (  8-2رابطه ) = 𝑟1 × 𝑉𝐶𝐼 + 𝑟2 × 𝑇𝐶𝐼 

هستند. از آنجایی که سهم رطوبت و دما در طی چرخه گیاهی به طور عادی، نامشخص است،  TCIو  VCIبه ترتیب وزن  𝑟2و  𝑟1(، 8-2) رابطهدر 

دهند در مناطق مرطوب با عرض جغرافیای باال، که پوشش گیاهی تحقیقات نشان می .[12]شود برابر در نظر گرفته می VHIدر شاخص  TCIو  VCIسهم 

 . [13]به دلیل دمای هوای کم محدود است، این شاخص می بایست با احتیاط به کار گرفته شود 

 (PDIخشکسالی ) عمودی شاخص -2-7

 
 و قابلیت دقت از لحاظ هطیفی اشاره نمود ک فضای تحلیل و تجزیه طیفی و  باند چند توان به ترکیبهای صورت گرفته در تحقیقات مختلف میاز دیگر تکنیک

استفاده از  ،ای خشکسالیترین ابزارهای مطالعه ماهوارههمانطور که گفته شد، یکی از کلیدی .[13] تک باندی ارجحیت دارند اعتماد، نسبت به آنالیزهای

 ساخته طیفی ضایفتوان به تئوری فضای طیفی دو بعدی اشاره نمود. ای خشکسالی، میباشد. از دیگر  مطالعات ماهوارههای طیفی متفاوت میخصوصیات باند

 تحلیل و تجزیه از و همکاران پس Ghulam  .نمایدخاک را مشخص می رطوبت گیاهی و توده زیست در تغییر ،قرمز و قرمز نزدیک مادون هایطیف از شده

ماید که در فضایی مثلثی شکل ایجاد می ن پراکنش، نمودار که دریافتند قرمز،-مادون قرمز نزدیک طیفی فضای در خاک رطوبت و زمین پوشش بین یرابطه

 .[14] ((1-2شکل )) ( است11-2آن معادله توصیف کننده خط خاک به صورت رابطه )

𝑅𝑁𝐼𝑅                                                                                                                                                                       (11-2رابطه ) = 𝑀𝑅𝑟𝑒𝑑 + 𝐼 

ست. اقرمز هستند که تصحیح اتمسفریک بر روی آنها اعمال شده باند و مادون قرمز نزدیک باند به ترتیب بازتاب 𝑅𝑟𝑒𝑑و  𝑅𝑛𝑖𝑟 (11-2رابطه )در 

M خاک، خط شیب به اشاره I عرض از مبدا است. خط یدهنده نشان L توانمی را( 3 شکل) است خاک خط بر عمود و کندمختصات عبور می مبدا از که 

 ( معرفی نمود.11-2با رابطه )

𝑅𝑁𝐼𝑅                                                                                                                                             (            11-2رابطه ) = −
1

𝑀
𝑅𝑟𝑒𝑑 

سطح  خشکسالی وضعیت دادن نشان برای تواندمی   Lبه خط Eی دلخواه خط نقطه از عمودی فاصله قرمز ،-مادون قرمز نزدیک طیفی فضای در

 قرار L طخ نزدیکی در عوارضی که کلی، طور دهد. بهرا نشان می ترخشکسالی قوی ی بیشتر،صورت که فاصله . به این(1-2)شکل گیرد قرار استفاده مورد

قرار داشته باشد  L خط از دورتر طیفی فضای اگر منطقه، در که حالی در باشند،رطوبت بسیار باال می با مناطق یا و جنسِ آب )مثالً استخر و ...( از عموماً دارند

 (15-2) معادله در قرمز-مادون قرمز نزدیک طیفی هایویژگی اساس بر( PDI) خشکسالیعمود  شاخص در نظر گرفته خواهد شد. خشک منطقه به عنوان

 NDVI طیفی، نسبت به پارامترهای سنتی مانند هایویژگی به توجه با ،PDI نتیجه، در. دهدمی تر را نشانقوی خشکسالی شدت بزرگتر، PDIایجاد شد. مقدار 

 .[14]باشد می موثرتر و ترساده بازتاب پارامترهای و

𝑃𝐷𝐼                                                                                                                     (        12-2رابطه ) =
1

√𝑀2+1
(𝑅𝑟𝑒𝑑 + 𝑀𝑅𝑁𝐼𝑅)    

کاربرد آن را با محدودیت هایی مواجه ساخته است این است که پوشش زمین و نوع خاک در منطقه مطالعاتی  یکی از مشکالت این شاخص که

بر هر یک از  ،رنگ آن و وضعیت گیاه Tفیزیکی خاک مانند: نوع خاکهای بیوهمگن فرض شده است )شیب خط خاک ثابت است(، در حالی که ویژگی

 گذارند.تاثیر REDو  NIRهای باند

                                                            
Vegetation Health Index 11 



 
 PDI [14]و نمایش  NIR-REDفضای  -1-2 شکل                                                                  

 

 (MPDI)شاخص عمودی اصالح شده  -2-8

عمودی اصالح  خشکسالی ، شاخصPDIدر شاخص  12(𝑓𝑉گیاهی ) با در نظر گرفتن نسبت پوشش همکاران و Ghulam گیاهی، پوشش تاثیر به توجه با 

 .]15[را معرفی نمودند  13(MPDI) شده

𝑀𝑃𝐷𝐼                                                                                    (13-2رابطه ) =
𝑅𝑟𝑒𝑑+𝑀𝑅𝑁𝐼𝑅−𝑓𝑣(𝑅𝑣,𝑟𝑒𝑑+𝑀𝑅𝑣,𝑁𝐼𝑅)

(1−𝑓𝑣)√𝑀2+1
 

هستند. هنگامی  NIRو  Redبه ترتیب بازتاب خالص پوشش گیاهی در باند  𝑅𝑣,𝑟𝑒𝑑 ،𝑅𝑣,𝑁𝐼𝑅و  نسبت پوشش گیاهی است 𝑓𝑣 (13-2رابطه )در 

 خواهد بود.  𝑓𝑣وابسته به  تاج پوشش گیاهی بازتاب در تغییرات باشند، ثابت خورشید و ... برگ، زاویه توزیع برگ، آب مانند محتوای متغیرها دیگر که

𝑓𝑣                                                                                    ( 14-2) رابطه = 1 − (
𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑎𝑥−𝑁𝐷𝑉𝐼

𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑎𝑥−𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑖𝑛
)

0.6175
       

 داشته باشد.  PDIو انتظار می رود عملکرد نسبت به شاخص  نمایدطیفی از هم جدا می فضای را در خاک و گیاهی پوشش مخلوط پیکسل این شاخص

  (NDDI) بعدی خشکی Nشاخص  -2-9

Ghulam  شاخص  2111در سالN - ( بعدی خشکیNDDI)14  رامعرفی نمود که براساس فضایN  بعدی طیفی برای کمّی کردن رطوبت خاک در تاج

مانند دمای سطح، شاخص گیاهی، آلبدو و پارامترهای زیستی و ژئوفیزیکی دیگر در این شاخص . متغییرهای زیادی [16] باشدهای گیاهی مختلف میپوشش

اند، که هر یک ممکن است در رطوبت خاک تاثیرگذار باشند. از جمله ایرادات اصلی این شاخص، تعدد پارامترهای به کار گرفته شده در به کار گرفته شده

 .[17] رها به صورت همزمان در دسترس نباشد، نظارت بر خشکسالی متوقف خواهد شدآن است، بدین ترتیب که اگر یکی از متغی

ت بهای مختلف طبیعی مانند: رطوبت و دمای خاک، رطودر نظر گرفتن همزمان تاثیر خشکسالی بر بخش محققین تالش نمودند تا باهای اخیر در سال              

رخی ب د. این نظریه به طرق مختلف مورد استفاده قرار گرفت.نی در نظارت همه جانبه خشکسالی ارائه دهرویکردی جدید و دمای پوشش گیاهی و نظیر آن

                                                            
Vegetation Fraction 12  

Modified Perpendicular Drought Index 13 

Dimensianal Dryness Index-N 14 



ای ترکیبی ههای جدید نمودند. تهیه این شاخصها اقدام به معرفی شاخص، با ترکیب آنفوق الذکر هااین شاخص هر یکتک تک از  استفادهمحققین به جای 

 در ادامه دو شاخص خشکسالی که بر اساس این تکنیک ها ایجاد شده اند معرفی خواهند شد. .متفاوت انجام شده استتا امروز به چندین روش 

 (SDCIشاخص نرمال شده وضعیت خشکسالی ) -2-11

وضعیت  دمای سطح زمین و بارش، پارامتر طبیعیتالش نمودند تا سه ای در آمریکا به منظور ارتقا عملکرد شاخص های سنجش از دوری خشکسالی در مطالعه

. به دلیل کمبود ایستگاه های آب وهواشناسی زمینی و در نتیجه محدودیت [18]پوشش گیاهی را به صورت همزمان در غالب یک شاخص در نظر گیرند 

های مختلفی بر اساس مدل و  استبرآورد بارش افزایش یافته در  ایدر چندین سال اخیر کاربرد تصاویر ماهواره ،هیدرولوژیکیو اطالعات آب و هوایی 

ماموریت مشترک آژانس اکتشافات هوا  TRMM15ماهواره ارائـه شـده اسـت.  TRMMمانند  ایهای تخمین بارنـدگی مبتنـی بـر تـصاویر مـاهوارهالگوریتم

به عنوان ورودی  TRMMنیز از داده های ماهواره مذکور در مطالعه  .باشدمی 17(NASAو سازمان ملی فضایی ایالت متحده آمریکا )  12(JAXAفضای ژاپن )

سهم مخصوص به خود را در مطالعه خشکسالی پوشش گیاهی  و دمای سطح زمینبارش، هر یک از پارامترهای  بارش شاخص خشکسالی استفاده گردید.

پوشش گیاهی و نظیر آن وابسته است. با این حال اغلب محققین، مشخص نبوده و به پارامترهایی مانند: اقلیم منطقه، نوع  دارند، اما سهم هر یک، به طور قطعی

، (LST) دمای سطح زمینالف(دهی تجربی به هریک از پارامترهای . در این مطالعه با  وزن[18]دانند گذار در خشکسالی میترین فاکتور تاثیربارش را کلیدی

های د. به منظور تشکیل شاخصها در خشکسالی بررسی ش، میزان تاثیر آنماهه( 12تا  1در مقیاس های  TRMM) بارشج( وضعیت پوشش گیاهی و ب( 

در این مطالعه شاخص هایی  .(1-2جدول) شدندبا ضرایب تجربی مختلف، ترکیب و تست  و سپس های سنجش از دوری نرمال شدندها(، متغیر CIترکیبی )

 .[18]به عنوان مولفه وضعیت پوشش گیاهی مورد ارزیابی قرار گرفتند و نظایر آن VCI، NDDIمانند 

 

 های سنجش از دوریشاخص -1-2جدول 

 دوریز های سنجش اشاخص فرمول ها

(𝑳𝑺𝑻𝒎𝒂𝒙 − 𝑳𝑺𝑻)/(𝑳𝑺𝑻𝒎𝒂𝒙 − 𝑳𝑺𝑻𝒎𝒊𝒏) Scaled LST 

(𝑻𝑹𝑴𝑴 − 𝑻𝑹𝑴𝑴𝒎𝒊𝒏)/(𝑻𝑹𝑴𝑴𝒎𝒂𝒙 − 𝑻𝑹𝑴𝑴𝒎𝒊𝒏) Scaled TRMM 

(𝟏/𝟑) × 𝑺𝒄𝒂𝒍𝒆𝒅𝑳𝑺𝑻 + (𝟏/𝟑)𝑺𝒄𝒂𝒍𝒆𝒅 𝑻𝑹𝑴𝑴 + (𝟏/𝟑)𝑺𝒄𝒂𝒍𝒆𝒅 𝑽𝑰* CI1 

(𝟏/𝟒) × 𝑺𝒄𝒂𝒍𝒆𝒅𝑳𝑺𝑻 + (𝟐/𝟒)𝑺𝒄𝒂𝒍𝒆𝒅 𝑻𝑹𝑴𝑴 + (𝟏/𝟒)𝑺𝒄𝒂𝒍𝒆𝒅 𝑽𝑰 CI2 
(𝟐/𝟓) × 𝑺𝒄𝒂𝒍𝒆𝒅𝑳𝑺𝑻 + (𝟐/𝟓)𝑺𝒄𝒂𝒍𝒆𝒅𝑻𝑹𝑴𝑴 + (𝟏/𝟓)𝑺𝒄𝒂𝒍𝒆𝒅 𝑽𝑰 CI3 

VI* های گیاهی نرمال شده از شاخص دهنده یکیهای فوق، نشاندر فرمولNDVI، NDWI ، NDDIو NMDI .است 

 

ترکیب سه شاخص نشان داد که ، Z_Indexو  SPI ،PDSIهای زمین مبنای با شاخصترکیبی مختلف های شاخص نتایج بررسی آنالیز رگرسیون

Scaled LST ،Scaled TRMM ،Scaled NDVI های شاخص ترکیبی با وزنCI2ایفا می  در سطح منطقه ، بهترین عملکرد را در پایش خشکسالی

  .نامگذاری شد 19(SDCIنرمال شده وضعیت خشکسالی ) ، شاخصCI2شاخص ترکیبی با وزن های فرمول  کند.

 (SDIشاخص ترکیبی خشکسالی ) -2-11

. همانطور [19]ای خشکسالی ارائه دادند و همکاران تکنیکی نوین برای حل برخی مشکالت موجود در پایش ماهواره Du، 2113در تحقیقی دیگر در سال  

باشند. دو شاخص پر کاربرد در برآورد شدت خشکسالی و طول دوره آن، در مقیاس محلی و جهانی می TCIو VCI های تر نیز اشاره شد، شاخصکه پیش

، به طور مستقیم اطالعات آب و هوایی مانند TCIو VCI های فوقهایی روبرو هستند. هیچ یک از شاخصها با محدودیتشاخصبا این حال هر یک از این 
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 اند. در حالی که این پارامتر )بارش( یکی از عوامل بسیار موثر در خشکسالی به ویژه در مناطق نیمه خشک است. در مطالعهتغییرات بارش را در نظر نگرفته

ای از پوشش گیاهی استفاده به عنوان مولفه VCIخاک و از رطوبت ای از به عنوان مولفه TCIای از بارش، از به عنوان مولفه TRMMهای از داده مذکور

 TRMMاز داده های  های غیر آب و هواییبه منظور حذف سیگنال  TCIو  VCIبا الگوریتمی مشابه شاخص های  PCIدر این مطالعه شاخص شود. می

 . [19] تهیه می گردد

𝑃𝐶𝐼                                                                                                     (            15-2رابطه ) =
𝑇𝑅𝑀𝑀𝑗−𝑇𝑅𝑀𝑀𝑚𝑖𝑛

𝑇𝑅𝑀𝑀𝑚𝑎𝑥−𝑇𝑅𝑀𝑀𝑚𝑖𝑛
 

 jدر ماه  مطالعههای ، بیشینه و کمینه طوالنی مدت سال jبه ترتیب مقادیر پیکسل بارش ماه  minTRMMو  jTRMM ،maxTRMMکه در آن              

های آب و هوایی به کار روند، اما اطالعات توانند به ترتیب برای پایش خشکسالی پوشش گیاهی ، خاک و جنبهمی PCIو  VCI  ،TCIاگرچه  هستند.

راین بناب .در نظارت خشکسالی در فصول مختلف، تابع رابطه خطی مشخصی نیست PCIو  VCI  ،TCIها وجود دارد. عالوه بر این، سهم ای میان آنهمبسته

، VCIشود. ها استفاده میو همچنین حذف همبستگی بین آن PCIو  VCI ،TCIبرای گرفتن اطالعات اصلی از ( PCAاز آنالیز مولفه اصلی )در این مطالعه، 

TCI  وPCI های اصلی ورودی هستند. از آنجا که اولین مولفه هر ماه به عنوان باندPCA   اطالعات  %75شامل بیش ازVCI ،TCI  وPCI  است، این مولفه

نتایج آنالیز رگرسیون و همبستگی این شاخص در  .]19[شود معرفی می 18(SDIبه عنوان یک شاخص خشکسالی جدید با نام شاخص خشکسالی ترکیبی )

یک ماهه و سه ماهه نشان داد این شاخص توانایی پایش خشکسالی را در سطح منطقه به خوبی داراست و عملکرد  SPIسال های مطالعاتی با شاخص های 

 بهتری نسبت به شاخص های منفرد ارائه می دهد. 

 نتیجه گیری  .3

ه ب توانند روند خشکسالی راجهان نشان می دهد که شاخص های ماهواره ای در کنار شاخص های هواشناسی زمین مبنا می مختلف در سطحنتایج مطالعات 

ل قبول گزارش قاب ،عملکرد آنها در مناطق مختلف که اندفاوتی تا به امروز ارائه شده خشکسالی متپایش نمایند. همانطور که اشاره شد شاخص های  طور موثری

های تحت تاثیر در فرایند مطالعه خشکسالی را به طور همزمان در نظر گیرند. این ایده اساس محققین تالش نمودند تا فاکتوردر سال های اخیر شده است. 

می باشد. در این شاخص ها فاکتور هایی مانند بارش، دمای سطح زمین و وضعیت پوشش گیاهی همزمان  SDI و SDCIتشکیل بر خی از شاخص ها مانند 

. همانطور دنهدشاخص های منفرد عملکرد بهتری ارائه می های ترکیبی در مقایسه بادهد شاخصکنند. نتایج نشان میای خشکسالی نقش ایفا میماهواره در پایش

طور ذاتی نسبت هبیک از این شاخص ها  هیچ وجوداین با باشند،  یهای متعددی وجود دارد که گویای وضعیت خشکسالی در منطقه مشاخص که گفته شد

 ،ی خاصدر شرایطاین شاخص ها بعضی از گفت  توانوتنها می ای دیگر تضمین نمودوان عملکرد آنها را در سطح منطقهتو نمی ارجحیت ندارند ،به دیگری

نوع پوشش گیاهی، نوع خاک منطقه وابسته است. محققین نحوه عملکرد هر یک از این شاخص ها به اقلیم، توپوگرافی، سطح منطقه،  .بهتری دارند عملکرد

شکسالی خ تالش می نمایند تا وابستگی شاخص های خشکسالی به این پارامتر ها را کاهش دهند تا شاخصی جامع و عمومی برای پایش نزدیک به زمان واقعی

 ارائه نمایند.
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