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تعیین یک شاخص بهینۀ چندسنسوره سنجش از دوری بهمنظور ارتقای فرایند پایش زمان واقعی
خشکسالی در مناطقی با پوشش اراضی ناهمگن
مهسا خدایی ،1روزبه شاد ،*2یاسر مقصودی مهرانی ،3مرجان قائمی
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 .1کارشناس ارشد مهندسی سنجش از دور ،دانشکدۀ عمران ،دانشگاه فردوسی مشهد
 .2استادیار ،دانشکدۀ عمران ،دانشگاه فردوسی مشهد1
 .3استادیار ،دانشکدۀ ژئوماتیک ،دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
(تاریخ دریافت 1395/06/29؛ تاریخ تصویب )1395/08/29

چکیده
در مقالۀ حاضر شاخص ترکیبی بهبودیافتۀ خشکسالی ( ،)OSDIبرای پایش زمان واقعی این پدیده در مناطقی با پوشش اراضی
ناهمگن پیشنهاد میشود .بارش بهعنوان یکی از عوامل مهم خشکسالی ،توسط انددازهگیدری ایسدتگاههدای زمیندی و بدهکمدک
دادههای برآورد بارش  TRMMدر این مطالعه وارد شد .سپس ،هریک از سه شاخص نرمالشدۀ رطوبت ،شامل شداخصهدای
تفاضل نرمالشدۀ پوششگیاهی ( ،)NDVIمرئید طول مدو کوتداه مدادون قرمدک خشکسدالی ( )VSDIو ظرفیدت آ

سدط

( ،)SWCIبهصورت جداگانه همراه با دو شاخص وضعیت بارش ( )PCIو دمای سط زمین ) ،(LSTوارد آنالیک مؤلفدۀ اصدیی
( )PCAشدند .مؤلفۀ اصیی بهدستآمده از این آنالیکها با عنوان شاخصهای ترکیبی خشکسالی  SDI2 ،SDI1و  SDI3معرفدی
شد .در ادامه ،عمیکرد سه شاخص خروجی بهکمک شاخص هواشناسی بارش استانداردشده ) )SPIدر مقیاس یک و سه ماهده
ارزیابی شدند .نتایج نشان داد نمایۀ بهدستآمده از آنالیک  PCAروی شداخصهدای نرمدالشددۀ  LST ،VSDIو  ،PCIبهتدرین
عمیکرد را در پایش زمان واقعی خشکسالی استانهای تهران و قم ،ارائه میدهد .شاخص ترکیبدی بهیندۀ خشکسدالی ()OSDI
نامگذاری شد .سپس ،بهمنظور ارزیابی توانایی شاخص پیشنهادی در مناطقی با پوشش ناهمگن 42 ،تصدویر  Landsat7بدهکدار
گرفته شدند .سه شاخص نرمالشدۀ  SWCI ،NDVIو  VSDIبهعنوان تنها فاکتور مؤثر در تفداوت عمیکدرد سده نمایدۀ ،SDI1
 SDI2و  ،OSDIتوسط تصاویر  Landsat7تولید و عمیکرد آنها در پوششهای اراضی متنوع بدهکمدک شداخص  SPIارزیدابی
شد .ضریب تبیین مناسب میان شاخص نرمالشدۀ  VSDIو  SPIیکماهه ،قابییدت شداخص  OSDIرا در پدایش زمدان واقعدی
خشکسالی در مناطق ناهمگن تأیید کرد .نقشههای شاخص یادشده نشان دادند در سالهای  2008تا  2009و  2014در منداطق
مرککی و جنو

شرق استان تهران و مناطق مرککی و شمالی استان قم ،خشکسالی شدیدی رخ داده است.

کلیدواژگان :بارش ،پوششگیاهی ،دما ،سنجش از دور ،شاخص ترکیبی خشکسالی.PCA ،
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پیشینۀ تحقیق
برای مطالعه و ارزیابی خشکسالی ،شاخصهای متعددی ارائه
شده است که هریک قوتها و ضعفهای خوود را دارنود ].[1
یکی از تفاوتهای عمدۀ خشکسالی با دیگر بالیوای طبيعوی
که پایش آن را با مشکل مواجه میسوازد ،وقوو تودری ی و
طوووينیتوور ایووپ پدیووده اسووت ] 3و  .[2در مطالعووات اولي و
زميپمبنای پایش خشکسالی ،شاخصهای هواشناسی ماننود
شوواخص بووار اسووتانداردشوودۀ ( 5] 1)SPIو  [4اسووتفاده
شدهاند .شاخصهای هواشناسی خشکسالی که بوه اطالعوات
ایستگاههای زمينوی متکوی هسوتند ،بوهعلوت کمبوود آموار
اقليمووی (ایسووتگاههووای هواشناسووی) ،بوورای ارزیووابی پدیوودۀ
خشکسالی در سطح وسيع و پيوسته چندان مناسب بوهنظور
نمیرسند .از آن ا که سن ش از دور توانوایی ببوت جزئيوات
مکووانی را دارد ] ،[6موویتوانوود در شناسووایی زمووان شوورو
خشکسالی ،طول دوره و انودازۀ آن ،بوهکارگرفتوه شوود ].[8
برخی پارامترهای زمينی و هواشناسی مانند بوار  ،رطوبوت
خاك ،دمای سوطح زمويپ ،تونش پوشوش گيواهی ناشوی از
خشکسالی و نظير آن ،با خشکسالی ارتباط تنگاتنگی دارنود.
پژوهشوگران شواخصهووای پوشوش گيوواهی ماننود شوواخص
تفاضل نرموالشودۀ پوشوش گيواهی]) ،[82(NDVIشواخص
شرایط پوشش گياهی ( 9] 3)VCIو  [10را بهمنظوور پوایش
خشکسوالی معرفوی کردنود .مشوکالت الولی شواخصهوای
خشکسالی مبتنی بور رطوبوت پوشوش گيواهی زموانی بوروز
میکند که منطق مطالعهشده ازلحاظ پوشش ناهمگپ باشود
] 12 ،13و  .[11از دیگوور ایرادهووای شوواخصهووای رطوبووت
پوشش گياهی آن است که گياهان (بوهدليول ماهيوت ذاتوی
خود) ،توانایی مقابله با خشکسوالی در کوتواهمودت را دارنود.
همچنيپ ،تأبير پارامترهای متغير در دورۀ خشکسالی (ماننود
بار ) بر پوشش گياهی ،معمويً بهلورت آنی بروز نمیکند.
از ایپرو ،عملکرد ایپ شاخصها در فرایند پایش خشکسوالی
با تأخير لورت مویگيورد ] 15 ،16و  .[14بورای رفوع ایوپ
مشووکل محققووان شوواخصهووایی ماننوود شوورایط آب سووطح
( 4 (SWCIو شاخص عمودی خشکسالی ( 5)PDIرا بهمنظور
پایش رطوبت خاك ارائه دادند ] .[13عملکرد ایپ شاخصهوا
1. Standardized Precipitation Index
2. Normalized DifferenceVegetation Index
3. Vegetation Condition Index
4. Surface Water Condition Index
5. Perpendicular Drought Index

بووهدليوول گسووتردگی انوووا خوواك و توپوووگرافی زموويپ بووا
چالشهایی روبهروست ] .[18در ادامه ،شاخصهای معدودی
مانند شاخص خشکسالی طول موج مرئیو کوتاه مادون قرمز
( [2] 6)VSDIبهمنظور پایش همزمان رطوبت خواك و گيواه
در مطالعات خشکسالی ارائه شدند .مقایس شاخص  VSDIبا
چندیپ شاخص دیگور نشوان داد ایوپ شواخص همبسوتگی
زیادی با شاخص کسور آب ( 7 )FWIدارد و در پوایش زموان
واقعی 8خشکسالی با استفاده از رطوبت خاك و گياه عملکرد
قابل قبولی را ارائه میدهد ] .[2با ورود شاخص دمای سوطح
زميپ ( [9] 9 )LSTو بهدنبال آن معرفوی شواخص وضوعيت
دموووا ( 19 ،9 ]10)TCIو  [20در مطالعوووات خشکسوووالی،
شاخصهای ترکيبی جدیدی ماننود شواخص سوالمت گيواه
( 11)VHIمعرفی شودند ] 9و  .[10شواخص  VHIبيوانگر آن
است که وقتی دو پوارامتر دموا و رطوبوت بوا یکودیگر ادموا
شوند ،ابزار قابول اعتموادتوری در پوایش خشکسوالی فوراهم
میشود ] .[21از آن ا که هيچیوک از شواخصهوای یادشوده
پارامترهای آب و هوایی را که طی دورۀ خشکسالی بهشودت
متغيرند ،در نظور نگرفتوهانود ،محققوان توال کوردهانود توا
دادههای بار را نيز همراه با دیگر پارامترهوای تحوت توأبير
خشکسالی در نظور بگيرنود ] 7 ،22 ،23و  .[3در سوالهوای
اخير استفاده از تصاویر ( 12)TRMMدر مطالعات خشکسالی
و مسائل مختصبه حوض هيدرولوژیکی بهعنووان جوایگزیپ
دادههای بار ایستگاههوای زمينوی گسوتر یافتوه اسوت
] 23 ،24و  . [3در مطالعهای در آمریکا ،شاخص نرموالشودۀ
وضعيت خشکسالی ( 13)SDCIبا تکيه بر ایپ امر معرفی شد
که پارامترهای تحت تأبير خشکسالی مانند پوشوش گيواهی،
دمای سطح زميپ و مقدار بار هوریوک بوا توجوه بوه نوو
پوشش و اقليم منطق مطالعاتی سهم مخصوو بوه خوود را
در مطالع خشکسالی دارند ] .[23برای تعریف ایپ شواخص،
چندیپ شاخص رطوبوت گيواهی از جملوه  ،NDVIشواخص
 LSTو دادههووای بوورآورد بووار  TRMMبووا ضوورایب وزنووی
ت ربی با یکدیگر ترکيوب شودند .در نهایوت ،نتوای ارزیوابی
نشووان داد ترکيووب وزنووی سووه دادۀ  TRMM ،VCIوLST
6. Visible Shortwave Infrared Drought Index
7. Fractional Water Index
8. Real Time
9. Land Surface Temperature
10. Temperature Condition Index
11. Vegetation Health Index
12. Tropical Rainfall Measuring Mission
13. Scaled Drought condition Index
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 ،+1/4×VCIبهتریپ نتي ه را در برآورد خشکسالی در سطح
منطقه ارائه میدهد .نتای مطالعوات برخوی محققوان نشوان
داده است شاخصهای ترکيبی پایش خشکسالی ،نسوبت بوه
شاخصهای منفرد عملکورد بهتوری را در بخوشهوای آب و
هوووایی مختلووف ارائووه موویدهنوود ] .[23در ادامووه ،معرفووی
شاخصهای ترکيبوی خشکسوالی ،محققوان از آنواليز مؤلفو
اللی ( 1)PCAبهمنظور حذف وابستگی ميان شواخصهوای
خشکسوالی مختلوف اسووتفاده کردنود ] .[3در تحقيقوی سووه
شاخص  VCI ،TRMMو  ،TCIهریک بوهترتيوب بوهعنووان
مؤلفهای از بار  ،وضعيت رطوبت پوشوش گيواهی و دموای
خاك در آنواليز  PCAوارد شودند و در نتي وه مؤلفو الولی
آناليز بهعنوان شاخص ترکيبوی خشکسوالی ( 2)SDIمعرفوی
شود ] .[3در تحقيو یادشوده ،نتوای ارزیوابی ایوپ شوواخص
ترکيبی با شاخص  ،SPIعملکرد قابل قبوول آن را در پوایش
خشکسووالی منطقوو مطالعوواتی نشووان داد .بووا ایووپحووال،
همبستگی ميان شواخص یادشوده و شواخص  SPIسوه مواه
نشاندهندۀ تأخير در پوایش رونود خشکسوالی توسوط ایوپ
شاخص بوده است ].[3
ایپ مقالوه بوهدنبوال آن اسوت کوه بوا بهبوود انتخواب
دادههای ورودی در فرایند مطالعوه ،شاخصوی جوامع بورای
پایش زمان واقعی خشکسالی در مناطقی با پوشش اراضوی
متنووو ارائووه کنوود .بووهمنظووور بررسووی تووأبير فصوول بوور
شاخصهوای پيشونهادی در ایوپ مقالوه ،عملکورد آنهوا در
ماههای مارس تا می بهعنوان فصل بهار و ماههای سوتتامبر
تا نوامبر بهعنوان فصل پوایيز مطالعوه شوده اسوت .در ایوپ
مقاله بوهمنظوور افوزایش دقوت دادههوای بوار ورودی و
کاهش خطای ناشی از ریسمتلکردن دادههای ( TRMMبا
تفکيوک مکووانی  25کيلووومتر) بوه رزولوشووپ  500متوور ،از
دادههای برآورد بوار  TRMMبوهعنووان دادۀ کمکوی در
فرایند کوکری ينگ ،در کنار دادههای ایستگاههای زمينوی
استفاده شده است .عالوه بر ایپ ،بهمنظور مقایس عملکورد
شاخصهای  SWCI ،NDVIو ( VSDIبهترتيوب بوهعنووان
شاخص رطوبت گيواه ،شواخص رطوبوت خواك و شواخص
رطوبت گياه و خاك) ،هریک پس از نرموالسوازی بوهطوور
جداگانه همراه با شاخصهای بار و دمای سطح زمويپ و
1. PrincipleComponentAnalysis
2. Synthetized Drought Index
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آناليز  PCAوارد میشوند .مؤلفههای اساسی بهدسوتآموده
از اعمال  PCAبر ایپ سه شاخص بوا عنووان سوه شواخص
ترکيبی خشکسالی معرفی می شوند .مطالع حاضر عملکرد
هریک از ایپ شاخصها را بوا یکودیگر مقایسوه و درنهایوت
بهتووریپ شوواخص را بووهعنوووان شوواخص ترکيبووی بهينوو
خشکسالی معرفی میکند.
منطقۀ مطالعاتی و دادهها
کشور ایران همانند بسياری از کشورهای دیگر خاورميانه از
نظر تأميپ آب در وضعيت مناسبی قرار نودارد .ایوپ کشوور
بهدليل قرارگرفتپ روی کمربند خشوک جغرافيوایی و نووار
بيابانی  25تا  40درج عرض شمالی ،جزء مناط کمباران
جهان بهشمار میآیود .اسوتان تهوران و قوم نيوز از جملوه
استانهایی هستند که دربارۀ وضعيت خشکسوالی آنهوا در
چند سوال اخيور ،مودا هشودار داده شوده اسوت .مطالعو
خشکسووالی در اسووتان تهووران ،پایتخووت کشووور ،بووهدليوول
حساسيت ایپ استان و همچنيپ جمعيت بسيار زیادی کوه
در خووود جووای داده اسووت ،اهميووت ویووژهای دارد .در ایووپ
مطالعه استانهای تهران و قم واقع در بخش شمالی کشوور
با مساحت  km2 3/04×104در محدودۀ طوول جغرافيوایی
ʹ 50° 3تووا ʹ 53° 10و عوورض جغرافيووایی ʹ 34° 7تووا ʹ21
 36°بررسی شدهاند .ميانگيپ دمای سواين هور دو اسوتان
بيپ  17تا  20درجه متغير بوده و متوسط بارندگی سواين
ایپ دو استان بيپ  200تا  600ميلیمتر است .از شمال توا
جنوب استان تهران بهدليل شرایط طبيعی متفاوت ،اقلويم
متنوووعی دیووده موویشووود .قسوومتهووای شوومالی بيشووتر
زمستانهای سرد و تابسوتانهوای معتودل و قسومتهوای
جنوبی زمستانهای سرد و تابستانهای گر دارند .اسوتان
قم نيز اقليم خشک و نيمهخشک دارد.
شکل  1منطق مطالعاتی را بههمراه توزیع ایستگاههای
سينوپتيک در سطح استانهای تهوران ،قوم و اسوتانهوای
م اور ایپ دو استان ،نشان میدهد .در ایپ تحقي ماههای
مارس تا می و ستتامبر تا نوامبر دورۀ هفتسوال  2008توا
 2014بررسی شدند .بهطور کلی ،دادههای استفادهشده در
ایپ مطالعه به دو قسمت تقسيم میشوند :الوف) دادههوای
زميپمبنا و ب) دادههای سن ش از دوری.

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،3شمارۀ  ،3پاییز 1395

442

شکل  .1موقعیت منطقۀ مطالعاتی و ایستگاههای هواشناسی منطقه

دادههای زمینمبنا

شاخص تفاضل نرمالشدۀ پوشش گیاهی )(NDVI

بووهمنظووور آمووادهسووازی دادۀ ورودی بووار  ،دادههووای بووار
ت معی ماهانه  16ایستگاه سينوپتيک در سطح منطقوه و 25
ایستگاه در استانهای م اور ،برای سالهای  2008توا ،2014
از طری سازمان هواشناسی ایران تهيه شدند .شایان یوادآوری
است که اعتبارسن ی شاخصهای ترکيبی ارائهشده ،بهکموک
شاخص  SPIدر مقياس یک و سوه ماهوه ان وا مویگيورد توا
عملکرد شاخصها در برآورد وضوعيت خشکسوالی ،در دو بوازۀ
زمووانی متفوواوت ،ارزیووابی شووود .ایووپ شوواخص بووا اسووتفاده از
دادههای بار ت معوی ماهانو  16ایسوتگاه تهوران و قوم در
سالهای  1980تا  2014توليد میشود .همچنويپ بوهمنظوور
تفکيک اراضی و مقایس عملکرد شاخصهای معرفویشوده در
پوششهای متنو  ،از نقشههای کاربری اراضی دو سال 2006

شاخص  NDVIبهعنوان شاخص رطوبوت پوشوش گيواهی
تعریف و بهلورت گستردهای استفاده شد ].[8

و  2013در مقياس

1
100000

منطقه استفاده میشود.

دادههای سنجش از دوری

در ایپ مطالعه شاخصهای ماهوارهای مبتنوی بور وضوعيت
رطوبت خشکسالی شامل سوه دسوت  :الوف) شواخصهوای
رطوبت پوشش گياهی؛ ب) شاخصهای رطوبت خاك و ج)
شاخصهای رطوبوت تووأ خواك و گيواه هسوتند .در ایوپ
مطالعووه شوواخصهووای  VSDI ،NDVIو  SWCIهووریووک
بهترتيب بهعنوان شاخص رطوبت پوشش گيواهی ،شواخص
رطوبت خاك و شاخص رطوبت خاك و گياه ،بوهکوار بورده
میشوند .در ادامه ،هوریوک از ایوپ شواخصهوای یادشوده
بهطور خالله معرفی خواهند شد.

()1

R NIR  R Red
R NIR  R Red

NDVI 

کوه در آن  Redو  RNIRميوزان بازتابنودگی در بانودهای قرموز و
مادون قرمز نزدیوک هستووند .در ایوپ مطالعوه سوری زموانی
شاخصهای  NDVIشش ماه مطالعواتی سوالهوای  2008توا
 ،2014توسووط بانوودهای  1و  2محصووول بازتوواب سووطحی
سووون ندۀ موووودیس ( )MOD09A1 collection v005بوووا
رزولوشپ  500متر تهيه میشود .شایان یادآوری است که بوازۀ
مقادیر  NDVIبيپ  -1تا  +1متغير اسوت .بوا وجوود اسوتفادۀ
گسترده از ایپ شاخص در مطالعوات مختلوف پوایش پوشوش
گيوواهی و خشکسووالی ،شوواخص یادشووده مشووکالتی ماننوود
حساسيت به وضعيت اتمسفری ،خاك موجود در زمين گياه و
اشبا مقادیر  NDVIدر گياهوانی بوا تواج چنديیوه و متوراکم
دارد ] 7 ،25و  .[3شاخص  NDVIو بهطور کلی شواخصهوای
مبتنی بر وضعيت رطوبوت پوشوش گيواهی ،بيشوتر بوهدليول
تأخيری که ميان تأبير بوار بور وضوعيت گيواه وجوود دارد،
تأخير یک تا سه ماهه در نمایش وضعيت خشکسالی هسوتند.
در نتي ه ،کارآمدی آنهوا در پوایش زموان واقعوی خشکسوالی
کاهش خواهد یافت ] 26و . [23
شاخص شرایط آب سطح ()SWCI

شاخص  SWCIبهعنوان ترکيبی از دو محدودۀ طيفی طول
موووج کوتوواه مووادون قرمووز ( 1)SWIRمعرفووی شووده و بووه
1. Shortwave Infrared
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محتوای رطوبوت خواك حسواس اسوت .بوازۀ مقوادیر ایوپ
شوواخص بوويپ  -1تووا  +1متغيوور اسووت .نتووای تحقيقووات
ان ا شده نشان میدهند ایپ شاخص همبستگی خووبی بوا
رطوبووت خوواك  0- 50cmدارد ] .[27همچنوويپ ،شوواخص
 SWCIدر مقایسه با شاخص  NDVIدر حدود دو تا چهوار
هفته پاسخ سریعتری به تغييرات بار نشان میدهد ].[2
()2

R SWIR 6  R SWIR 7
R SWIR 6  R SWIR 7

SWCI 

 RSWIR6و  RSWIR7بهترتيب بازتواب در بانودهوای  6و 7
محصول  MOD09A1سن ندۀ مودیس هستند.
شاخص طول موج مرئیـ کوتـاه مـادون قرمـز خشکسـالی
()VSDI

پاسخ طيفوی گيواه بوه تونش آبوی در مطالعوات زیوادی روی
گياهان مختلف ،بحو شوده اسوت .برخوی محققوان بور ایوپ
موضوووو تأکيووود دارنووود کوووه بازتووواب در بانووود -1/3( NIR
0/74ميکرومتوور) بيشووتر بووه تغييوورات سوواختار درونووی بوور
حساس است و در مقایسه با دیگر نوواحی طيفوی حساسويتی
کمتری به تغييرات رطوبت دارد ] 29و  .[28بوه همويپدليول
میتوان گفت که بازتاب طيف  NIRبوهشودت بوه نوو گيواه،
سطح بر و تراکم گياه وابسته است ] .[29از طرفی محققوان
دریافتهاند که با کاهش آب موجود در گياه ،بازتاب در بانود red
و  SWIRبهوضوح افوزایش یافتوه و بازتواب در طيوف آبوی بوا
تغييوورات نوواچيزی همووراه اسووت ] 29و  .[28عووالوه بوور ایووپ،
مطالعات بازتاب طيفوی خواك خشوک و مرطووب نيوز نشوان
موویدهنود بووا کوواهش رطوبووت خوواك ،بازتوواب طيووف SWIR
بهوضوح بيش از طيفهای دیگر افوزایش موییابود ] 28 ،29و
 .[2همچنيپ طيف آبی بهعنووان طيفوی اسوت کوه کمتوریپ
تغييرات بازتاب را در مواجهه با کواهش رطوبوت خواك نشوان
میدهد ] 29و  .[2بنابرایپ ،بهمنظور بررسی وضعيت رطووبتی
خاك و گياه با کاهش تأبير ساختار بر  ،اختالف بويپ طيوف
آبی بهعنوان بانودی کوه کمتوریپ حساسويت را بوه تغييورات
رطوبتی خاك و گياه نشوان مویدهود و طيوفهوای  SWIRو
قرمز بهعنوان حساستریپ باندها به تنش آبوی گيواه و خواك،
قابل استفادهاند .بدیپترتيب شاخص  VSDIبوراسواس تعریوف
یادشده معرفی شد ].[2
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توسووط بانوودهای  3 ،1و  5محصووول  MOD09A1تهيووه
میشود .هرچه ایپ شاخص به یک نزدیکتر باشد ،وضعيت
رطوبوت مطلووبتوور اسوت .مقووادیر  VSDIبيشوتر از یووک،
نشاندهندۀ عوارضی همچوون آب ،پوشوش بورف و یوا یوخ
هستند ] .[2بنابرایپ ،در ایپ مطالعه بهمنظور همانندسازی
بازۀ شاخص  VSDIبه دو شاخص  SWCIو  ،NDVIپس از
توليد شاخص  VSDIهر ماه ،مقادیر بيشوتر از یوک در -1
ضرب شدند تا بازۀ ایپ شاخص نيز به  1و  -1تغيير کند.

شاخص دمای سطح زمین ()LST
همان طور که توضيح داده شد ،شواخص دموای سوطح زمويپ
( )LSTتوسط سریهای زمانی محصول  MOD11A2بهکمک
باندهای حرارتی سن ندۀ  MODISمحاسبه میشود .بهمنظور
برآورد دمای ماهان سطح زميپ ،تصاویر مختصبه هر ماه تهيه
و پس از پيشپرداز  ،تصاویر  LSTماهانه محاسبه میشووند.
در محاسب  LSTماهانه از آن ا که قدرت تفکيک زموانی ایوپ
تصووویر  8روزه اسووت و تهي و تصووویر از روز اول موواه لووورت
میگيرد ،برای محاسب  LSTماهانه به چهار تصوویر  LSTمواه
مد نظر احتياج است .بدیپمنظور پس از تهيو  4تصوویر LST
ماه یادشده LST ،آن ماه بهکمک ميانگيپ وزنی چهوار تصوویر
 LSTو با توجه به تعداد روزهای دخيل هریک در ماه محاسبه
میشود.
دادههای بارش ماهوارۀ TRMM

VSDI  1  RSWIR  Rblue    R red  Rblue  

در مناطقی با ایستگاههای زمينی نقطوهای و پراکنوده ،شورایط
خشکسالی مناط نمونهبردارینشده بوهوسويل تکنيوکهوایی
مانند درونیابی مکوانی دادههوای نمونوهبورداریشوده ،بورآورد
میشوند .در سالهوای اخيور اسوتفاده از مودلهوای مختلفوی
براساس الگوریتمهای تخميپ بارنودگی مبتنووی بوور تووصاویر
مواهوارهای ارائوه شودهاند .در ایپ ميان مویتووان بووه تصواویر
 TRMMاشوواره کوورد کووه بووهطووور گسووتردهای در مطالعووات
بارنودگی دهو اخيور اسووتفاده شوده اسوت .موواهوارۀ TRMM
مأموریت مشترك سوازمان ملوی هوانووردی و فیوایی ایوايت
متحدۀ آمریکا (  1)NASAو آژانس اکتشافات هوا فیای ژاپوپ
( 2)JAXAاست .دادههای  TRMM-3B43ایپ ماهواره ،شوامل
دادههای نرخ بار ت معی ماهانه ) (mm/hبا رزولوشپ مکوانی
 0.25°×0.25°هستند .در ایپ مطالعه تال میشود بوا ادموا

که در آن  Rblue ،RSWIRو  Rredبهترتيوب بازتواب بانودهوای
 ،SWIRآبی و قرمز هستند .در مقال حاضور ایوپ شواخص

1. National Aeronautics and Space Administration
2. Japan Aerospace and Exploration Agency

()3

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،3شمارۀ  ،3پاییز 1395

444

دادههوووووای  TRMMو ایسوووووتگاه سوووووينوپتيک در رو
کوکری ينگ دادۀ ورودی بار سطحی توليد شود.
روش کار
در ایپ مطالعه فاکتورهای بار  ،وضعيت رطوبت خاك/گيواه و
دمای سطح زميپ بوا یکودیگر ترکيوب و هومزموان در پوایش
خشکسالی استانهوای تهوران و قوم بوه کواربرده شودند .سوه
شوواخص  SWCI ،NDVIو  VSDIبووهلووورت جداگانووه بووا دو
فاکتور بار و دمای سطح زميپ توسوط آنواليز مؤلفو الولی
( )PCAادما شدند .پس از حذف وابستگی ميان شاخصهوای
ورودی ،مؤلفههای اول ایپ آناليز که شامل  75درلد اطالعات
دادههای ورودی هستند ،بهعنوان شاخص  SDIمعرفی شودند.
جدول  1شاخصهای ترکيبی توليدشوده بوا نوا هوای ،SDI1
 SDI2و  SDI3را بههمراه پارامترهای ورودی آنها بوه تفکيوک
معرفی میکند.
جدول  .1شاخصهای ترکیبی معرفیشده و پارامترهای ورودی
در هریک از آنها

تصاویر توسط ابزار (( 1)MRTارائهشده در سوایت  )MODISاز
سيستم تصویر  Sinudualبه سيسوتم تصوویر UTM-WGS84
تبدیل شدند .پيش از ورود هریک از شاخصهوای یادشوده بوه
آنوواليز  PCAيز اسووت کووه فراینوود استانداردسووازی روی
پارامترهووای ورودی بووه ایووپ آنوواليز لووورت گيوورد ،در ادامووه
ورودیهای استانداردشدۀ آناليز  PCAتوضيح داده میشوند.
شاخصهای نرمالشدۀ ورودی آنالیز PCA

شاخصهای وضعیت رطوبت

شاخص  NDVIدو مؤلف اکولووژی و آب و هووا دارد .شواخص
 VCIبووهمنظووور بهبووود عملکوورد شوواخص  ،NDVIنوسووانات
کوتاهمدت که مختصبه فاکتور آب و هوا اسوت را از تغييورات
طوينیمدت اکوسسيتمی ،جدا مویکنود ] 30و  .[3مطالعوات
مختلف نشان دادهاند در پایش خشکسالی بوه کموک رطوبوت
گياه ،عملکرد  VCIنسبت به  NDVIبهتر بوده است ].[30
()4

NDVIj  NDVI min
NDVI max  NDVI min

VCI 

 ، NDVIjمقودار پيکسول  NDVIماهانوه در مواه j

شاخصهای ورودی PCA

شاخص معرفیشده

)PC1 (TCI,VCI,PCI
)PC1 (TCI,nVSDI,PCI
)PC1 (TCI,nSWCI,PCI

=SDI1
=SDI2
=SDI3

شاخصهای SWCI ،NDVI

در ایپ مطالعه برای محاسب
و  VSDIبانوودهای تصوواویر بازتوواب سووطح سوون ندۀ MODIS
( )MOD09A11 collection v005کوووووه از سوووووایت
( )http://reverb.echo.nasa.govتهيووه شوودند ،اسووتفاده شوود.
محصول  MOD09A1سوالهوای  2008توا  2014مواههوای
مووارس تووا مووی و سووتتامبر تووا نوووامبر تهيووه و پووس از اعمووال
پيشپوردازهوای اوليوه روی آنهوا شواخصهوای ماهانو ،VCI
 SWCIو  VSDIبا وزندهی به تصاویر  8روزه ،براساس تعوداد
روزهای متعل به هر ماه محاسبه شودند .ایوپ تصواویر  8روزه
شامل  7باند پوششدهندۀ طيفهای مرئی NIR ،و  ،SWIRبوا
رزولوشووپ  500متوور هسووتند .شووایان یووادآوری اسووت کووه
 MOD09A1در فقدان جذب و پراکنش اتمسفری برآوردی از
بازتواب طيفووی سوطح فووراهم موویکننود .در ادامووه ،موزایيووک
پوششدهندۀ منطقو مطالعواتی ،موزایيوک  h22v05در نظور
گرفته شد .پس از محاسب شواخصهوای یادشوده ،بوهمنظوور
ترکيب دادههوای مختلوف سون ش از دوری بوا یکودیگر ایوپ

که در آن
اسووت .همچنوويپ 𝑛𝑖𝑚𝐼𝑉𝐷𝑁 و 𝑥𝑎𝑚𝐼𝑉𝐷𝑁 بووهترتيووب مقووادیر
کمينه و بيشين  NDVIماهانه در پيکسل معادل هسوتند کوه
با تطبيو پيکسولهوای تصواویر  NDVIمواه  jدر سوالهوای
2008و  2014محاسبه شدهاند .مشابه با الگوریتمی کوه بورای
 VCIاسووتفاده شوود ،شوواخص  SWCIنيووز بووهمنظووور کواهش
تووأبيرات آب و هوووایی طوووينیموودت ،بووهلووورت رابطوو 6
نرمالسازی میشود.
()5

SWCI j  SWCI min
SWCI max  SWCI min

nSWCI 

در رابط یادشده  ، SWCI jمقدار پيکسل  SWCIماهانوه
ماه  jاست .همچنويپ SWCI min ،و  SWCI maxبوهترتيوب
مقووادیر کمينووه و بيشووين  SWCIماهانووه در پيکسول معووادل
هستند که با تطبيو پيکسولهوای تصواویر  SWCIمواه  jدر
سالهای 2008و  2014محاسبه شدهانود .بوهطوور مشوابه بوا
الگوریتم  VCIو  ،nSWCIشاخص  VSDIنيز نرمال میشود.
()6

VSDI j VSDI min
VSDI max VSDI min

nVSDI 

در رابط یادشده  ،VSDIمقدار پيکسل  VSDIماهانوه
موواه  jاسووت و  VSDI minو  VSDI maxبووهترتيووب مقووادیر
1. MODIS Reprojection Tool
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کمينوه و بيشووين  VSDIماهانوه در پيکسوول معوادل طووی
سالهای 2008و  2014هستند.
مقادیر هر سه شواخص  nVSDI ،VCIو  nSWCIبويپ
لفر (شرایط نامساعد) و یک (شرایط مطلوب) متغير است.
بدیپترتيب سوری شواخصهوای  nVSDI ،VCIو nSWCI
برای شوش مواه مطالعواتی در سوالهوای  2008توا 2014
محاسبه شده و هریک بهلورت جداگانه بهعنووان شواخص
رطوبت وارد مطالعه خواهند شد.
شاخص نرمال وضعیت دمای سطح زمین ()TCI

شاخص  TCIبا الگووریتمی مشوابه شواخص  ،VCIبوهمنظوور
بهبود عملکرد شاخص  LSTمعرفی شده است ] .[9بورخوالف
شاخص  VCIدمای زیاد نشاندهندۀ شرایط نامطلوب خشوک
و دمای سطح کم ،شرایط مطلوب را مشوخص مویکنود ].[31
بنابرایپ ،شاخص  TCIبهلورت رابط  7تعریف میشود.
LST max  LST j

()7

LST max  LST min

TCI 

در رابط یادشده  ، LST jمقدار پيکسول  LSTماهانوه
ماه  jاست و  LSTminو  LSTmaxبهترتيب مقادیر کمينه
و بيشين  LSTماهانه در پيکسول معوادل طوی سوالهوای
2008و  2014هستند.
شاخص وضعیت بارش

از جمله معایب تصاویر  TRMMمیتوان به رزولوشوپ مکوانی
نامناسووب آنهووا اشوواره کوورد .در بيشووتر مطالعووات خشکسووالی
دادههای برآورد بار ماهوارۀ  TRMMبوهعنووان دادۀ بوار
تعميمیافته به سطح ،بهلورت مستقيم وارد مطالعه میشووند.
بهمنظور آناليز همزمان دادههای سن ش از دوری ،يز اسوت
که رزولوشپ ایپ تصاویر بوا دیگور دادههوای اسوتفادهشوده در
تحقي یکسان باشد .از ایپرو ،باید در تحقيو حاضور تصواویر
یادشده (دادههای  )TRMMریوزمقيواس شووند .بوا توجوه بوه
اخووتالف زیوواد بوويپ رزولوشووپ تصووویر  TRMMو دیگوور
شوواخصهووای موواهوارهای ( 0/25°و  500متوور) ،بووهکووارگيری
تکنيووکهووای متووداول ریسوومتلکووردن ماننوود نزدیووکتووریپ
همسایگی 1و بایلينير 2میتوانود خطوای بسويار زیوادی را وارد
اطالعات بار کند .در ایپ مطالعه ،بهمنظوور کواهش خطوای
دادههووای ورودی و افووزایش کووارایی تصوواویر بوورآورد بووار

1. Nearest Neighbour
2. Bilinear
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 ،TRMMتال میشود تا دادههای ایپ ماهواره بهعنووان دادۀ
کمکووی همبسووته بووهکمووک رو درونیووابی کوکری ينووگ
درونیابی شوند .بهمنظور ارزیابی کارآمدی رو کوکری ينگ
بهکموک تصواویر  ،TRMMبایود نتي و اجورای آن بوا دیگور
رو های رایو در پهنوهبنودی بوار ارزیوابی شوود .تصواویر
برآورد بار  TRMMنيز ماننود هور دادۀ ورودی دیگوری بوه
بررسی و پيشپرداز اوليه نياز دارند .بنابرایپ ،برای اطمينوان
از دقت و کارایی ایپ دادهها در سطح منطقه ،يز است ميزان
برآورد بار ایپ ماهواره با مقادیر واقعی انودازهگيوریشوده در
سووطح منطقووه ،مقایسووه شووود .از ایووپرو ،آنوواليز همبسووتگی
پيرسون بيپ بار ت معی ماهانو انودازهگيوریشوده در هور
ایستگاه و بار برآوردشده توسط ماهواره  TRMMدر هموان
نقطه ،برای هر شش ماه مطالعاتی سالهوای  2008توا 2014
ان ووا شوود .نتووای نشووان دادنوود همبسووتگی بوويپ دادههووای
 TRMM-3B43و بووار انوودازهگيووریشووده در ایسووتگاههووای
زمينوی در سوطح بسويار قابوول قبوولی اسوت .در  41ایسووتگاه
مطالعاتی ،ضریب همبستگی پيرسون بورای همو ایسوتگاههوا
بهجز ایستگاههای قم و کوشک ،از  0/74تا  0/95متغير اسوت.
ایپ موضو بيوانگر آن اسوت کوه ایوپ دادههوا بوهعنووان دادۀ
همبسووته ،بوورای ورود بووه فراینوود کوکری ينووگ مناسووبانوود.
بهمنظور افزایش کارایی تصواویر  TRMMو کواهش اطالعوات
نادرست در دادههای ورودی ،پيکسول مخوتصبوه دو ایسوتگاه
قم ،کوشک و مناط م اور آنهوا از سوری تصواویر مواهوارهای
 TRMM-3B43حذف و بهلورت  No Dataذخيره مویشوود.
ستس ،رای تریپ رو های پهنهبنودی ماننود Kriging ،IDW
(عادی ،سواده و عموومی) و ( CoKrigingبوههموراه دادههوای
کمکووی  )TRMMدر نوور افووزار  ArcGISو روی  16ایسووتگاه
سينوپتيک در منطق مطالعاتی و  25ایسوتگاه سوينوپتيک در
اسووتانهووای م وواور اعمووال شوود .پووس از اعمووال رو هووای
3
درونیابی یادشده ،نتوای آنهوا توسوط رو ارزیوابی متقابول
بهکمک شاخصهای  MAE ،RMSEو  MBEارزیوابی شودند
که بهطور معمول برای بررسی عملکرد رو هوای پهنوهبنودی
بهکار میروند .شایان یادآوری است کوه هرچوه مقودار کميوت
 RMSEبه لفر نزدیکتر باشد ،خطا کمتر خواهود بوود ].[32
 MAEو  MBEنيز در حالت ایدهآل نزدیک به لوفر هسوتند.
همچنيپ مقادیر مثبت و منفی در ایوپ دو کميوت بوهترتيوب

3. cross validation
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سواده و عموومی) و ( Cokrigingبوهکموک TRMM-

(عادی،
 )3B43را در  42ماه مطالعاتی ( 6مواه در هور سوال  2008توا
 )2014نشان میدهد.

نشاندهندۀ بويشبورآورد و بورآورد نقصوان (کمتور از مقودار
واقعووی) هسووتند ] .[32جوودول  3ميووانگيپ  MAE ،RMSEو
 MBEبهدستآموده از رو هوای درونیوابی Kriging ،IDW

جدول  .2میانگین مقادیر  MAE ،RMSEو  MBEبهدستآمده از اعمال روشهای درونیابی بر دادههای بارش ماهانۀ ماههای مطالعاتی
 2008تا 2014
𝑬𝑩𝑴
-0/0618
-0/0832
0/0476
-0/0759
-0/0226

𝑬𝑨𝑴
0/2522
0/3081
0/2705
0/2996
0/1706

ميانگيپ هر یک از سه پوارامتر ارزیوابی  MAE ،RMSEو
 MBEنشان میدهد رو کوکری ينوگ بوهکموک دادههوای
همبسته برآورد بار  ،TRMM-3B43نتي دقي توری را در
فرایند درونیابی دادههای بار ارائه میکنود .بنوابرایپ ،بورای
هر  42ماه مطالعاتی ،تصویر رستری بوار بوا ابعواد پيکسولی
 500متر بهکمک رو کوکری ينگ عادی محاسوبه شود .در
ادامه ،تصاویر رستری توليدشده از رو کوکری ينگ (مشوابه
با شاخصهوای توضويح دادهشوده) نرموالسوازی و بوا عنووان
شاخص نرمالشدۀ وضعيت بار معرفی شدند.
()8

 Pre j  Pre min 
Pre max  Pre min

PCI 

𝑗𝑒𝑟𝑃 ،مقدار پيکسل تصوویر Precipitation

𝑬𝑺𝑴𝑹
0/3839
0/4103
0/3076
0/4314
0/1878

روش
IDW
(ساده) Kriging
(عادی) Kriging
(جهانی) Kriging
(عادی) Co-Kriging

موجووود در یووک فیووای چنوودحالتوو همبسووته ،بووهلووورت
م موعهای از مؤلفوههوای ميورهمبسوته خاللوه مویشووند.
بهلورتی که هریک از مؤلفههای ميرهمبسته ترکيب خطی از
متغيرهای اللی هستند .مؤلفههای ميرهمبست بهدستآموده
الطالحاً مؤلفههای اساسی ناميوده مویشووند .در ایوپ مقالوه
آناليز  PCAدر نر افوزار  ENVIان وا شود کوه در نتي و آن
شاخص بهدستآمده از ترکيب سوه شواخص  VCIPCIو TCI
بووا عنوووان شوواخص  SDI1معرفووی شوود .همچنوويپ ،شوواخص
بهدستآمده از ترکيب  nSWCI ,TCIو  PCIبهعنوان شواخص
 SDI2در نظوور گرفتووه و شوواخص بووهدسووتآمووده از ترکيووب
 TCI ،nVSDIو  PCIبهعنوان  SDI3پيشنهاد شد .در نهایوت،
سری زمانی شاخصهای  SDI1-SDI3برای مواههوای موارس،
آوریل ،می ،ستتامبر ،اکتبور و نووامبر در سوالهوای  2008توا
 2014تهيه شدند.

که در آن پارامتر
ماهانه ماه  jاست .همچنويپ Pre min ،و  Premaxبوهترتيوب
مقادیر کمينه و بيشين ماهانه در پيکسل معادل هستند که بوا
تطبي دادن پيکسلهوای مواه  jتصواویر بوار در سوالهوای
2008و  2014محاسبه شدهاند.

اعتبارسنجی

شاخصهای ترکیبی بهدستآمده از آنالیز مؤلفـۀ اصـلی

شاخص بارش استانداردشده ()SPI

()PCA

اگرچه شاخصهای وضعيت خاكو پوشوش گيواهی ،وضوعيت
دما و وضعيت بار بهمنظور پایش خشکسالی بوهکوار گرفتوه
میشوند ،ميان آنها اطالعات وابستهای وجود دارد .از طرفی در
فصول مختلف هيچ رابط مستقيم و جهانی ميان آنها مشوهود
نيست ] .[3آناليز مؤلف اللی تکنيکوی اسوت کوه از آن بورای
حوووذف و یوووا کووواهش افزونگوووی در یوووک م موعوووه داده و
فشردهسازی اطالعات استفاده میشود؛ بهگونهای که اطالعوات
بسوويار کمووی از دسووت برون ود ] .[3در ایووپ رو  ،متغيرهووای

در ایوپ مطالعوه بووهمنظوور اعتبارسوون ی و بررسوی چگووونگی
عملکرد شاخصهای ارائهشده از شاخص استاندارد بار بهنوا
 SPIاستفاده میشود .ایپ شاخص در درج اول یوک شواخص
خشکسالی هواشناسی و فواکتور موؤبر در محاسوب آن عنصور
بارنوودگی اسووت ] 5و  .[4اگرچووه شوواخصهووای هواشناسووی
خشکسووالی بووهدليوول وابسووتگی بووه ایسووتگاههووای زمينووی،
محدودیتهایی دارند ،ماهيت و عملکورد قابول قبوول آنهوا در
نقاط ایستگاههای هواشناسی سبب شده است که در مطالعوات
مختلف ،از آنها بهعنووان ابوزاری بورای ارزیوابی شواخصهوای

خدایی و همکاران :تعیین یک شاخص بهینۀ چندسنسوره سنجش از دوری بهمنظور ارتقای فرایند پایش ...

ماهوارهای استفاده شود .با توجه به اینکه در مطالعات گذشوته
تووأخير زمووانی یووک تووا سووه موواه ميووان  SPIو پاسووخ برخووی
شاخصهای پایش خشکسالی ماننود  ،NDVIمشوخص شوده
است ] 7 ،27و  ،[3در ایپ مطالعه  SPI1و ( SPI3که بهترتيوب
نشاندهندۀ  SPIیکماهه و  SPIسهماهه هستند) بوا اسوتفاده
از اطالعات  16ایستگاه سينوپتيک زمينی سوالهوای  1980و
2014محاسبه و بهکار گرفته مویشووند .بورای اعتبوارسون ی
شواخصهووای پيشوونهادی ،آنوواليز رگرسويون بوويپ هووریووک از
شاخصهای  SDI1 ,SDI2 ,SDI3با دو شاخص  SPI1و SPI3
در  16ایستگاه لورت پذیرفت .بدیپمنظوور ميوانگيپ مقوادیر
 SDIدر اطراف هر ایسوتگاه سوينوپتيک محاسوبه و در آنواليز
رگرسيون وارد شد.
کالسبندی اراضی پوشش گیاهی در سطح منطقه بهکمک
تصاویر 7 ETM+ Landsat

نو پراکندگی کاربری اراضی یکی از عواملی اسوت کوه پوایش
خشکسالی را در مناطقی با تنو اراضی مختلف دچوار مشوکل
میکنود .بوا توجوه بوه رزولوشوپ متوسوط تصواویر ،MODIS
بهمنظور بررسی دقي تر عملکرد شاخصهای معرفی شوده در
پوشش اراضی مختلف به تصاویری با قدرت مکانی بيشتر نيواز
است .از ایپرو ،تصاویر  Landsat7سوالهوای  2008توا 2014
برای شش ماه مارس ،آوریل ،می ،سوتتامبر ،اکتبور و نووامبر از
سایت ( )earthexplorer.usgs.govتهيه و پرداز شدند .ایوپ
تصاویر بهعلوت رزولوشوپ مکوانی مناسوب ( 30متور) توانوایی
بيشتری در تفکيک پوششهای اراضی مختلف دارنود .از آن وا
که تنها فاکتور متغير در هریک از سه شاخص  SDI2 ،SDI1و
 ،SDI3پارامتر رطوبت خاكو گيواه اسوت ،در ایوپ قسومت از
مطالعووه ،عملکوورد سووه شوواخص  nSWCI ،VCIو nVSDI
ارزیابی شد .در انتها ،نتای بوهدسوتآموده از ایوپ ارزیوابی بوه
هریک از شاخصهای دربرگيرندۀ سه شواخص nSWCI ،VCI

447

و  nVSDIتعموووويم داده موووویشووووود .پووووس از اعمووووال
پيشپرداز های يز روی تصاویر لندسوت و تبودیل مقوادیر
 DNآنها به مقادیر بازتابنودگی بوايی اتمسوفر ،سوری زموانی
هریک از شاخصهوای  nSWCI ،VCIو  nVSDIبورای شوش
ماه مطالعاتی سالهای  2008تا  2014توسوط بانودهوای ایوپ
ماهواره ای اد شدند .مطالعات نشان دادند در سن ندۀ لندسوت
 ،7باند  )1.55-1.77 mM( 5همبستگی بيشوتری نسوبت بوه
باند  )2/08-2/35( 7با محتوای آب بر دارد ] .[13بنوابرایپ،
در مقال و حاضوور از بانوود  5لندسووت بوورای سوواخت شوواخص
 nVSDIاسووتفاده شوود .همچنوويپ ،شوواخص  NDVIتوسووط
باندهای  3و  4ایپ سن نده و شواخص  SWCIبوه کموک دو
باند  5و  7آن ساخته شدند .شایان یادآوری است که از نقشو
کاربری اراضوی سوال  2012در مقيواس  1/100000سوازمان
وزارت جهاد کشاورزی بهمنظور طبقوهبنودی کواربری اراضوی
منطق مطالعاتی اسوتفاده شود .بودیپلوورت کوه در  42مواه
مطالعوواتی ،مقوودار ميووانگيپ هووریووک از سووه شوواخص ،VCI
 nSWCIو ( nVSDIتوليودشوده توسووط تصواویر لندسووت) در
پوششهای اراضیای کوه در نزدیکوی خوود ایسوتگاه زمينوی
دارنود ،محاسووبه و سووتس مقووادیر یادشووده همووراه بووا مقووادیر
شاخص  SPIوارد آناليز رگرسيون شدند.
یافتهها و نتایج
در فرایند توليفشده ،سه شواخص  SDI2 ،SDI1و
بهکمک آناليز  PCAتوليد شودند و شورایط خشکسوالی در
سطح استانهای تهران و قم توسط ایپ سه شواخص بورای
دورۀ زمانی  2008تا  2014پایش شود .جودول  3ضورایب
تعييپ بهدستآمده از آناليز رگرسويون بويپ شواخصهوای
 SPIدر  16ایستگاه و ميانگيپ سه شاخص  SDI2 ،SDI1و
 SDI3را نشان میدهد.
SDI3

جدول  .3ضرایب تبیین ( )R2آنالیز رگرسیون میان هریک از سه شاخص  SDI2 ،SDI1و  SDI3با شاخصهای  SPI1و SPI3
)R2 (SDI3-SPI3
N=112

)R2 (SDI3-SPI1
N=112

)R2 (SDI2-SPI3
N=112

)R2 (SDI2-SPI1
N=112

)R2 (SDI1-SPI3
N=112

)R2 (SDI1-SPI1
N=112

R2

مارس

0/39

0/5768

0/4877

0/4913

0/4346

0/3112

آوریل

0/4192

0/5022

0/2983

0/437

0/5376

0/46

می

0/4317

0/6019

0/358

0/4033

0/6462

0/4514

ستتامبر

0/463

0/6044

0/3279

0/4601

0/3539

0/2867

اکتبر

0/3392

0/5584

0/319

0/4366

0/2104

0/125

نوامبر

0/2939

0/5152

0/2544

0/4305

0/2171

0/1182

ماه
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نتای بيانگر آن هستند که در شاخصهای پوایش رطوبوت
گياهی پارامترهایی مانند نو پوشش گياهی ،ریش گيواه ،دورۀ
رشد گياه و نظایر آن ،تأبير زیادی بر عملکرد شاخصها دارنود.
همچنيپ عملکرد شاخصهای گياهی در منواطقی بوا پوشوش
گياهی کمتراکم و تنوک بوهدليول توأبير خواك زمينوه ،دچوار
اختالل میشود .گياهان بهدليول ویژگوی ذاتوی خوود توانوایی
مقابله با کمبود رطوبت را دارند؛ از ایپرو ممکپ اسوت رخوداد
خشکی در منطقه را با تأخير نشان دهند .بنابرایپ ،همان طوور
که مطالعات مختلف نيز نشان دادهانود ،ضوریب تبيويپ ميوان
شوواخص ( SDI1شووامل دادۀ ورودی رطوبووت گيوواه  )VCIو
شوواخص  ،SPI3در مقایسووه بووا شوواخص  ،SPI1بيشووتر اسووت.
شاخصهای  SDI2و  SDI3نيوز بوهترتيوب بيشوتریپ ضوریب
تعييپ را با شواخصهوای  SPI3و  SPI1نشوان دادنود .اگرچوه
عملکرد شاخص  SDI1در مواههوای آوریول و موی بهتور از دو
شاخص دیگر ارزیوابی شوده اسوت ،عملکورد ایوپ شواخص در
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ماههای دیگر بهویژه ماههای فصل افول رشد گياه ،ضعيفتور از
دو شوواخص دیگوور اسووت (جوودول  .)4اگرچووه شوواخص SDI2
(شامل شاخص  )nSWCIنسبت بوه شواخص  SDI1عملکورد
ضعيفتری در برخی ماههای سال نشان داده است ،نسوبت بوه
شاخص  SDI1پاسخ متعادلتر و قابل قبولتوری را (در بيشوتر
ماههای مطالعاتی) ارائه میکند .نتای جدول  4نشان میدهنود
که در بيشتر ماههوا شواخص ( SDI3شوامل شواخص رطوبوت
پوشش گياهی و خاك  )nVSDIپاسخی متعوادل و مناسوب را
به پایش وضعيت خشکسالی منطقه ارائه میدهود .همچنويپ،
مقدار زیاد ضریب تعيويپ شواخص یادشوده بوا دادههوای SPI
یکماهه ،نشاندهندۀ توانایی زیواد آن در پوایش زموان واقعوی
( )Real Timeخشکسالی در کوتاهمدت است .در شکلهوای 2
و  3نمودارهای آناليز رگرسيون شواخصهوای  SDI2 ،SDI1و
 SDI3برای ماههوای مطالعواتی بوهترتيوب بوا  SPI3و  SPI3و
 SPI1نشان داده شده است.

شکل  .2نمودار آنالیز رگرسیون سه شاخص  SDI2 ،SDI1و  SDI3بهترتیب با شاخصهای  SPI1 ،SPI3و  SPI1در ماههای مارس ،آوریل ،می
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شکل  .3نمودارآنالیز رگرسیون سه شاخص  SDI2 ،SDI1و  SDI3بهترتیب با شاخصهای  SPI1 ،SPI3و  SPI1در ماههای سپتامبر ،اکتبر
و نوامبر

نتووای اعتبارسوون ی نشووان داد در ميووان سووه شوواخص
ترکيبوووی پيشووونهادی ،شووواخص ( SDI3شوووامل شووواخص
 ،)nVSDIبهتوووریپ عملکووورد را در پوووایش زموووان واقعوووی
خشکسالی در سطح منطقو مطالعواتی (بوا پوشوش اراضوی
ناهمگپ) دارد .از ایپرو ،شاخص یادشده بوهعنووان شواخص
ترکيبووی بهينوو خشکسووالی ( 1)OSDIمعرفووی و پيشوونهاد
میشود .در ادامه ،در ایپ تحقي وضعيت خشکسالی منطقو
مطالعاتی برای سالهوای  2008توا  2014توسوط شواخص

1. Optimized Synthesized Drought Index

یادشده بررسی شد و خشکسالی سالهای  2008تا  2009و
نيز سال  2014که توسط سوازمان خشکسوالی ایوران تأیيود
شده است ،بهدرستی پوایش شود .شوکل  4شواخص OSDI
مختصبه شش ماه مطالعاتی مارس ،آوریول ،موی ،سوتتامبر،
اکتبر و نوامبر سال  ،2014را نشان مویدهود .مقوادیر ایوپ
شاخص همچون شواخصهوای دیگور خشکسوالی بوه شوش
دسته از خشکسالی شدید تا وضعيت تر تقسيم میشود ].[3

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،3شمارۀ  ،3پاییز 1395

450

Legend
lswi_14may
><VALUE

Ü

Extreme Drought
Sever Drought
Moderate Drought
Near Normal
No Drought
Wet

Kilometers
160

120

80

20 40

0

شکل  .4نمایش وضعیت خشکسالی استانهای تهران و قم .الف ،ب ،ج ،ح ،خ ،د
بهترتیب نقشۀ  OSDIماههای مارس ،آوریل و می و سپتامبر ،اکتبر و نوامبر 2014

مطاب شکل  4در بخشهایی از جنوب استان تهوران و
بخشهای مرکوزی اسوتان قوم در مواه موارس خشکسوالی
شدیدی اتفوا افتواده اسوت .در منواط شومالی و شورقی
استان قم و بخشهایی از استان تهران نيوز خشکسوالی در
ماه آوریل گستر بيشتری داشته است .مطواب شوکل 4
خشکسالی منطقهای مواههوای آوریول و موی در مواههوای
ستتامبر ،اکتبر و نوامبر از حالت منطقهای خارج و به همو
استان تهران و قم گسوتر یافتوه اسوت .منطقوه شومالی
استان تهران که در ماههای مارس ،آوریل و می در وضعيت
هشدار نبود ،در ماه اکتبر بهتدری وارد وضعيت خشکسالی
شده است .عالوه بر ایپ ،جنوب مورب اسوتان قوم ازجملوه
مناطقی است که در بيشوتر مواههوای مطالعواتی وضوعيت

مساعدی را ت ربه مویکنود .از آن وا کوه در ایوپ مطالعوه،
آخریپ ماه مطالعاتی نوامبر سال  2014در نظر گرفته شده
و وضعيت خشکسالی سال  2015پایش نشده است ،زموان
پایان ایپ دورۀ خشکسالی مشخص نيست .همان طوور کوه
نتای نشان میدهد شاخص  OSDIتوانایی مشوخصکوردن
دورۀ شرو و پایوان خشکسوالی را در سوطح منطقوه دارد.
همچنيپ ایپ شاخص ،شدت و گسترۀ وقوو خشکسوالی را
نيز براساس کالسبندی نشان میدهد که برای مقوادیر آن
ان ا شده است .شورو خشکسوالی بسويار شودید توسوط
شاخص  OSDIدر سطح منطقو مطالعواتی و در مواه موی
سال  2014شناسایی شد .عالوه بور خشکسوالی شودید در
سال  ،2014خشکسالی سالهای 2008و  2009نيز توسط
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شوواخص  OSDIپووایش شوود .سووازمان هواشناسووی کشووور،
خشکسالی سال  2008را بهعنوان یکی از خشکسوالیهوای
شدید سالهای  2000تا  2010تأیيد مویکنود .همچنويپ
شرو دورۀ خشکسالی شودید در سوال  2014نيوز توسوط
سایت ایپ سوازمان تأیيود شوده اسوت .همچنويپ ،فراینود
بررسی عملکرد شاخصهای پيشونهادی بوا درنظورگورفتپ
پوششهای اراضوی مختلوف نيوز ان وا پوذیرفت .در ایوپ
مطالعه بهمنظور بررسی عملکرد شاخصهای ارائوهشوده در
اراضی مختلف ،از نقشههای کاربری اراضی سالهای 2006
و  2014سوووازمان وزارت جهووواد کشووواورزی در مقيووواس
1

 ،بهمنظور طبقهبندی کاربری اراضی استفاده شوده

100000

است (شکل  .)5بهمنظور بررسی عملکرد سه شاخص ،VCI
 nSWCIو  nVSDIدر هووریووک از انوووا پوشووش اراضووی،
اراضیای در نظر گرفته شدند که در نزدیکی ایسوتگاههوای
زمينی بودند .مقادیر ميانگيپ سه شاخص  nSWCI ،VCIو
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( nVSDIبووهدسووتآمووده از تصوواویر لندسووت) ،در اطووراف
ایستگاههای زمينی آب و هواشناسی محاسبه شدند.
در سطح منطق مطالعاتی ،متناسب با نو اقلويم و آب
و هوووای منطقو اراضووی دیووم بسوويار کمووی وجووود دارنوود.
همچنوويپ بووهمنظووور دقي و بووودن نتووای ارزیووابی ،اراضووی
بررسیشده باید در نزدیکی ایستگاه هواشناسی قرار داشوته
باشند .از ایپرو ،تعداد دادههای ورودی در نظر گرفتهشوده
برای برخی اراضوی از جملوه اراضوی دیوم بسويار کمتور از
مناط دیگر بوده است .بنوابرایپ ،فراینود ارزیوابی آنهوا بوا
استفاده از دادههای نمونه بسيار کم ،دقيو نبووده و آنواليز
رگرسيون در ایپ نو اراضی ان ا نشوده اسوت .جودول 4
نتای آناليز رگرسيون شاخصهای nVSDI ،nSWCI ،VCI
توليدشوده توسوط لندسوت  7را در چنود کواربری اراضوی
مختلف (بورای شوش مواه مطالعواتی سوالهوای  2008توا
 ،)2012بهکمک شاخصهای  SPIیک و سوه ماهوه نشوان
میدهد.

Ü

39-ostan
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ایستگاههای هواشناسی
شکل  .5طبقهبندی پوشش اراضی منطقۀ مطالعاتی

جدول  .4نتایج آنالیز رگرسیون سه شاخص  nVSDI،nSWCI ،VCIتولیدشده توسط  Landsat7با شاخص  SPI3یا  SPI1در چند
کاربری اراضی مختلف (برای  42ماه مطالعاتی)

R2
نوع پوشش اراضی
خاك بایر و مرتع تنک
مرتع نيمهمتراکم
جنگل و مرتع متراکم
زميپ کشاورزی آبياری

)R2 (VCI-SPI3

)R2 (nSWCI-SPI1

)R2 (nVSDI-SPI1

0/2212
0/4033
0/5818
0/1784

0/5061
0/2933
0/2722
0/254

0/527
0/4988
0/5542
0/1755
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همان طور که در جدول  4مشاهده میشود ضریب تعييپ
ميان شاخص  SPI3و شاخص  VCIدر جنگل و مرتع متوراکم
بيش از سایر اراضی است .بهنظر میرسود زیوادنبوودن ضوریب
تبييپ بيپ ایپ دو شاخص در مناط جنگلی ،مرتوع متوراکم و
نيمهمتراکم ناشی از پایيپبودن همبسوتگی آنهوا در مواههوای
فصول پوایيز باشود .شواخص  SWCIبوهعنووان یوک شواخص
برآوردکنندۀ رطوبت خاك ،در مناطقی با خاك بوایر و پوشوش
گياهی تنک عملکرد بسيار خوبی ارائه میدهد .با ایپحوال ،در
مناط پوشيده از پوشش گياهی متراکم و نيمهمتراکم ضعيف
عمل میکند .همان طور که نتای نشان مویدهنود ،در بيشوتر
پوششها شاخص  nVSDIعملکرد قابل قبولی ارائه مویدهود.
شایان یادآوری اسوت کوه در منواط مرتعوی بيشوتر پوشوش
گياهی کمتر تحوت توأبير عوامول انسوانی نظيور آبيواری قورار
میگيرد .عالوه بر ایپ ،در اراضی کشاورزی آبی بهدليل آبيواری
دائم توسط کشاورزان وضعيت پوشش گياهی گویای وضوعيت
خشکسالی منطقه نيست .بنابرایپ ،مقدار ضریب تعييپ بسويار
کم ميان شاخصهای ماهوارهای و  SPIدر ایپ مناط طبيعوی
بهنظر میرسد .نتای ایپ ارزیابی بيانگر آن اسوت کوه شواخص
 nVSDIبهتریپ عملکرد را در انوا پوشش اراضی شامل خاك
بایر ،مرتع تنک ،نيمهمتراکم و متراکم دارد .از ایوپرو ،شواخص
 OSDIبووهعنوووان شوواخص دربرگيرنوودۀ ایووپ نمایووه ،بوودون
درنظرگرفتپ مالحظات مختصبه پوشش ،خشکسوالی سوطح
منطقه را در مناطقی با پوشش اراضی ناهمگپ بهلورت زموان
واقعی پایش میکند.
نتیجهگیری
ایووپ مطالعووه شوواخص ترکيبووی بهينووهشوودۀ خشکسووالی
()OSDIرا بهکمک یک سری از شاخصهای مواهوارهای در
محدودۀ استانهوای تهوران و قوم ،بوهوسويل آنواليز PCA
معرفی کرد .در ایپ مقالوه ،هوریوک از سوه شواخص ،VCI
 nSWCIو  nVSDIبهطور جداگانه بههموراه شواخصهوای
 TCIو  PCIوارد آناليز  PCAشدند .در نتي ه مؤلف الولی
بهدستآمده از هریک از ایپ آناليزها به عنوان شاخصهوای
ترکيبی معرفی شدند .نتوای آنواليز رگرسويون ميوان ایوپ
شاخصها و شاخص خشکسالی  SPIیک و سه ماهه نشوان
داد مؤلف اللی بهدست آمده از اعمال  PCAبر سه شاخص
 TCI ،nVSDIو  PCIعملکوورد بهتووری را در پووایش زمووانی
واقعی خشکسالی ارائوه مویدهود .ایوپ شواخص بوهعنووان
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شاخص ( )OSDIمعرفی شد .در حقيقوت ،شواخص
انحراف بار  ،تنش حرارتی خاك و وضعيت رطوبت خاكو
گياه را در دورۀ خشکسالی ترکيب میکند .ضوریب تبيويپ
زیوواد ميووان شوواخص یادشووده و شوواخص  SPIیووکماهووه،
نشوواندهنوودۀ توانووایی  OSDIدر پووایش بوودون تووأخير
خشکسالی است .نقش ایپ شاخص در شش ماه مطالعواتی
بازۀ زمانی  2008تا  ،2014خشکسوالی شودید سوالهوای
 2008و  2014در سطح ایپ منطقه را تأیيد کرد .بهمنظور
ارزیووابی توانووایی  OSDIدر پووایش خشکسووالی در اراضووی
ناهمگپ ،شاخصهای وضعيت رطوبت بهعنوان تنها پوارامتر
متغير در هریک از سه شواخص توسوط  Landsat7توليود
شدند .نتای آناليز رگرسيون ميان ميانگيپ ایوپ مقوادیر در
نزدیکی ایستگاههای سينوپتيک (با پوشش اراضی مختلف)
نشان داد شاخص  OSDIمناسبتریپ و متعادلتریپ پاسخ
را در پوشش اراضی متنو ارائه میدهود .نتوای همچنويپ
نشان داد ایپ نمایه توانایی پایش زمان شورو  ،طوول دوره،
وسعت و شدت خشکسالی را دارد .ایپ نتای بابت میکنود
که رو جدید پوایش خشکسوالی کوه بوهکموک ترکيوب
دادههووای چنوود سوون ندۀ موواهوارهای و دادههووای زمينووی
معرفی شده است ،برای پایش زمان واقعوی خشکسوالی در
سطح مناطقی با پوشش ناهمگپ مناسب است.
OSDI
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