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Abstract 

Drought hazard is one of the natural features of the planet that can occur in all climatic zones so 

that in some cases it causes irreparable damage. Due to the importance of drought, this study 

aimed to analyze the time series of agricultural drought in Darab city over 20 years (2000-2020) 

using remote sensing and satellite images in the Google Earth engine system. Satellite imagery 

including 460 images of land surface temperature (LST) and vegetation (NDVI) MODIS of Terra 

satellite was used to calculate the temperature condition index (TCI) and vegetation condition 

index (VCI). Moreover, using the recorded rainfall data of the Darab synoptic station, the SPI 

index was calculated by MATLAB software in different time intervals. The results show that 

according to the extreme dryness class and based on the TCI index, the 2000 with an area of 

225.46 square kilometers and also according to the VCI index, the 2013 year with an area of 

280.80 square kilometers, had the most dried land area in Darab city. As a result, comparing the 

numerical value of SPI index for each of the years of the period under study with the amount of 

non-drought areas obtained from TCI and VCI indices obtained from satellite images, the highest 

correlation coefficient of 0.76 was observed between the 12-month SPI and the VCI index, which 

indicates the VCI satellite index as the optimal index indicating the drought situation in Darab 

city. Another outstanding result of this study is that the use of remote sensing data and Google 

Earth Engine System to monitor and investigate drought in areas that do not have observational 

data from land surveys is very useful. 
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 : نحوه ارجاع به این مقاله

 یکشعورز یخشکسعل یزمعن یسر ی. بررسم 0011؛ لیاسمعع   ،یلیسم  ؛ نیحسم  دیسم  ،یرموسمو یم ؛نیحسم  ،یلیسمع  ا

صص  .(0)01 .یطیو مخعطرات مح عیجغراف. نیشم رسمنعد راراب بع اسندعرا از سش ا از رور و سعمعنگ گوگل ارا ان   

091-071                                                       https://dx.doi.org/10.22067/geoeh.2021.69186.1029 

 

 071-091صص   0011جغرافیا و مخاطرات محیطی، سال دهم، شمارۀ چهلم، زمستان 

 مقاله پژوهشی

 و سامانه گوگل ازدورسنجش از خشکسالی کشاورزی شهرستان داراب با استفاده بررسی سری زمانی

  ارث انجین
 

 رانشگعا زن عد، زن عد، ایراد، ا  لوم انسعنیگروا جغرافیع، رانشکدآب و هواششعسی،  کعرششعس ارشد –0حسین اسع یلی

 رانشگعا زن عد، زن عد، ایرادگروا جغرافیع، رانشکدا  لوم انسعنی، رانشیعر آب و هواششعسی،  -سیدحسین میرموسوی 

 رانشکدا کشعورزی و مشعبع طبی ی راراب، رانشگعا شیراز، شیراز، ایرادبخا مرتع، آبخیزراری، ر اسنعریع – اسعع یل س یلی

 

 91/9/0011: تصویب تاریخ         01/9/0011تاریخ بازنگری:         00/01/0999: دریافت تاریخ

 چکیده

ععم شممور کگ امکعد رخدار آد رر تهعی طبی ی کرا زمین محسمموب میویژگی ازجعلگمخعطرا خشممکسممعلی 

بع کشد. نعپذیری را ای عر میای موارر خسمممعرات جبرادرر پعرا کگطوریبگ ؛مشعطق آب و هوایی وجور رارر

 خشمکسمعلی کشمعورزی ش رسنعد   سمری زمعنی  این پژوها بع هدف تحلیل  ،توجگ بگ اهعیت خشمکسمعلی  

 رر محیط ایو تصعویر معهوارا ازرورسش ابع اسمندعرا از  ( 0979 – 0999سمعلگ )  11طی یک رورا  راراب

محصوالت رمعی سطح زمین تصویر از  061ای شعمل معهواراتصعویر  ان عم شد. سمعمعنگ گوگل ارا ان ین 

(LST( و پوشمما گیعهی )NDVI)  ج ت محعسممبگ  هعآدد کگ از شبعشمممیسممش شدا موریم معهوارا تررا

هعچشین بع اسندعرا  اسندعرا شد. (VCI) یعهیپوشا گ تیشعخص وض  ( وTCIشعخص وض یت رمعیی )

رر  MATLAB افزارنرم وسیلگبگ SPIشعخص  ،ایسمنگعا سمیشوپنیک راراب  ثبت شمدا  هعی بعرش رارااز 

عر مطعبق بع طبقگ خشکی بسیآمدا حعکی از این است کگ  بگ رستننعیج  محعسبگ شد.هعی زمعنی مخنلف بعزا

بر  وس ت و هعچشین نیز کیلومنرمربع 06/111بع مسعحت  0979سمع    TCIشمعخص   بر اسمعس و شمدید  

 رر وس ت، بیشنرین مسعحت خشکی را کیلومنرمربع 01/101مسعحت بع  0991سع   VCIشعخص  اسعس
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هعی رورا برای هر یک از سع  SPIمقعیسگ بین مقدار  دری شعخص  ررننی گ .اندراشنگشم رسمنعد راراب   

آمدا از  بگ رست VCIو  TCIهعی فعقد خشمکسعلی حعصل از رو شعخص  بع میزاد مسمعحت  مورربررسمی 

 VCIو شعخص  معهگروازرا SPIبین  76/1بیشنرین مقدار ضریب هعبسنگی بگ میزاد ای، تصعویر معهوارا

رهشدا وض یت ب یشگ نشعد شعخص  شوادبگ VCI ایکگ این مطلب نععیعنگر شعخص معهوارا مشمعهدا شمد  

 .است رارابش رسنعد خشکسعلی رر 

   .TCI، شعخص گوگل ارا ان ین، ش رسنعد راراب، SPIشعخص خشکسعلی، سری زمعنی : هادواژهیکل

 مقدمگ - 0

ز قبیل اهعی مخنلدی هع فرر را رر زمیشگترین خطرات طبی ی کرا زمین اسممت کگ میلیودخشممکسممعلی یکی از مخرب

 صممورتبگو  (1111، 0کولکعرنی و هعکعرادرهد )میامشیت غذایی، م عجرت و ضممررهعی اقنصممعری تحت ت ثیر قرار  

ویعس و یعبد )افند کگ رر طی آد میزاد آب مورر نیعز مشعطق کعها میممداوم از چشمدین ممعا تع چشدین سمممع  اتدع  می   

هزایعگ و ) شممورمیمحسمموب عت اجنعع ی  بت ج تترین مشممکل رر جدی  شوادبگ کگطوریبگ(. 1101، 1هعکعراد

 توولدبیرهعدندارر )وجور  خشممکسممعلیبرای هیچ ت ریف پذیرفنگ شممدا و یکسممعد ج عنی  حع نیبعا (1106، 9حسممن

نیز کعنر نحوا مقعبلگ بع آد  ،ت ثیرات مخرب آد بگ زمعد طوالنی نیعز راررمشمممعهمدا   کمگ ییازآن مع  و (1109، 0سمممیم  

رارای روندی آهسممنگ و رر حع  واضممح اسممت کگ خشممکسممعلی  (.077: 0990نیع،  لیقلی) واقع شممدا اسممت موررتوجگ

تکعمل اسمت کگ بع کعبور میزاد بعرش شمروش شدا و س م مش ر بگ از رست رفنن رطوبت خعو و افزایا رمعی سطح   

 داریرر توسمم گ پع یم ع یعمدهعیپ یخشممکسممعل  تیبر وضمم  قینظعرت رق (.1100، 1جی و هعکعرادشممور )زمین می

پیوندر کگ ت ثیرات نعشی از خشکسعلی کشعورزی زمعنی بگ وقوش می. (1109، 6شمن و هعکعراد مشعطق رارر ) یکشمعورز 

هعی رارا کگ رر این زمیشگ (900: 0990ن عنی و هعکعراد، خشممکسممعلی بر محصمموالت کشممعورزی قعبل رو یت بعشممد )

وض یت از رشد محصوالت و  و زمعنی مداوم توزیع مکعنی طوربگقعررند  ازرورسش اهعی معهواراتصعویر حعصمل از  

تواد بر اسعس تغییرات مشعهدا شدا رر خشکسعلی را می بشعبراین؛ (1111، 7ژو و هعکعرادخشمکسمعلی را ثبت نععیشد )  

رار ق ارزیعبیمورر  ازرورسش اهعی بع اسندعرا از رارا سطح زمین پوشما اراضمی  هعچشین سمممت پوشما گیعهی و   

 ازرورسممش ا  ج تنیبد. (1116، 01و هعکعراد لئوسی؛ سمم1119، 9و هعکعراد ی؛ ن ععن0907، 0)تعکر و چورور رار

                                                           
1 Kulkarni et al 

2 Vyas et al 

3 Hazaymeh & Hassan 

4 Teweldebirhan Tsige et al 

5 Ji et al 

6 Shen et al 

7 Zhou et al 

8 Tucker & Choudhury 

9 Nemani et al 

10 Silleos et al 



 077....                                 ش رسنعد راراب یکشعورز یخشکسعل یزمعن یسر یبررس                                   رهم سع 

     

هعی خشکسعلی و ای طوالنی ج ت سمش ا و نظعرت بر ویژگی سمعبقگ ، آد هدفعشد هعیبع گسمنرش شمعخص   ویژابگ

( بع اسمممندعرا از م عرالت 1100و هعکعراد ) 1وان  (.1101، 0آقعکوچک و هعکعراد) بر روی زمین رارر هعآدتم ثیرات  

ج ت  را ETVDI0و رمعی سطح زمین، شعخص  9(NDVIای، شمعخص نرمع  شدا تدعضل پوشا گیعهی ) چشد جعلگ

و  ازرورسممش اهعی ( بع اسممندعرا از رارا1100و هعکعراد ) 1جی بررسممی خشممکسممعلی مشعطق ابداش و م رفی نعورند.

عکی از ح هعآدقرار رارند. ننعیج مطعل گ  مورربررسیکسعلی سیچواد چین را علی، وض یت خشسچشدین شمعخص خشک 

( بع اسندعرا از 1109و هعکعراد ) 6کیو بعشد.رر این نعحیگ می 1100تع  1111هعی رخ رار خشمکسمعلی شمدید بین سمع     

هعی مخنلف خشمکسمعلی بگ ت یگ نقشمگ نوش کشمت مطعبق بع وض یت     و شمعخص  ازرورسمش ا هعی هعی معهوارارارا

هعی رارا وسمممیلگبگ( 1109هعکعراد ) و 7فش  اقدام نعورند. کشمممورهمعی واقع رر شمممعخ افریقع خشمممکسمممعلی برای 

 هعی خشکسعلیو هعچشین نیز اسندعرا از چشدین شعخص محعسبگ خشکسعلی، نقشگ TRMMموریم و  ازرورسمش ا 

( بگ بررسی خشکسعلی 1111و هعکعراد ) 0فیصل اسمنرالیع را رر طی فصمو  مخنلف ت یگ نعورند.  نعحیگ جشوب شمرقی  

ت حعکی از قعبلی هعآدپرراخنشد کگ ننی گ مطعل گ  ازرورسمممش اغربی رر اندوزی بع اسمممندعرا از تصمممعویر  9مشطقگ پعپوآ

 یخشممکسممعل یعبیارز( بگ 1111و هعکعراد ) 01بعشممد. بی می خشممکسممعلیرر بررسممی وضمم یت  ازرورسممش ابعالی 

 نیچشدو  ازرورسش اهعی راراکعبل بع اسندعرا از  00نرا یرر حوضگ رورخعنگ چ یکشعورزخشمکسعلی  و  یهواشمشعسم  

عبع تواد بع ارغعم مشیرا م یخشممکسممعل بیعنگر این اسممت کگ هعآدمطعل گ  یکل ننی گ ی اقدام نعورند.شممعخص خشممکسممعل

هعی مخنلف ( بگ مقعیسمممگ شمممعخص1111هعکعراد ) و 01سمممی  رهعدیتوولدبنعور.  یعبیارز یررسمممنبگمخنلف رارا 

 نر رر ریزی ببرنعمگ بیعد نعورند کگ ج ت هعآدخشمکسمعلی هواشمشعسمی و خشکسعلی کشعورزی رر اتیوپی پرراخنشد.     

و  09ژو هر مشطقگ مشممخص شمور.  یو هواشمشعسمم  یکشممعورز یخشمکسممعل  نیبهعی تدعوت دیبعمقعبلگ بع خشمکسممعلی،  

هعی شممعخصهعچشین نیز اسممندعرا از و  موریمو  Sentinel-2ای بع اسممندعرا از تصممعویر معهوارا  (1111) هعکعراد

NDVI  وVTCI    ( 0990و هعکعراد ) فرسلطعنی ت یگ نعورند.را  نیرشت گوانژون  رر چنقشمگ وضم یت خشکسعلی

ای شم رسمنعد کرمعنشمعا را بع اسمندعرا از تصمعویر لشدسمت بگ لحعا خشکسعلی مورر پعیا قرار رارند. ننعیج       رر مطعل گ

                                                           
1 AghaKouchak et al 

2 Wang 

3 Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)  

4 Enhanced Temperature Vegetation Dryness Index (ETVDI) 

5 Ji 

6 Qu 

7 Feng 

8 Faisol 

9 Papua 

10 Baig 

11 Chitral 

12 Teweldebirhan Tsige 

13 Zhou 
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زرگراد و  بعشممشد.نشممعد رار کگ تصممعویر لشدسممت رارای قعبلیت مورر نیعز ج ت پعیا خشممکسممعلی می   هعآدمطعل گ 

هعی پوشا گیعهی حعصل از شعخص ز رارا( بگ پعیا خشمکسمعلی روزانگ اسمنعد کرمعنشعا بع اسندعرا ا   0990هعکعراد )

NDVI  هعی بعرش شبکگسمش شدا موریم و رارا INTERIM  بین تغییرات  راریم شپرراخنشد. وجور هعبسنگی قوی و

( بع 0990سملیععنی سعررو و زار ی )  بعشمد. می هعآداز ننعیج مطعل گ  NDVIو شمعخص   INTERIMهعی بعرندگی رارا

آبخیز جعزموریعد را بگ لحعا  حوضممگ SPI0 بعرش اسممنعندارر شممداا موریم و شممعخص اسممندعرا از تولیدات سممش شد

ر ر موررمطعل گبیعنگر این اسممت کگ بخا ا ظعی از محدورا  هعآد. ننعیج مطعل گ خشممکسممعلی مورر پعیا قرار رارند 

عد راراب ش رسن کگازآن عییبع توجگ بگ موارر ذکر شدا و  هعی خشکسعلی خیلی شدید و شدید قرا رارر.گسمنرا کمس 

هعی اخیر بع مشکل مخعطرا خشکسعلی مواجگ بورا و از این حیث خسعرات هعچود بسمیعری از مشعطق کشور طی سع  

لذا هدف از  ،آمدا و م ضمتی را ای عر نعورا است بگ وجوررر بخا کشمعورزی   ویژابگ بسمیعر زیعری رر شم رسمنعد   

ی و ازمعنی بروز خشمکسمعلی شم رسمنعد راراب بع اسندعرا از تصعویر معهوارا     ان عم این مطعل گ پعیا و بررسمی سمری  

بعشممد تع یم 9نویسممی سممعمعنگ تحت وب گوگل ارا ان ینرر محیط برنعمگ 1محصمموالت سممش شدا موریم معهوارا تررا

زی ریراهشععیی ج ت برنعمگ  شوادبگخشممکسممعلی رر شمم رسممنعد،   ریت ثحت نواحی ت ضممعن شممشعسممعیی  بدین طریق

 سممعمعنگ گوگل ارا قرار گیرر. مورراسممندعراو پیعمدهعی آد خشممکسممعلی مخعطرا مقعبلگ بع رر زمیشگ امر  اندرکعرادرسممت

ای را س ل نعورا و بدین لحعا مورر اسنقبع  بسیعری هعی اخیر فرایشدهعی پررازش تصعویر معهواراان ین رر طی سمع  

تواد بگ کعها بسمممیعر زیعر زمعد فرایشدهعی ی گوگل ارا ان ین میهعاز پژوهشمممگراد قرار گرفنمگ اسمممت. از قعبلیت 

هعی رایگعد کل کرا زمین، امکعد ای عر سممری پررازش تصمعویر، پوشما وسمیع و امکعد رسمنرسمی بگ تصمعویر و رارا      

بع  عرااهعی خعم ه، رسمنرسی بگ رو نوش رارا فرضایپهعی هعی مندعوت، وجور الگورینمزمعنی بررسمی تغییرات پدیدا 

 یافزارهعسممختهعی مخنلف،  دم نیعز بگ هعی مربوط بگ محصمموالت و پروراکتتصممحیح اتعسممدری و هعچشین رارا

هع اشممعرا نعور. مطعل عت بسممیعری رر زمیشگ تحلیل و بررسممی خشممکسممعلی بع اسممندعرا از   قدرتعشد و کعها ح م رارا

 گررر.اشعرا می هعآدگ بگ ت داری از نعونگ رر ارام  شوادبگهعی سش ا رور صورت گرفنگ است کگ رارا

 هامواد و روش - 1

 موردمطالعهمحدوده  - 0 – 1

بعشد کگ رر جشوب هعی اسنعد فعرس میرر این پژوها شم رسمنعد راراب یکی از شم رسمنعد     موررمطعل گمحدورا 

 10طو  شرقی تع  ثعنیگ 17و  رقیقگ 17ررجگ و  11تع ثعنیگ  11و رقیقگ  16ررجگ و  10شمر  این اسمنعد قرار رارر و بین   

کیلومنری از شممم ر  111 رض شمممععلی و بگ فعصممملگ  ثعنیگ 99و  رقیقگ 16ررجگ و  10تع ثعنیگ  97و رقیقگ  10ررجگ و 

                                                           
1 The Standardized Precipitation Index (SPI) 

2 Terra 

3 Google Earth Engine (GEE) 
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رورا طی هعی شم رسنعد راراب رر  بعرش اکثربگ لحعا اقلیعی  (.0ر )شمکل  مرکز اسمنعد فعرس قرار رار   شوادبگشمیراز  

روری از مشعبع رطوبنی و نبورد  عمل صمم ور هوای مرطوب، حعلت  بگ رلیلهع تعبسممنعدرر و  رهدروی میسممرر سممع  

عر موجور رر آبهعی ثبت شمدا توسط ایسنگعا سیشوپنیک حسن بر اسمعس رارا کشد. هوای گرم و خشمک کویری پیدا می 

و میعنگین رمعی هوای  منرمیلی 9/196(، 0979 – 0999سعلگ ) 11طی رورا آمعری  آدمیعنگین بعرش سعالنگ شم رسمنعد   

شممرقی شمم رسممنعد راراب از نظر ژ ومورفولوژی جزگ زاگرس جشوب بعشممد.می سمملسممیوسررجگ  1/11ثبت شممدا آد 

هع بع سمممعیر کگ رر این مشطقگ، زاگرس بگ حداکثر پ شعی خور رسمممیدا و چ را رعهری نعهعواریشمممور محسممموب می

منر از سطح  0090حدور  شم رسمنعد راراب  میعنگین ارتدعش (. 0901هعی زاگرس مندعوت اسمت ) م ی طعلقعنی،  بخا

هعی هعی شمور کششدا معنشد سش  هعی زیعری از شم رسمنعد بگ  لت وجور سمش  چیشگ   قسمعت  .بعشمد رریعهعی آزار می

ز ا ش رسنعد مذکوربعششد. برراری بع محدوریت مواجگ میسمعزند هرمز، سمعزند آغعجعری و سعزند سعچود از لحعا ب را  

 هع کگ ازبعشممد و تش ع رر برخی از قسممعت پوشمما گیعهی بسممیعر غشی و رارای انواش مخنلف گیعهعد خوررو می لحعا 

 (.0990شیری، سلیععنی) شورهعی شور تشکیل شدا گیعهعد شوری پسشد معنشد گز ریدا میخعو
 

 
 موقعیت جغرافیایی شهرستان دارابای تصویر ماهواره -0شکل 

 

 پژوهشدر  مورداستفاده ایاقلیمی و ماهوارههای داده -1 – 1

ثبت شدا توسط روزانگ هعی میزاد بعرش یکی رارا. ا حعضمر از رو نوش رارا اسمندعرا شدا است  پژوهج ت ان عم 

 تش ع ایسنگعا سیشوپنیک موجور رر ش رسنعد کگ رارای آمعر طوالنی بعرش  شوادبگ ،راراب آبعرحسنایسمنگعا سمیشوپنیک   

 مخنلفهعی زمعنی رر بعزا SPI، ج ت محعسبگ شعخص 0999تع سع   0970از سع  هعی آد و رارا بعشمد ثبت شمدا می 

هعی آمعری معنشد آمعر مربوطگ از سمعزمعد هواشمشعسی کشور رریعفت شد و ضعن ان عم آزمود   .قرار گرفت مورراسمندعرا 
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ان عم  هعآدبر روی هع فرایشد بعزسممعزی مقعریر نعقص و مدقوری از روش نسممبت ،هعی پرتآزمود هعگشی و آزمود رارا

 زمین و رمعی سممطح( NDVI) پوشمما گیعهی ایمعهواراتولیدات  شممعملرر این مطعل گ  مورراسممندعرارارا ریگر  .شممد

(LST)0  حت تتوسط سعمعنگ  هعآدارزیعبی و اسندعرا از فرایشدهعی کگ  بعشمد سمش شدا موریم معهوارا تررا می مربوط بگ

( تصمویری از محیط کدنویسمی سمعمعنگ گوگل ارا ان ین را نشعد    1شمکل )  .صمورت گرفت گوگل ارا ان ین وب 

رهد و ت ثیرات آد ب د از گذشممت چشدین معا و یع آنی رخ نعی صممورتبگبع توجگ بگ ایشکگ پدیدا خشممکسممعلی  رهد.می

هعی عااز تصعویر مربوط بگ م تغییرات، ای عر سمری زمعنی  مشظوربگ وهاشمور بشعبراین رر این پژ چشدین سمع  نععیعد می 

ری طی رورا آمع رر ایشکگ رر این زمعد پوشا گیعهی رر وض یت مشعسبی قرار رارر، بگ رلیل، هرسمع  تع شم ریور   خررار

روزا بگ  0تصممعویر تبدیل و هعچشین  بع توجگ بگ هعخوانی زمعنی تصممویر 061 ررم عوشو  (0979 – 0999سممعلگ ) 11

( 0)رر ارامگ جدو  . قرار گرفت مورراسممندعراج ت ان عم پعیا و ارزیعبی خشممکسممعلی  وتحلیلت زیگمورر  ،روزا 06

 رهد.شدا را نشعد می مورراسندعراتصعویر  هعیویژگی

 

 
 (GEE) محیط کدنویسی سامانه گوگل ارث انجین – 1شکل 

 

 0999تا  0979های طی سال مشخصات تصاویر استفاده شده در -0جدول 

 کد محصول نام محصول نام سنجنده نام ماهواره
قدرت تفکیک 

 مکانی

قدرت تفکیک 

 زمانی

 روزا 0 منر MOD11A2 0111 (LSTرمعی سطح زمین ) موریم تررا

 روزا 06 منر MOD13Q1 111 (NDVIپوشا گیعهی ) موریم تررا

                                                           
1 Land Surface Temperature (LST) 
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 خشکسالیهای استفاده شده جهت بررسی شاخص - 9 – 1

 0(TCIشاخص وضعیت دمایی ) - 0 – 9 – 1

 بعشد نیز ازحدایبتشا پوشما گیعهی کگ معکن است نعشی از رطوبت  رمعی مرتبط بع این شمعخص ج ت ت یین  

 (:1109، 9؛ وست و هعکعراد0991، 1)کوگعد شور( ت ریف می0رابطگ ) صورتبگ

                                                                                             (0رابطگ )
Max

Max Min

TT
TCI

T T

 
 

 
 

بگ ترتیب کعیشگ و بیشممیشگ رمعی سممطح زمین رر   MaxT و MinT،(LST) رمعی سممطح زمین Tکگ رر رابطگ فو  

   بعشد.می موررمطعل گمحدورا 

   (VCIشاخص وضعیت پوشش گیاهی ) - 1 – 9 – 1

، 1؛ وست و هعکعراد0991، 0کوگعدشمور ) ( زیر محعسمبگ می 1وضم یت پوشما گیعهی از طریق رابطگ )   شمعخص 

1109:) 

                                                                                      (1رابطگ )
min

max min

NDVI NDVI
VCI

NDVI NDVI

 
  

 
 

 گشیشیبمیعنگین  بگ ترتیب 𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑖𝑛و  𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑎𝑥شمعخص نرمع  شمدا تدعوت پوشا گیعهی،    NDVIکگ رر آد 

اگر مقدار آد  کگطوریبگ رهد،یرا نشعد م یعهیغعلب پوشا گ طیشعخص شرا نیا بعشد.می NDVIو کعیشگ شمعخص  

هعی مطعبق بع مطعل عت و بررسی  (.001: 0990 ،یو نور یفرامرزرهد )یرخ م دیشد یشمور خشمکسمعل    کیبگ صمدر نزر 

رسممنعی و ) بعشممشدبشدی می( قعبل رسممنگ1رر پشج کمس بگ شممرج جدو  ) VCI ،TCIهعی شممعخصان عم شممدا مقعریر 

فر و ؛ سمملطعنی000: 0990بشدشممگ، ؛ رضممعیی91: 0990آبعری، ؛ اسممدی می10: 0990؛ سمملیععنی و هعکعراد، 109: 0996هعکعراد، 

 (:1106، 7؛ فرهعشد1110، 6؛ تشکبیل و گعمگی000: 0990هعکعراد، 
 

 VCI ،TCIهای های مختلف شاخصکالس -1جدول 
 ارزش پیکسل وضعیت خشکی ارزش پیکسل وضعیت خشکی

  91 – 01 خشکی ممیم >01 خشکی بسیعر شدید

 < 01 بدود خشکی 01 – 11 خشکی شدید

                                                           
1 Temperature Condition Index (TCI) 

2 Kogan 

3 West et al 

4 Kogan 

5 West et al 

6 Thenkabail & Gamage 

7 Farahmand 
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 ارزش پیکسل وضعیت خشکی ارزش پیکسل وضعیت خشکی

 - - 11 – 91 خشکی منوسط
 

 SPI بارش استاندارد شده شاخص – 9 – 9 – 1

و رارای  ( ارا گ شدا0999کی و هعکعراد )کگ توسمط مک  SPIج ت برآورر خشمکسمعلی هواشمشعسمی، شمعخص      

رر بعزا  SPIشممعخص . گیررقرار میاد بسممیعری از محققین و پژوهشممگر مورراسممندعرا، بعشممدقعبلیت و ا نبعر بعالیی می

هع، تغییرات سمممطح آب موجور رر مخعزد سمممدهع و هعچشین نوسمممعنعت مشعبع آب بع وقوش سمممیمب بلشدمدتزمعنی 

 شور:( اسندعرا می9از رابطگ ) SPIج ت محعسبگ شعخص (. 0999، 0کی و هعکعرادمکبعشد )زیرزمیشی رر ارتبعط می

                                                                                (            9رابطگ )
_

iP P
SPI

SD


 

P،منرمیلی برحسممبم عر  بعرش سممع  مدروض iPشممعخص بعرش اسممنعندارر،   SPI (9)کگ رر رابطگ 


برابر بع  

 صممورتبگبعشممد. طبقعت این شممعخص  انحراف م یعر بعرش می SDو  موررنظرمیعنگین بعرش ررازمدت ایسممنگعا 

اسمت کگ مقعریر مثبت بیعنگر مقعریر بیشممنر از میعنگ   صممورتنیبدبشدی این شمعخص  مقعریر ررجگ بعشمد. ( می9جدو  )

رر جدو  ارا گ شممدا  SPIبعشممد. طبقعت مخنلف شممعخص  بعرندگی و مقعریر مشدی، مقعریر کعنر از کعیشگ بعرندگی می

 است.  
 

 SPIبندی خشکسالی با استفاده از شاخص طبقه -9جدول 

 SPIمقدار  طبقه خشکی

 SPI  ≤  1 ترسعلی بسیعر شدید

 SPI ≤ 1/0 ≥ 99/0 ترسعلی شدید

 SPI ≤ 09/0 ≥ 0 ترسعلی منوسط

 SPI ≤ 99/1 ≥ 11/1 ترسعلی خدیف )نرمع (

 SPI ≤ 11/1 ≥ -99/1 خشکی خدیف )نرمع (

 -SPI ≤ 11/0 ≥ -09/0 خشکی منوسط

 -SPI ≤ 1/0 ≥ -99/0 خشکسعلی شدید

  SPI ≥ -11/1 خشکسعلی بسیعر شدید

 

 

                                                           
1 McKee et al 
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 و بحث نتایج – 9

 VCIو  TCIهای خشکسالی وضعیت خشکسالی شهرستان داراب بر اساس شاخص بررسی – 0 -9

شعخص وض یت ج ت پعیا و ارزیعبی خشمکسمعلی   بگ کعر رفنگ رر این پژوها  ایمعهوارا هعیشمعخص  ازجعلگ

 TCIاز شعخص اصوالً . شداسندعرا  (LST) رمعی سطح زمینپروراکت کگ ج ت محعسبگ آد از  بعشمد ( میTCIرمعیی )

اگر  ور.شمماسممندعرا می ازحدایبج ت ت یین رمعی مرتبط بع تشا پوشمما گیعهی و هعچشین تشا نعشممی از رطوبت  

مقدار این هرچگ از طرف ریگر بعشد. رهشدا  دم خشکسعلی میبرسد نشعد 011مقدار  دری نعشمی از این شمعخص بگ   

یزاد بع توجگ بگ م بشعبراین؛ بعشدخشمکسعلی می  رهشدا شمرایط خشمکی و وقوش  شمعخص بگ صمدر نزریک شمور نشمعد    

ی شدید خیلبع طبقگ  یخشک مسعحت بعالترینرر این پژوها مشخص شد کگ  مسمعحت طبقعت مخنلف این شمعخص  

یشنرین ب 0991و  0991، 0997، 0909هعی سمع  رر بگ ترتیب  ازآدپمو  کیلومنرمربع 06/111بگ میزاد  0979سمع    رر

ی کعنرین میزاد مسعحت خشک از سویی ریگر. است اتدع  افنعراخیلی شمدید رر شم رسنعد راراب   ی مسمعحت خشمک  

 یزناز لحعا طبقگ مشعطق بدود خشکی  .بعشدمی کیلومنرمربع 90/91بگ مسعحت  0909خیلی شمدید نیز مربوط بگ سمع    

رو سع  کگ هر است  0999و  0990هعی مربوط بگ سمع  اند را راشمنگ بیشمنرین مسمعحت بدود خشمکی     هعیی کگسمع  

بع  0906سع   ب دو رر مرتبگ بعششد می کیلومنرمربع 00/0160نی برابر بع مسعح رارای مشمعبگ و یکسعد  صمورت بگمذکور 

 TCIمسعحت سعیر طبقعت شعخص  بیشمنرین مسمعحت بدود خشکی را راشنگ است.   کیلومنرمربع 01/9979مسمعحت  

بگ  مورربررسیرورا برای  TCIحعصل از شعخص  هعیرر ارامگ نقشگ .ارا گ شمدا اسمت  بگ تدکیک سمع    (0دو  )ج رر

هعی شعخص اسمت کگ نقشگ  پژوها این توجگقعبلهعی از یعفنگ .شمدا اسمت   ارا گ( 0و  9  )عشمک ارر  هرسمع  تدکیک 

قبمً نیز  کگطوریبگ رهشدیکسمعد و مشعب ی را نشعد می  کعممًشمرایط   0999و  0990برای رو سمع    TCIخشمکسمعلی   

بعشمد کگ این امر حعکی از این است کگ شرایط  یکسمعد می  کعممً هعآدخشمکی رر  مخنلف مسمعحت طبقعت  بیعد شمد  

 یکسعد بورا است. موررمطعل گتشا رمعیی و هعچشین تشا نعشی از رطوبت رر طی این رو سع  رر محدورا 

 

 
 سالدر ( شهرستان داراب VCI)وضعیت پوشش گیاهی ( و TCIشاخص وضعیت دمایی ) هاینقشه -9شکل 

0999 
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 0991تا  0979  هایبرای سال( شهرستان داراب TCIشاخص وضعیت دمایی ) هاینقشه -0شکل 

 

 کیلومترمربع( به TCIمساحت طبقات خشکسالی شهرستان داراب در شاخص وضعیت دمایی ) -0جدول 
 فاقد خشکی خشکی مالیم خشکی متوسط خشکی شدید خشکی بسیار شدید سال

0979 00/111 19/010 10/0119 96/0119 77/9160 

0901 11/019 69/790 77/0191 01/0170 60/9666 

0900 06/006 16/701 90/0011 61/0109 69/9177 

0901 01/060 01/011 71/099 60/0101 90/9710 

0909 90/91 90/690 99/990 99/0197 61/9919 

0900 97/000 00/010 96/919 07/0110 67/9700 

0901 10/016 10/116 00/0110 10/0109 10/9900 

0906 96/070 97/669 96/910 06/910 01/9979 

0907 07/099 99/711 10/969 60/0111 79/9007 

0900 11/000 10/676 09/0100 09/0109 10/9711 
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 فاقد خشکی خشکی مالیم خشکی متوسط خشکی شدید خشکی بسیار شدید سال

0909 10/111 00/700 19/901 99/961 19/9770 

0991 61/110 19/109 07/0100 61/991 00/9090 

0990 11/017 16/700 97/990 79/0110 10/9717 

0991 10/90 19/669 01/0160 99/0191 70/9006 

0999 19/99 16/191 70/0111 11/0111 69/9000 

0990 00/060 10/601 97/0107 10/0119 06/9700 

0991 06/000 16/600 11/0111 70/0110 96/9060 

0996 76/006 01/609 70/961 10/970 01/9900 

0997 10/101 01/610 17/910 01/916 70/9917 

0990 07/070 09/061 91/099 70/006 00/0160 

0999 07/070 09/061 91/099 70/006 00/0160 

 

بیشنرین مسعحت خشکی بع هعی صمورت گرفنگ  بررسمی و ( VCIبع توجگ بگ شمعخص وضم یت پوشما گیعهی )   

، 0909هعی رر مراتب ب دی سع و  کیلومنرمربع 01/101بع مسعحت  0991خشمکی خیلی شمدید مربوط بگ سمع     طیقگ 

شکی کعنرین میزاد مسعحت طبقگ خاند. بیشمنرین مسمعحت خشکی بع طبقگ خیلی شدید را ت ربگ کررا   0990و  0901

بع مسعحت  0996 سع از سویی ریگر  بعشد.می کیلومنرمربع 99/00بگ مسمعحت   0999خیلی شمدید نیز مربوط بگ سمع    

 0990، 0999هعی رارا بورا است. رر مراتب ب دی سع بدود خشکی را  طبقگ بیشمنرین مسمعحت   کیلومنرمربع 60/609

اند کگ این امر بیعنگر وقوش ت ربگ کررا VCIود خشممکی را بر اسممعس شممعخص  بیشممنرین مسممعحت طبقگ بد 0997و 

( بگ تدکیک 1رر جدو  ) VCIشعخص مخنلف مسعحت طبقعت  (.9و  1بعشد اشکع  )هعی مذکور میترسمعلی رر سع  

 سع  ارا گ شدا است.  
 

( به VCIمساحت طبقات خشکسالی شهرستان داراب در شاخص وضعیت پوشش گیاهی )  -1جدول 

 کیلومترمربع
 فاقد خشکی خشکی مالیم خشکی متوسط خشکی شدید خشکی بسیار شدید سال

0979 19/000 10/9690 10/1096 00/111 96/070 

0901 19/01 10/9110 10/1690 00/199 19/060 

0900 06/090 76/9711 10/1010 61/119 16/070 

0901 11/109 06/1600 10/1907 00/109 61/079 

0909 10/109 09/9099 01/1009 91/110 71/116 

0900 11/099 01/0006 99/1100 11/116 09/110 

0901 91/000 01/0190 66/1011 00/111 90/090 

0906 19/99 70/9116 71/1911 11/111 79/099 
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 فاقد خشکی خشکی مالیم خشکی متوسط خشکی شدید خشکی بسیار شدید سال

0907 71/019 16/9917 10/1111 60/099 19/091 

0900 91/00 60/1166 90/9600 70/001 90/196 

0909 11/07 79/9071 61/1710 01/106 00/071 

0991 79/00 19/1117 91/9001 91/990 01/111 

0990 01/111 19/9909 90/1010 01/199 19/060 

0991 01/101 70/9996 10/1107 00/007 11/096 

0999 61/090 66/9901 76/1719 00/171 01/111 

0990 09/011 19/9909 90/1110 70/001 01/000 

0991 61/010 11/9019 00/1979 76/091 06/000 

0996 11/09 07/00 01/779 00/1110 60/609 

0997 01/00 69/1911 91/9706 96/901 10/100 

0990 06/09 10/01 07/9610 10/1111 71/090 

0999 99/00 06/90 19/1091 10/9067 01/171 

 

 
 0991تا  0979های  داراب برای سال ( شهرستانVCI) پوشش گیاهیهای شاخص وضعیت نقشه -1شکل 
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 در ایستگاه سینوپتیک محدوده مورد مطالعه   SPIبررسی وضعیت خشکسالی با استفاده از شاخص  - 1 – 9

گ ک راراب آبعرحسممنهعی ایسممنگعا سممیشوپنیک رر این پژوها از راراهعی قبل  شواد شممد هععنگونگ کگ رر قسممعت

 خشکسعلی ج ت محعسبگ شعخص 0999تع سمع    0979از سمع    ،بعشمد می ثبت شمدا بعرش مدت رارای آمعر طوالنی 

SPI ج ت محعسممبگ شممعخص  اسممندعرا شممد.یک معهگ، سممگ معهگ، شمما معهگ و روازرا معهگ زمعنی هعی رر بعزاSPI  از

رر  ،هعی تحقیق بیشنرین میزاد خشکسعلی بر اسعس شعخص مذکوربر اسمعس یعفنگ  اسمندعرا شمد.   MATLAB افزارنرم

رر ارامگ . روی رارا است ی منوسطسعلخشکطبقگ هعراا بع  0907ی خدیف و سع  سعلخشمک طبقگ هعراا بع  0979 سمع  

ای نشممعد رهشدا خشممکسممعلی رر مشطقگ مورر مطعل گ بگ مقعیسممگ بین مقدار  ترین شممعخص معهواراج ت ت یین مطلوب

فعقد خشکسعلی سع  منشعرر حعصلگ  هعیبع میزاد مسعحت مورربررسمی هعی سمع  برای هر یک از  SPI دری شمعخص  

)شعیعد ذکر است ج ت یکسعد  (.6ای اقدام شد شکل )تصعویر معهواراآمدا از  بگ رسمت  VCI و TCIرو شمعخص  از 

، از روش اسنعندارر SPIبع شعخص  VCIو  TCIحعصمل از شعخص   مشعطق فعقد خشمکسمعلی   سمعزی واحد مسمعحت  

 سنگیهعبضریب بیشممنرین مقدار مطعبق بع بررسمی صمورت گرفنگ   هعچشین اسمندعرا شمدا اسمت(.     Score-Zسمعزی  

مشمممعهدا گررید کگ این مطلب نععیعنگر شمممعخص  VCIروازرا معهگ و شمممعخص  SPIبین  76/1بمگ میزاد   پیرسمممود

 بعشد.رهشدا وض یت خشکسعلی رر مشطقگ مورر مطعل گ مینشعدو مطلوب ای ب یشگ معهوارا

 

 
و  TCIای های ماهوارههای بدون خشکی حاصل از شاخصبا مساحت SPIمقایسه شاخص نمودار  -6شکل 
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 بندیجمع – 0

ای موجب شدا تع و تصمعویر معهوارا  ازرورسمش ا هعی صمورت گرفنگ رر زمیشگ  هعی اخیر پیشمرفت رر طی سمع  

سممنرس ررر  و هعچشین قعبلیت پوشمما مشعطق وسممیع هعی بسممیعر زیعری بع قدرت تدکیک مکعنی و زمعنی مشعسممبرارا

 یهعی کعربررزمیشگ ازجعلگ .و  لوم زمین قرار گیرر اندرکعراد  لوم محیطیرسمممت محققین و هعچشینهشمممگراد، پژو

بگ  هعدآکگ رر  بعشممدمی مشعطقی ویژابگمخنلف  ارزیعبی و پعیا خشممکسممعلی مشعطق ،هعی ارزشممعشداسممندعرا از این رارا

 و نداشنگوجور  هعآدگیری زمیشی هعی حعصل از مشعهدا و اندازاراراشمرایط خع  خور امکعد برراشمت و ثبت    رلیل

ر این پژوها ر الذ ؛کگ ش رسنعد راراب از این امر مسنثشی نیست و پرهزیشگ است ال بور، صم ب یع ایشکگ بسمیعر سمخت  

( 0979 – 0999) سعلگ 11ش رسنعد راراب طی یک رورا کشعورزی خشمکسمعلی   سمری زمعنی  ج ت ارزیعبی و پعیا 

 (TCIهعی وض یت رمعیی )ی از قبیل شمعخص ازرورسمش ا هعی پرکعربرر و هعچشین شمعخص ای هعی معهوارااز رارا

رر طی حعکی از این است کگ  TCIننعیج ارزیعبی شعخص  اسمندعرا شمد.  ( VCIشمعخص وضم یت پوشما گیعهی )    و

و پم  کیلومنرمربع 06/111بگ میزاد  0979خشکی بع طبقگ خیلی شدید رر سع   بیشمنرین مسمعحت   مورربررسمی رورا 

خیلی شدید رر ش رسنعد طبقگ یشمنرین مسمعحت خشمکی     0991و  0991، 0997، 0909هعی از آد بگ ترتیب رر سمع  

هعی ع مربوط بگ س اندراشنگهعیی کگ بیشمنرین مسمعحت بدود خشمکی را    هعچشین نیز سمع   راراب اتدع  افنعرا اسمت. 

بعششد می کیلومنرمربع 00/0160کگ هر رو سمع  مذکور بصمورت مشعبگ و یکسعد رارای مسعحنی برابر بع    0999و  0990

کی خش بدود میزاد طبقگوسم ت بیشنرین   کیلومنرمربع 01/9979بع مسمعحت   0906و هعچشین نیز رر مرتبگ ب د سمع   

برای رو  TCIهعی شعخص خشکسعلی این است کگ نقشگ حعضر جگ پژوهاهعی قعبل تواز یعفنگیکی را راشمنگ اسمت.   

رهشد کگ این امر حعکی از این است کگ شرایط تشا یکسمعد و مشمعب ی را نشعد می   کعممًشمرایط   0999و  0990سمع   

 رمعیی و هعچشین تشا نعشی از رطوبت رر طی این رو سع  رر محدورا مورر مطعل گ یکسعد بورا است.

( بیشمنرین مسمعحت خشمکی بع طیقگ خشمکی خیلی شدید     VCIبگ شمعخص وضم یت پوشما گیعهی )   بع توجگ  

بیشممنرین  0990و  0901، 0909هعی و رر مراتب ب دی سممع  کیلومنرمربع 01/101بع مسممعحت  0991مربوط بگ سممع  

ر اسعس باند. کعنرین میزاد مسمعحت طبقگ خشکی خیلی شدید  مسمعحت خشمکی بع طبقگ خیلی شمدید را ت ربگ کررا   

بع  0996 بعشممد. از سممویی ریگر سممع  می کیلومنرمربع 99/00بگ مسممعحت  0999نیز مربوط بگ سممع   VCIشممعخص 

عی هبدود خشممکی را رارا بورا اسممت. رر مراتب ب دی سممع طبقگ بیشممنرین مسممعحت  کیلومنرمربع 60/609مسممعحت 

ج ت ت یین اند. ت ربگ کررا VCIبیشمنرین مسمعحت طبقگ بدود خشمکی  را بر اسعس شعخص     0997و  0990، 0999

ای نشمعد رهشدا خشمکسمعلی رر شم رسنعد راراب بگ مقعیسگ بین مقدار  دری شعخص     ترین شمعخص معهوارا مطلوب

SPI  خشممکسممعلی سممع  منشعرر حعصمملگ از رو هعی فعقد بع میزاد مسممعحت مورربررسممیهعی رورا برای هر یک از سممع

ای اقدام شمد. مطعبق بع بررسی صورت گرفنگ بیشنرین مقدار  آمدا از تصمعویر معهوارا  بگ رسمت  VCI و TCIشمعخص  

مشممعهدا گررید کگ این مطلب  VCIروازرا معهگ و شممعخص  SPIبین  76/1ضممریب هعبسممنگی پیرسممود بگ میزاد   
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رارای این امر  و بعشممدهشدا وضمم یت خشمکسمعلی رر مشطقگ مورر مطعل گ می  رای ب یشگ نشمعد نععیعنگر شمعخص معهوارا 

( 0990بشدشگ و هعکعراد )رضعیی(، 1110و هعکعراد ) 0سعالزار توسط اهعی ان عم شدپژوهابع هعسمویی و مشمعب ت   

رر مطعل گ خور ج ت بررسممی  کگبعشممد خور می مورربررسممیهعی رر محدورا( 0990آبعری و هعکعراد )و اسممدی می

 VCIکگ شعخص  بگ این ننی گ رسیدند واند اسندعرا نعورا VCI شعخصای و تصعویر معهواراوضم یت خشمکسعلی از   

زرا ی رر رابطگ بع  علکرر محصمموالت مشعطق و هعچشین قعبلیت زیعری ج ت پعیا خشممکسممعلی کشممعورزی  رارای 

 این قبیل و سعیر تحقیقعتی از این مطعل گ نسمبت بگ تحقیقعت مشعبگ نعمبررا  م مهعی و تدعوت هعمزیت یکی از بعشمد. می

 ینرر ا کگاین اسممت  ،اندنعورااقدام مخنلف خشممکسممعلی مشعطق مخعطرا ای بگ بررسممی کگ بع کعک تصممعویر معهوارا

بررسممی روز( ج ت  06تصممویر بگ فعصمملگ هر  061)رر قعلب سممری زمعنی  ایتصممعویر معهوارا یمطعل گ از ت دار زیعر

بع ث  ،افزایا ت دار تصعویر و تصعویر اسمندعرا شمدا اسمت کگ اسمندعرا از فرایشد سری زمعنی     وضم یت خشمکسمعلی   

وجب شد م بشعبراین این امر کشد،هعی مخنلف ب نر نعور پیدا پعیا و بررسمی تغییرات خشمکسعلی رر سع   شمور کگ  می

سع  را  تصمویر مشنخب از یک تش ع یک کگ  یل عتسمعیر مطع مطعل عت نعمبررا و نسمبت بگ  ین حیث از اتحقیق حعضمر   کگ

نسبت  گصمورت گرفن مزایعی ریگر تحقیق . بعشمد رارای برتری ، کششد شواد نععیشدا و الگوی سمع  مورر نظر لحعا می گب

فرایشد  گوسیلبگگوگل ارا ان ین و تحت وب سعمعنگ تحقیق حعضمر رر محیط   بگ سمعیر مطعل عت مشمعبگ این اسمت کگ   

 کعها بسممیعر زیعر زمعد فرایشدهعی پررازش کگان عم شممدا اسممت هعی بعال فرایشدی پویع و بع قعبلیت  شوادبگکدنویسممی 

اا بع هعرو هعی خعم هعی مندعوت، رسممنرسممی بگ رو نوش راراتصممعویر، امکعد ای عر سممری زمعنی بررسممی تغییرات پدیدا

مخنلف،  دم هعی هع و سش شدامعهواراهعی هعی مربوط بگ محصموالت و پروراکت و هعچشین راراتصمحیح اتعسمدری   

هعی م م و اسمعسممی  از قعبلیتهع کعها ح م راراهعچشین نیز قدرتعشد و  یافزارنرمسمیسمنم سممخت افزاری و   نیعز بگ 

ت ین م م برتری تحقیق حعضر نسبکگ اسندعرا از ا شورسمعمعنگ گوگل ارا ان ین و فرایشد کدنویسمی آد محسموب می   

عی هاین اسممت کگ اسممندعرا از رارا حعضممر برجسممنگ تحقیقاز ریگر ننعیج  .رهدبگ سممعیر تحقیقعت مشممعبگ را نشممعد می

هعی مشعهداتی خشمکسعلی رر مشعطقی کگ فعقد رارا  و بررسمی  ج ت پعیاو سمعمعنگ گوگل ارا ان ین   ازرورسمش ا 

ریزاد حیطگ  لوم محیطی لذا بگ مدیراد و برنعمگ بعشممدبعشممد بسممیعر سممورمشد می هعی زمیشی میحعصممل از برراشممت 

مقعبلگ بع مخعطرا  معنشدریزی موارری برنعمگج ت خور آتی  اهداف و اقدامعتشمور کگ رر  شم رسمنعد راراب توصمیگ می   

 خشکسعلی بگ این م م توجگ نععیشد.

                                                           
1 Salazar 
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پژوهششعمگ مدیریت هعی کوتعا مدت )مطعل گ مورری: حوضگ آبخیز جعزموریعد(. رر رورا SPIشمعخص هواششعسی  
 .111 – 160صص  .پعییز و زمسنعد .11شععرا  .سع  رهم .حوضگ آبخیز

هعی آبیعری تحت فشعر و سطحی بع یعبی اراضی مسن د ج ت اجرای سیسنممکعد. 0990شمیری، محعدرضمع؛   سملیععنی 
اسممعتید راهشعع: نعصممری،  بدال لی؛  .نعمگ کعرشممشعسممی ارشممدپعیعد )مطعل گ مورری: رشممت راراب(. GISاسمندعرا از  

 رانشگعا ش ید چعراد اهواز. .رشنگ م شدسی آب .ایزرپشعا، زهرا

 .اننشعرات قومم .رادیا یژ ومورفولوژ. 0901؛ محعور ،یطعلقعن ی م 

هعی خشمکسعلی اسنعد  . ارزیعبی و مقعیسمگ شمعخص  0990م د، نگعر؛ هزارجریبی، ابوطعلب؛ نیع، توحید؛ رسمولی  لیقلی

م لگ  لوم و (. GISو سممیسممنم اطم عت جغرافیعیی ) PNI، CZI ،SPI آذربعی عد غربی بع اسممندعرا از شممعخص

 .071 – 000صص  .0شععرا  .01جلد  .م شدسی آبیعری



 090....                                 ش رسنعد راراب یکشعورز یخشکسعل یزمعن یسر یبررس                                   رهم سع 

     

هعی گیعهی و حرارتی معهوارا لشدست رر سش ی کعرایی شعخص. بررسی و امکعد0990نوری، حعید؛ فرامرزی، محعد؛ 

 .9شععرا  .91سع   .فصلشعمگ تحقیقعت جغرافیعییتحلیل خشمکسمعلی کشمعورزی )مطعل گ مورری: ش رسنعد ممیر(.    

 .099 – 011صص 

. ارزیعبی 0990ندوشممشی، سمیدسمم ید؛   ن عنی، احعد؛ قریشمی ن ف آبعری، سمیدحسممین؛ جورکی، غممرضمع؛ موسموی    

قعت تحقیسش ی. هعی خشکسعلی کشعورزی حوضگ آبریز فمت مرکزی ایراد بع اسندعرا از معهوارا گراناشمعخصمگ  
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