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Drought is a phenomenon that occurs at different times unpredictably with
different intensity and has severe effects on human society and ecosystems. In
this study, Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) and
PERSIANN Dynamic Infrared Rain Rate (PDIR Now) sensors were applied
to examine the drought effects on vegetation in Northern River Basin of
Afghanistan from 2001 to 2020. Therefore, MODIS data include Enhanced
Vegetation Index (EVI), Vegetation Condition Index (VCI) with a time
period of 16 days and a spatial resolution of 250 meters, Land Surface
Temperature (LST) with spatial resolution of 1 km and period of 8 days, and
monthly precipitation data with a resolution of (4*4) km. The relationship
between drought and vegetation in spring was investigated using time series
analysis, regression analysis and calculation of anomalies. The results
showed that the average vegetation coverage in the whole statistical period
was 45.21%. In this study, vegetation area in 2001, 2008 and 2011 have
reached the lowest rate (9.9%, 9.9% and 19.3%), respectively. According to
VCI, 83.5%, 81.39% and 74.9% of the basin in these years are under drought
conditions, respectively. Rainfall data confirm that these years have had the
lowest rainfall 96.7, 133 and 117 mm, respectively. The years 2003, 2009 and
2010 with the highest vegetation in this season were recorded mainly due to
the lower LST and higher rainfall then their average period. The correlation
between EVI and LST is (r=-0.87; p<0.05), EVI and Precipitation (r=0.60;
p<0.05). However, in Northern River Basin of Afghanistan, LST and rainfall
must be considered together to determine the relationship between drought
and vegetation dynamics properly.
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خشکسالی ،پدیدهای است که در زمانهای مختلف بهصورت غیرقابلپیشبینی ،با شدت متفاوت اتفاق م یافت د
و تأثیرات ش دیدی ب ر جامه ه بش ری و اکوسیس ت دارد .در ای ن مطاله ه از دادهه ای م ادیس ) (MODISو
دادههای بارش ( )PDIR Nowبرای بررسی پایداری روند تغییرات پوشش گیاهی فص ل با ار در حوض ه آبری ز
شمالی افغانستان از سال  2001تا  2020استفاده شد .دادههای مادیس ش امل ش اخپ پوش ش گی اهی باب ود
یافته ( ،)EVIشاخپ وضهیت پوشش گیاهی ( )VCIبا دوره زمانی  11روز و تفکیک مکانی  250مت ر ،تص اویر
دمای سطح زمین ( )LSTباقدرت تفکی ک  1کیل ومتر و دوره زم انی  8روزه ،داده ه ای ب ارش ماهان ه باق درت
تفکیک ( )4*4کیلومتر استفاده گردید .رابطه بین خشک س الی و پوش ش گی اهی در فص ل با ار ب ا اس تفاده از
تحلیل سریهای زمانی ،تحلیل رگرسیون و محاسبه ناهنجاریها مورد بررسی ق رار گرف ت .نت ایج نش ان داد ک ه
میانگین پوشش گیاهی در کل دوره آماری  45/21درصد بوده است .در این پژوهش مساحت پوش ش گی اهی در
 2008 ،2001و  2011به کمترین میزان  9/9 ،9/9و  19/3درصد رسیده است .بر اساس ش اخپ  VCIنی ز در
این سال ها به ترتیب  81/39 ،83/5و  44/9درصد از حوضه تحت شرایط خش ک س الی ق رار داش ته و داده ه ای
بارندگی نیز تأیید میکنند که این س اله ا ب ه ترتی ب کمت رین می زان بارن دگی  133 ،91/4و  114میل یمت ر
داشتهاند 2009 ،2003 .و  2010با بیشترین پوشش گیاهی در این فصل ب ه دلی ل کمت ر ب ودن  LSTو ب ارش
بیشتر نسبت به میانگین دوره باعث سالهای مرطوب شدهاند .مشخپ شد که همبستگی ب ین  EVIو  LSTب ا
( )P<0/05 ; r =-0/84و  EVIب ا ب ارش ( )P<0/05 r = ;0/10اس ت .ب ااینح ال ،در حوض ه آبری ز ش مالی
افغانستان  LSTو بارش باید با ه در نظر گرفته شوند تا بهدرستی رابط ه ب ین خش کس الی و پوی ایی پوش ش
گیاهی به دست آید.
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مقدمه
بررسی پایداری روند تغییرات پوشش گیاهی یکی از ما ترین موضوعات مدیریت و کنترل پوش ش گی اهی در راس تای
توسهه پایدار است .انواع درختان ،بوته ها ،علوفه و چمن و سبزی که در سطح زمین استقرار می یابد پوشش گیاهی گفته
میشود .فقدان پوشش گیاهی در سطح زمین از عوامل عمده تخریب سطح خاک توسط باران و غیره میباش د ( Peng
 .)et al., 2012تغییرات در مساحت پوشش گیاهی عوامل مختلف دارد ،از قبیل استفاده چ وب درخت ان جنگ ل ب رای
سوخت ،فشار دام بر مراتع ،آتشسوزی جنگلها و خشک س الیه ای کوت اهم دت و بلندم دت ،هم ه باع ث ک اهش در
مساحت و ازبین رفتن پوشش گیاهی میشود (محمود و همکاران .)1400 ،خشک سالی یک پدیده طبیهی رایج در هم ه
اقلی ها است که اثرات نامطلوب قابل توجای بر زندگی انسان کش اورزی ،زیس ت محیط ی ،هی درولوژیکی و اجتم اعی -
اقتصادی ،حیاتوحش و جوامع گیاهی دارد (.)Rousta et al., 2020 a
از دیدگاه هواشناسی ،خشک سالی به سالی گفته میشود که بارندگی در آن کمتر از حد مهم ول باش د و منج ر ب ه
تغییر موقت الگوی آب وهوایی گردد که مرحله اول خشک سالی است .مرحله دوم خشک سالی کش اورزی اس ت ک ه ب ه
مقدار آب موجود در خاک بستگی دارد .مرحله سوم ،خشک سالی هیدرولوژیکی است؛ درصورتیک ه مرحل ه قب ل ادام ه
پیدا کند و باعث کاهش سطح آب رودخانهها و سایر منابع آبی میش ود .مرحل ه آخ ر خش کس الی اقتص اد اس ت ک ه
تأثیرات به جوامع و محیط زیست وارد میکند؛ بن ابراین م یت وان گف ت ،ب ر اس اس مجموع ه عوام ل زیس تمحیط ی
( )Mansourmoghaddam et al., 2022که تحتتأثیر قرار میگیرند ،خشکسالی به انواع خشکس الی هواشناس ی،
کشاورزی ،هیدرولوژیکی و اجتماعی اقتصادی طبقهبندی میشود (.)Peters, 2003: 37; Tate & Gustard, 2000
شاخپ های خشک سالی سنجش ازدور برای پایش مک انی و زم انی ش رایط خش ک س الی م ثثر و مناس ب هس تند
( .)AghaKouchak et al., 2015شاخپهای کنترل شدت ،تأثیر و مدتزمان خشکسالیها شامل ش اخپ پوش ش
گیاهی تفاضلی نرمال شده ( ،)NDVI1دمای سطح زمین ( ،)LST2شاخپ وضهیت پوش ش گی اهی ( ،)VCI3ش اخپ
شرایط دما ( )TCI4که شاخپها مبتنی بر شاخپهای خشکس الی س نجشازدور اس ت ( .)Liu et al., 2020نق ش
شاخپهایی همچون  NDVIو  EVI5در پویایی پوشش گیاهی ،نظارت بر خشک سالی و ارزیابی به طور مک رر در ط ی
چند دهه گذش ته ش ر داده ش ده اس ت ( .)Wan et al., 2004; Olafsson & Rousta, 2021ش اخپ  EVIک ه
بابودیافته  NDVIاست با استفاده از داده های سنجنده مادیس تا حال محاس به م یش ود .ای ن داده ه ا س ری زم انی
مفیدی را برای نظارت بر پویایی پوشش گیاهی در سراسر جاان ایج اد ک رده اس ت ( Ghafarian Malamiri et al.,
 VCI .)2018برای نظارت بر پاسخ مقیاس وسیع پوشش گیاهی به خشک سالی توس ط محقق ان ب یش ماری مناس ب
شناختهشده است و ارتباط آن با عملکرد محصول ق وی م یباش د (.)Salazar et al., 2008; Liu & Kogan, 1996
این شاخپ ها عوامل آب وهوایی مانند تغییر در بارندگی را در نظر نمیگیرند؛ به ویژه در مناطق نیمه خش ک ک ه می زان
بارندگی یک فاکتور غالب است ( .)Martiny et al., 2006; Rousta et al., 2014امروزه پایش خشکسالی و سیالب
نیز با استفاده از تصاویر بارش سنجش از دوری تولی د ش ده توس ط م اهواره ه ا ب ه عن وان ج ایگزینی ب رای داده ه ای
هواشناسی انجام میشود (.)Almazroui, 2011; Rousta et al., 2018
ازآنجاکه در کشور افغانستان حدود  80درصد مردم برای درآمد خود به کشاورزی دی و دامداری وابسته هستند که
هر دو با افزایش دما و بارشهای نامنظ تادید میشوند ( ،)Snetkov, 2013اثرات تجمهی خش کس الیه ای مک رر و
شدید بر روی مخازن و آب های زیرزمینی میتواند تأمین آب کل جوامع را در خش ک ت رین من اطق افغانس تان تادی د
1- Normalized Difference Vegetation Index
2- Land Surface Temperature
3- Vegetation Condition Index
4- Temperature Condition Index
5- Enhanced Vegetation Index
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کرده و منجر به طیف وسیهی از بحران ها از جمله بیماریها ،جاب ه ج ایی جمهی ت و درگی ری ش ود (عظیم ی:1395 ،
 .)139افزایش دمای زمستان و باار منجر به ذوب سریع تر برف شده و خطر طغی ان س یل را اف زایش م یده د .ت أثیر
سیالبهای مکرر و فزاینده در اثر خشکس الی باع ث س فتوس خت ش دن خ اک و ک اهش نفوذپ ذیری آن م یش ود
(.)Savage et al., 2009
درحالیکه منطقه موردمطالهه از جمله مناطق خشک است ،میزان بارندگی در من اطق مختل ف آن متف اوت اس ت.
افغانستان دارای آبوهوای نیمهخشک و کامالً قارهای با نوسانات عمده درجه حرارت در روز و ش ب اس ت ( Flohn et
 .)al., 1969; Breckle, 2007در بیشتر قسمتها ،پوشش گیاهی به بارشهای زمستانی بستگی دارد ،میزان بارن دگی
به سمت شمال یهنی حوضه آبریز شمالی و شرق افزایش می یابد و در نتیجه شرایط باتری برای رشد پوشش گیاهی در
این قسمتها به وجود میآید (.)Rathjens, 1974; Shahriar Pervezet et al., 2014
تاکنون مطالهات بسیار کمی در مورد رابطه بین عوامل اقلیمی با خشک سالی و پویایی پوشش گیاهی در افغانستان،
به ویژه از منظر حوضه آبخیز انجام شده است .از نظر پای داری اکول وژیکی حوض ه آبری ز ش مالی افغانس تان در مه ر
جنگل زدایی ،بیابان زایی و فرسایش شدید خاک قرار گرفته است .در ای ن حوض ه ،اکث ر من اطق مهم و ً دارای پوش ش
درختی بسیار کمیاب یا فاقد درخت هستند .مطالهه پویایی پوشش گیاهی و پیوند آن ها با خشک سالی در منطقه ب رای
پایداری اکولوژیکی این منطقه بسیار ما است (انصاری554 :1394 ،؛ روستا و همکاران.)1399 ،
از مطالهات پوشش گیاهی برای ارزیابی وضهیت گیاهان غیربومی ،مواد غذایی ،کربن آلی خ اک ،فهالی ت میکروب ی،
حساسیتپذیری سطح خاک به فرسایش استفاده میشود .پوشش گیاهی به دلیل داشتن یک رشته ویژگیها مانند ع دم
تحرک ،میزان رشد نسبتاً با و غیره ،یک مهیار زیستی پرکاربرد در ارزیابیهای اکولوژیکی مطر است .افزایش پوش ش
گیاهی در یک منطقه باعث کاهش دیاکسیدکربن ،سرب هوا ،رطوبت خاک ،حفاظت آبوخاک و کاهش خی زش س یل
میشود که ارتباط با پایداری اکولوژیک دارد؛ بنابراین در صورت ناپایداری در یک مح یط ب ا عالئ مانن د بیاب ان زای ی،
فرسایش خاک ،تغییر اقلی و دیگر موارد مواجه خواهد شد که پیامدهای مخرب اقتصادی ،اجتم اعی و اقلیم ی خواه د
داشت .یکی از عوامل اصلی کاهش پوشش گیاهی ،خشک سالی است که در نتیجه تغییرات و تحو ت آب وهوایی ناش ی
از گردش جوّ میباشد.
منظور از خشک سالی در این پژوهش دو مورد هواشناس ی و کش اورزی اس ت ک ه باه دف ،بررس ی پای داری رون د
تغییرات پوشش گیاهی و تنش خشکی در حوضه آبریز شمالی افغانستان با اس تفاده از ش اخپ ه ای س نجش از دوری
است که با استفاده از مجموعهدادههای  1PDIR Now ،MODISبهدستآمده است .در پژوهش حاض ر ،ش اخپ EVI
و  VCIبا کمک شاخپ های  SPIو  LSTبرای شناسایی خشک سالی و تغییرات مساحت پوشش گی اهی مورداس تفاده
قرار گرفت .همچنین اثرگذاری پوش ش گی اهی و دم ا در ایج اد دوره ه ای خش ک و ت ر ،تغیی رات ب ارش تنا ا دلی ل
خشک سالیها و ترسالیها در حوضه شمالی م ورد مقایس ه ق رار گرف ت .ب دین منظ ور ،تجزی ه وتحلی ل س ری زم انی
شاخپهای  LST ،SPI ،VCI ،EVIو دادههای بارش برای سالهای  2001تا  2020مورداستفاده قرار گرفته است.

مواد و روشها
منطقه موردمطالعه
حوضه آبریز شمالی افغانستان بین طول شرقی  14تا  18و  22′و عر ش مالی  34و  28′ت ا  34و  23′ق رار دارد ک ه
شامل استان های سمنگان ،بلخ ،جوزجان ،فاریاب و سرپل میشود ،این حوضه چاار رود ،بلخ آب ،شیرین تکاب ،س رپل و
خل را در زیرمجموعه خود جا داده است .مساحت این حوضه  40.901کیلومترمربع می باشد که از شمال با رود آمو که
مرز بین این حوضه با کشورهای ترکمنستان ،ازبکستان و تاجیکستان قرار دارد ،از شرق با حوضه آبریز آم و ،جن وب ب ا
1- PERSIANN Dynamic Infrared Rain Rate

بررسی پایداری روند تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از سنجشازدور (مطالعه موردی :حوضه آبریز شمالی افغانستان)
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حوضه آبریز هلمند (هیرمن د) ،از غ رب ب ا حوض ه آبری ز هری رود ،مرغ اب م رز مش ترک دارد .حوض ه ش مالی دارای
کوچک ترین سا تناا با  2درصد از کل آب های افغانستان را تشکیل میدهد و تمام ای ن آب در مح دوده مل ی کش ور
مورداستفاده قرار میگیرد .ازآنجاکه این حوضه با محیط های کوچک تشکیل شده است منبع خود را از کوه های مرتفع و
ارتفاعات بلند تیربند ترکستان و هندوکش تأمین میشود؛ در زمانهای وقوع سیالبهای استثنایی تناا رودخانه بل خآب
بهضاً آب را به سمت دشتهای نزدیک رود آمو ترکمنستان و ازبکستان در آنس وی م رز تخلی ه م یکن د ( & Favre
 .)Kamal, 2004; Kamal, 2004حوضه آبریز شمالی افغانستان به سه قسمت ،مناطق جنوب آن ارتفاعات بلن د ک وه
تیربند ترکستان که بلندترین نقطه آن  4134متر از سطح دریا ارتفاع دارد .قسمت مرکزی که شامل زمین های مس طح
و شاخه های این کوه از شرق به غرب امداد یافته است .قسمت های شمال حوض ه ش امل زم ین ه ای هم وار و زراعت ی
میباشد که پایینترین نقطه آن با ارتفاع  241متر از سطح دریا در استان فاریاب قرار گرفته است (شکل .)1

شکل  .1نقشه مدل رقومی ارتفاعی حوضه آبریز شمالی افغانستان (تصویر)USGS ، SRTM 30m

دادههای مورداستفاده و روش مطالعه
در حوضه آبریز شمالی افغانستان 410 ،تصویر  EVIمحصول مادیس برای  20سال  2020 - 2001تایه ش د .پوش ش
گیاهی فصل زمستان از میانگین  1تصویر از تصویر شماره  353تا  015که برابر است با  19دسامبر ت ا  1م ارس ،ب رای
فصل باار از تصویر  081تا  111که برابر است از  22مارس تا  10ژوئن ،فصل تابستان از تصویر  144تا  254ک ه براب ر
است با  21ژوئن تا  14سپتامبر ،فصل پاییز از میانگین  5تصویر از  243تا  334ک ه براب ر اس ت ب ا  30س پتامبر ت ا 3
دسامبر و پوشش گیاهی سا نه از میانگین  23تصویر از  014تا  001که برابر است با  14ژانویه سال قب ل ت ا  1ژانوی ه
سال بهد محاسبه شد .در مرحله دوم 920 ،تصویر از  LSTدانلود شد LST .سا نه از میانگین تصویر  014تا  001سال
بهد و فصل زمستان از تصویر  345تا  015سال بهد ،فصل باار از تصویر  043تا  ،111فصل تابس تان از تص ویر  119ت ا
 254و فصل پاییز از تصویر  215تا  334به استثنای فصل پاییز هرکدام از می انگین  12تص ویر ب ین  2020-2001ب ه
دست آمد .دادههای ماهانه بارش  PDIR Nowنیز طی دوره آماری 240 ،تصویر تایه ش د .از جم ع تص اویر دس امبر،
ژانویه و فوریه برای زمستان ،مارس ،آوریل و مه برای باار ،ژوئن ،ژوئیه و اوت برای تابس تان ،س پتامبر ،اکتب ر و ن وامبر
برای پاییز و ژانویه تا دسامبر برای سا نه محاسبه شد.
پس از تایه تصاویر فصلی و سا نه شاخپهای  LST ،EVIو دادههای  ،PDIRمرحله بهد  EVIکمین ه و بیش ینه
بلندمدت فصلی و سا نه که حاصل آن  10تصویر اس ت ب ا درنظرگ رفتن تص اویر فص لی و س ا نه مرحل ه قب ل EVI
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محاسبه شد و با استفاده از رابطه ( )13شاخپ  VCIنیز در مقی اس فص لی و س ا نه محاس به ش د .قب ل از محاس به
شاخپ  ،SPIبا استفاده از تصاویر فصلی و سا نه دادههای بارش ،میانگین بلندم دت فص لی و س ا نه و انح راف مهی ار
برای بارش به دست آمد و با استفاده از رابطه ( )12شاخپ  SPIسا نه و فصول چاارگانه نیز محاسبه شدند ک ه تم ام
مراحل محاسباتی در برنامه  ArcGISانجام شد.
خروجی تمام ارزش پیکسلهای فصلی و سا نه شاخپهای  SPI ،LST ،VCI ،EVIو دادهه ای ب ارش  PDIRدر
برنامه اکسل آورده شد .تجزیهوتحلیل ،طبقهبندی ،ترسی نمودارها ،همبستگی بین شاخپها ،میزان تغیی رات ب ارش و
دمای سطح ،محاسبه مساحت پوشش گیاهی و مساحت خشک نظر به شاخپ های  EVIو  VCIصورت گرفت .مط ابق
شاخپهای نامبرده سالهای مرطوب و خشک شناسایی و نقشههای آن در برنامه  ArcGISتایه شدند.

تصاویر ماهوارهای
در این پژوهش از محص و ت  EVI 16روزه  250مت ری  MOD13Q1و  LST 8روزه  1کیل ومتر  MOD11A2س نجنده
م ادیس ب رای دوره آم اری  2020-2001از وبگ اه زم ینشناس ی ای ا ت متح ده ( https://lpdaacsvc.cr.usgs.gov/
 )appeears/task/areaبرای  20سال دریافت و استفاده شد .سنجنده مادیس ب ا اس تفاده از  31بان د ق ادر اس ت باق درت
تفکیک زمانی روزانه 4 ،روزه 8 ،روزه 11 ،روزه ،سه ماهه و سا نه اطالعات دریافتی از سطح زمین را در محدوده طیف ی
 0.4تا  14.4میکرومتر و با عر پوشش  2330کیلومتر ،باقدرت تفکیک رادیو متریک  12بیت برداش ت نمای د .ت وان
تفکیک مکانی باندهای  1و  2آن  250متر ،باندهای  3تا  500 ،4متر و باندهای  8تا  1000 ،31مت ر اس ت (ف اطمی و
رضائی.)299 :1391 ،
شاخص پوشش گیاهی بهبود یافته ((EVI

شاخپ  ،EVIبرای بابود شاخپ  NDVIو با باینه سازی سیگنال های پوشش گیاهی در محدوده شاخپ سطح ب ر
با استفاده از انهکاس باند آبی برای تصحیح سیگنال پس زمین ه خ اک و ک اهش اث ر ج وّ ش امل پ راکنش ذرات مهل ق
توسههیافته است (رابطه  .)1ترکیب روابط تجربی برای تصحیح اتمسفری منجر ب ه ایج اد ش اخپ گی اهی بابودیافت ه
گردیده است (.)Huete et al., 1994
رابطه ()1

)

-

(

-

= EVI

بهترتیب بان د م ادون قرم ز نزدی ک ،بان د قرم ز و بان د آب ی =L1 ،ف اکتور
و
،
در رابطه فوق،
تهدیل کننده خاک =5/7C2 ،C1=1 ،ضرایب استفاده شده جات تصحیح پراکندگی آئروسل در باندهای قرمز با اس تفاده
از باند آبی و  =G2/5فاکتور وزنی میباشد ( .)Huete et al., 1994, 1997, 1999, 2002برای محاسبه شاخپ بابود
یافته پوشش گیاهی  EVIسا نه و فصلی از روابط ( 2تا  )1استفاده شد.
رابطه ()2

∑

= پوشش گیاهی زمستان
∑

رابطه ()3
رابطه ()4
رابطه ()5
رابطه ()1

∑

= پوشش گیاهی باار

= پوشش گیاهی تابستان
∑

∑

= پوشش گیاهی پاییز

= پوشش گیاهی سا نه

دمای سطح زمین )(LST

دمای سطح زمین در مطالهات و ارزیابیهای محیطی همچون خشکسالی اهمیت زیادی دارد .هر پیکسل دم ای س طح
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زمین حرارت اشیای متغیر را نشان میدهد ()Mansourmoghaddam et al., 2021؛ بنابراین دمای سطح زمین برای
هر پیکسل در سنجش ازدور مهادل میانگین دمای پوشش های مختلف سطح زمین است (عل وی پن اه .)320 :1381 ،در
این پژوهش درمجموع  920تصویر از دمای سطح زمین دریافت شد و با استفاده از روابط ( 4تا  )11س ا نه و فص لی ب ا
میانگینگیری طی دوره آماری  20سال از سال  2020-2001محاسبه شد (.)Rousta et al., 2020 b
رابطه ()4

∑

=  LSTزمستان
∑

رابطه ()8
رابطه ()9
رابطه ()10
رابطه ()11

∑

=  LSTباار

=  LSTتابستان
∑

∑

=  LSTپاییز

=  LSTسا نه

تصاویر بارش ()Now PDIR
در این پژوهش ،بهمنظور بررسی پوشش ،از مجموعهدادههای میزان بارش مادونقرمز پویا نزدیک زمان واقه ی ( PDIR

 )Nowمحصول بارش ماهواره ای با وضو با ( )4*4کیلومتر و با پوشش ( ˚N60و  )˚S60استفاده شد .ای ن داده ه ا از
اول ماه مارس سال  2000تا  2020دریاف ت و مورداس تفاده ق رار گرف ت .دادهه ای  PDIR Nowب هص ورت 1 ،3 ،1
ساعته ،روزانه ،ماهانه و سا نه از وبگاه ( )http://chrsdata.eng.uci.eduقاب لدس ترس م یباش د ( Nguyen et al.,

 .)2020عالوه بر این PDIR-Now ،خطاها و عدم قطهیت هایی را که در نتیجه استفاده از تص اویر م ادون قرم ز حاص ل
میشود با اتخاذ فن های متنوعی موردتوجه قرار میدهد .ت أخیر زم انی کوت اه  PDIR-Nowباع ث م یش ود ک ه ای ن
مجموعهداده برای برنامههای هیدرولوژیکی مانند پیشبینی سیل و تای ه نقش هه ای طغی ان س یل مناس ب م یباش د
(.)Nguyen et al., 2020, 2019; Hong et al., 2004
شاخص بارش استاندارد شده ()SPI

یکی از روشهای تهیین خشکسالی ،شاخپ بارش استاندارد است که بهصورت زیر محاسبه میشود:
-

رابطه ()12
در رابطه فوق،

بارش در هر ماه ،فصل یا سال،

میانگین بارش در طول دوره آماری و

= SPI

انح راف مهی ار در

طول دوره آماری است ،به منظور تفسیر و بررسی نتایج حاصل از این محاسبه ،در جدول  1مقادیر مثب ت نش ان دهن ده
بارندگی بیش از بارش متوسط و مقادیر منفی عکس آن است (.)Cancelliere et al., 2007; Shah et al., 2015
جدول  .1طبقهبندی دوره مرطوب و خشکسالی باتوجهبه شاخص بارش استاندارد ()Rousta et al., 2020 b
طبقه
SPI
> =2
مرطوب شدید
 1.5تا 1.99
خیلی مرطوب
 1تا 1.49
مرطوب
 0.99تا -0.99
تقریباً نرمال
 -1تا -1.49
خشک
 -1.5تا -1.99
خیلی خشک
= <-2
خشک شدید
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شاخص وضعیت پوشش گیاهی ()VCI
شاخپ  VCIبرای اولینبار توسط ( )Kogan, 1995ارائ ه ش د .ش اخپ  VCIب هوس یله دامن های از مق ادیر NDVI

طو نیمدت محاسبه شده و نرمال میگردد .شاخپ  NDVIکه بر اساس اختالف نرمال بین باندهای قرمز و مادون قرمز
نزدیک در یک تصویر ،محاسبه میشود ،به طور مستقی با درصد پوشش گیاهی ،فهالیت فتوسنتزی گیاه ،آب س طحی،
شاخپ سطح بر و مقدار زیست توده در ارتباط است .مقدار عددی این شاخپ ب ین  -1ت ا  1اس ت ،ازآن جا ت ک ه
شاخپ  EVIارتقا یافته شاخپ  NDVIاست .برای محاسبه  VCIنیز از ش اخپ  EVIاس تفاده ش د .مق دار ع ددی
شاخپ  VCIبه صورت درصد و در بازه  0تا  100نمایش داده میشود .مقادیر نزدیک به صفر نشان دهنده وجود تنش و
خشک سالی شدید در منطقه و مقادیر نزدیک به  100بیانگر مطلوب بودن وضهیت پوشش گیاهی و ع دم وج ود ت نش
آبی در منطقه میباشد .شاخپ  VCIطبق رابطه ( )13و بهصورت درصد تهریف میشود (.)Kogan, 1997
رابطه ()13

)

-

(= VCI

در رابطه فوق  EVIشاخپ پوشش گیاهی بابود یافته فصلی یا سا نه EVImin،و  EVImaxبهترتیب  EVIکمین ه و
بیشینه بلندمدت در کل منطقه موردمطالهه از  2001تا  2020میباشد.

نتایج
تغییرات زمانی پوشش گیاهی
بر اساس نتایج ،در حوضه آبریز شمالی افغانستان فصل اص لی رویش ی پوش ش گی اهی از  14ژانوی ه آغ از و ب ه ت دریج
افزایشیافته و در  10روز آخر آوریل به پایان میرسد (شکل  23 .)2آوریل در منطقه به عنوان اوج پوشش گیاهی که ب ا
 51/4درصد ( 39999کیلومترمربع) بیشترین مساحت پوشش گیاهی در منطقه م یباش د؛ از اول م ه پوش ش گی اهی
به تدریج کاهشیافته این روند تا اواخر نوامبر ادامه دارد و با خره  15روز اول دسامبر ک ترین مساحت پوش ش گی اهی
را با  0/3درصد ( 210/5کیلومترمربع) در منطقه دارد ،بهد از نیمه اول دسامبر با تغیی ر ان دک پوش ش گی اهی ت ا اول
ژانویه افزایش  2درصدی در منطقه را نشان میدهد 22 .مارس تا  10ژوئن که مطابق ب ا فص ل با ار م یباش د ،بی انگر
بیشترین مساحت پوشش گیاهی در دوره مطالهه است (شکل  21 .)2ژوئیه تا  14سپتامبر ،مقارن با فصل تابستان است
که تمام گیاهان خودرو در این فصل خشک شده و باعث ک شدن مساحت پوشش گیاهی شده است.

شکل  .2میانگین پوشش گیاهی در حوضه آبریز شمالی افغانستان طی دوره آماری ( 2001تا )2020

عالوه بر این ،ازآنجاکه رطوبت نسبی هوا با مقدار تبخیر آب از سطح بر ها و زمین ارتباط مثبت دارد ،ن ه تنا ا آب
قابلاستفاده گیاه در خاک بیشتر است بلکه احتیاج روزانه گیاه به آب نیز کمتر خواهد ب ود (.)Rousta et al., 2020 a
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در تابستان در شارها تناا درختان سبز و پارک ها و در مناطق با ارتفاع بلند از اث ر دم ای پ ایین ت ر تبخی ر و ته رق در
گیاهان کمتر شده و باعث حفظ پوشش گیاهی در منطقه مطالهه شده است.
پس از  30سپتامبر که مقارن با چند روز اول پاییز است ،کمت رین مس احت پوش ش گی اهی ب ا تبخی ر آب کام ل
بر های درختان خشک مشاهده شد که تناا مناطق شاری ،بیانگر مساحت موجود میباش ند .در فص ل زمس تان و ب ا
شروع بارندگیهای مقطهی ،از دوم فوریه تا  18فوریه با تغییر اندک دما پوشش گیاهی تغییر قابل مالحظه را نش ان داده
است .شکل  3نقشه تغییرات پوشش گیاهی در چاارفصل را نشان میدهد.

شکل  .3نمونه تغییرات متوسط پوشش گیاهی از فصل بهار تا زمستان بهترتیب 23 ،آوریل 22 ،ژوئن 30 ،سپتامبر 11 ،ژانویه طی
دوره آماری

نتایج حاصل از ارزیابی تغییرات پوشش گیاهی
میزان تغییرات پوشش گیاهی فصل باار در مقایسه با فصول سه گانه و سا نه در دوره آم اری بررس ی ش دند .ازآنجاک ه
پوشش گیاهی باار نسبت به سا نه و فصول دیگر بیشتر تغییر در مساحت پوشش گیاهی را نش ان دادن د ،در پ ژوهش
حاضر ،مساحت پوشش گیاهی فصل باار مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد ،طی دوره آماری موردمطالهه کمترین
مجموع مساحت پوشش گیاهی باار  2011 ،2008 ،2001و  2018به ترتیب  19/30 ،9/91 ،9/81و  20/43درص د از
مساحت مجموع حوضه آبریز شمالی افغانستان را داشتهاند (جدول  .)2شکل  4ب هخ وبی بی انگر انح راف مح ور اس ت،
به طوری که بیانگر شرایط خشک سالی در منطقه موردمطالهه در سال های موردمطالهه می باشد .این در حالی اس ت ک ه
منطقه موردمطالهه ،سال های پر آب  2019 ،2010 ،2003را نیز با مساحت به ترتیب  13/14 ،15/41و  11/11درص د
تجربه کرده است .جدول  ،2تغییرات طبقات مختلف پوشش  EVIمنطقه موردمطاله ه را ب ین  2001ت ا  2020نش ان
میدهد .بر اس اس طبق ات پوش ش گی اهی ،پوش ش ض هیف ( )0/3 – 0/15و مجم وع پوش ش  EVIرون د افزایش ی
قابلتوجای نداشته است .پوشش متوسط و خوب ( EVI )0/5 – 0/3هیچ روندی را نشان نداد ،اما پوشش گیاهی انب وه
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( )EVI =<0/5بیانگر روند افزایشی نسبی در منطقه موردمطالهه میباشد .شکل  4روند تغییرات زم انی پوش ش فص ل
باار  EVIدر منطقه را نشان میدهد که بیشترین مساحت پوشش ضهیف در سال  2010ب ا  42515/4کیلومترمرب ع و
ک ترین آن در  2001با  1844کیلومترمربع بوده است .پوشش متوسط در  2009با مس احت  8581/3کیلومترمرب ع و
در  2008با  152کیلومترمربع بیشترین و کمترین مساحت را داشته است .طبقات پوشش خ وب و انب وه ه ر ی ک ب ه
ترتیب مساحت  114و  11/5کیلومترمربع برای  2003و  2019با بلندترین و  10/9و  0/1کیلومترمرب ع ب رای  2008و
 2001کمترین پوشش گیاهی را تجربه کرده اند .مساحت میانگین  20ساله از پوشش ضهیف ،متوسط ،خوب و انبوه ب ه
ترتیب  111/8 ،1480/9 ،30110/2و  4/8کیلومترمربع از  40.901کیلومترمربع کل مساحت حوضه آبریز شمالی را به
خود اختصاص دادهاند.
جدول  .2مساحت پوشش کالسهای مختلف  EVIفصل بهار در منطقه موردمطالعه به ( )km2طی  2001تا 2020
EVI=>010

010<=EVI<010

013<=EVI<010

پوشش خوب

پوشش متوسط

12.40
84.93
114.03
19.50
31.04
31.50
52.84
10.90
414.31
114.41
11.45
31.85
18.58
41.31
48.84
54.02
41.41
98.08
191.23
154.81
111.84

190.14
2221.10
8289.30
285.54
429.50
498.41
1183.59
152.01
8581.35
2048.91
194.11
489.91
982.85
482.51
1000.55
148.19
1038.10
440.11
3321.12
1144.95
1480.94

مجموع مساحت

مجموع مساحت

به %

به Km

پوشش انبوه

9.81
53.14
15.41
38.54
54.30
42.13
48.92
9.91
13.18
13.14
19.30
53.42
52.33
44.42
55.21
41.14
44.15
20.43
11.11
53.58
45.21

1991.52
38029.14
41588.44
24343.92
38491.51
30225.98
34182.91
4028.54
45153.21
44411.92
13183.22
34844.41
34103.02
31494.54
39145.59
33019.19
33421.34
14194.14
43312.32
34990.24
32054.88

0.10
4.45
4.14
1.14
1.09
2.30
1.49
1.08
4.81
4.52
1.13
0.99
3.94
1.91
2.91
3.95
5.22
10.34
13.49
11.52
4.80

2

<0110<=EVI
013

سال

پوشش ضعیف
1488.04
35410.18
34144.44
24034.41
34434.90
29388.44
32944.19
1814.58
31099.44
42515.44
13441.54
34049.94
31044.15
30941.44
38093.28
32329.54
32310.48
14145.11
39830.98
31143.98
30110.24

2001
2002
2003
2004
2005
2001
2004
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2014
2018
2019
2020
میانگین

شکل  .0سری زمانی کالسهای مختلف  EVIبرای منطقه موردمطالعه از سال  2001تا ( 2020سطح معنیداری )p = 0/00
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ادامة شکل .0

شکل  5رابطه بین پوشش گیاهی فصل باار و شدت خشک سالی را نشان میدهد که با استفاده از  EVIو ش اخپ
 VCIدر حوضه آبریز شمالی افغانستان ط ی دوره مطاله ه  2001ت ا  2020محاس به ش ده اس ت .باتوج ه ب ه پ ژوهش
( ،)Kogan, 1995مناطق دارای خشکسالی و مناطق بدون خشکسالی به ترتیب بر اساس مقادیر شاخپ  VCIب ین
 0و  ٪35و بین  35/1تا  ٪100تهریف شده اند .برای کل حوضه حدود  40.901کیلومترمرب ع ،مس احت در ه ر فص ل
باار سال متغیر بوده و میانگین مساحت پوشش گیاهی تمام دوره در این فصل  32054/9کیلومترمرب ع ( 45/2درص د)
از مساحت کل منطقه مطالهه محاسبه گردید .شاخپ  VCIبیشترین میزان خشک سالی را در  2011 ،2008 ،2001و
 2018با به ترتیب  44/9 ،81/9 ،83/5و  %10/5از مساحت کل و ک ترین درصد خشک سالی در 2003 ،2019 ،2010
و  2015با به ترتیب  14/9 ،10/3 ،5/3و  %15/1از مساحت کل نشان داده است.

شکل  .0تغییرات بین مساحت پوشش گیاهی و مساحت خشک در حوضه آبریز شمالی افغانستان طی دوره آماری  2001تا 2020

ب رخالف ش اخپ  ،VCIش اخپ پوش ش گی اهی  EVIک ت رین مس احت را در  2011 ،2008 ،2001و 2018
به ترتیب با  19/3 ،9/9 ،9/9و  20/4درصد از مساحت کل نشان میدهد که بیانگر همبستگی منفی با  -0/94ب ین دو
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شاخپ مذکور میباشد .همبستگی منفی بین من اطق خش ک و پوش ش گی اهی  -0/94ب ا رگرس یون خط ی و س طح
مهنیداری  =P0/05و مناطق غیر خشک با مساحت پوشش گیاهی با همبستگی  0/943در سطح مهن یداری =P0/05
به دست آمدند( .جدول  )3بیانگر همبستگی دسته های مختلف  EVIبا مساحت خشک است .مساحت پوش ش ض هیف
با مساحت خشک همبستگی منفی با  -0/98دارد .با نزدیک شدن پوش ش گی اهی ب ه طبق ه پوش ش خ وب و انب وه
( ،)EVI <0/4همبستگی  -0/34ک شده و مهنیداری از بین میرود.
جدول  .3همبستگی مساحت دستههای مختلف  EVIبا مساحت خشک در حوضه آبریز شمال افغانستان از سال 2020 - 2001
مجموع مساحت پوشش گیاهی

>= EVI
0/0

EVI
0/0-0/0

EVI
0/0-0/3

EVI
0/3-0/10

*- 01.13

- 0.314

- 0.349

*- 01000

*- 01.۰0

مساحت خشک

شکل  1تراک پوشش گیاهی فصل باار در سالهای مرطوب و خشک را نشان میدهد که مطابق آن ،قسمتهای
هموار حوضه که شامل مراکز استانهای سمنگان ،بلخ ،جوزجان ،سرپل ،فاریاب و اطراف آن میباشد ،متراک ترین
پوشش گیاهی را داشته و عمدتاً منطقه کشاورزی را تشکیل میدهد .دلیل آنه عالوه بر بارش ،میتواند جریان
رودخانههای خل  ،بلخآب ،سرپل و شیرین تکاب در منطقه باشد .این روند بهتدریج به سمت کوههای مرتفع حوضه
کاهشیافته و پوشش گیاهی تناا در کف درهها محدود شده است .قابلذکر است که شمال منطقه موردمطالهه را
مساحت بزرگی از دشت کویری تشکیل داده است.

شکل  .2نمونه میانگین  EVIفصل بهار از سالهای خشک و مرطوب در حوضه آبریز شمالی افغانستان 2020- 2001
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تغییرات فصلی و ساالنه EVI
جدول  4بیانگر نتایج همبستگی بین تغییرات پوشش گیاهی با طبقات مختلف  EVIسا نه و فصلی م ی باش د ک ه ب ر اس اس
آن ،در فصل تابستان همبستگی مهناداری با تم ام طبق ات مش اهده م یش ود .ب ه ط وریک ه در پوش ش ض هیف ،بیش ترین
همبستگی این فصل دیده میشود؛ درحالی که بر اساس جدول  ،5بیشترین همبس تگی پوش ش ض هیف در فص ل با ار ب وده
است ،چراکه تأثیر میزان متوسط بارندگی و تغییرات  LSTدر این فصل باعث اوج پوش ش گی اهی از ان واع گیاه ان خ ودرو و
مرتهی شده است .قابل ذکر است که طبقات پوشش ضهیف با  EVIسا نه و فصلی همبس تگی مهن یداری در س طح (p0/05
=) دارد .نکته ما اینکه  > EVI0/3برای زمستان و پاییز هیچ همبستگی مهنیداری از خود نشان نمیدهند .چراک ه احتم ا ً
پایین بودن  LSTو نیز نبود بارندگی کافی و تأثیرات جوی در فصل زمستان و پاییز باعث کاهش پوشش گیاهی شده است.
جدول  .0همبستگی کالسهای مختلف پوشش گیاهی با  EVIساالنه و فصلی طی دوره آماری 2020 - 2001
پاییز EVI
*0.454
0.335
0.339
0.251

تابستان EVI
*0.193
*0.105
*0.512
*0.491

بهار EVI
*0.981
*0.581
*0.519
0.384

زمستان EVI
*0.141
0.141
0.084
- 0.055

ساالنه EVI
*0.482
*0.833
*0.414
0.351

EVI 0.3-0.15
EVI 0.4-0.3
EVI 0.5-0.4
EVI =>0.5

رابطه بین شاخص  EVIبا  LSTو SPI
شکل  4رابطه بین شاخپ  EVIو  LSTفصل باار با میزان بارندگی در حوضه آبریز شمالی افغانستان را نشان میدهد .ب ر
اساس نتایج بین  EVIو بارش همبستگی ( =r 0/10و  )< p0/05و ب ین  EVIب ا  LSTهمبس تگی ( =r0/82و )< p0/05
رابطه مهنی دار وجود دارد .رابطه بین شاخپ  EVIبا  LSTو  SPIدر با ار  2008 ،2001و  2011مهن ادار اس ت؛ ام ا در
 2014و  2014مهنادار نیس ت .همچن ین 2011 ،2008 ،2001 ،ب ا ب ه ترتی ب  34/3 ،35/4 ،31/9درج ه س انتیگ راد،
گرم ترین و  2009 ،2003و  2019با به ترتیب  21/1 ،21/2و  24/1درجه سانتیگراد به عن وان س ردترین فص ول با ار در
طول دوره مورد مطالهه شناساییشدهاند .سالهای  2014 ،2011 ،2001و  2008کمترین میزان بارندگی را ب ه ترتی ب ب ا
 128 ،114/4 ،91/4و  133میلی متر و سال های  2019 ،2018 ،2010و  2003بیشترین میزان بارندگی را ب ه ترتی ب ب ا
 249/5 ،258 ،212/1و  239/3میلی متر تجربه کرده اند .از این روی ،میتوان نتیجه گرفت که اثر  LSTو بارش به رطوب ت
خاک نقش اساسی در افزایش/کاهش روند پوشش  EVIدر منطقه موردمطالهه دارد .همچنان که 2001 ،به دلیل  SPIک
و  LSTزیاد و کاهش رطوبت خاک با  LSTبا و در نتیجه ک بارشی ،یکی از کمترین پوش ش ه ا را ب ا مس احت 1991/5
کیلومترمربع ( 9/8درصد) طی دوره آماری دارد؛  LSTبا تر و بارش کمتر از حد نرمال ،هر دو آن ها میتوانند باع ث ایج اد
شرایط تنش برای پوشش گیاهی شوند .باتوجه به شکل  ،4در سال  2004هر دو  LSTو  SPIپایین تر از صفر قرار گرفتن د
که شرایط نرمال بوده است .چنان که ذکر شد 2010 ،با بیش ترین ب ارش در دوره و  LSTنرم ال باع ث اف زایش مس احت
پوشش گیاهی در این دوره شده است .چراکه  LSTنیز نرمال بوده اس ت .ب ااین ح ال ،من ابع آب ک افی از قبی ل آب ه ای
سطحی و زیرزمینی و همچنین توسهه مناطق آبی در وضهیت پوشش گیاهی اثرگذار بوده است (شکل .)4

شکل  .1سری زمانی ناهنجاری پوشش گیاهی با ناهنجاری  SPIو  ،LSTفصل بهار در حوضه آبریز شمالی افغانستان 2020-2001
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نکته قابل توجه و چالش برانگیز ،باار  2018است که پیش تر این سال به عنوان سال خشک مهرفی شد ،اما در ش کل
 SPI ،4با ی نزدیک به  1و دمای نسبتاً گرم نشان دهنده یک سال مرطوب است .بر اساس نتایج به دست آمده ،ب ارش
زمستان  2018با  90میلیمتر از میانگین زمستان کل دوره که  121میلیمتر بوده است ،کمتر بوده و این سال پ س از
 2001و  2008کمترین میزان بارندگی زمستان را داشته است (شکل  .)8در مقابل ،میانگین دمای سطح زم ین فص ل
زمستان طی دوره آماری  5/2درجه سانتیگراد بوده است ،درحالیکه  2018با میانگین  8درجه س انتیگ راد بیش ترین
درجه حرارت برای زمستان را داشته است .بررسی بارش روزانه همچنین نشان داد که  5روز ماه م ارس ب ا ش دیدترین
بارش ،روزهای  12 ،11 ،10 ،8و  20به ترتیب با  11/1 ،8 ،1/4 ،9/4و  10/5بوده که باعث افزایش ب ارش در ای ن م اه
شده است .ازآنجاکه بارش با شاخپ  SPIرابطه مستقی دارد ،افزایش آنی ب ارش باع ث اف زایش در می انگین ب ارش و
افزایش مقدار  SPIشده است؛ بنابراین ،بارش ناچیز  90میلیمتر زمستان و دمای بیش ازحد نرمال  8درجه سانتیگ راد،
باعث نفوذناپذیری خاک و ک شدن پوشش گیاهی و بارش آنی زیاد یک هفته ای روزهای ن امبرده در زم ان ک ه موج ب
ازبینرفتن زراعت از بیآبی زمستان شده ،باعث تخریب بیشازحد آن شده است.

مقایسه تغییرات فصلی و ساالنه پوشش گیاهی با دمای سطح زمین و بارش
جدول  ،5همبستگی شاخپ  EVIبا دمای سطح زمین و بارش در یک سری زمانی  20ساله را نشان میدهد .مس احت
پوشش گیاهی سا نه و باار با بارش و دما همبستگی مهنیدار در سطح  =p0/05دارند؛ درحالیکه فصل ه ای تابس تان،
پاییز و زمستان هیچ همبستگی مهنیداری با میزان دما و بارش ندارند .ش کل  8پراکن دگی می زان ب ارش ب ا مس احت
پوشش گیاهی را نشان میدهد که جز مساحت پوشش گیاهی باار و سا نه ،فصول دیگر ارتباط مهن یداری از خ ود ب ا
دما و بارش نشان نداده اند .جدول  1تغییرات درصد مساحت پوشش گیاهی فص لی و س ا نه را در منطق ه موردمطاله ه
نشان میدهد که نظر به آن سال های مرطوب و خشک که در این تحقیق فص ل با ار ب ه دس ت آم د ب ا تأیی د می زان
تغییرات درصد پوشش گیاهی سا نه واقع شد.
جدول  .0ماتریس همبستگی شاخص  EVIبا دما و بارش در حوضه آبریز شمالی افغانستان طی دوره آماری 2020 - 2001
EVI
پاییز

تابستان

بهار

زمستان

ساالنه

0.24
- 0.34

0.28
- 0.34

*0.10
*- 0.84

0.31
0.31

*0.43
*- 0.55

بارش
دما

جدول  .2تغییرات درصد مجموع مساحت پوشش گیاهی فصول چهارگانه و ساالنه در حوضه آبریز شمال افغانستان طی 2020 - 2001
پاییز

تابستان

بهار

زمستان

ساالنه

سال

0.15
1.15
3.23
1.18
1.35
1.34
1.13
0.83
2.80
2.08
1.38
2.48
1.14
1.55

2.44
10.18
14.02
5.92
15.43
5.52
4.29
3.41
19.14
12.38
4.43
18.15
8.45
10.55

9.81
53.14
15.41
38.54
54.30
42.13
48.92
9.91
13.18
13.14
19.30
53.42
52.33
44.42

9.23
22.31
18.03
21.45
19.94
4.93
21.15
0.03
14.23
28.11
4.84
13.20
19.53
10.22

2.53
11.92
29.23
13.04
13.02
8.35
13.32
1.81
30.58
21.04
4.84
14.24
15.32
10.14

2001
2002
2003
2004
2005
2001
2004
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
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ادامة جدول .2
پاییز

تابستان

بهار

زمستان

ساالنه

سال

1.14
1.30
1.41
1.83
2.84
2.18

8.42
1.83
4.51
9.30
11.10
13.59

55.21
41.14
44.15
20.43
11.11
53.58

20.44
30.08
10.03
0.50
10.48
13.41

20.54
13.02
8.92
3.12
19.24
13.50

2015
2011
2014
2018
2019
2020

شکل  .۰پراکندگی مجموع پوشش گیاهی فصول چهارگانه و ساالنه با میزان بارش در حوضه آبریز شمال افغانستان طی 2020 – 2001

بحث
در این پژوهش روند تغییرات مساحت پوشش گیاهی و شناسایی خشکسالی با اس تفاده از دادهه ای س نجشازدور در 20
سال گذشته  2020-2001در حوضه آبریز شمالی افغانستان بررسی شد .ازآنجاکه شمال افغانس تان فاق د من اطق جنگل ی
بوده و بیشتر مرتهی است ،بیشترین مساحت منطقه را پوشش گیاهی ضهیف تشکیل داده است که نظر ب ه ش اخپ EVI
مساحت تمام طبقات پوشش گیاهی به استثنای پوشش انبوه هیچ تغییری نشان ندادند .پوشش گیاهی انبوه با همبستگی و
سطح مهنیداری ( )=05/0P،r= 0/54افزایشی نسبی نشان دادند که ای ن اف زایش از س ال  2013ت ا  2020اس ت ،دلی ل
آن ه گسترش جمهیت و شارنشینی استانهای بلخ ،سمنگان ،جوزجان ،سرپل و فاریاب که شامل منطقه مطالهه هس تند
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و باعث ایجاد فضاهای سبز از قبیل هرس انواع درختان ،ایجاد پارکها و باغها شده است (روستا و همکاران.)1399 ،
بر اساس نتایج به دست آمده که تغییرات مساحت پوشش گیاهی فصل باار مدنظر است ،کمترین و بیشترین پوشش
گیاهی نظر به شاخپ  EVIدر  2011 ،2008 ،2001و  2018و ب ه هم ین ترتی ب  2010 ،2009 ،2003و  2019ب ا
مقادیر  19/3 ،9/9 ،9/8و  20/4درصد و  13/1 13/4 ،15/4و  11/11درص د دارن د ک ه ش اخپ  VCIنی ز ب هترتی ب
سالهای نامبرده با  44/9 ،81/9 ،83/5و  10/5درصد بیشترین مساحت خشک را در منطقه مطالهه تایید میکند که با
نتایج پژوهش ( )Razipoor, 2019مشابات دارد .در سالهای نامبرده که شرایط خشک را تجربه کردهاند ،قسمته ای
مرکزی تا رود آمو در شمال حوضه که بیشتر مناطق هموار و متشکل از زمین ه ای زراعت ی و مرته ی اس ت بیش ترین
مساحت خشک را نظر به شاخپ  VCIدارند چون در سال های که خشک سالی رخ داده است ،میانگین دمای باار همان
سال نسبت به سال های مرطوب با  34/3 ،35/4 ،31/9و  32/5درجه سانتیگ راد بیش تر ب وده اس ت ،بن ابراین کمب ود
بارندگی و دمای با باعث نفوذناپذیری خاک در اوایل باار شده است ،از طرفی کاهش ب ارش در فص ل رش د و اف زایش
دما باعث تبخیر و تهرق بیش ازحد و تحت تنش آبی قرار گرفتن پوشش گیاهی و کاهش رطوب ت گیاه ان ش ده اس ت.
کاهش رطوبت گیاهان در طول زمان باعث تغییر رنگ گیاه و از بین رفتن آن گردیده است که یکی از نشانه ه ای وق وع
خشکسالی است .در سالهای با شرایط خشک در شمال حوضه من اطق مرک زی ش ارها طب ق ش اخپ  EVIو VCI
شرایط تقریباً نرمال را نشان دادهاند که آن ه به آب رودخانه ها بستگی دارد .در سالهای که شرایط مرطوب دارن د ،ب ر
اساس شاخپ های  VCIو  SPIمناطق مرکزی و شمال حوضه شرایط مرطوب و خیلی مرطوب داشته ان د ک ه ب هعل ت
بارش و دمای مناسب فصل باار و پرآب بودن رودخانهها میباشد که با یافتهه ای ( Rousta et al., 2020 a; Rousta
 )et al., 2020 cو (رستمی و همکاران )1391 ،مطابقت دارد.
بیشترین مساحت پوشش گیاهی را بین فصلها ،فصل باار دارد ،چراکه رشد هر نوع گیاه در منطقه مطالهه به دلیل
بارندگی در این فصل ،دمای متوسط و پرآب بودن رودخانه های خل  ،بل خآب ،س رپل و ش یرین ت گآب باع ث اف زایش
مساحت پوشش گیاهی ش ده اس ت ( .)Rousta et al., 2020 b; Measho et al., 2019در فص ل تابس تان پوش ش
گیاهی به دلیل نبود بارندگی کافی ،دمای بلند و ک شدن آب رودخانه ها باعث شده اس ت ک ه پوش ش گی اهی تنا ا در
قسمت های هموار حوضه که شامل مراکز استان های سمنگان ،بلخ ،جوزجان ،سرپل ،فاریاب م یش ود ک اهش یاب د .در
فصل پاییز و زمستان ه به دلیل شرایط اقلیمی کمترین پوشش گیاهی را در منطقه مطالهه داشتهاند.
در حوضه آبریز شمالی افغانستان برای بررسی تغییرات پوشش گیاهی دما و بارش هر دو اثرگ ذار ب ودهان د ،ام ا آب
رودخانه ها نیز تأثیر بر کاهش و افزایش پوشش گیاهی داشته است ،به طور مثال رود سرپل در اس تان ه ای جوزج ان و
سرپل بهد از دما و بارش بر پوشش گیاهی اثرگذار بوده است که سال  2014با دمای  21/3cبیشتر از می انگین 25/1c
و بارندگی  128/4میلیمتر کمتر از میانگین  183/5میلیمتر دوره پوشش گیاهی آن با  44/2درصد باتوجه به می انگین
 45/2درصد دوره بیشتر بوده است که تأثیر آب رودخانه سرپل است.
در حوضه آبریز شمالی افغانستان پوشش گیاهی را نمیتوان تناا با استفاده از بارش پیش بینی کرد ،چراکه تغییرات
دما ارتباط مستقی و تاثیرگذار بر تغییرات پوشش گیاهی دارد .ه بارش و ه دما باید برای بررسی پوشش گی اهی در
نظر گرفته شوند .در منطقه مطالهه کاهش بارندگی و افزایش دما سبب کاهش پوشش گیاهی و در نتیجه خش ک س الی
به وقوع پیوسته است و همچنان بارش متوسط و دمای کمتر از میانگین دوره نیز باع ث ک اهش پوش ش گی اهی ش ده
است ،افزایش ه بارندگی و ه دما در منطقه موردمطالهه باعث شرایط تقریباً نرمال شده است و ام ا دم ای نزدی ک ب ه
میانگین دوره و بارش بیشتر از میانگین باعث افزایش پوشش گیاهی و شرایط مرطوب شده است ،بنابراین ه ب ارش و
ه دما باعث افزایش یا کاهش پوشش گیاهی شدهاند (منصوری.)1394 ،
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گیاهی در حوضه آبریز شمالی افغانستان با استفاده از داده های سنجش ازدور انجام شد .بر اساس نت ایج ب ه دس ت آم ده،
مشخپ شد که  VCIبه دست آمده از شاخپ  EVIمیتواند با ب ارش و تص اویر  ،LSTب رای ارزی ابی خش ک س الی در
حوضه آبریز شمالی افغانستان مفید باشد .میزان شاخپ  EVIفصل باار از  0/15تا  0/5برای کل منطق ه موردمطاله ه
هیچ روند افزایشی نداشته و مجم وع مس احت پوش ش گی اهی نی ز در دوره آم اری اف زایش نک رده ب ود .تنا ا طبق ه
 EVI=<0/5در منطقه افزایشیافته بود که آن ه احتما ً به دلیل افزایش جمهیت شاری و ایجاد فضاهای سبز و باغ ها
در مراکز و اطراف شارها بود که باعث پایداری پوش ش گی اهی ش ده اس ت .همچن ین ب ین ش اخپ  VCIو  EVIدر
منطقه موردمطالهه رابطه مهنیداری به دست آمد که رگرسیون بین  EVIو مساحت خش ک  <05/0P ،r = -0/943و
 EVIبا مس احت غی ر خش ک  <0 05/0P ،r =0/943یکس ان ب ود .همبس تگی ب ین تم ام طبق ات  EVIب ا ش رایط
خشک سالی شدید و متوسط منفی بوده و روابط مثبت مهنیداری بین تمام دسته های  EVIبا شرایط مرط وب ش دید،
خیلی مرطوب ،متوسط و نرمال به دست آمد .هر دو شاخپ  EVIو  VCIسال های  2008 ،2001و  2011را به عن وان
سالهایی که در آن خشکسالی به وقوع پیوسته و سالهای  2009 ،2003و  2010را بهعنوان سالهای مرطوب نش ان
دادند .همچنین ،در تمام محاسبه های این مطالهه ،بارش با دما رابطه منفی ،بارش با  EVIرابطه مثب ت و دم ا ب ا EVI
رابطه منفی از خود نشان داد .در دوره  20ساله ،بارش تا سال  2009هیچ افزایشی نداشت اما پس ازاین سال ،ب ارش ت ا
سال  2020به میزان ناچیزی افزایشیافته بود .در این دوره آماری دمای سطح زمین تغییری از خود نش ان ن داده ب ود.
یکی از موضوعات ما و ضروری در حوضه آبریز شمالی افغانستان پایداری اکولوژیکی است ،زیرا عوامل مختلف اقلیمی،
اجتماعی و فرهنگی می توانند باعث کاهش و ازبین رفتن پوشش گیاهی منطقه شوند .در صورت ناپایداری در یک محیط
با عالئ مانند بیابان زایی ،فرسایش خاک ،تغییر اقلی و غیره مواجه خواهد شد که پیامدهای مخرب اقتصادی ،اجتماعی
و اقلیمی خواهد داشت.
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