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 چکیده

های اخیر، كشور ایران به  خشکسالی، یکی از بالیای طبیعی است كه ممکن است در هر اقلیمی رخ دهد. در دهه

های مختلف اقتصادی   های شدید و گسترده قرار داشته و آثار زیانباری بر بخش طـور پیـاپی تحـت تـأثیر خشکسالی

آب كشور تحمیل كرده است. امروزه برای شناسایی و تحلیل  از جمله بخش كشاورزی، محیط زیسـت و منـابع

آیند،  گیاهی كه به كمـك فـن آوری سنجش از دور بدست می های پوشش های كشاورزی از شاخص خشکسالی

بر این اساس هدف از این پژوهش،بررسی خشکسالی با شاخص های پوشش .استفاده میشود

مطالعه می باشد.این عمل با استفاده از تصاویر ماهواره لندست  در منطقه مورد  VCI،TCI،VDI،WSVI VHIگیاهی

انجام گرفته است.كه نتایج نشان داد وضعیت خشکسالی در دهستان چهرگان در  2020الی  2013در بازه زمانی  8

وضعیت مناسبی قرار ندارد و در بین دهستان های مطالعه شده دهستان گونی مركزی در شرایط بهتری از نظر 

 AHPالی پوشش گیاهی را دارا است.همچنین با استفاده از نظرات كارشناسان و با استفاده از روش وزن دهی خشکس

راهکارهای زراعی و زیرساختی برای منطقه مورد مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفت كه در راهکارهای زراعی معیار 

طبق نظر كارشناسان برای راهکارهای زیرساختی  بهبود راندمان آب بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داد همچنین

 معیار،توسعه استانداردهای زندگی روستایی بیشترین امتیاز را كسب كرد.

 کلیدواژگان

 خشکسالی،ساگاری،اقتصاد روستایی،كشاورزی،سنجش از دور
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 مقدمه

ی سالی كشاورزخشکسالی كشاورزی یکی از مهمترین جنبه های خشکسالی به شمار می آید.تعریفی خوب از خشک

حاظ نماید.كمبود لآن است كه بتواند حساسیت های تغییر گیاهان زراعی را در طی مراحل نمو گیاه از سبز شدن تا بلوغ 

راكم ترطوبت در الیه های فوقانی خاک به هنگام كاشت می تواند باعث تاخیر جوانه زنی شود كه موجب كاهش 

د كافی نانچه رطوبت خاک فوقانی برای نیازهای مراحل اولیه رشبوته در هکتار و نقصان عملکرد نهایی شود.چ

یا آبیاری  باشد،كمبودهای رطوبتی در الیه های زیرین خاک در صورت تامین نیازهای آبی گیاه به وسیله بارندگی

د د آب مور(.به طور كلی خشکسالی زراعی به عدم وجو1392:81برعملکرد نهایی گیاه تاثیر نخواهد داشت)امیدوار،

 (1393:97نیاز گیاه در خاک تعریف می شود)اوزی،

 در سال های اخیر، بحران آب، یکی از مهم ترین مسائل زیست محیطی ایران بوده و در مركز توجه دولت و گروه

در چند دهه اخیر با وقوع خشکسالی های  (.299: 1396فتاحی و بهروزی، ) های مختلف اجتماعی قرار گرفته است

رشد روزافزون جمعیت و تقاضای بیش از حد برای محصوالت   (،Werkheiser and Piso،2015:508)پی درپی

 teisman et)كشاورزی، تعادل بین دو بخش مدیریتی عرضه و تقاضا برای مصرف آب به هم خورده است

al,2013:11.)  جوامع روستایی و كشاورزی، اولین جوامعی هستند كه بیشترین زیان را از آن متحمل

طوریکه طی ده سال گذشته، خسارت ناشی از خشکسالی در بخش كشاورزی ایران، (به 1380:97)سالمت،ندمیشو

روستایی اتّکای قابل توجهی  قتصادا (.1386)وزارت جهاد كشاورزی،هزار میلیارد ریال گزارش شده است 231بیش از 

مناطق روستایی، بیش از نقاط دیگر بوده  ی خشکسالی در پدیده های كشاورزی دارد، بنابراین شعاع تأثیر به فعالیت

و پیامدهای خشکسالی در این مناطق بیشتر از مناطق شهری است؛ چراكه یکی از منابع اصلی تأمین غذای خانوارهای 

خشکسالی میتواند (.1386:105)صالح و مختاری،روستایی، روش خود مصرفی تولیدات زراعی، باغی و دامی است

ا در بخش كشاورزی و روستا كه كانون تولید هستند، به همراه داشته باشد. یکی از مهمترین آثار اقتصادی اجتماعی ر

ت كشاورزی و در پی آن، كاهش تولید است. الآثار خشکسالی بر بخش كشاورزی، كاهش عملکرد محصو

دی مانند مهاجرت و بنابراین،خشکسالی، نه تنها بر اقتصاد خانوارهای روستایی تأثیر میگذارد، بلکه آثار اجتماعی ج

ایجاد پدیده ی حاشیه نشینی را به همراه دارد. به همین دلیل، مدیریت خشکسالی اصلی مهم و ضروری شمرده میشود. 

ی به كارگیری عملیات مقابله با  از سوی دیگر، یکی از ابزارهای مدیریت خشکسالی آگاهی از چگونگی یا درجه

(بنابراین گام اول در مدیریت ریسك خشکسالی شناسایی 1389:89ان،)دریجانی و همکارخشکسالیِ كشاورزان است

دقیق مناطق آسیب پذیر می باشد. هدف پژوهش حاضر این است كه ابتدا مشخص كند میزان خشکسالی در هر یك 
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)زراعی و باغی(به چه میزان است و سپس به ارزیابی راهکارهای مقابله با خشکسالی 1از شاخص های پوشش گیاهی

 ستان های گونی مركزی،گونی غربی و چهرگان بپردازد.در ده

 مبانی نظری

روزه اثرات ای برخوردار است و از زمان حیات بشری وجود داشته است. ام پدیده خشکسالی از سابقه بسیار دیرینه

های  هز دغدغبرداری نادرست و نابجای بشر به یکی ا شدن كره زمین و تغییرات اقلیمی ناشی از بهره ناشی از گرم

و با  .(1390:185)حسینی،مهم بشر تبدیل شده ست ا و در واقع مزید بر علل پیشین بروز خشکسالی گردیده است

ریجی خشکسالی ها در تأثیر تد هایی دارد. عمده این تفاوت طبیعی از قبیل سیل، طوفان و زلزله تفاوت دیگر حوادث

شروع و خاتمه و وسعت جغرافیایی تأثیر آن  ی، عدم امکان تعیین دقیق زمانالنطی یك دوره نسبتا طو

 كولوژیکیاهای اقلیمی و آب و هوایی و  تأثیرات مستقیم خشکسالی اغلب مربوط به مشخصه (1392:97)پیری،میباشد

ی اقتصادی تر هستند، مربوط به آسیب ها اند، در حالی كه، تأثیرات غیر مستقیم خشکسالی كه وسیعتر و نامحسوس

 walker)های آن به سختی میتوان كمیت آنها را تشخیص داد وند كه به علت ماهیت و ویژگیو اجتماعی آن میش

and thers,1996:8) ند سال در واقع به دلیل ارتباط تنگاتنگ روستا و كشاورزی، پیامدهای منفی خشکسالی طی چ

های روستایی  تبر اقتصاد روستایی و كشاورزی نمایان میشود و تداوم آن موجب تغییر كاركرد و مهاجر

د خشکسالی در سطح جهانی هنوز بهعنوان یك ریسك پنهان شناخته میشو(.1388)محمدی و حکیم دوست،میگردد

ا مورد هدف های فقیر روستایی ر و در سطح محلی نیز تأثیرات اجتماعی و اقتصادی آن به شکل نامتناسبی خانواده

 به خشکسالی موجب شده كه این بحران، برای كشاورزانند وقوع مکرر چهر  (.wilhite et al,1985)قرار میدهد

شی از خشکسالی، ساز و درهم تنیدگی پیامدهای منفی نا عنوان یك پدیده جدید مطرح نباشد، اما پیچیدگی عوامل زمینه

ده های اصلی كشاورزان ساكن در مناطق درای شرایط بحرانی، تبدیل نمون این پدیده را به یکی از دغدغه

 (campbll et al,2011)است

ایران به دلیل قرارگیری در كمربند خشکسالی و مجاورت با پرفشار جنب حارهای دارای اقلیم خشك و نیمه خشك 

ای كه از نظر  (به گونه1376:186)پاپلی یزدی،در نتیجه در اكثر سالها دچار خشکسالی شدید شده است باشد می

سابقه و كمبود بارش در اغلب  بوده و با ایجاد سرمای بی سال اخیر بی سابقه 11وسعت و میزان خسارت، در طی 

خشکسالی دارای  (.1391:115)باقری،نقاط باعث عدم رشد كافی گیاهان و متضرر شدن اقتصاد روستاییان شده است

در  (.sabet-rafter,1999)باشد و بر تمام جوانب زندگی انسان اثر میگذارد مدتی می پیامدهای گسترده و دراز

                                                           
ح زمین و .شاخص وضعیت گیاه،شاخص سالمت گیاه،شاخص خشکسالی پوشش گیاهی،شاخص دمای سط 1

 شاخص تامین آب پوشش گیاهی



 دنیایی داریان و ریاحی                             

 

469 

صورت كاهش تولید مواد  كه اقتصاد آنها مبتنی بر كشاورزی است، تأثیرات مستقیم یا دسته اول خشکسالی به جوامعی

غذایی به دلیلی كاهش سطح زیركشت، كاهش عملیات داشت و برداشت است. بر این اساس میتوان استنباط كرد كه 

 عاش به بخش كشاورزی وابستهخشکسالی تهدیدی بزرگ برای خانوارها و جوامعی است كه برای امرار م

ثباتی معیشت روستایی  پیامدهای خشکسالی میتواند به بی (campball,2011:146)اند

طبیعی ازحیث كاهش تولیدات كشاورزی، رنج و سختی برای  هكه سانح چرا (speranaza,2008:220)بیانجامد

مناطقی كه دچار خشکسالی زراعی بنابراین شناسایی downing & bakker,1998:3))شمار میرود كشاورزان به

 هستند با كمترین زمان و هزینه اولین قدم در راستای مدیریت ریسك بحران است.

شاخص های پوشش گیاهی به عنوان یکی از مهم ترین معیارها برای نقشه برداری زمین های كشاورزی، بررسی 

ی چراگاه شرایط خشکسالی و تعیین مقدار بارش تخمین اثرات آب و هوایی محاسبه میزان بازدهی محصول و فناور

است )جن سن  2NDVIکی از این شاخص ها شاخه ی .(2002توان گیاهان مطرح شده است )دابرووسکا و همکاران، 

(. در سال 1979ر به عنوان شاخص سالمت تراكم پوشش گیاهی مطرح شد. )تکر، ک( كه نخستین بار توسط ت1996، 

بیشتر مورد توجه  NDVIماهواره ای و شاخص های پوشش گیاهی به خصوص های اخیر قابلیت های تصاویر 

محققان و سازمان ها بوده است كه چند نمونه از این تحقیق ها در ذیل آورده شده است. رحیم زاده و همکاران در 

ق، برای بررسی خشکسالی در شمال غرب ایران بهره گرفت. در این تحقی NDVIو  3VCIاز شاخص های  2008سال 

استفاده شد. برای مقایسه صحت نتایج شاخص های ماهواره ای، نتایج با  AVHRRاز داده های هفت روزه سنجندة 

بارندگی تجمعی سه ماهه كه بیشترین همبستگی را با نتایج نشان می دهد، استفاده شد علی رغم اینکه انتظار می رود 

به عنوان  NDVIن تری با میزان بارش برخوردار بوده و خشکسالی را بهتر نشان دهد، از همبستگی پایی VCIشاخص 

 در پژوهش خود شاخص جدیدی بهنام( 2012و همکاران) .SONنمایانگر بهتر در این تحقیق معرفی شده است

 4VDIكشاورزی پیشنهاد دادند. این شاخص از جایگزینی را برای پایش خشکسالی NDVI  5وLST  با شاخص

به ارزیابی  (2013)و همکاران Sharful و تفاوت تضاد شبانه روز به دست می آید. NDWIاختالف آب نرمال شده 

پرداختند.  MODIS سنجنده LST و NDVI دش با استفاده از تصاویرپذیری خشکسالی در شمال غرب بنگاال آسیب

 0820، 2000های  را برای سال 6VHI ، شاخص LST از TCI ،شاخص NDVI از VCI آنها پس از محاسبه شاخص

برای تعیین مناطق تحت تأثیر خشکسالی شاخص مناسبی  VHI محاسبه كردند. نتایج نشان داد كه شاخص 2014و 

                                                           

1. Normalized difference vegetation index  
2. Vegetation condition index  
3.Vegetation drought index 
4.Land surface temperature 
5.Vegetatin health index 
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 NDVI ،VCI ،VHI ، ،NDWI ،NMDI ، NDDI به بررسی عملکرد شاخص های (2010)ری و همکاران .است

و  MODIS صاویر سنجنده یدر پایش خشکسالی چهار ایالت از ایاالت متحده آمریکا با استفاده از ت SDCI و 

TRMM پرداختند. نتایج بیان می كند كه شاخص SDCI  نسبت به سایر شاخص های ارائه شده در تعیین شرایط

برآورد خشکسالی در جزیره ی جاوای اندونزی  به (2010و همکاران) روسوینتیارتی .خشکسالی مؤثرتر است

استفاده كردند.   LST سطح زمین و دمای EVI شاخص  برای MODIS پرداختند. آنها برای این كار از تصاویر

مت پوشش الس VHI به دست آمده است و در آخر با استفاده از نقشه ی TCI و VCI با استفاده از VHI شاخص

ر تحقیقی به بررسی ارتباط میان مجموع بارندگی د (1996)و همکاران .لئوگیاهی در جزیره ی جاوا به دست آمده است

ماهانه پرداختند. نتایج این مطالعه نشان داد كه تركیب  (NDVI) گیاهی شدة تفاضل پوشش ص نرمالماهانه و شاخ

درک بهتری از وقوع خشکسالی از  (LST) و دما سطح زمین (NDVI) گیاهی پوشش شدة تفاضل شاخص نرمال

 .طریق ارتباط بینابینیشان با الگوهای خشکسالی سطحی را فراهم مینماید

  spi(به بررسی خشکسالی و ترسالی  ایستگاه  هواشناسی اصفهان با استفاده از شتخص 1400ان)مزیدی و همکار

پرداختند نتایج این مطالعه نشان داد كه خشکسالی های مالیم یعنی وضعیت نرمال رو به خشکسالی سهم بیشتری را 

استان اصفهان رویدادهای  spiنسبت به سایر خشکسالی ها به خود اختصاص میدهد به طور كلی بر اساس شاخص 

خشکسالی بیشتری را در مقایسه با ترسالی تجربه كرده است و اقلیم آن تمایل بیشتری برای گذر از حالت نرمال به 

 حالت خشك داشته است. 

و شاخص وضعیت  (NDVI)گیاهی شدة تفاضل پوشش به بررسی عملکرد شاخص نرمال (1390)پرویز و همکاران

نتایج  .پرداختند MODIS خشکسالی در حوزه آبریز سفیدرود با استفاده از تصاویر سنجندة در پایش (TCI) دمایی

 (NDVI ) گیاه شدة تفاضل پوشش نسبت به شاخص نرمال (TCI) این مطالعه نشان داد كه شاخص وضعیت دمایی

لی كشاورزی در تحقیقی به پایش خشکسا (1398)سلطانی و همکاران .در تعیین شرایط خشکسالی مؤثرتر است(

های  شهرستان كرمانشاه با استفاده از تصاویر لندست پرداختند. نتایج این مطالعه نشان داد تصاویر لندست و شاخص

 و شاخص سالمت پوشش (،TCI)شاخص وضعیت دمایی (،VCI)شده مانند شاخص وضعیت گیاه ساخته

 .باشند دارای قابلیت الزم برای پایش خشکسالی می (VHI)گیاهی

وهشی در زمینه راهکارهای سازگاری با تغییرات اقلیمی نتایج نشان داد مهم ترین راهکارهای سازگاری شامل در پژ

 Harvey) افزایش دوره های ترویجی، توان مهارتی، اعتبارات و تسهیالت و آموزش روش های سازگاری است 

.(et al., 2014: 12; Singh et al., 2017:41; Tripathi and Mishra, 2017: 195 
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در مطالعه ای دیگر، مهم ترین راهکارهای سازگاری عبارت اند از: ایجاد تغییر در دانش، نگرش، ظرفیت مقاومت و 

 (Ozar & Nnaji,  2011:42) مهارت افراد كشاورز 

( و یافته های پژوهشی با عنوان عوامل تأثیرگذار بر سازگاری نشان داد دارایی های فیزیکی )ساختمان ها و محتویات

متغیرهای روانی )دانش، مهارت ها و توانایی ها (، اجتماعی )یکپارچگی جامعه(، اقتصادی )صرفه جویی مالی و منابع 

 (Lindel, 2013: 797)سیاسی )نفوذ سیاست های عمومی(، مهم ترین راهکارهای سازگاری اند 

می نتایج نشان داد ویژگی های فردی و در پژوهشی در زمینه راهکارهای كاهش آسیب پذیری در برابر تغییرات اقلی

توانایی محافظت افراد در برابر خطر با مکانیسم های اجتماعی ساختارها و نهادهای دولتی از راهکارهای كاهش آسیب 

 (Storeng et al,. 2013: 562)پذیری در برابر تغییرات اقلیمی است 

عوامل فردی، اجتماعی، اقتصادی، زراعی و آموزشی، از مهم در مطالعه ای دیگر در این زمینه به این نتیجه رسیدند كه 

 Cheng and Tao, 2010; 126; Eriksen and Silva, 2009: 33;) ترین راهکارهای كاهش آسیب پذیری اند 

(Keshavarz and Karami, 2013: 415 

در كشور غنا نتایج نشان داد دانش در مطالعه ای در زمینه راهکارهای توانمندسازی كشاورزان در مقابله با تغییر اقلیم 

و آگاهی كشاورزان از نوآوری های در دسترس، دسترسی به منابع و خدمات مالی و اعتباری، شبکه های اجتماعی 

 471نهادها(، درآمد خانوار، در دسترس بودن نوآوری تکنولوژی( و تعداد افراد خانوار، مهم ترین راهکارها بودند )

:2011 ,Asante. ) 

دیگر در كشور آفریقا نتایج نشان داد عوامل فنی مانند دسترسی به منابع آبی، استفاده از ارقام مقاوم به  فته ییادر

خشکی، فناوری های كشاورزی، روش آبیاری، نوع كاشت، عملیات خاک ورزی، نوع محصول، كشت جایگزین و... 

 (Shewmake, 2008; 856ت )بر میزان آسیب پذیری كشاورزان در برابر خشکسالی تأثیر گذار اس

همچنین در مطالعه ای در كشور آفریقای جنوبی نتایج نشان داد فروش دام، قرض گرفتن از خویشاوندان، دریافت 

وام، مهاجرت، جست و جوی كارهای غیر كشاورزی و كاهش مصرف غذایی، به منزله راهکارهای سازگاری در بین 

(پژوهشی دیگر حاكی است متنوع سازی محصول، Shewmake, 2008: 856خانوارهای كشاورز مطرح بوده اند )

تغییر تقویم زراعی، به تعویق انداختن كشت، فروش دام، مهاجرت و اصالح شیوه های آبیاری، مهم ترین راهکارهای 

 (t; 1434: 2010., al et Vento et al., 2017: 672; Le Dang et al., 2014: 385)سازگاری بوده اند
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 روش پژوهش

از تصاویر لندست  2020الی  2013برای بررسی خشکسالی زراعی با استفاده از فناوری سنجش از دور در بازه زمانی 

استفاده شده است.برای این كار بعد از استخراج تصاویر از منابع معتبر به پیش پردازش تصاویر ماهواره ای پرداخته  8

ومتریکی و اتمسفری می باشد كه این اعمال را با نرم افزار شد، مرحله پیش پردازش تصاویر شامل تصحیحات رادی

ENVI  انجام گرفته است در مرحله بعد اقدام به برش تصویر با مرز مورد مطالعه صورت گرفت و در نهایت فرمول

اعمال شد.همچنین برای تهیه  ARCGIS10.8های شاخص های پوشش گیاهی را بر تصاویر با استفاده از نرم افزار 

و پروداكت كاربری اراضی مادیس در گوگل ارث انجین تهیه شده  8كاربری اراضی از تصاویر لندست  نقشه

است.همچنین برای وزن دهی و ارزیابی راهکارهای مقابله با خشکسالی از نظرات كارشناسان استفاده شد كه با روش 

AHP  ای انجام شده در این است كه در این ارزیابی راهکارها انجام شد.مزیت این مطالعه نسبت به سایر مطالعه

مطالعه هم به بررسی شاخص های خشکسالی زراعی پرداخته شده و در كنارش بررسی راهکارهای سازگاری با این 

 پدید نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است.

 .مشخصات تصاویر اخذ شده1جدول 

 تاریخ تصویر استفاده شده سال

2013 15/6/2013 

2014 17/6/2014 

2015 21/6/2015 

2016 10/6/2016 

2017 26/6/2017 

2018 29/6/2018 

2019 1/7/2019 

2020 5/7/2020 

 

 معرفی منطقه مورد مطالعه

درصد از مساحت  78,5كیلومتر مربع،  69,2629شهرستان شبستر در شمال شرقی استان آذربایجان شرقی با وسعت 

دقیقه و  20درجه و  46الی  دقیقه  5درجه و  45اختصاص داده است. این شهرستان در طول شرقی  استان را به خود
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دقیقه قرار گرفته است و از طرف شرق با شهرستانهای ورزقان و تبریز و از طرف غرب  28درجه و  38عرض شمالی 

 .شهرستان اسکو همجوار استبا استان آذربایجان غربی و از طرف شمال با شهرستان مرند و از طرف جنوب با 

 

 نقشه موقعیت شهرستان شبستر و دهستان های مورد مطالعه1شکل 

 .تقسیمات کشوری و تعداد آبادی های شهرستان شبستر2جدول 
 آبادی خالی از سکنه آبادی دارای سکنه دهستان بخش                 شهر شهرستان

 9                 3 شبستر

 بخش تسوج

 تسوج                     

 

 

8 

 

 

 

 چهرگان

76 

 

15 

 

7 

81 

 

16 

 

7 

 9 8 گونی غربی  

     

     

    صوفیانخش ب 

    صوفیان 

 12 10 چله خانه  

 رودقات  

 میشو جنوبی

19 

10 

20 

10 

    مركزیبخش  

-شرفخانه-سیس-خامنه    

 وایقان-نكوزكنا-شندآباد

   

 سیس  

 گونی شرقی

 گونی مركزی

10 

5 

7 

10 

6 

7 

 1395منبع:مرکز آمار ایران،سرشماری نفوس و مسکن 
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 .ویژگی های جمعیتی روستاهای شهرستان شبستر3جدول 
 نسبت جنسی زن مرد سن

 100.84 32090 32362 جمع

 119.72 440 527 كمتر از یکسال

 100.35 2516 2525 ساله 1-5

 99.25 2418 2400 ساله 6-10

 103.58 1703 1764 ساله 11-14

 120.14 3659 4396 ساله 15-24

 98.62 17337 17098 ساله 25-64

 90.91 4017 3652 و بیشتر 65

 1395منبع:مرکز آمار ایران،سرشماری عموم و نفوس مسکن 

نفر (رتبه هفتم استان)  135421،جمعیت این شهرستان  1395بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

درصد ) آن در نقاط روستایی ساكن  59,47نفر (  64452درصد) آن در نقاط شهری و  41,52نفر ( 70969میباشد كه 

نفر میباشد. بر این اساس نسبت جنسی این شهرستان  67371نفر و تعداد زنان  68050میباشد. همچنین تعداد مردان 

نفر مرد میباشد. نسبت جنسی نقاط شهری و روستایی  101نفر زن  100میباشد. به عبارت دیگر در مقابل هر  01,101

خانوار شهری  22914خانوار بوده كه از این تعداد  43982این شهرستان دارای  .میباشد 84,100و  18,101به ترتیب 

میباشد كه رتبه ششم استانی  98,82باسوادی این شهرستان نرخ  .میباشد 08,3خانوار روستایی و بعد خانوار  21068و 

در سالهای  .میباشد 12,78و در مناطق روستایی  39,87را به خود اختصاص داده است. این رقم در مناطق شهری 

پذیری رتبه پنجم استانی را دارا  نفر به این شهرستان مهاجرت كردهاند. كه به لحاظ مهاجر 6583تعداد  1395-1390

 .به مناطق روستایی صورت گرفته است درصد نیز 61,30درصد از این مهاجرتها به مناطق شهری و  39,69باشد. می

درصد  59,47نفر در مناطق روستایی زندگی میکنند. این تعداد  64452به تعداد  1395بر اساس نتایج سرشماری سال 

نفر میباشد.  32090نفر و تعداد زنان  32362ردان از جمعیت شهرستان شبستر را به خود اختصاص داده است. تعداد م

 میباشد 84,100بر این اساس نسبت جنسی در مناطق روستایی 

در بخش مركزی و  نفر( 25449)درصد 49,39از جمعیت روستایی در بخش صوفیان و )نفر 27683)درصد 5,42

، دهستان  نفر(، 8839د)درص 12,94 غربیدهستان گونی  .در بخش تسوج ساكن هستند نفر( 11320)درصد 56,17

ز جمعیت روستایی این شهرستان نفر( ا 2981)درصد 4,63دهستان چهرگان  نفر(، 10136)رصدد 15,73گونی مركزی

 ترین دهستان این شهرستان میباشد.  نفر جمعیت، كم جمعیت 2981چهرگان با  .اند را در خود جای داده
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 20544ساله و بیشتر روستایی شهرستان شبستر  10نفر جمعیت  54559،از تعداد  1395بر اساس نتایج سرشماری 

ساله و بیشتر شاغل میباشند.  10درصد از زنان  40,8ساله و بیشتر و  10درصد از مردان  73,66نفر شاغل بوده كه 

ساله و بیشتر بیکار  10درصد زنان  65,0ساله و بیشتر و  10درصد مردان  5,2نفر بیکار میباشند كه  873همچنین 

تان گونی مركزی با و دهسدرصد  36,24درصد، دهستان گونی غربی با  32,01دهستان چهرگان با  .میباشند

 اشندب درصد سهم اشتغال را دارا می37,88

 د.درصد میباش32,01دهستان چهرگان با  و كمترین سهم اشتغال به ترتیب مربوط به

هکتار اراضی زراعی باغ و  23816در شهرستان شبستر   1393همچنین طبق سرشماری عمومی كشاورزی سال 

هکتار را باغ و  8819هکتار مربوط به زمین های زراعی و  14997مقدار غلمستان را شامل می شده است كه از این 

هکتار می باشد كه از  19577غلمستان به خود اختصاص داده اند.همچنین زمین های آبی این شهرستان به مساحت 

امل هکتار مساحت باغات و قلمستان های آبی را ش 7945هکتار مساحت زمین های زراعی آبی و  11632این مقدار 

 3365بوده است كه از این مقدار  93هکتار در سال  4239می شود.مساحت كل زمین های دیم شهرستان شبستر 

 هکتار باغ و قلمستان های دیم را شامل می شده است. 874هکتار زمین های زراعی دیم و 

 یافته های تحقیق

 کاربری اراضی محدوده مورد مطالعه در شهرستان شبستر

اربری اراضی منطقه مورد مطالعه)دهستان های گونی مركزی،گونی غربی . چهرگان( از تصاویر لندست برای ارزیابی ك

(نشان می دهد 3و پروداكت كاربری اراضی  مادیس به صورت تركیبی استفاده شده است كه نتایج حاصله )جدول 8

 2020داده است و در سال كیلومتر مربع را به خود اختصاص  95,32اراضی شهری و ساخته شده  2013در سال 

 93,08، 2013كلیومتر مربع را شامل می شده است.همچنین كاربری زراعی در سال  87,19كاربری نام برده است 

 كیلومتر مربع رسیده است 122,37به مقدار 2020كیلومتر مربع را شامل می شده است كه در سال 

 ف در شهرستان شبستر به کیلومتر مربع.مساحت کاربری های مختل4جدول 

اراضی شهری و  علفزار ساوانا پوشش آب سال

 ساخته شده

شن و ماسه،سنگ و 

 خاک

 زراعی

2013 2,86 73,96 593,26 95,32 241,07 93,08 

2020 4,17 97,04 573,82 87,19 214,95 122,37 

 و پروداکت کاربری اراضی سنجنده مادیس 8منبع:تصاویر لندست 
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 .نقشه کاربری اراضی منطقه مورد مطالعه2شکل 

 (VCIشاخص پوشش گیاهی)

برای حذف اثر تفاوت آب و ,Kogan) 1997) 1997اولین بار توسط كوگان در سال ( VCI )شاخص وضعیت گیاه

از این شاخص سال  .كه طبق نتایج به دست آمدهطراحی شده است NDVI هوایی و توپوگرافی از روی نتایج شاخص

میزان طبقه فاقد خشکی بسیار پایین بوده كه نشان دهنده این است كه در این دو سال خشکی  2018و  2014های 

میزان مساحت طبقه فاقد خشکی باالتر از سایر سال ها بوده كه این امر نشان دهنده  2015وجود داشته است.و سال 

 ساله شرایط بهتری از نظر خشکسالی كشاورزی داشته است.در این بازه هفت  2015این است كه در سال 

 ،در ناحیه مورد مطالعه به کلیومتر مربع VCI.مساحت هر طبقه شاخص 5جدول 
 فاقد خشکی خشکی مالیم خشکی متوسط خشکی شدید خشکی خیلی شدید سال

2013 1054,29 8,62 8,46 7,68 20,54 

2014 1084,95 2,65 2,45 2,41 7,15 

2015 990,51 28,14 20,59 15,07 45,27 

2016 1062,91 5,96 6,34 6,24 18,16 

2017 1049,19 9,07 8,97 8,64 23,74 

2018 1092,92 1,65 1,44 1,29 2,31 

2019 1045,48 8,28 8,64 8,60 28,56 

2020 1042,45 9,33 9,96 9,93 27,93 
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 2020و 2013،در سال های VCI.نقشه شاخص 3شکل 

 (Vegetation Health Index) گیاهی شاخص سالمت پوشش

این شاخص از تركیب شاخص وضعیت پوشش گیاهی و شاخص وضعیت دمایی محاسبه می شود.این شاخص  اثرات 

دارای رویکرد  تركیبی پوشش گیاهی و درجه حرارات سطح زمین را در پایش خشکسالی نمایش می دهد.این شاخص

شبه واقعی از ارزیابی خشکسالی كشاورزی است و هدف آن وارد كردن وضعیت رطوبت پوشش گیاهی و درجه 

 2014حرارت سطح زمین در یك شاخص مجموع است.یافته های حاصل از این شاخص نشان می دهد در سال های 

میزان  2019و  2015ت همچنین در سال های میزان طبقه خشکی خیلی شدید بیشتر از سایر سال ها بوده اس 2017و 

 (4طبقه فاقد خشکی بیشتر از بقیه سالها بوده است)جدول

 مربع کیلومتر، در ناحیه مورد مطالعه به VHI.مساحت هر طبقه شاخص 6جدول 
 فاقد خشکی خشکی مالیم خشکی متوسط خشکی شدید خشکی خیلی شدید سال

2013 972,43 37,54 28,03 20,01 41,57 

2014 1074,58 6,16 5,80 5,12 7,94 

2015 752,41 110,46 87,75 64,25 84,69 

2016 1026,82 13,993 23,47 308,09 35,33 

2017 1004,85 31,12 403,80 20,34 16,83 

2018 1078,91 4,89 4,63 4,07 7,11 

2019 607,16 4,01 203,53 255,03 89,07 

2020 1013,74 22,12 18,41 18,54 26,78 
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 (Land surface temperature )دمای سطح زمین

كه از انعکاس باند حرارتی محاسبه میشود معموالً برای تعیین دمای مرتبط با تنش (TCI) شاخص وضعیت دمایی

طقه بیشتر ازحد استفاده میشود. در این شاخص هرچه حرارت من گیاهی و همچنین تنش ناشی از رطوبت بیش پوشش

ی هوای بسیار  دهنده نشان (TCI) مقادیر كم شاخص وضعیت دمایی .باشد، میزان شدت خشکسالی نیز بیشتر است

هواشناسی، ارتباط بین حرارت سطحی و و این شاخص درمجموع برای مشاهدات آب  .گرم در سال موردنظر است

میتواند ( (TCI  رو شاخص وضعیت دمایی این ازشود.  رطوبت روی زمین، تأثیرات ناحیه ای خشکسالی استفاده می

كمترین میزان خشکی خیلی 2016،2017،2018،2019.طبق یافته ها سال های نقش مهمی در پایش خشکسالی ایفا كند

بیشترین میزان خشکی خیلی شدید را در دهستان های  2020شدید در سطح منطقه مورد مطالعه داشته ایم و در سال 

 (5شده است.)جدول مورد مطالعه تجربه

 

 

 

 

 

 

 2020و  2013در سال های  VHI.نقشه شاخص 4شکل 
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 ، در ناحیه مورد مطالعه به کلیومتر مربعTCI.مساحت هر طبقه در شاخص 7جدول 
 فاقد خشکی خشکی مالیم خشکی متوسط خشکی شدید خشکی خیلی شدید سال

2013 10.88 148.99 233.40 228.32 477.97 

2014 50.59 225.30 319.53 277.25 226.86 

2015 13.55 147.56 340.01 204.08 394.37 

2016 1.11 54.31 254.65 308.09 481.37 

2017 7.80 199.70 403.80 296.56 191.65 

2018 6.76 128.13 250.34 248.28 466.03 

2019 4.92 125.59 305.69 255.03 408.29 

2020 40.79 438.01 344.45 194.046 82.25 

 

 (Vegetation Drought Index)گیاهی شششاخص خشکسالی پو

شود و همانند شاخص تأمین  معموالً برای بررسی خشکسالی استفاده می ( VDI ) گیاهی شاخص خشکی پوشش

گرفته حاكی از این  این شاخص هم بر كم بودن آب گیاهان تأكید دارد. بررسی انجام (WSVI) گیاهی آب پوشش

در سال  وضعیت بهینه است هدهند كه درواقع نشان  (VDI) گیاهی است كه مقدار بیشینه شاخص خشکی پوشش

 (6بهتر از سایر سال های دیگر بوده است.)جدول  2014و  2015های 

 2020و  2013برای سال های  TCI.نقشه شاخص 5شکل 
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 ، در ناحیه مورد مطالعه به کلیومتر مربعVDI.مساحت هر طبقه در شاخص 8جدول 
 وضعیت نرمال وضعیت بهینه خشکی سال

2013 1041,61 54,18 3,81 

2014 1085,90 13,64 9,34 

2015 932,93 154,34 12,32 

2016 1061,73 31,34 6,54 

2017 1061,57 36,98 1,07 

2018 1064,475 31,95 3,18 

2019 1084,94 13,51 1,17 

2020 1041,25 55,34 3,03 

 

 

 (7WSVI)گیاهی شاخص تأمین آب پوشش

گیاهی  شکسالی در منطقه است. با توجه به اینکه در این شاخص هرچه پوششكننده شرایط خ منعکساین شاخص 

یابد بنابراین  گیاهی كاهش می كمتر باشد، مقدار دمای سطح زمین باال رفته و درنتیجه مقدار شاخص تأمین آب پوشش

عدم  هن دهندای باال نشا ی وجود خشکسالی و مقادیر ارزشه های پایین در این شاخص نشان دهنده مقادیر ارزش

مقادیر این شاخص كاهش داشته است كه نشان دهنده  2018و  2016.در سال های وجود خشکی در منطقه است

                                                           
1. Water Supplying Vegetation Index 

 2020و  2013برای سال های  VDI.نقشه شاخص 6شکل 
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مقدار این شاخص از سایر سال ها بیشتر  2014افزایش دما و كاهش پوشش گیاهی در منطقه است همچنین در سال 

 ی است.بوده است كه نشان دهنده پایین بودن دما و افزایش پوشش گیاه

 

 2020و  2013برای سال های  WSVI.نقشه شاخص 7شکل 

 ارزیابی راهکارهای سازگاری با خشکسالی

-راهکارهای سازگاری با خشکسالی جنبه های مختلف از جمله راهکارهای اجتماعی

این مطالعه دو راهکار زراعی  فرهنگی،اقتصادی،زراعی،زیرساختی و راهکارهای ترویجی و فنی را شامل می شود در

و زیرساختی را مورد ارزیابی قرارگرفت برای انتخاب معیارها و امتیازدهی  هر یك از نظر كارشناسان مربوطه استفاده 

شده است.الزم به ذكر است راهکارهای بررسی شده مطابق با نیازهای منطقه مورد مطالعه انتخاب شده است.و با 

دهی صورت گرفته است.طبق نظركارشناسان كه شامل كارشناسان جهادكشاورزی و نخبگان روش دكتر ال ساعتی وزن 

دانشگاهی بوده است، مهمترین راهکار زراعی،بهبود راندمان آب یعنی كاهش میزان برداشت و دفعات آب بوده است 

گیرد همچنین مهمترین و بعد از آن تغییر الگوی كشت مهمترین اقدامی است كه در مقابله با خشکسالی باید صورت 

راهکار زیرساختی،توسعه استانداردهای زندگی روستایی و ایجاد عدالت فضایی در نواحی روستایی است و بعد از 

آن بازسازی و بهینه سازی منابع آبی مهمترین راهکارها زیرساختی هستند كه اینها باید در اولویت انجام قرار 

 (9و 8گیرند.)جدول 
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 1400.جدول معیارها و وزن های راهکارهای زراعی،یافته های تحقیق 9جدول 

 رتبه وزن معیارها

بهبود رادمان آب)كاهش میزان برداشت و 

 دفعات آب(

0,409 1 

 2 0,195 تغییر الگوی كشت

استفاده از ارقام جدیدگیاهی و مقاوم به شرایط 

 خشکی

0,18 3 

 4 0,118 ارگانیكاستفاده از كودگیاهی و كشت 

 5 0,06 كاهش تعداد دام و مدیریت آب و خاک

 6 0,037 كاهش سطح زیركشت

 

 1400.جدول معیارها و وزن های راهکارهای زیرساختی،یافته های تحقیق 10جدول 

 رتبه وزن معیارها

توسعه استاندارهای زندگی روستایی)عدالت 

 فضایی(

0,303 1 

 2 0,294 ی و بهینه سازی منابع آبیبازساز

 3 0,185 توسعه امکانات بازاریابی محصوالت كشاورزی

 4 0,089 افزایش سردخانه و انبار محصوالت

 5 0,079 توسعه سیستم های پایش و اطالع رسانی

اصالح روش های سنتی تولید و استفاده از شیوه 

 های نوین

0,05 6 
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 . معیارها و وزن های راهکارهای زراعی1نمودار 

 

 . معیارها و وزن های راهکارهای زیرساختی2نمودار 

 نتیجه گیری

ساله با استفاده از تکنیك های سنجش از دور انجام  7مطالعه حاضر با هدف پایش خشکسالی در یك بازه زمانی 

بود كه طبق بررسی های صورت گرفته و نتایج به دست آمده از این  VCI گرفت.اولین شاخص مورد بررسی شاخص

خشکی شدیدی را دهستان های مورد مطالعه تجربه كرده اند.شاخص بعدی شاخص  2014و  2018شاخص سال های 

بود كه سطح منطقه از شدت خشکی شدیدی رنج می برد اما زمین های زراعی از دید  VHIسالمت پوشش گیاهی 

خشکی شدیدی تجربه كرده اند.شاخص   2019در وضعیت مطلوبی بوده اند اما در سال  2018ص در سال این شاخ

بود كه مطابق بررسی ها در بازه زمانی ذكر شده دمای سطح زمین تغییرات  TCIبعدی شاخص دمای سطح زمین 
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زمین بیشتر بوده و در  نسبت به سایر سالها دمای سطح 2016محسوسی نداشته است كه بررسی ها نشان داد سال 

كمترین دمای سطح زمین تجربه شده است بنابراین میزان تبخیر و تعرق در محدوده مورد مطالعه تغییرات  2020سال 

مقدار طبقه بهینه بیشتر از  2015بود كه بررسی شد كه در سال  VDIمحسوسی نداشته است.شاخص دیگر شاخص 

ین شاخص وضعیت مطلوبی را نشان نمی دهد.شاخص اخر كه شاخص نیز ا 2019سال های دیگر بوده است و سال 

و  2016تامین آب پوشش گیاهی بود نیز نشان داد كه زمین های زراعی در وضعیت با ثباتی قرار داشته اند جز سال 

میزان خشکی نسبت به سایر سالهای بررسی شده  2015كه مقادیر این شاخص كاهشی بوده است در كل سال  2018

 میزان خشکی بیشتری را به خود اختصصاص داده است. 2018ده است و سال كم بو

با توجه به مطالعه حاضر این تحقیق نشان داد كه نخست دهستان چهرگان،گونی غربی و در نهایت دهستان گونی 

پس داشته است س 2020الی  2013مركزی به ترتیب بیشترین میزان خشکسالی در محدوده مورد مطالعه در سال های 

بر اساس نظر كارشناسان روش های زیر ساختی و زراعی مقابله با خشکسالی برای سازگاری برای خشکسالی از 

سوی روستاهای مورد مطالعه در اولویت بوده است در این زمینه برای راهکارهای زیرساختی مقابله با خشکسالی 

ابع آبی در اولویت اجرا قرار دارند همچین در توسعه استاندارد های زندگی روستایی و بازسازی و بهینه سازی من

 زمینه راهکارهای زراعی بهبود رادمان آب و تغییر الگوی كشت در الویت قرار گرفته اند.

بیشترین خشکسالی را در محدود مورد مطالعه داشته و روند  2018به عالوه در بین سال های مورد مطالعه سال 

این محدوده همواره با خشکسالی شدید و متوسط  2020الی  2013ل های خشکسالی نشان داده است كه در بین سا

 به تناوب مواجه بوده است
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