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  چکیده
 میانگین به نسبت محصول عملکرد کاهش نتیجه در و گیاه دسترس قابل رطوبت کاهش« کرد توان چنین تعریفخشکسالی کشاورزي را می

سازي  پذیري خشکسالی، نقشه هاي تعیین خطر و آسیبپذیري خشکسالی کشاورزي شامل انتخاب بهینه نمایهسازوکار ارزیابی آسیب. »مدت طوالنی
کشاورزي به پذیري خشکسالی هاي تعیین خطر و آسیبرابطه عملکرد محصول با پارامترها و نمایهسازي  پذیري خشکسالی کشاورزي، مدلآسیب

درستی از  اي است، که به شناسایی، کمی کردن و دركارزیابی ریسک یک فرآیند چند رشته .باشدمنظور ارزیابی ریسک خشکسالی کشاورزي می
پذیري در  بینی نشده و آسیبرویدادهاي شدید پیشبا  و ،دهداجازه می آن مواجه است ریسکی که یک جامعه یا اجتماع با اثراتو  ماهیت، وسعت

خطر و  هاي تعیینپذیري خشکسالی کشاورزي شامل انتخاب بهینه نمایه سازوکار ارزیابی آسیب .شده همراه است جامعه یا اجتماع متاثر
خطر و  هاي تعیینسازي رابطه عملکرد محصول با پارامترها و نمایه پذیري خشکسالی کشاورزي، مدل زي آسیبسا خشکسالی، نقشه پذیري آسیب
امترهاي مورد ارپ هاي تاریخی مربوط بهانجام بررسی داده .باشدمنظور ارزیابی ریسک خشکسالی کشاورزي میخشکسالی کشاورزي به پذیري آسیب

ریسک خشکسالی  ها و اطالعات مورد نیازتواند راهنماي پایش دادهکند و این میها کمک میما در انتخاب نمایهها به ها و خود نمایهنیاز نمایه
راهبردهاي الگوي  تعیین(هاي آمادگی مبتنی بر ریسک خشکسالی توان به برنامه ي میا منطقه یشده خشکسال يدلسازدر ادامه با پایش م. باشد

  .با توجه به ریسک محاسبه شده اقدام کرد) تهاي بیمه و خساراکشت، برنامه
  

  پذیري کشاورزي، ارزیابی ریسک  هاي خطرخشکسالی، عملکرد محصول، آسیبنمایه :کلیدي هايواژه
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  مقدمه
ریسـکی کـه یـک     اثراتو  ماهیت، وسعتدرستی از  اي است، که به شناسایی، کمی کردن و دركارزیابی ریسک یک فرآیند چند رشته

شده  پذیري در جامعه یا اجتماع متاثررویدادهاي شدید پیش بینی نشده و آسیببا  و ،دهداجازه می آن مواجه است جامعه یا اجتماع با
هاست و باید شـامل و نیازمنـد   گذاري و اجراي آن سیاست /گیري  ارزیابی ریسک بخشی جدایی ناپذیر از فرآیندهاي تصمیم .همراه است

بانـک  (ترین شکل خود، ریسک خشکسالی یـک تـابع بـا سـه مؤلفـه اسـت       در ساده .هاي جامعه باشدري نزدیک میان تمام بخشهمکا
  .)2014جهانی، 

  .فراوانی وقوع و وسعت خشکسالی اشاره دارد ،مدت ،به شدت :خطر
  

کشاورزي،   يها از جمله مردم، زمین( مختلف براي ذینفعان و ارزش منابعی اشاره دارد که ها به موقعیت، ویژگی :در معرض قرارگرفتن
  .گیرند معرض خطر قرار می که درها  منابع محیطی و اکوسیستم

  
تواند  مثالً، شرایط اجتماعی و اقتصادي می. خشکسالی است واکنش منابع و جوامع در مواجهه با  یک رویداد خطر :پذیري آسیب

 .تر کند تر و یا  مشکل پاسخ به یک رویداد خطر را آسان
 ،تحت عنوان در معرض قرار گرفتن پذیري خشکسالی کشاورزي ، آسیب)IPCC(المللی تغییر اقلیم  اساس چارچوب کمیته بین بر

 .شود در دسترس بودن رطوبت خاك در طول فصل تعریف می حساسیت و ظرفیت سازگاري یک منطقه کشاورزي با وضعیت نامناسب
 در معرض قرار گرفتن، حساسیت و .دارند و غیره قرار) بارش کم، درجه حرارت باال(ناك در معرض آب و هواي خطر مناطق زراعی

 تواند در و می پذیري خشکسالی کشاورزي راتعیین می کنند که به نوبه خود یک مفهوم نسبی است ظرفیت سازگاري با هم آسیب
 گاري ناحیه کشاورزي نسبت به خشکسالی کشاورزيتوانایی مقابله یا ظرفیت ساز. مقیاسی از پیش تعریف شده نمایش داده شود

 خشکسالی کشاورزي از جایی به جاي پذیري آسیببنابراین،  .توسط تعدادي از عوامل مربوط به محیط رشد محصول تعیین می شود
 حاصل خاك رطوبت کمبود و دما هايناهنجاري بارش، مدت کوتاه کمبود اثر در کشاورزي بر خشکسالی تاثیرات .دیگرمتفاوت است

 خشکسالی کشاورزي را بنابراین بود، خواهد محصول عملکرد روي بر نهایت در کشاورزي در خشکسالی اثرات اینکه به باتوجه. شودمی
  .»مدت طوالنی میانگین به نسبت محصول عملکرد کاهش نتیجه در و گیاه دسترس قابل رطوبت کاهش «کرد می توان چنین تعریف
استفاده  تهیه و بر روي پذیري آسیبارزیابی  ي اخیر برايها فرآیند است، در سال یک پدیده به هم پیوسته با چنداز آنجا که خشکسالی 

ترکیبی  يها ارزیابی خشکسالی کشاورزي جامع ترین روش  تهیه و استفاده از نمایه براي .ي ترکیبی تاکیدفراوانی شده استها از نمایه
استفاده  چهار پارامتر اقلیم، خاك، استفاده از زمین و پشتوانه آبیاري آنها از. انجام شده است )Wilhite،2002و  Wilhelmi(توسط

 و Eriyagama(. خشکسالی کشاورزي یک طرح وزندهی عددي را خلق نمودند پذیري آسیبنمایه  کردند و براي تولید
 براي مطالعه تاثیر تغییرات اقلیمی روي منابع آب و  پذیري آسیبدر سریالنکا تجزیه و تحلیل مقدماتی نقشه سازي  ،)2010،همکاران

 ، تجزیه و)Laxmanb ،2011و Murthya (.پارامترهاي متعدد در سطح منطقه را انجام دادند هایی به با اختصاص وزن ،کشاورزي
 با ،هند شده از منطقه بلونگیر، ایالت اوریساي انتخاب ها ریسک باقی مانده را در بلوك پذیري خشکسالی، توانایی مقابله و تحلیل آسیب

سازي  روش نمایه نمایه ترکیبی تولید شده مبتنی بر. ي بیو فیزیکی و اقتصادي و اجتماعی انجام دادندها اي از نمایانه استفاده از مجموعه
منطقه  سطح ولسوالی در کشاورزي درپذیري  ، رویکرد مبتنی بر نمایه را براي ارزیابی آسیب)2011 ،همکاران و Ravindranath(. بود

و  استخراج شد اي براي پارامترهاي متعدد بوسیله قضاوت حرفه ها وزن .ي ثانویه به اجرا در آوردندها شمال شرق هند، با استفاده از داده
پذیري  آسیب مدل سه بعدي از )2013،همکاران و Xiaoqian(. فرض شد برابر ها ي در نظر گرفته شده براي تمامی نمایانهها وزن

 .حساسیت و ظرفیت سازگاري در چین را ارائه دادند ،مولفه در معرض قرار گرفتن سهخشکسالی با 
عملی این موضوع مطرح شده است که هر کدام بـا توجـه    ي مختلفی براي تعیین خطر خشکسالی کشاورزي در پیشینه علمی وها نمایه

بنـابراین در  . انـد شـده  دسترسی به فناوري و امکانـات موجـود در کشـورهاي مختلـف پیشـنهاد      و به بستر اکولوژیک، سطح برخورداري
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 هـا مسـتلزم توجـه خـاص بـه شـرایط      ي خطر خشکسالی کشاورزي عالوه بر در نظر گرفتن معیارهاي انتخاب نمایهها کارگیري نمایه به
 هاي اکولوژیـک محصـوالت متناسـب بـا هـر پهنـه      ي و آستانهاکولوژیک منطقه مورد نظر در ارتباط با کشت محصوالت مختلف کشاورز

دهـد   ي اکولوژیک محصوالت کشاورزي را در زمان وقوع خشکسـالی تحـت تـاثیر قـرار مـی     ها آنچه که آستانه. باشد زراعی اکولوژیک می
در تامل با خصوصـیات   ...)و تعرق وتبخیر  دما، بارش،(عوامل اقلیمی ) در مقادیر مطلق( و نواسانات غیر نرمال) پراکنش زمانی( تغییرات

این اساس در ارزیابی ریسـک خشکسـالی کشـاورزي     بر. باشد نواحی کشاورزي می) رطوبت خاك مقدار ماده آلی و ،بافت و عمق(خاك 
) و تعـرق  تبخیـر  دمـا،  بـارش، (عوامـل اقلیمـی   ) در مقادیر مطلق( و نواسانات غیر نرمال) پراکنش زمانی( یی که بیانگر تغییراتها نمایه

یی که برآمده از خصوصیات تقریباً دائمـی بسـتر کشـت    ها هاي خطر خشکسالی در نظر گرفت و نمایهعنوان نمایهتوان بهباشند را می می
 ها یا به صـورت نمایه. پذیري محسوب نمود هاي آسیبو نوع کشت را به عنوان نمایانه) خصوصیات خاك شکل زمین،(محصوالت هستند

 ي اخیر بـر روي ها به علت آنکه خشکسالی یک پدیده به هم پیوسته با چند فرآیند است، در سال. شوند یا ترکیبیفته میتکی به کار گر
 ارزیابی خشکسـالی کشـاورزي جـامع تـرین روش، تهیـه و اسـتفاده از       در .ي ترکیبی تاکید فراوانی شده استها تهیه و استفاده از نمایه

 انـد داشـته  توجه خاك رطوبت به پالمر جمله از محققین اکثر کشاورزي شدت خشکسالی ارزیابی و تعریف در. ي ترکیبی استها نمایه
 سـازي  براي تصـمیم  پدیده این جامع توصیف منظور به بنابراین .اند نداشته توجه کم آبی به گیاه حساسیت مراحل و گیاه نوع به لیکن

  .گیردنکات زیر را مد نظر قرار  باید واحد یک نمایه قالب در
روزانـه   توزیـع  مثـل  کشـاورزي  خشکسـالی  پدیـده  بر موثر عوامل کلیه مقدورات، حد در کشاورزي هايخشکسالی تحلیل و تجزیه در

 عوامل کشاورزي، يها خشکسالی تحلیل و تجزیه در .شوند گرفته نظر در بایستی غیره و تعرق و تبخیر گیاه، خاك، مشخصات بارندگی،
 را بارنـدگی  فقـط  که ییها شاخص از بخواهیم که صورتی گیرد، در قرار مورد مطالعه روزانه حتی تر، کوتاه زمانی يها مقیاس در اقلیمی

 مراحـل  در بارنـدگی  زمـانی  توزیـع  اثر نحوي به است بهتر استفاده نمائیم، کشاورزي يها خشکسالی ارزیابی در دهند می قرار نظر مد
 خشکسـالی  تعریف در بود، خواهد محصول عملکرد روي نهایت در کشاورزي در خشکسالی اثر شود چون گنجانده آنها در رشد مختلف

 در .شـود  گرفتـه  نظـر  در نیـز  محصـول  نـوع  کشـاورزي  خشکسـالی  ارزیـابی  مطالعه در .گیرد قرار مدنظر محصول عملکرد کشاورزي
 عملکـرد  تعیـین  هـاي از مدل استفاده با تا .گیرد قرار پایش مورد خاك رطوبت میزان روزانه طور به کشاورزي هواشناسی هاي ایستگاه
  .)1386صمد دربندي، (نمود ارزیابی و پیش بینی سال هر پایان در را محصول نسبی عملکرد بتوان محصول

ي اداري است که نسـبت بـه خشکسـالی کشـاورزي     ها شناسایی مناطق و یا واحد خشکسالی کشاورزي شامل پذیري آسیبنقشه سازي 
توسط تعدادي از عوامل مربوط به آب و هوا، خاك، آب و محصول تعیـین   خشکسالی کشاورزي پذیري آسیب. حساس یا شکننده هستند

ی از پارامترها یـا  تعیین می شود، ترکیب ها خشکسالی کشاورزي بر اساس تعدادي از پارامترها یا نمایه پذیري آسیباز آنجا که  .می شوند
یک نمایه ترکیبی به دست آمـده از پارامترهـاي متعـدد رویکـردي      .را نشان می دهد پذیري آسیبمختلف ماهیت چند بعدي  يها نمایه

یعنی در  پذیري آسیبي ها عالوه بر این، تمام مولفه .خشکسالی کشاورزي رافراهم می کند پذیري آسیبقوي و علمی براي نقشه سازي 
 اکثـر  .قـوي بـه کـار گرفتـه شـوند      پـذیري  آسیبحساسیت و ظرفیت سازگاري الزم است که در  تولید یک نمایه  ،ار گرفتنمعرض قر

خشکسالی در یک سطح  کالن صورت گرفته، در حالی که براي توسعه اقدامات مـدیریتی   پذیري آسیبمطالعات انجام شده در  رابطه با 
  .)Murthya، 2014(طوح کوچکتر مورد نیاز استدر س پذیري آسیباطالعات  ،موثر خشکسالی

  
  :روش کار

این مقاله یک مقاله مروري است که از بررسی پیشینه پژوهش در رابطه با موضوع مورد بررسی بدست آمده و هدف آن ارائه یک فرآیند 
جزئیـات محاسـبات و   . باشـد در مناطق مختلف کشور یا یـک اسـتان مـی    ریسک خشکسالی کشاورزي و پهنه بندي عملی براي ارزیابی

هـاي  ها به علت محدودیت صفحات مقاله به منابع رفرانس داده شده است ودر اینجا فقط به فراینـد کـار و نحـوه انجـام مؤلفـه     پردازش
  .ارزیابی ریسک خشکسالی کشاورزي پرداخته خواهد شد 
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پـذیري خشکسـالی، نقشـه     هاي تعیین خطـر و آسـیب  ایهخشکسالی کشاورزي شامل انتخاب بهینه نم پذیري آسیبسازو کار ارزیابی     
 پـذیري  آسـیب هـاي تعیـین خطـر و    خشکسالی کشاورزي، مدلسازي رابطه عملکرد محصـول بـا پارامترهـا و نمایـه     پذیري آسیبسازي 

  .خشکسالی کشاورزي به منظور ارزیابی ریسک خشکسالی کشاورزي می باشد
  

 )درمعرض قرار گرفتن(تعیین مؤلفه خطر - الف
) 1: (باشند زراعت پارامتر به قرار زیر می) درمعرض قرار گرفتن(استفاده در تعیین خطر  بر اساس توضیحات فوق پارامترهاي عمده مورد

کل تعداد ) 3(کل بارش فصل رشد محصول، ) 4(تعداد روزهاي بارانی هریک از مراحل رشد ) 2( ،مقدار بارش هریک از مراحل رشد
تبخیر و تعرق پتانسیل و )6(حداقل، حداکثر، متوسط دماي هریک از مراحل رشد )5(مراحل رشد محصول،روزهاي بارانی هریک از 

یی که در این قسمت ها نمایه. هاي مراحل رشد محصول مورد نیازندتمام پارامترها به تفکیک دوره. واقعی هریک از مراحل رشد
هاي بعد هاي پیچیده تر را بهتر است در سالالبته نمایه. دهندق را پوشش اي باشند که پارامترهاي فوپیشنهاد می شوند باید به گونه

ي الزم فراهم شد به کار گرفته شوند، اما براي شروع ارزیابی  ها که ساختار خشکسالی به خوبی در استان شکل گرفت و تجربه و داده
  . بهتراست انواع ساده تر مورد استفاده قرارگیرند

 حاصل بخشی رضایت گیرد نتایج می صورت ایران در که کشاورزي خشکسالی براي شناسی هوا یا و هیدرولوژیکی هاينمایه از استفاده
 توزیـع  و رشـد  مراحـل  کـه صـورتی  در رو ایـن  از شـود  نمی گرفته نظر در گیاه رشد مراحل ها نمایه این در اینکه به توجه با .نماید نمی

 نمـود  اسـتفاده  نیـز  کشـاورزي خشکسـالی   شـدت  ارزیـابی  براي آنها از بتوان که رودمی انتظار شوند گنجانده ها این نمایه در بارندگی
  .)1386 ،همکاران دربندي و(

 اواسـط  در پدیـده  ایـن . باشندمی زراعی محصوالت عملکرد بر تاثیرگذار عوامل ترین مهم از یکی خشکسالی از ناشی محیطی يها تنش
 ایـن  در که گذارد باقی زیادي تاثیر دانه پرشدن بر رشد فصل انتهاي در و دانه و غالف گیري شکل هايوضعیت بر تواند می رشد فصل
بنابراین بـراي ارزیـابی اثـرات    . دارند محصول عملکرد کاهش بر بیشتري تاثیر رشد دورة اواسط هايخشکسالی از ناشی هايتنش میان

  . اي مورد نیاز است که تغییرات کوتاه مدت شرایط رطوبتی را نشان دهدخشکسالی کشاورزي بر مراحل رشد نمایه
  

 کشاورزي پذیري آسیبي ها نمایه
 )آبی و دیم(نوع کشت ،)خصوصیات خاك شکل زمین،(یی که برآمده از خصوصیات تقریباً دائمی بستر کشت محصوالت هستندها نمایه

  .محسوب نمودتوان می پذیري آسیبهاي را به عنوان نمایانه و عملکرد محصول
  

  برآورد عملکرد محصول
 گرفتن کل نظر در به نسبت زیاد دقت داشتن بر عالوه رشد مختلف مراحل براساس محصول نسبی عملکرد تعیین هايمدل از استفاده

   .باشند می کشاورزي خشکسالی بینی پیش براي مفیدي بسیار ابزار رشد دوره طول
  

 هرمحصولعملکرد  تغییرات بررسی روند
هاي متمادي روند تغییرات عملکـرد محصـول مـورد بررسـی     هاي عملکرد محصوالت مورد نظر در طی سالدر صورت موجود بودن داده

 بـراي  ).دربندي و همکاران(می توان استفاده نمود سازي شبیههاي قرار می گیرد در غیر این صورت براي برر سی چنین روندي از روش
 و آبیـاري  33شـمار  نشـریه  در مندرج )1979،کاسام( و دورنبوس توسط شده ارائه مدل از )گندم(محصول  ینسب عملکرد سازي شبیه

می توانـد بـه    آن مدت طوالنی میانگین به نسبت نسبی محصول عملکرد کاهش نمایه فوق براساس .کرد استفاده توانمی فائو زهکشی
 رو ایـن  از است مشکل عمالً گیاه واقعی تعرق از آنجا که اندازه گیري تبخیر و .عنوان یک نمایه خشکسالی نیز مورد استفاده قرار گیرد

 )گندم وجو(محصول  (ETa)واقعی  تعرق و تبخیر تعیین براي. گرددمی ه گیري انداز خاك رطوبت تغییرات مدل عملکرد ارزیابی براي
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 بصورت خاك را در نیمرخ رطوبت میزان آب، بیالن براساس مدل این آورد، عمل به استفاده) سیمپل مانند(هاي موجوداز مدل توان می
 کـه  صـورتی  در عمقـی،  نفـوذ  و تعـرق  و تبخیـر  خـاك،  رطوبـت  میزان تخمین براي این مدل از استفاده( نمایدمی سازي شبیه روزانه

از  اسـتفاده  توجـه،  قابـل  تغییـرات  وجـود  صورت در .گرددمی توصیه نباشد تغییرات زیادي دامنه خاك داراي عمق با خاك مشخصات
 بـه  نزدیـک  رطوبـت  مقـادیر  مشاهداتی و شده سازي شبیه مقادیر صورتی که در .)شودمی توصیه  ریچاردز مدل مانند دیگر يها مدل

هـاي  ایـن بررسـی در سـال   . وتعرق واقعی گیاه نیز مطلوب بوده است تبخیر تخمین دقت که نمود گیري نتیجه توان می باشند یکدیگر
  .مورد نظر قابل انجام خواهد بود) که داراي صحت و دقت الزم می باشند( هاي پایش شده عملکرد محصوالتاستفاده از داده آتی  با

  
  اي به منظور برآورد عملکرد محصول برآورد زیست توده با استفاده از تصاویر ماهواره

 تواند می محصول رشد دوره طول در بیوماس کاهش.اي استهاي برآورد عملکرد محصول استفاده از تصاویر ماهوارهیکی دیگر از روش
محصول نیـز   عملکرد بینی پیش گیرد و به صورت غیر مستقیم براي قرار استفاده مورد خشکسالی کشاورزي ارزیابی در ايبعنوان نمایه

 زمـانی  فاصـله  هـر  در آبـی  تنش میزان ،)LST(زمین سطح دماي و NDVIگیاهی نمایه ايماهواره اطالعات از استفاده با .به کاررود
 هـاي داده و NDVIگیـاهی  شـاخص  از اسـتفاده  بـا  (APAR)فتوسنتزي، تابش فعال جذب مکانی توزیع همچنین . رددگمی برآورد

 استفاده راندمان، APARمحاسبه از پس گندم، عملکرد از بازخوردي بعنوان تجمعی، زیست توده نهایت در .دشومی برآورد هواشناسی
 شـاخص  کمـک  بـا  آمده بدستزیست توده  سپس .گرددمی محاسبه نظر مورد زمانی هايدوره در آبی تنش نیز و )(نورخورشید از

 پـیش  الگوهاي ارائه به نسبت توانمی منطقه مورد نظر در سطح الگوریتم این تعمیم با . شد خواهد تبدیل عملکرد به   (HI)برداشت
 خشـک  مـاده  محاسـبه  در نگاره زیر مراحل. نمود اقدام استانی مقیاس در محصول برداشت از قبل )وجو گندم (محصول عملکرد بینی

  ).1389کمالی و همکاران، (زمانی ارائه شده است گام یک در اي ماهواره و هواشناسی يها داده تلفیق از استفاده با گیاهی
  

  تهیه ي نقشه پتانسیل آسیب پذیريمراحل و ساز و کارهاي الزم براي پهنه بندي خطر خشکسالی کشاورزي و 
 و ايي مـاهواره هـا  آماري، نمایـه  يها نمایه پارامترهاي هواشناسی، روند تغییرات  اي،  بررسیي ماهوارهها نمایه استخراج راستا، این در

 ومدل سازي این روابطتغییرات،  بررسی  ماتریس جداول تهیه  و تغییر عدم و تغییر يها نقشه آوردن دست نمایه عملکرد محصول، به
بـه عنـوان متغیـر    (و نمایه عملکرد محصـول ) به عنوان متغیر مسقل(ايي ماهوارهها نمایه آماري و يها نمایه پارامترهاي هواشناسی، بین

  .باشد می بخش اصلی این اهداف جمله از به منظور تعیین ریسک خشکسالی کشاورزي)  وابسته
 
  اقلیمیتغییرات پارامترهاي  بررسی روند -1

 باید در یک پایه زمانی مشـترك   یا منطقه مورد نظر ي استانها ایستگاه ...)ساالنه و  دماي و بارش(ي اقلیمیها داده سري تغییرات روند
 نوسانات کوتاه مدت و روندهاي کلی مورد بررسـی  ها از لحاظ افتادگی آماري اصالح شده وداده. گیرندتهیه و مورد تجزیه وتحلیل قرار 

 رونـد  ناپـارامتري  آزمـون  بـا  آمـاري  لحـاظ  از تـوان  می را )و دما بارش افزایشی و کاهشی(روندها  نوع این داري معنی.  گیرندقرار می
 بـودن همبسـتگی   دار گیـرد و معنـی  مـورد بررسـی قـرار مـی     زمـان  پارامترها بـا  این براي این منظور همبستگی. کرد اثبات اسپیرمن

 )مـثالً بـارش  ( همبسـتگی  بـودن ضـریب   منفی و افزایشی روند دهنده نشان دما ضریب همبستگی بودن مثبت .است روند دهنده نشان
 طـی  بـارش  کاهش و دما افزایش تأیید و )و بارش دما( مشاهدات تغییرات روند تر دقیق بررسی براي .آنست کاهشی روند دهنده نشان

  ).زند و همکاران( گیردنیز صورت می قبل و بعد،جامعه  دو مقایسه آماري آزمون طریق از ،دوره موردنظر
 واحـد  یـا  مقیـاس  آنجا که از اما .داد قرار پایش مورد بارش و دما اقلیمی دو پارامتر مقایسه دیدگاه از توان می را خشکسالی وضعیت 

 تـرین  مهـم  .دهـیم  مـی  قرار مقایسهمورد  نموداري بصورت و نموده استاندارد را پارامتر دو است، این متفاوت بارش و دما گیري اندازه
تجزیه و . می باشند خورشیدي تابش و  خاك رطوبت و دما بارش، متغیرهاي ،زراعی محصوالت عملکرد بر ثر مو هواشناسی متغیرهاي

ثبت و . آورندهاي مناسب و روش متناسب ارزیابی  را فراهم میي اقلیمی شناخت الزم براي انتخاب نمایهها تحلیل روند تغییرات پارامتر
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و اطالعات واحد پیش بینـی   ها هاي رقومی مربوطه  باید طبق یک پروتوکل مدیریت دادههاي جدولی نمودارها و الیهذخیره تمامی داده
  .ي خشکسالی صورت گرفته  و مستند سازي شودها شده در ساختار پایش داده

  
  آماري يها نمایه روند تغییرات  بررسی -2

 ها در پایه زمانی مشترك در چنـدین مقیـاس  ي زمانی تمامی نمایهها هاي آماري خشکسالی، سريروند تغییرات نمایهبه منظور بررسی 
هـاي  هـاي جـدولی نمودارهـا و الیـه    گردد و وثبت و ذخیـره تمـامی داده  مختلف به صورت متناظر با هم تهیه می) ماهه 48تا  1(زمانی

  .گرددرقومی مربوطه همانند مورد فوق صورت می
  
  ايهاي ماهوارهتغییرات پوشش گیاهی با استفاده از نمایه بررسی روند -3

توان خشکسالی را از طریق آثاري که بر گیاهان و کشاورزي دارد، مطالعه کـرد و در نتیجـه   ي سنجش از دور میها با استفاده از شاخص
 پوشش گیـاهی  اختالف شده نرمال نمایه ،ها نمایه از مؤثرترین یکی. سازي خشکسالی دست یافتتر و مؤثرتري براي مدل به نتایج دقیق

 NDVI الگـوریتمی میـزان   بـا  اگـر  بنابراین .شود می ظاهر تدریجی به صورت گیاهی، پوشش روي بر خشکسالی پدیده آثار. باشد می 
 را خشکسـالی  مخرب ي پدیده مناطق، پوشش گیاهی تدریجی کاهش با توان می شود، اي پایش ماهواره تصاویر روي از گیاهی پوشش

 تغییرات در آغـاز فصـل  ) ساله 20تا  10در یک بازه زمانی (  NDVIي ها ي زمانی دادهها با استفاده از سري .نمود موقع هشداردهی به
 ی و محیطـی این فرآیندمشاهدات فنولوژیکی، پاسخ  پوشش گیاهی به عوامل هواشناس .گرددهاي فنولوژیکی ثبت میرشد  سایر ویژگی

  .کند گیري  می را اندازه
دومی بـا انجـام تصـحیحات یـا     . باشدهاي جوي میهاي سنجش از دوري اثر ابر و آلودگیترین مشکل در خصوص استفده از نمایه عمده

نمایـه ممکـن    ي هدف لکه ابري باشـد، مقـدار  ها اگر بر روي پیکسلاستفاده از تصاویر تصحیح شده قابل حل است ولی در رابطه با اولی 
تهیـه  ) روزه7(هاي زمانی مشخصدر گام ها ها از دست برود لذا از آنجاکه معموالً نمایهآن پیکسل است دستخوش خطا گردد و اطالعات

  .گام زمانی انتخاب گرددآن شوند پیشنهاد میگردد در مواقع بروز چنین مشکلی بیشترین مقدار نمایه در  می
  
  هاي هواشناسی و سنجش از دوريمحصول با پارامترهاي اقلیمی، نمایهسازي رابطه عملکرد  مدل -4

 به منظور ارزیابی ریسک خشکسالی کشاورزي الزم است که روند تغییر ات عوامل تاثیرگذار بر عملکرد محصول مورد بررسی قرار گرفته
 بینی اثرات و در نهایـت  اي از آنها اقدام به پیشو رابطه و معرف بودن هر کدام مشخص شود تا بتوان با در دست داشتن یکی یا مجموعه

 مقـادیر این بنـابر ضـروري اسـت    هـاي آمـاري خشکسـالی   نمایـه  پایه زمـانی مناسـب   تعیین در درجه اول .تعیین ریسک احتمالی نمود
 يهـا  هـا دردوره نمایـه شود، سـپس   محاسبه اهه الزم است کهم 48و  1،3،6،12،22ي زمانی ها ي مختلف خشکسالی در مقیاسها نمایه

ـ ارزیـابی قـرار گیر  گرفته تا از این طریق توانایی آنها در نشان دادن خشکسـالی مـورد    قرار مقایسه مورد مربوطه  منظـور  بـراي ایـن  . دن
یسک کمـک  ر ها در ارزیابیاین امر به استفاده درست از این نمایه. باشند هاي زمانی ابزار مناسبی مینمودارهاي روند تهیه شده از سري

  .خواهد کرد
 دوري از سـنجش  خشکسالی و... ) و SPI,PDSI,PESI :مانند(هاي آماري نمایه باید بین هاي مناسببه منظور انتخاب نمایه در ادامه 
)NDWI،MSAVI،EVI،RDV،NDVI  پیرسـون بـین میـانگین    مقایسـه، از همبسـتگی   صورت گیرد براي انجـام ایـن   ايمقایسه ..)و 

 بررسـی رابطـه   پـس از ایـن مرحلـه بـه     .توان اسـتفاده کـرد  میدر مقیاس زمانی مورد نظر استفاده ) سنجش از دوري و آماري( ها نمایه
 عملکـرد  ارتبـاط  ي سـنجش از دوري ها آماري خشکسالی و  نمایه يها نمایه با تغییرات پارامترهاي اقلیمی، تغییرات عملکرد محصوالت

 میـانگین  بارندگی حداقل، و حداکثر روزانه، ماهانه و ساالنه، به و میانگین حداقل، دماي (پارامترهاي اقلیمی با )جو و گندم( محصوالت
 ي سـنجش ها و  نمایه) SPI,PDSI,PESIو غیره  ( آماري خشکسالی يها نمایه و ...)تعرق و و تبخیر ،حداکثر روزانه، ماهانه و ساالنه و

. گیرد بررسی قرار مورد مختلف باید زمانی يها ترکیبی در دوره و جداگانه به صورت) NDWI،MSAVI،EVI،RDV،NDVI(از دوري
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معادله رگرسیون چند متغیره  صورت به نسبی عملکرد و رشد مختلف مراحل در بارندگی توزیع بین رابطه براي بررسیبه عنوان مثال (
  ):1394مراجه کرد ،و همکاران مساعديتوان می

درست است که  وقوع خشکسـالی در  . ي خشکسالی با عملکرد محصول را می توانند مخدوش کنندها رابطه نمایهعوامل متعددي تفسیر 
ي هـا  ي حساس فیزیولوژیکی چرخه رشد محصول به وضوح عملکرد را کاهش خواهد داد، اما آسیب دیدن محصول بـا دوره ها طول دوره

کـه از  ،بی شدن و مستعد شدن شرایط براي وقوع آفات و بیماري از جمله زنگ زردبه عنوان مثال غرقا  پرباران نیز می تواند همراه شود،
 توانـد  مـی  )بیشینه و کمینـه (بنابراین شرایط رطوبتی در هر دو حد فرین .شودرطوبت وگرما سود می برند موجب آسیب به محصول می

 بـه علـت تفـاوت در   ) دسترسی به رطوبـت ( ET مشابهتواند حتی با توجه به سطوح  عملکرد محصول می .منجر به کاهش عملکرد شود
 به منظور دستیابی بـه تفسـیري   .داري تغییر کند، تاریخ کاشت و نوع رقم به طور معنی)مانند محتواي ماده آلی( مدیریت، خواص خاك

 ي محصول، آفات و بیماريها تلفیق با مدل ي نشان دهنده عملکرد محصول نیازمندها ي سنجش از دور به صورت نمایانهها قوي تر داده
 نـوع محصـول   و ،هاي رطوبت و دما را در حین مراحل حیاتی فنولوژیک چرخه رشد محصـول ي مناسب وقوع فرینمی باشد که به گونه

  ).2015و همکاران،  Martha(در نظر بگیرد ) ي جذب نور خورشیدها توانایی نیز تکامل گیاه در(
. ايي رگرسـیونی نمایـه  هـا  انـد، از جملـه مـدل   هاي متفـاوت تهیـه شـده   یی با پیچیدگیها مدلمحصول، بینی عملکرد  پیش در راستاي

 گیرنـد ي محصـول را در نظـر مـی   هـا  سازي شبیهي رطوبتی، دما و نور و ها که حساسیت  به محدودیت زراعی هواشناسی ي سادهها مدل
و  Basso( بـراي اطالعـات بیشـتر بـه    . دهنـد نشـان مـی   هایی هستند که روابـط بیـوفیزیکی گیـاه بـا جزئیـات فیزیکـی را      بیشترمدل

بـه    NDVI تـوان در ابتـدا بـر روي   ي آگرومتئورولوژیک،  میها در راستاي ادغام سنجش از دور با مدل .مراجعه شود). 2013،همکاران
تـوان بـا اسـتفاده از     مـی ي رطـوبتی را  هـا  محدودیت. )2006و همکاران، Fontana( عنوان تقریبی از بیوماس یا سطح برگ تمرکز کرد

که با استفاده از  یکـی از رویکردهـاي محاسـبه بـیالن      دخالت داد) تبخیر و تعرق واقعی/ مرجع تبخیر و تعرق( ETبرآورد نسبی نسبت
عنوان تقریب قابل قبـولی  و به )1988و همکاران، Kassam،1979.( )Jensen،1968 .( )Rao و Doorenbos( محاسبه می شود آب
الزم به ذکر است که استفاده از روابط تجربی در محاسبات تـا زمـانی مجـاز    . )1999رادوف باتستا،( گیري میدانی به کار می روداندازهاز 

گیري و ثبت در فرآیند پایش در نظر گرفته شده فـراهم نشـده باشـند و ایـن وضـعیت مخـتص       هاي حاصل از اندازهاست که هنوز داده
ها و تهیه بانـک  ار اجراي سند خشکسالی است، بعد از گذشت چندین سال از پایش هدفمند پارامترها و نمایهمراحل آغازین شروع به ک

را واسنجی نمـوده و در کنـار    ها هاي اطالعات رقومی مکان محور می توان مدلها و اطالعات مورد نظر در قالب الیهاطالعات حاوي داده
 .افزود ت نتایج آنهاي پژوهشی  روز به روز بر دقت و صحها کار

ي آمـار بـرداري محصـول طـی     هـا  ي مربـوط بـه داده  ها شوند  دادهاي که  براي کالیبراسیون و اعتبار سنجی مدل واردمیي اولیهها داده
ي عملکرد محصـول  ها هاي هواشناسی و دادههاي زمانی دادهاگرچه ممکن است سري. باشند ي سنجش از دور میها مرحله پایش و داده

عملکـرد تـاریخی    .اي اسـت ي  مـاهواره هـا  داراي سري زمانی طوالنی تر باشند اما پایه آماري مبتنی بر در دسترس بودن مجموعـه داده 
از طریق آماربرداري نمونه اي از سطوح کوچک محصوالت کشـاورزي  » منطقه آماربرداري کشاورزي «محصول و سطح برداشت براي هر 

ي تولیـد وسـطح برداشـت    ها ي آماربرداري وزندهی شده و نمایهها این داده .آیدطرح متقاطع به دست می با یک) به عنوان مثال مزرعه(
عملکرد در ایـن دو مقیـاس محاسـبه    متوسط . ي زراعی اکولوژیک تهیه می شوندها و مقیاس شهرستان یا پهنه واحد آماري در دو سطح

   .آماري مزرعه ثبت خواهند شدهايمحصول در اسناد آنالین همراه با سرياین روش شناسی و کنترل خطا ي آماربرداري  .می شود
حذف ابر و سـایر اقـدامات کنتـرل کیفیـت بـراي      . شوند هاي مربوطه در مناطق کشاورزي تهیه میاي از سایتهاي ماهوارهنمایه مقادیر

مـرز   شود  و نقشـه فاده از زمین یا پوشش زمین تهیه مینقشه اراضی زراعی از نقشه است.  هاي خام مورد استفاده قرار خواهدگرفت داده
 .ي سنجش از دوري استفاده می شود ها ي نمایهها واحدهاي آمار برداري براي ماسک پیکسل

ي سـازمان هواشناسـی و وزارت نیـرو    ها ي دما و بارش روزانه  بدست آمده از ایستگاهها براي تولید عوامل پیش بینی کننده اقلیمی، داده
-شوند که معـرف واحـد  هایی انتخاب میایسنگاه)   استان(ي هواشناسی در سراسرمنطقهها در مجموع، ازکل  ایستگاه .اده می شوداستف

سـازمان هواشناسـی    ي از دسـت رفتـه توسـط   هـا  پر کـردن خـالء داده   کنترل کیفیت و .هاي آماربرداري از اراضی زراعی منطقه باشند
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بـراي    هـاي روزانـه دمـا و بـارش دوره آمـاري      سري. گیردي این سازمان صورت میها کیفیت دادهي اطمینان و کنترل ها روش براساس
  .ي آگروکلیمیایی مورد استفاده در پیش بینی عملکرد مدل استفاده می شوندها ي منتخب براي تولید نمایهها ایستگاه

مرکز تحقیقات کشاورزي  ومنابع طبیعـی گرفتـه خواهـد     پارامترهاي فیزیکی خاك مورد نیاز از بانک اطالعات خاك تهیه شده توسط  
 . شودبه منظور کمی کردن توسعه فنولوژیک محصول یک مقیاس زمانی زیست هواشناسی در نظر گرفته می. شد

 اگر یک .دشوي مختص واحد آماري براي نشان دادن میانگین آن واحد آماري استفاده میها در تمام ایستگاه ها از مقادیر میانگین نمایه 
  .همجوار استفاده می شود ي واحدها ي هواشناسی ورودي باشد،  ازایستگاهها واحد آماري فاقد داده

متغیرهاي برآورد شده و متغیرها نزدیک به زمان واقعی مشاهده شده سپس به عنوان ورودي به مدل عملکرد منتخب براي پـیش بینـی   
بـا رسـم توزیـع احتمـال تجمعـی       .گیرنـد اورزي آماربرداري مورد استفاده قرار مـی توزیع احتمالی عملکرد محصول براي هر منطقه کش

یـک نمودارتوزیـع   )  xمحـور  -برحسب کیلو گرم در هکتـار (در مقابل عملکرد محصول پیش بینی شده) محور -برحسب نسبتی ازیک (
بـدترین  (صـدك دهـم    . نشان داده شده است. دهدزیر یک نمونه از این نمودارها را نشان می شکل.  آیداحتمالی پیش بینی بوجود می

دامنـه فاصـله    .یی به صورت معیارهاي احتمالی هستندها خروجی) درصد 10بهترین (و صدك نودم ) میانه(، صدك پنجاهم )درصد 10
  .شوداحتمال عملکرد پیش بینی شده ارائه می  ٪10و بدترین   ٪10برحسب فاصله بین بهترین   ٪80اطمینان پیش بینی 

 

  
  

هاي عملکرد در ي بلند مدت در مقیاس شهرستانی بوده سپس براي ایجاد مدلها X¯   هاي بلندمدت عملکرد محصول وتمامی داده
از هر .عملکردهاي شهرستانی به طور مستقیم در مقیاس شهرستانی پیش بینی می شوند) 1معادله (مقیاس شهرستان به کار می روند

  .شود تا بهترین رویکرد پیش بینی عملکردها در مقیاس شهرستان و استان بدست آیددو روش  فوق استفاده می 
 اعتبارسنجی مدل

در انواع مختلف مطالعات ارزیابی مدل از معیارهاي کیفیت و سازگاري زیادي استفاده شده است که در اینجا به برخی از آنها اشاره مـی  
  ، ریشـه میـانگین خطـاي مربعـات    (RMSE) ، ریشه میانگین خطـاي مربعـات  (R2) ضریب تعیین براوییس و پیرسون ،از جمله. شود

در  (MEI) و شاخص کـارایی مـدل   (MAPE) ، میانگین خطاي درصد مطلق(CRM) ، ضریب جرم باقی مانده(RRMSE) نسبی
تنها از یـک یـا دو تـا از آنهـا      ها توان  براي ارزیابی مدلبا هم را نشان دهد می ها صورتی که نتایج  که بسیار همبسته بودن این شاخص

  ).2000و همکاران، Landau(داستفاده نمو
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  ايهاي نمایهنقشه سازي آنومالی -5
ي هـا  شوند،  مقایسه ارقام تولید محصول و نمایانه که ازتغییرات درون فصلی اقلیمی ناشی می»  عملکرد«براي تمرکز بیشتر بر تغییرات 

هـاي متحـرك نسـبتاً    در پنجـره ) ايآماري و ماهواره(ها هاي استاندارد شده ي نمایهآنومالی. گیردمی ماهواره اي در فضاي آنومالی انجام
اي بیشـترین  هـاي نمایـه  ي فصلی یا  فنولـوژیکی جـایی کـه آنومـالی    ها ، براي شناسایی دوره)روزه7اي با گام زمانی هفته 12و  4(کوتاه

هـا در   ترکیبات به صورت یک میانگین غیر وزنی از مقادیر تمـام نمایـه   .شوندبه میهمبستگی را با عملکردهاي بدست آمده دارد محاس
   .شود همراجع) 2015و همکاران،  Martha(براي مالحظه روابط و نحوه محاسبه به (شودمحاسبه می طول یک گام زمانی

شـود از ترکیبـات   هاي بـارانی مـی  نمایه در فصل ي نادرست درها هاي سنجش ازدوري حاوي روزهاي ابري چون باعث حضور دادهنمایه
  .اي باشدها باید فاقد خالء دادهبانک اطالعاتی مربوط به داده. گردندحذف می

 .شـوند با میانگین صفر و انحـراف اسـتاندارد یـک تبـدیل  مـی     »  z-score«ي ترکیب شده  به یک آنومالی استاندارد یا ها سپس نمایه
براي هر گـام  ترکیبـی   ) در بانک اطالعات(و انحراف استاندارد زمانی در هر پیکسل) میانگین(» نرمال«شرایط فیلدهاي  توصیف کننده 
محاسبه   y وهرسال w براي هرهفته پیکسلهر ي استاندارد در ها سپس آنومالی .تولید می شوند) بلند مدت(بر اساس دوره آماري پایه

   .مراجع شود)2015و همکاران،  Martha(به براي مالحظه روابط و نحوه محاسبه(می شوند 
یک عالمت استادارد با  و اطالعات ها بر اساس پروتوکل مدیریت داده  هرنمایه... ي ترکیبات یک ماهه، دو ماهه و سه ماهه وها آنومالی   

هم درسطح شهرسـتان و هـم   ي عملکرد محصول ها آنومالی .بعالوه یک سمبل برچسب گذاري شده در بانک اطالعاتی ذخیره می شوند
 .محاسبه می شوند) سال20مثالً (هاي اگروکولوژیک  به صورت انحرافات از یک رگرسیون خطی در طی دوره  پایه آماريدر سطح واحد

 بـه روابـط ارائـه شـده توسـط     ي ژنتیکـی در ارقـام   هـا  ي فناوري یـا پیشـرفت  ها از پیشرفتناشی  براي حذف روندهاي افزایش عملکرد(
)Martha ،مراجع شود )2015 و همکاران.  

همبستگی با تمـام   مناسب نباشد، اما به طور کلی براي افزایش ها سازي خطی عملکرد محصول ممکن است براي تمام شهرستانروند بی
 (r)اي با استفاده از ضریب همبستگی پیرسونهاي عملکرد محصول  نمایههمبستگی. ي خشکسالی مورد بررسی، به کار می رودها نمایه

ي عملکـرد در تجزیـه و   هـا  هـاي داده تعداد سال  ny = 20اند، جایی کهبدست آمده ny × ns هايکه معموال از نمونهشوند،  کمی می
یـک  . باشـند اي می منطقههاي زراعی اکولوژیک دخیل در ارزیابی ها یا پهنهتعداد شهرستان  ns ، و)1395-1375مثالً ( باشدتحلیل می

  ).2015 ،و همکاران Martha( نمایدبه صورت کیفی نتایج مشابهی را ارائه می اي اسپیرمن نیز همبستگی رتبه
نمایه مرکب یک ماهه ي استاندارد شده ها بین آنومالیروزه  7در  فواصل ها براي تجزیه و تحلیل عملکرد در سطح شهرستان، همبستگی

براي تعیین پنجره بهینه در طول فصل رشد، جایی که یک  .محاسبه خواهد شد) 3معادله (شهرستان  ي عملکردها آنومالیو ) 2معادله (
نمایه بیشترین میزان پیش بینی شده عملکرد را  دارد، یک فضاي همبستگی دو بعدي بین محصول و منطقه براي هر شاخص محاسـبه  

شـوند در نمـودار دو   هاي عملکرد میانگین گیري میره متغیر قبل از همبستگی با آنومالیماهه  روي یک پنج 1ترکیبات نمایه  شود،می
. باشـد نشان دهنده طول پنجره مـی  Y و محور ،نشان دهنده است تاریخ پایان پنجره نمایه میانگین گیري x ، محورها بعدي این تحلیل

ماهـه بـراي بررسـی چگـونگی      3ي خشکسالی ترکیب ها ه از نمایهروزه با استفاد 7ي عملکرد در سطح دهستان در فواصل ها همبستگی
 .  تغییر تاریخ و اندازه حداکثر میزان همبستگی فضایی  در سراسر دهستان محاسبه می شود

  
  ي شهرستانی و استانیها پیش بینی عملکرد در مقیاس

هایی داراي براي آن. عملکرد شهرستان خواهد بودهایی که تنها یک واحد گزارش دهنده دارند، واحد تجزیه و تحلیل  براي شهرستان
 کننده بینی بندي پیش روش جمع و بندي عملکرد محصولوش جمعرچندین واحد گزارش دهنده دارند عملکرد شهرستان با دو 

  .شود همراجع). 2015و همکاران،  Martha( به روابط ارائه شده توسط( شد دنبینی خواه پیش
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  :بحث و نتیجه گیري
برقراري ارتبـاط   دنبالبهما باید در ارزیابی ریسک خشکسالی آید بنابراین ها یکی از عوامل شکست محصول به شمار میوقوع خشکسالی

در . این ارزیابی هم بر حسب محصول و هم بر حسـب منطقـه صـورت خواهـد گرفـت     . ها و کاهش محصول باشیمبین وقوع خشکسالی
اي منفـرد و  از آنجـا کـه نمایـه   . باشیمهایی است که نماینگر وقوع خشکسالی و اثر آن بر کاهش محصول میارزیابی ریسک نیاز به نمایه

 ازرا  یخشکسـال  که اطالعات در ارزیابی ریسک خشکسالی باید بدنبال رویکردي بود که درآن  نداردقابل کاربرد در تمام مناطق وجود 
-براي نمایـه  این کارایی. هاي مختلف مورد ارزیابی قرار گیرداست که ابتدا کارایی نمایه ذا ضروريل ،کرد هم ادغام در نمایهچند منبع و 
هـاي  و در نهایـت نمایـه  . گیردپذیري مورد ارزیابی قرار میو هم آسیب )شدت، مدت وفراوانی وقوع(بیان خطرهم از لحاظ  هاي مختلفی

هـا بـه مـا در    هـا و خـود نمایـه   ریخی مربوط به پرامترهاي مورد نیاز نمایـه هاي تاانجام بررسی داده. شوندمنتخب در مدلسازي وارد می
بـا پـایش   در ادامـه   .ها و اطالعات مورد نیاز ریسـک خشکسـالی باشـد   تواند راهنماي پایش دادهکند و این میها کمک میانتخاب نمایه

تعیـین راهبردهـاي الگـوي کشـت،     (ک خشکسـالی  هاي آمادگی مبتنی بر ریسـ می توان به برنامه يمنطقه ا یشده خشکسال يدلسازم
باشـد  از آنجا که شکست محصول صرفاً ناشی از خشکسالی نمـی  .با توجه به ریسک محاسبه شده اقدام کرد) هاي بیمه و خساراتبرنامه

ازجمله وقوع .هنددهاي آماري و سنجش از دوري با عملکرد محصول را تحت تاثیر قرار میعوامل متعددي تفسیر ساده همبستگی نمایه
هـاي آفـات و   هاي تهیه شـده بـراي خشکسـالی در مـدل    این امر باعث ضرورت ادغام مدل .هاي تولیدها و کاربرد فناوريآفات و بیماري

 هاي تهیه شده نکته بسیار مهمی استهاي مدلهاي خارج از بحث خشکسالی و ارتباط آنها با خروجیتوجه به حوزه. شودها میبیماري
   .که همواره در مدیریت خشکسالی بایستی مد نظر قرار گیرد
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