
 

 

 اتاثرات تغییر اقلیم ي خشکسالی بر اوجیرستان دیم استهباو
 3ته مىًچهری ، ريییه2، محمد مهدی قاسمی*1رهبر غالمرضا

 gholamreza.rahbar@gmail.com* ًَيسٌذُ هسئَل: 

 كلیدی واژه های  چکیده

ّبي سشصهيي هب ثِ ّذس  هيليبسد هتش هٌؼت سيالة سٍدخبًِ 50سبالًِ اكضٍى ثش 

گشدد. ايي دس  سٍد ٍ صيبى هبلي ٍ تللبت ًبضي اص آى ثِ هيليبسدّب ٍ دّْب ًلش ثبلؾ هي هي

دسغذ پٌِْ سشصهيي هب ثب ًوجَد آة سٍثشٍ است. هشدهبى  90است ًِ ًضديي ثِ حبلي 

هٌبعن خطي ٍ ًيوِ خطي ثِ هٌظَس تبهيي آة هَسد ًيبص خَد ثشاي هػبسف 

ّب استلبدُ ًٌٌذ.  ًطبٍسصي، ضشة ٍ خبًگي هزجَس ّستٌذ اص آة حبغل اص ثبسش

ثبؿي احش هٌلي گزاضتِ ٍ سبلي ثش سٍي  توبم هحػَالت صساػي ٍ  تـييشات اهلين ٍ خطي

، اص آًزب ًِ اداهِ حيبت اًزيشستبى دين استْجبى هستويوب ثِ ًضٍالت رَي ٍاثستِ است

ّبي اًزيش  اًذ. پيبهذّبي تـييش اهلين دس ثبؽ ّبي اخيش هتحول ضذُ ثيطتشيي غذهِ سا دس سبل

ّب، ًبّص ضذيذ  صٍد ٌّگبم ثشٍ  دين، ًبّص ًيليت ٍ ًويت هحػَل، سيضش

، ٍ دس ًتيزِ ًبّص تَليذ هيَُ دس سبل آيٌذُ، تشًيذگي پَست تٌِ ٍ ضبخِ، گلذّي

صساػت سيالثي، روغ آٍسي ّشصآة ثب ثبضذ.  ّب هي ّبي آكبت ٍ ثيوبسي اكضايص خسبست

دس اًزيشستبى دين استْجبًبت ًوًَِ ضٌل( ّبي ّاللي )سبهبًِ ثٌبي سغَح آثگيش ًَچي

ّبي سٌتي روغ  سٍشي ٍ ًوًَِ ّبيي اص ثبسص اص ّوبٌّگي ثب عجيؼت خطي ٍ خط اي

ثب تَرِ ثِ استبى كبسع است. دس ّبي كػلي  ٍسي اص سيالة آٍسي آة ٍ سٍش ّبي ثْشُ

 85ثبضذ ٍ هؼيطت  ايٌٌِ هحػَل اًزيش دس استْجبى يي هحػَل هْن ٍ استشاتظيي هي

خطٌي  دسغذ اص هشدم ثِ عَس هستوين ٍ ؿيش هستوين ثِ ايي هحػَل ٍاثستِ است، ثٌبثشايي

هوبلِ حبضش ثِ است.ٍ تـييش اهلين چْشُ ًبخَضبيٌذ ثيٌبسي ٍ يبع ثش هٌغوِ سبيِ اكٌٌذُ

ػَاهل ٍ ػلل ثِ هخبعشُ اكتبدى ثضسگتشيي اًزيشستبى دين رْبى ٍ ّوچٌيي خطي ضذى 

  دسيبچِ عطي ٍ ثختگبى خَاّذ پشداخت.

 

، عطي ٍ سغَح آثگيشّبي  سبهبًِ 

تـييش ثختگبى، اًزيش، 

 استْجبى خطٌسبلي،اهلين،
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 مقدمه

سبلي ثِ  اص هيبى ثاليبي عجيؼي تـييش اهلين ٍ خطي

ػلت گستشدگي ثيطتش، دس ثشگيشًذُ روؼيت ثيطتش  ٍ دٍسُ 

تذاٍم آى اص اّويت ثيطتشي ثشخَسداس است. هشاس گشكتي 

ايشاى ثش ًوشثٌذ خطٌي، حٌبيت اص ًوي ًضٍالت رَي ٍ  

ثبضذ. ثٌبثشايي ثبيست ايي ٍاهؼيت  تجخيش ٍ تؼشم صيبد هي

چيضي ًِ  ا ثشاي سشصهيٌوبى سا ثپزيشين. ٍلي آىخطٌي س

اكضايذ سَء  ثيص اص ّشچيض ثش هطٌالت ايي هٌبعن هي

سٍيِ اص  ّبي صيشصهيٌي ٍ ثشداضت ثي هذيشيت هٌبثغ آة

 ثبضذ.  ّبي كسيلي هي آة

هشدهبى هٌبعن خطي ٍ ًيوِ خطي ثِ هٌظَس 

تبهيي آة هَسد ًيبص خَد ثشاي هػبسف ًطبٍسصي، ضشة ٍ 

ّب استلبدُ  زجَس ّستٌذ اص آة حبغل اص ثبسشخبًگي ه

ًٌٌذ. هشدهبى َّضوٌذ هٌبعن خطي ٍ ًيوِ خطي اص 

سبليبى دساص خَد سا ثب ايي هحيظ سخت ٍ خطي سبصگبس 

اًذ. دس ايي هٌبعن تٌْب هٌجغ آة هبثل دستشع ثشاي  ًشدُ

ثبضذ. هشدهبى  ّبي هَهتي هي ّب ٍ رشيبى آثيبسي، سيالة

ثِ هٌظَس تبهيي آة هَسد ًيبص  هٌبعن خطي ٍ ًيوِ خطي

خَد ثشاي هػبسف ًطبٍسصي، ضشة ٍ خبًگي هزجَس 

ّب استلبدُ ًٌٌذ. هشدهبى  ّستٌذ اص آة حبغل اص ثبسش

َّضوٌذ هٌبعن خطي ٍ ًيوِ خطي اص سبليبى دساص خَد سا 

اًذ. دس ايي هٌبعن  ثب ايي هحيظ سخت ٍ خطي سبصگبس ًشدُ

ّب ٍ  ي، سيالةتٌْب هٌجغ آة هبثل دستشع ثشاي آثيبس

 ثبضذ.  ّبي هَهتي هي رشيبى

ٍرَد ضشايظ آة ٍ َّايي، خبى، اهلين هتٌَع 

ّضاس ٌّتبس  100سجت گشديذُ ًِ دس استبى كبسع ثبلؾ ثش 

ًَش ٍ ثب تزشثِ دس اًخش  ًبساى سخت ثبؽ دين تَسظ دين

ًوبط استبى كبسع ٍ ػوذتب دس هٌبعن ًَّستبًي ٍ 

سيض، داساة، رْشم،  ت، ًيّبي استْجبًب الؼجَس ضْشستبى غؼت

ًبصسٍى، كيشٍصآثبد، ضيشاص، هوسٌي، اهليذ، سپيذاى، ثَاًبت اص 

استبى كبسع اص ًظش سغح  هذين تب ثِ حبل احذاث گشدد.

صيشًطت ٍ هيضاى تَليذ اًزيش، ثبدام ٍ اًگَس دين هوبم اٍل سا 

دس سغح ًطَس داسد ٍ اص ًظش تَليذ اًزيش دين هوبم اٍل سا 

 اسد. دس سغح رْبى د

اًزيش يٌي اص هْوتشيي هحػَالت ثبؿي دس هٌبعن 

ّبي كبسع،  ثبضذ. استبى خطي ٍ ًيوِ خطي رْبى هي

هشًضي، سوٌبى، ًشهبًطبّبى، اغلْبى ٍ يضد اص هْوتشيي 

ثبضذ. ثيطتشيي اًزيش ايشاى دس   ّبي اًزيشخيض ايشاى هي استبى

ضَد ٍ ايي هٌغوِ  استبى كبسع ٍ ضْشستبى استْجبى تَليذ هي

ٍ   ًوبيذ )رَاًوشد دسغذ اًزيش خطي ايشاى سا تَليذ هي 90

 (. 2008هحوَدي، 

سبلي ثش سٍي  توبم  تـييشات اهلين ٍ خطي

هحػَالت صساػي ٍ ثبؿي احش هٌلي گزاضتِ ٍ اص آًزب ًِ 

اداهِ حيبت اًزيشستبى دين استْجبى هستويوب ثِ ًضٍالت رَي 

اخيش هتحول ّبي  ، ثيطتشيي غذهِ سا دس سبلٍاثستِ است

ّبي اًزيش دين، ًبّص  اًذ. پيبهذّبي تـييش اهلين دس ثبؽ ضذُ

ّب،  صٍد ٌّگبم ثشٍ  ًيليت ٍ ًويت هحػَل، سيضش

ًبّص ضذيذ گلذّي، ٍ دس ًتيزِ ًبّص تَليذ هيَُ دس سبل 

ّبي  آيٌذُ، تشًيذگي پَست تٌِ ٍ ضبخِ، اكضايص خسبست

حػَل اًزيش ثبضذ. ثب تَرِ ثِ ايٌٌِ ه ّب هي آكبت ٍ ثيوبسي

ثبضذ ٍ  دس استْجبى يي هحػَل هْن ٍ استشاتظيي هي

دسغذ اص هشدم ثِ عَس هستوين ٍ ؿيش هستوين ثِ  85هؼيطت 

ايي هحػَل ٍاثستِ است، ثٌبثشايي خطٌي ٍ تـييش اهلين 

ٍرَد آٍسدُ ٍ چْشُ  چْشُ ًبخَضبيٌذي سا دس هٌغوِ ثِ

دس  ًبخَضبيٌذ ثيٌبسي ٍ يبع ثش هٌغوِ سبيِ اكٌٌذُ است.

ايي هوبلِ ثِ ػَاهل ٍ ػلل ثِ هخبعشُ اكتبدى ثضسگتشيي 

اًزيشستبى دين رْبى ٍ ّوچٌيي خطي ضذى دسيبچِ عطي 

 ٍ ثختگبى خَاّين پشداخت.



داوشگاي آزاد  6991بٍمه 21َ22، ششمیه ٌمایش ملی ساماوً ٌای سطُح آبگیر باران
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9 

 ها مواد و روش

  باناتهانجیرستان دیم است

 175دس رٌَة ضشهي ضيشاص ٍ ثِ كبغلِ  استْجبى

ّبي كسب، ًيشيض،  ب ضْشستبىًيلَهتشي اص آى هشاس گشكتِ ٍ ث

داساة، ضيشاص هزبٍس است. استلبع هشًض ضْشستبى اص 

هتش، ٍ ًوتشيي استلبع هٌغوِ دس حبضيِ  1767سغح دسيب 

هتش ٍ ثلٌذتشيي ًوغِ، استلبػبت  1500دسيبچِ ثختگبى 

ثبضذ. ضْشستبى دس ػشؼ  هتش هي 3202خشهٌٌَة ثب 

َل ضشهي دهيوِ اص خظ استَا ٍ ع 15دسرِ ٍ  29ضوبلي 

. هسبحت (1)ضٌل  دهيوِ ٍاهغ است 15دسرِ ٍ  54

ًيلَهتش هشثغ ٍ داساي دٍ ثخص ٍ سِ  2882ضْشستبى 

حسيٌي ٍ ّوٌبساى، ) ،دّستبى )سًٍيض، خيش ٍ ايذ( است

1395) . 

 

انجیرستان دیم در : موقعیت استهبان و 1شکل  

 (1931استان فارس)حسینی و همکاران، 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثِ رْت اختالف استلبع داساي آة ٍ َّاي استهببن 

هتـيش ٍ دس هزوَع هؼتذل ٍ خطي ثَدُ ٍ دهبي آى دس 

ٍ دس صهستبى ثِ دسرِ سبًتيگشاد   41 تبثستبى حذاًخش ثِ 

هي سسذ. حذاهل ثبسًذگي عي دسرِ سبًتيگشاد   -7

هيلي  740هيلي هتش ٍ حذاًخش آى  200ثيست سبل گزضتِ 

هيلي هتش دس  350ليذ حذٍد هتش ثَدُ ٍ هتَسظ ثبسًذگي ه

 سبل است. 

اهتػبد ػوذُ هٌبعن اًزيشخيض استبى كبسع ٍ دس ساع آى 

ضْش استْجبى ثِ عَس هستوين ٍ ؿيش هستوين ٍاثستِ ثِ اًزيش 

 80است. دس ضْش استْجبى هحل اهشاس هؼبش ثيص اص 

داسي، ًبسگشي، تزبست،  دسغذ اّبلي اص عشين ثبؽ

)هػجبح ٍ  گشدد هيي هيغبدسات ٍ حول ٍ ًول اًزيش تب

 .(1384ّوٌبساى، 

تالش هشدم سخت ًَش ٍ هبًغ استْجبى ٍ سبيش هٌبعن 

اًزيشخيض استبى، استؼذاد ثبلوَُ ٍ ثبللؼل ٍ سبصگبسي ثب 

ضشايظ آة ٍ َّايي ايي استبى سا ثب سغح صيشًطت 

ّضاس تي )دس  40ّضاس ٌّتبس ٍ تَليذي حذٍد  44هشيت 

ضشايظ هغلَة( اًزيش خطي ٍ ثضسگتشيي تَليذًٌٌذُ 

 اًزيش خطي رْبى هؼشكي ًوَدُ است.

استبى كبسع اص ًظش سغح صيشًطت ٍ هيضاى هحػَل 

اًزيش دين ستجِ اٍل سا دس ًطَس ٍ رْبى سا ثخَد 

ًِ دس ايي استبى ضْشستبى استْجبى  ،اختػبظ دادُ است

 .َليذ سا داسا استثيطتشيي سغح صيش ًطت ٍ هيضاى ت

 45712سغح ًل اساضي آثي ٍ دين ضْشستبى استْجبى 

ّب  ٌّتبس ثِ ثبؽ 28575ٌّتبس ثَدُ ًِ اص ايي هوذاس 

دسغذ  5/62اختػبظ دادُ ضذُ است يب ثِ ػجبست ديگش 

ثبضذ.  ّبي آثي ٍ دين هي غَست ثبؽِ اساضي ضْشستبى ث

 1875ّبي آثي  ًِ اص ايي هوذاس سغح صيش ًطت ثبؽ

دسغذ(  4/93ٌّتبس ) 26700دسغذ( ٍ دين  6/6ٌّتبس )
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دسغذ آى سا ثبؽ ّبي  9/74ثبضذ ًِ اص ايي هيضاى  هي

 . (2(، )ضٌل 1391)حجيجي،  دّذاًزيش دين تطٌيل هي

 

 دیم استهبان: اوجیرستان 2شکل            

 

ثبضذ. دسآهذ ثيص اص هْوتشيي هحػَل استْجبى اًزيش هي

دسغذ اّبلي ايي هٌغوِ هستوين يب ؿيشهستوين ٍاثستِ ثِ  85

اًزيش است. دسخت اًزيش سبصگبسي خَد سا ثب هحيظ عي 

سبليبى دساص ثِ احجبت سسبًيذُ ٍ خطٌسبلي ّبي هذاٍم سا 

بهي هبًذُ ػليشؿن خسبست صيبد تحول ًوَدُ ٍ پبثشرب ث

ّضاس  20است. سغح صيش ًطت ايي هحػَل حذٍد 

 16000ثبضذ ًِ حذٍد ٌّتبس ٍ هؼبدل دٍ هيليَى اغلِ هي

ٌّتبس دس ايذ، خيش ٍ  4000ٌّتبس آى دس هحذٍدٓ ضْش ٍ 

 . سًٍيض ٍاهغ است

 400هيضاى هحػَل اًزيش دس يي سبل پشثبساى ثب حذاهل 

اسديجْطت(  هتش ثبسًذگي ٍ پشاًٌذگي خَة )آرس تبهيلي

ّضاس تي ثشآٍسد هي گشدد ًِ ثِ ثيطتش  15-20حذٍد 

ضْشّبي ايشاى ٍ هوذاسي ثِ خبسد اص ًطَس غبدس هي 

 ضَد. 

 ايي اص هشثغ ًيلَهتش 230 حذٍد ػشغِ دس

 پبيِ هذهت ثشخي ًِ دين اًزيش اغلِ هيليَى2اساضي

 آة .است ضذُ ًطت سسذ هي سبل 400 ثِ آى ّبي

 ثِ سيل ٍ ثبساى آٍسي روغ ثب دسختبى ايي ًيبص هَسد

 (.1393گشدد )سّجش،  هي تبهيي صيش سٌتي سٍش 4

 ٍسؼت ثِ ًَچي آثخيضّبيي اص آة آٍسي روغ -1

 سَي ثِ آة ّذايت هشثغ(، هتش 100 هتلبٍت )هيبًگيي

تب  5/0پٌْبي هتش، 3 تب 2 دساصاي ثِ آثشاِّ  ًَچي 2

 هيبًِ  دس ًِ دسختي عشف ثِ آة اًتوبل ٍ هتش 8/0

 ضذُ ًبضتِ هتش، 3 هتَسظ هغش ثِ گشد آثگيشي ي

 است.

 ثٌبي ثب آة آٍسي روغ پي دس پي ّبي ًَاس ايزبد -2

 ثِ آة اًتوبل ٍ ّوَاس اساضي دس ثلٌذ ًسجتبً ّبي پطتِ

 هغش ثِ گشد آثگيشي ي هيبًِ دس ًِ عشف دسختي

 .است ضذُ ًبضتِ هتش، 3هتَسظ 

 استوشاس هٌظَس ثِ ضيجذاس اساضي ثٌذي سٌَ - 3

 ّشصآة اص ثْيٌِ استلبدُ ٍ خبى حلظ ًْبل، هغلَة

 اًتوبل ٍ ًَچي سغَح اص آة روغ آٍسي سغحي،

 ثِ گشد آثگيشي ي هيبًِ دس ًِ دسختي عشف ثِ آة

 .ضذُ است ًبضتِ هتش، 3 هتَسظ هغش

 احذاث ثب ًَچي ّبي آثشاِّ اص آة اًحشاف -4

 ٍ آثشاِّ عَل هختلق ًوبط دس سبدُ آثگيش ّبي دّبًِ

 تشاص خظ سٍي ًِ دسختبًي ثِ سَي آة اًتوبل

 .داسًذ استجبط يٌذيگش ثب آًْب آثگيش ٍ ضذُ ًبضتِ

 ٍسؼت ثب استْجبى ضْشي حَضِ سبالًِ سيالة حزن

هيليوتش هؼبدل  272ًيلَهتش هشثغ ٍ ثب هتَسظ 91/241

 احتسبة ثب .گشدد هي ثشآٍسد هٌؼت هتش 11/3948213

 اص هشثغ ًيلَهتش 50 دس اًزيش دسخت اغلِ ّضاس 500

 هشثغ هتش 100 حذٍد آثگيشي يي ّش ًِ اساضي ايي

 هي ًوبيذ، ًگْذاسي ًبهل عَس ثِ سا آة ٍ داضتِ

 سيالة حزن ( اص20هٌؼت )% هتش 816050 هؼبدل

 سٍص 7 هذت دس 1365 سخذاد دس .ضَد هي ًبستِ
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است. ثب  ثبسيذُ ًبحيِ ايي دس ثبسًذگي هتش هيلي 560

دسغذ ثبسش(  23ّشص آة) هيليوتش  8/128احتسبة 

 ثشآٍسد هٌؼت هتش هيليَى 18حذٍد  سيالة حزن

 هتش هيليَى 3 حذٍد ثبساى آثگيش سغَح ًِ ضذُ

 است آى ثيبًگش ّب دادُ .استًشدُ هْبس سا آى هٌؼت

 ًوي ثِ سبالًِ سيالة دسغذ 67/20 حذٍد ًِ

 ًِ ايي تشتيت ثِ استضذُ هْبس ًَچي آثگيش سغَح

 اص ثلٌِ يبكتِ، ًبّص سيل اص تَرْي هبثل غذ دس تٌْب

ًيض  اًزيش تي 5000 حذٍد تَليذ ثشاي آة سٍاى

 سيل، خسبست ًبّص ايي ثش ػالٍُ است. استلبدُ ضذُ

 اص اضتـبل آثخَاى، هػٌَػي تـزيِ خبى، حلظ

 ايي دس آثخيض هذيشيت ضيَُ ايي هضايبي اسصضوٌذ

 .(1393)سّجش ٍ ّوٌبساى،  ثبضذهي حَضِ

 

 ريش کار

آٍسي  ّبي اًزيش دين ٍ روغ حضَس دس هٌغوِ ٍ ثبؽثب 

  ًبهِ داساى  ًسجت ثِ تٌويل پشسص اعالػبت اص هذيشاى، ثبؽ

سبلي سا ًوجَد ثبسش  دس ايي ثبسُ اهذام گشديذ. اگش خطي

اي ثلٌذ هذت، ثِ ًحَي ًِ ثبػج ًوجَد سعَثت  دس دٍسُ

ّبي ربسي گشدد، ثذاًين، هوذاس  خبى ٍ سجت ًبّص آة

سبلي ثب تَرِ ثِ ضشايظ هٌبًي ٍ صهبًي  طيآستبًِ خ

آٍسي اعالػبت  ّوچٌيي ثب استلبدُ اص روغ ثبضذ. هتلبٍت هي

ّبي ًطبٍسصي ٍ  ٍ ثبصديذّبي هيذاًي احشات كؼبليت

هذيشيتي ثش تـييشات دسيبچِ عطت ٍ ثختگبى ٍ ّوچٌيي 

ٍرَد اهذُ دس ايي دسيبچِ ثش حيبت ٍ  احشات ٍ تـييشات ثِ

 يي اًزيشستبى دين دًيب ثشسسي گشديذ.هبًي ثضسگتش صًذُ

 وتایج 

ّبي آثي ايشاى هشًضي  تشيي پٌِْ ثختگبى، يٌي اص ثضسٍ

ّبي حجبت  اًَلَطيٌي ٍ  تشيي هؤللِ اص رولِ هْن ًِاست 

تؼذيل اهليوي دس ضشم كبسع ٍ ؿشة ًشهبى ثِ ضوبس 

سٍد. ثختگبى اگش اص دست ثشٍد، يؼٌي ٍسؼت  هي

ّبي خطي ًطَس اص ربصهَسيبى تب عطي  اهلين صيست

 تؼذادثختگبى اگش احيبء ًطَد، ثش  .گستشش يبكتِ است

ّبي تَليذ گشد ٍ  چطوِ ّبي ثحشاًي كشسبيص ثبدي ٍ ًبًَى

ي ًيليت سالهتي هشدم ٍ  ّبي ًبٌّذُ ثش ضوبس ضٌبسِ ،خبى

ّبيي ًِ ثشاي ّويطِ اص اًسبى  ثش ضوبس سٍستبّب ٍ آثبدثَم

ٍ ثختگبى اگش اص دست . گشدد تْي خَاٌّذ ضذ، اكضٍدُ هي

ثشٍد، يؼٌي: ثبيذ خَد سا ثشاي ثذسٍد اثذي ثب ثضسگتشيي 

ْجبى آهبدُ ًشد ٍ ايي يؼٌي: اًزيشستبى دين رْبى دس است

ي  هيليبسد تَهبًي دسآهذ سبالًِ 60ًبّص دست ًن 

اًٌَى ّن سٍصگبس  ًطبٍسصاًي ًِ ّن ،ًطبٍسصاى هٌغوِ

هتبسلبًِ آهبس ٍ اعالػبت دهيوي اص  .چٌذاى هسبػذي ًذاسًذ

اًزيشستبى دين ٍرَد ًذاسد، ثؼالٍُ تحويوبت دس ايي صهيٌِ 

ِ ثبصديذّب ٍ گلتگَّبي هحلي ثبضذ. ثٌبثشايي ث ثسيبس ًن هي

 سٍي آٍسدُ ضذُ است.

ّبيي ًِ تٌويل  ًبهِ ثش اسبع ثبصديذّبي هحلي ٍ پشسص

سبلي ثش سٍي اًزيشستبى دين  گشديذُ است، احشات خطي

 گشدد. ثٌذي هي استْجبت ثِ غَست صيش توسين

ٌّتبس ثب ثحشاى ضذيذ خطٌسبلي  2000تب  1500حذٍد  -1

دس آًْب ثِ غَست ًبهل   هَارِ ّستٌذ ًِ سيضش ثشٍ

ّب دس حبل سيضش ّستٌذ. عَل  هطبّذُ ضذُ ٍ يب ثشٍ

هتش سبًتي 5ّب حذٍد  هتش ٍ سشضبخِسبًتي 3ّب حذٍد  ثشٍ

 هي ثبضذ.

دسغذي هحػَل  80ٌّتبس ثب ًبّص  5000تب  4000 -2

 ثبضذ.  هتش  هيسبًتي 8-5ّب  اًذ ًِ ًِ عَل ضبخِ هَارِ ضذُ

ثب تٌص هتَسظ، ثحشاى ّبيي  ٌّتبس ثبؽ 12000 -3

سبلي هتَسظ ٍ ثب سَختگي ًن ثشٍ است. سضذ  خطي

 سبًتيوتش ٍ ًيليت هحػَل ًبّص ًيبكتِ است. 9ّب  سشضبخِ

 ٌّتبس  ثذٍى ثحشاى خطٌي 1000 -4
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ٌّتبس خطٌي سا ثِ خَثي تحول ًشدُ ٍ داساي  2000 -5

پَضص خَثي هي ثبضٌذ، ًِ ثِ آثيبسي ًوٌي ّن ًيبص 

 ًذاسًذ.

اًذ غذهِ  ّبي رٌَثي ًبضتِ ضذُ دسختبًي ًِ دس  ضيت

اًذ ٍ  ثيطتشي ثِ ػلت تطؼطغ ثيطتش ًَس خَسضيذ ديذُ

اًذ، آكتبة  دسختبًي ًِ ثب سيضش ًبهل ثشٍ هَارِ گطتِ

 ثبضذ.  سَختگي تٌِ دس آًْب هطَْد هي

ّب ٍ ضذت آًْب سا ثِ غَست ًوي ٍ ًيلي ثش  سبلي خطي

 ت.ثشسسي گشديذُ اس 1اسبع رذٍل 

 

 شدت خشکسالی بر اساس کمی ي کیفی -1جديل 

تَغيق سخذاد 

 خطٌسبلي

ثٌذي  عجوِ

دسغذي اص ثبسش 

 هيبًگيي

ثٌذي تَصيغ  عجوِ

 استبًذاسد

سبلي  خطي

 ضؼيق

 0تب  -1 دسغذ 80تب  70

سبلي  خطي

 هتَسظ

 -1تب  -2 دسغذ 70تب  55 

 -2تب  -3 دسغذ55تب  40 ًسجتب ضذيذ

 -3 ًَچٌتش اص <دسغذ 60 ضذيذ

 

هغبلؼبت هيذاًي ٍ ًتبيذ تحويوبت حسيٌي ٍ ّوٌبساى 

دسغذ دسختبى اًزيش آسيت  36دّذ ًِ  ( ًطبى هي1395)

ديذُ اص خطٌسبلي ٍ تذٍام آى ٍ ّوچٌيي اكضايص دهب دس 

 ثبضذ.  ّبي تبثستبى هي ثشخي اص هبُ

ّبي هٌبثغ  دٍ ػبهل تـييش ًبسثشي اساضي ٍ تزبٍص ثِ ػشغِ

ّبي اًزيش ٍ ًيض آثيبسي  ثبؽعجيؼي ثشاي گستشش 

تشيي ػَاهل اًسبًي  ّبي دين هٌغوِ، دس ضوبس هْن اًزيشستبى

 .دٌّذ ضًَذ ًِ اربصُ احيبء ثختگبى سا ًوي هحسَة هي

ٍرَد تؼذاد كشاٍاًي چبُ ٍ هَتَسپوپ ؿيش هزبص ًِ تؼذاد 

حلوِ ّن  1600ّب كوظ دس اعشاف سٍستبي خبًِ ًت اص  آى

تشيي ػَاهلي است ًِ  ص هْنخَد يٌي ا ،است گزس ًشدُ

ّبي آة ضيشيي دس حبضيِ رٌَثي ثختگبى  سجت ضذُ تب سلشُ

ًبهالً تخليِ ضذُ ٍ آة ضَس ربي آى سا ثگيشد، چشا ًِ 

هتش سغح آة صيشصهيٌي دس عَل چٌذ سبل اخيش  40حذٍد 

ثٌبثشايي، آضٌبس است ًِ حتي اگش آة . ًبّص يبكتِ است

ثِ سشػت ثشاي رجشاى دٍثبسُ ثِ سغح ثستش ثختگبى ثشسذ، 

اي ًِ پيَستِ ثِ  تشاص هٌلي دضت، ًبپذيذ خَاّذ ضذ، هَاصًِ

 .ضشس حيبت ثختگبى دس حبل ضتبة گشكتي است

ّبي ًش ٍ سيًَذ  سًٍذ سذسبصي دس ثبالدست سٍدخبًِ

ّن الجتِ ًوطي  (سيًَذ )سذّبي دسٍدصى، هالغذسا ٍ

اًذ، ّوچٌيي،  اًٌبسًبپزيش دس تطذيذ هشٍ ثختگبى داضتِ

تأحيش داًست، اهب  ّبي آسوبًي سا ّن ًجبيذ ثي ًبّص سيضش

تشيي دليل هشٍ ثختگبى، ّوبًب تأًيذ ثش  ضي هْن ذٍى ث

ًطبٍسصي ًبپبيذاس ٍ گستشش اساضي صيش ًطت دس اعشاف 

دُ عطي ٍ ًن ربى ايي دسيبچِ اص دضت ًشثبل ٍ آثب

 .گشكتِ تب ًيشيض ٍ استْجبى ثَدُ است

اي ًِ هشاس است ثشاي تَسؼِ ٍ ًبضت ثيطتش  احذاث ربدُ

اًزيش ٍ تؼييي تسْيالت الصم ثشاي ًبضت ايي دسختبى، 

اهذاهي ًِ ثب تَرِ ثِ ًبّص هحسَع تَاى ّيذسٍلَطيٌي 

ٍ ظشكيت گشهبيي ٍيظُ هٌغوِ، آضٌبس است ًِ رَاة 

ضَد ثشاي ًبّص ثبص ّن ثيطتش  اي هي تٌْب ثْبًِ ًخَاّذ داد ٍ

دسختبى هَرَد دس هٌغوِ، اكضايص ثشٌّگي صهيي، تطذيذ 

كشسبيص آثي، اص ثيي سكتي صيستگبُ حيبت ٍحص ٍ تجذيل 

http://mohammaddarvish.com/desert/archives/3848
http://mohammaddarvish.com/desert/archives/3848
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آى ثِ ٍيالّبيي ًِ ػوالً دس دساص هذت داٍعلجي ّن ثشاي 

يؼٌي ّوبى سشًَضت  ،سًٌَت دس آًْب يبكت ًخَاّذ ضذ

حت دس كشاؿت دس اعشاف ضيشاص ثِ تلخي ًِ عشح كال

، ًيض يٌي ديگش اص ػَاهلي است ًِ حيبت اسهـبى آٍسد

اًزيشستبى دين استْجبى سا ثب هخبعشُ رذي سٍثشٍ سبختِ 

 است.

يٌي اص ساٌّبسّبي ًزبت آى اص ٍضؼيت كؼلي تخػيع 

حن آثِ صيست هحيغي تؼييي ضذُ ثِ غَست هستوش اص 

حَصُ ٍ سبهبًذّي دسيبچِ پطت سذّبي احذاحي دس ايي 

هتبسلبًِ ثِ ػلت ػذم تخػيع  هٌغوِ است . ًطبٍسصي دس

حوبثِ ٍاهؼي ثختگبى ضبّذ ٍاسد ضذى خسبست رذي ثِ ايي 

صيست ثَم حيبتي دس ايي هٌغوِ ّستين ٍ الصم است توبم 

ثِ خػَظ سبصهبى آة استبى كبسع ثِ تٌليق  ،ّبسبصهبى

هبًًَي خَد دس ايي هَسد اهذام ًوبيذ تب ثيطتش اص ايي ضبّذ اص 

ثيي سكتي ايي صيستگبُ ٍ تْذيذات رذي هتبحش اص خطي 

  .ضذى آى ًجبضين
 گیری بحث ي وتیجه

ّبي ايشاى دس استبى كبسع ثَد ًِ  دسيبچِ ثختگبى اص دسيبچِ

است. ايي دسيبچِ صيستگبُ  ّن اًٌَى ًبهال خطي ضذُ

ّبي سيجشي ثِ صهستبًِ پشًذگبًي است ًِ اص سٍسيِ ٍ دضت

ًشدًذ )هبًٌذ كالهيٌگَ، دسًب ٍ ًجَتش  ايشاى هْبرشت هي

دسيبيي، آة چيلي ٍ هشؿبثي، ؿبص ٍ...( ًِ ّوگي دس حلظ 

 اي داضتٌذ. اًَسيستن ٍ هحيظ صيست ًوص ثسيبس اسصًذُ

ضذ ٍ، ثِ  سعَثت َّا هيدسيبچِ ثختگبى، ثبػج اكضايص 

سيض، سعَثت  ّبي پيشاهَى ًي ػلت ثلٌذ ثَدى استلبع ًَُ

حبغلِ دس َّاي ّوبى هٌغوِ ثبهي هبًذُ ٍ ثبػج حوشدّي 

گشديذ ًِ  ّب هي دسختبى اًزيش، ثبدام، اًگَس ٍ صيتَى دس ًَُ

تبالة  ّب ًبهيذ. تَاى ثِ ًَػي آى سا آثيبسي هػٌَػي ًَُ هي

تشيي هشًض تٌَع صيستي دس ًطَس  ثختگبى دس صهبًي ثضسٍ

داليل هختللي ًِ رًش  سكت ٍلي اهشٍصُ ايي ثِ ثِ ضوبس هي

ّبي اًزيشستبى هٌغوِ ًيض دس هسوتي اص ثبؽ  ضذ اص ثيي سكتِ،

است. صاسي تجذيل ضذُ ًٌبس آى اص ثيي سكتِ ٍ تٌْب ثِ ثيبثبى

ػَاهجي ًِ دس آيٌذُ ثشاي ثختگبى پيص خَاّذ آهذ، ثش ًل 

تأحيشگزاس خَاّذ ثَد، صيشا ايي هٌغوِ اًٌَى ثِ ًبًَى استبى 

سيضگشدّب تجذيل ضذُ ٍ سالهت اكشاد هٌغوِ ٍ استبى سا ثِ 

خغش اًذاختِ است ٍ هتؼبهت آى سالهت ٍ حيبت ثضسگتشيي 

اًزيشستبى دين دًيب ثِ خغش خَاّذ اًذاخت. سٍي ديگش 

ربي دسيبچِ ثِ  صاسي است ًِ ثِ ّبي ضَسُ كبرؼِ، صهيي

ّبي آى ّوچَى  خَسد ٍ ثب ٍصش ّش ًسيوي، ًوي هي چطن

ضَد ٍ حتي  ّبي ًطبٍسصي ًطيذُ هي اي سٍي صهيي پشدُ

ّب ثبهي هبًذُ ثبضذ ديگش  سبسّب ثشاي صهيي اگش آثي اص چطوِ

صاس استؼذاد چٌذاًي ثشاي ضٌَكبيي ًذاسًذ.  ّبي ضَسُ صهيي

 ّبي ّبي ثبدآٍسدُ ثشاي تٌذسستي اًسبى گزضتِ اص ايي، ًوي

آٍس است ٍ  سبًي اعشاف ٍ ربًَساى اّلي ٍ ٍحطي ّن صيبى

  .يبثذ ّبي پَستي، سيَي ٍ چطوي اكضايص هي ثيوبسي

دّذ كٌبٍسي ثَهي ٍ سٌتي ثشاي تبهيي آة ثِ خَثي ًطبى هي

اًذ ثب تذاثيش خبظ ٍ ثِ ًبسگيشي ًِ ايشاًيبى ثبستبى تَاًستِ

ي داسَّش خَد ثِ ًحَ هغلَة اص ػْذُ ًبس حلظ ٍ ًگِ

ّبي ٍيظُ خَد سا ثِ سبيش هلل ايي هبيغ حيبتي ثشآيٌذ ٍ سٍش

ثشداسي اص ّبي ثْشُداًص ثَهي سٍشدًيب اًتوبل دٌّذ. 

حٌبيت اص ًوص چطوگيش سغَح آثگيش ًَچي سيالة 

ثشداسي ثْيٌِ اص سٍاى آة ٍ سيالة دس هٌبعن هويبع دس ثْشُ

خطي ٍ ًيوِ خطي داسد. ثٌبثشايي احيبي داًص ثَهي ايي 

است ٍ حتي ّب ًِ دس ربي ربي ايشاى پشاًٌذُ ضذُسٍش

سٍد ًِ ثِ ثبد كشاهَضي هي  ّبي اسصضوٌذثؼضي اص ايي سٍش

سپشدُ ضَد، ثشاي هذيشيت تَسؼِ پبيذاس ثسيبس ضشٍسي 

ّبي كشاهَش است. ثٌبثشايي احيبي هزذد ثؼضي اص سٍش

ثبضذ. ثشاي تحون ايي اهش  ضذُ اهشي ارتٌبة ًبپزيش هي

ّبي  بي هبلي دٍلتي ٍ خػَغي ٍ اًزبم پظٍّصّ وبيتح
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ثٌيبدي ٍ ًبسثشدي ٍ ّوچٌيي ضٌبخت ٍ اسصيبثي دهين آًْب 

 ثبضذ. دس سشاسش ايشاى ضشٍسي هي
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Abstract 

 

More than 50 million cubic meters of flood in Iran are wasted every year, and financial losses 

and about billions and dozens of people dies, but about 90 percent of our land is facing with 

water scarcity. People in arid and semi-arid have to use rainfall to supply their water for 

agricultural activity and drinking water. Climate change and drought have a negative effect on 

crop and garden products and because continuation of Estahban fig orchards directly depends 

on precipitation. These gardens have suffered the most damage in recent years, consequences 

of climate change in Estahban, decreasing the quality and quantity of the product, early leaves 

loss, early falling of flowers and flowering decrease, and causes reduction of fig production in 

next year, and increasing of pests and diseases. Flood irrigation, flood harvesting by 

construction of micro catchment systems in Estahban dry farming fig gardens is a typical 

example of harmony with drought, in Fars province. Because of fig product is an important 

and strategic, and about 85 percent of people livelihood direct and indirect depends on fig, 

then climate change and drought cause unemployment and unpleasant in this area. This paper 

will try to explain the reasons of drying the Tashk and Bakhtegan lake, as well as Estahban fig 

garden. 

 

Key words: Micro catchment system, Tashk and Bakhtegan, fig, climate change,drought, 
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