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کشاورسان روستایی شهزستان فزدوسبزرسی اثزات خشکسالی بز   
 

 معصومه سلیمانی
سیضی سٍػتایی داًـگاُ فشدٍػی هـْذ دَی دٍسُ دکتشی خغشافیا ٍ تشًاهِداًـ    

 چکیذُ

آیذ،  لزا الصم هی ،حؼة صهاى ٍ هکاى هتفاٍت اػتآى تش اثشات  ّا ٍ دّذ ٍلی ٍیظگی سخ هی طَس هؼوَل دس توام هٌاطق دًیا ای طثیؼی ٍ هؼتوش اقلیوی اػت کِ تِ خـکؼالی پذیذُ

ّا ٍ  دادُاػتاى خشاػاى خٌَتی اػت.  ٍضؼیت ٍ اثشات خـکؼالی سا دس ّش ًاحیِ، تِ كَست هحلی هَسد هطالؼِ ٍ تشسػی قشاس داد. ًاحیِ هَسد هطالؼِ ایي تحقیق ؿْشػتاى فشدٍع دس

« سٍػتایی داسای ػکٌِ ؿْشػتاى فشدٍع ػکًَتگاُ» 72 سا، هذیشاى ٍ خثشگاى هحلیخاهؼِ آهاسی آى . ی ٍ هیذاًی گشدآٍسی ؿذُ اػتا تِ دٍ سٍؽ کتاتخاًِ تحقیق، اطالػات هَسد ًیاص

تشای اسائِ اطالػات داسا گیشی غیش تلادفی ٍ تا تَخِ تِ اّذاف تحقیق ٍ اص تیي افشادی کِ تْتشیي ؿشایط سا هطلؼاى هحلی تش اػاع سٍؽ ًوًَِ ٍ اػت. تحقیق اص هذیشاى تـکیل دادُ

دّذ؛  ًتایح تحقیق، ًـاى هی است. ه اس آمار تىصیفی انجام شدهتجشیو و تحلیل اطالعات با استفادٍ اًذ، كَست گشفتِ  تَدُ

کـت ٍ هیضاى تَلیذ سا تِ ّوشاُ داؿتِ  ٍ کاّؾ ػطح صیشّا گشدیذُ  ّا  ٍ چاُ ًاحیِ هٌدش تِ خـک ؿذى کاهل تشخی  قٌَات، چـوِ دسكذ سٍػتاّای 18خـکؼالی طَالًی هذت دس 

كذد اد ٍ تَػؼِ هـاغل غیش کـاٍسصی دستا اقذاهاتی اص قثیل تغییش الگَی کـت، هذیشیت آب ٍ یا اید سٍػتاّا، کـاٍسصاىدسكذ اص  62تٌْا دس  ،ّوچٌیي دس هَاخِ تا خـکؼالی اػت.

کاّؾ دسآهذ ٍ ػطح صًذگی سا تِ ّوشاُ داؿتِ اػت. ّوچٌیي  آًاى،ًؼثت تِ خـکؼالی هٌفؼل ػول ًوَدُ ٍ تشای  ،، کـاٍسصاىدسكذ سٍػتاّا 47 دساًذ ٍ  هقاتلِ تا خـکؼالی تشآهذُ

 ی ًاحیِ دس هقاتل خـکؼالی، هْاخشت تَدُ اػت. ّاسٍػتا 18الؼول سٍػتاییاى دس  ػکغ

 کلوات کلیذی: خـکؼالی، کـاٍسصاى سٍػتایی، ؿْشػتاى فشدٍع.

 هقذهِ 

، اتًََسیّا اص یک هٌطقِ تا هٌطقِ دیگش هتفاٍت اػت) ّا ، ًَع ٍ ؿذت آى دّذ ٍلی ٍیظگی طَس هؼوَل دس توام هٌاطق دًیا سخ هی طثیؼی ٍ هؼتوش اقلیوی اػت کِ تِای  خـکؼالی پذیذُ

ی آى کوثَد آب اػت.  تش اص هتَػط ػاالًِ اػت ٍ ًتیدِّاػت کِ دس آى تاسؽ کو ّا ٍ ػال ی طَالًی اص هاُ گشچِ تؼاسیف خاف خـکؼالی هتفاٍت اػت، ٍلی اػاػا، دٍسُ (.85: 4931

. (Udmale,et al,2014: 251)ؿَد.    تٌذی هی تقؼین اختواػی -ػوَها خـکؼالی تِ خـکؼالی َّاؿٌاػی، خـکؼالی ّیذسٍلَطیکی، خـکؼالی کـاٍسصی ٍ خـکؼالی اقتلادی 

هحلَالت کـاٍسصی ٍ ظَْس تالیای هختلف ًظیش قحطی گؼتشدُ ؿذُ اػت. کـَس ایشاى تا تَخِ هَخة اص دػت سفتي  پذیذُ خـکؼالی دس طَل ًیوِ دٍم قشى تیؼتن، ًوَد صیادی یافتِ ٍ

( لزا دس چٌیي 83: 9831فاطوی ٍ ّوکاساى، تِ ٍضؼیت خغشافیایی ٍ اقلیوی خَد، ّواًٌذ تؼیاسی اص کـَسّای خاٍسهیاًِ ٍ ؿوال آفشیقا دس ٍضؼیت هٌاػثی اص ًظش تاهیي آب قشاس ًذاسد)

( ٍ هَخة 18: 9831یاتذ)هشادی ٍ ّوکاساى،  ای گؼتشؽ هی طَس خضًذُ خـکؼالی تش خالف ػایش تالیای طثیؼی تِ آساهی آغاص ٍ تِیاتذ.  ت خـکؼالی ًوَدی تیـتش هیؿشایطی اثشا

تش ؿْشػتاى فشدٍع دس اػتاى خشاػاى خٌَتی، اقلین  .تّا ٍ  اثشات خـکؼالی تش حؼة صهاى ٍ هکاى هتفاٍت اػ خؼاستگشدد.  آػیة تِ خاًَاسّای کـاٍسص ٍ ًاپایذاسی هؼیـت آًاى هی

گیشد)گٌدی، ّای خـک، قشاس هیّای ػشد ٍ تاتؼتاىیؼٌی آب ٍ َّای ًیوِ تیاتاًی هٌاطق هؼتذل تا صهؼتاى  Bsksتٌذی آب ٍ َّایی ٍالدیوش کَپي، دس گشٍُ اػاع ػیؼتن تقؼین

ٍ  تَدُّای ًَاحی ػشم پاییي ٍ ایي ًَع آب ٍ َّا دًثالِ كحاسی ٍ اػتپ اػتیا اػتپ ًَاحی هؼتذلِ  ISاص ًَع  قلین ایي ًاحیِ،ًیض اتٌذی آب ٍ َّایی تلش (. تش اػاع تقؼین92: 4999

ًَاحی کـَس تا پذیذُ  اص طشف دیگش ایي ًاحیِ ًیض ّواًٌذ ػایش(. 19: 499هـخلات ػوذُ آى سا تاتؼتاى گشم ٍ صهؼتاى ػشد ٍ اختالف فللی صیاد ٍ تاساى کن ٍ هتغییش اػت)گٌدی، 

اثشات ٍ ؼالی دس ؿْشػتاى فشدٍع، تشسػی ٍضؼیت خـک تِ دًثال ایي تحقیق لزا، تشخای گزاؿتِ اػت. آى،سٍػتاییاى اثشاتی سا تش هؼیـت ٍ صًذگی ٍ تثؼاً خـکؼالی سٍتشٍ تَدُ 

 اػت.دس ایي ًاحیِ  ّایی تشای هقاتلِ تا خـکؼالی ساّکاس ٍ اسائِ سٍػتایی اىّای آى تش کـاٍسص خؼاست

 ها مواد و روش

خثشگاى ٍ  ،، هذیشاىسا خاهؼِ آهاسی آى. ای ٍ هیذاًی گشدآٍسی ؿذُ اػت ّا ٍ اطالػات هَسد ًیاص تِ دٍ سٍؽ کتاتخاًِ دادُ اػت. تحلیلی -اص ًظش هاّیت ٍ سٍؽ، ایي تحقیق، تَكیفی

گیشی غیش تلادفی ٍ تا . تحقیق اص هذیشاى، خثشگاى ٍ هطلؼاى هحلی تش اػاع سٍؽ ًوًَِدّذ تـکیل هی« سٍػتایی داسای ػکٌِ ؿْشػتاى فشدٍع ػکًَتگاُ» 72 هطلؼاى هحلی ػاکي دس

استفاده اس تجشیو و تحلیل اطالعات با اًذ، كَست گشفتِ اػت.  تَخِ تِ اّذاف تحقیق ٍ اص تیي افشادی کِ تْتشیي ؿشایط سا تشای اسائِ اطالػات داسا تَدُ

 آمار تىصیفی انجام پذیزفتو و بز تىسیع فزاوانی و نسبتها تاکید گزدیده است.

 گیری بحث و نتیجه

 معرفی ناحیه مورد مطالعه

طثق ػشؿواسی ػوَهی ًفَع ٍ هؼکي ػال ناحیو مىرد مطالعو این تحقیق شهزستان فزدوص در استان خزاسان جنىبی است. 

)هشکضآهاس ایشاى، ًتایح اًذ داؿتًِفش ًیض دس ًَاحی سٍػتایی اػتقشاس  ی ؿْشی ٍ ًفش دسدٍ ًقطِ کِ اص ایي تؼذاد  تَدًُفش خوؼیت  ؿْشػتاى داسای ایي ، 0931

ّا تشسػیگشاد تَدُ اػت. ػاًتی دسخِ( دس ًاحیِ هَسد تشسػی؛ -ی تیؼت ػالِ )هیاًگیي دسخِ حشاست ػالیاًِ طی یک دٍسُ(. اػتاى خشاػاى خٌَتی، تفضیلی 

تغییشات هیضاى . )اداسُ َّاؿٌاػی ؿْشػتاى فشدٍع(هتش تَدُ اػتهیلی491( دس ًاحیِ هَسد هطالؼِ، 4924-4931ػالِ )ی تیؼتًـاًگش آى اػت کِ هتَػط تاسًذگی ػاالًِ دس یک دٍسُ

ّا دّذ، تاسًذگی دس تشخی ػال( آهذُ اػت. ّواًطَس کِ ًوَداس ًـاى هی4ٍ ًتایح آى دس ًوَداس ؿواسُ)دس ًاحیِ هَسد هطالؼِ، تشسػی گشدیذُ  4924-4931ّای تاسًذگی طی ػال
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سػذ. ایي هیضاى کاّؾ دس تاسًذگی، تِ ٍیظُ دس سٍػتاّای هتکی تِ هٌاتغ آب قٌَات، تْذیذی خذی تشای هتش هیهیلی 21ّا تِ حذٍد دس تؼضی ػال حتی یاتذ ٍکاّؾ هحؼَع هی

 ؿَد. ٍ حیات اقتلادی سٍػتا  هحؼَب هی کـاٍسصی

 

 
 

 (،ؿْشػتاى فشدٍع4924-4931(: هدوَع تاسًذگی ػاالًِ )4ًوَداس ؿواسُ)

 ّای ایؼتگاُ َّاؿٌاػی ػیٌَپتیک ؿْشػتاى فشدٍعهاخز: هحاػثات ًگاسًذُ تش اػاع دادُ

ک، ّای خـّای ػشد ٍ تاتؼتاىیؼٌی آب ٍ َّای ًیوِ تیاتاًی هٌاطق هؼتذل تا صهؼتاى  Bsksتٌذی آب ٍ َّایی ٍالدیوش کَپي، اقلین ؿْشػتاى فشدٍع دس گشٍُ تش اػاع ػیؼتن تقؼین

-تاؿذ ٍ ایي ًَع آب ٍ َّا دًثالِ كحاسی ٍ اػتپِ هییا اػتپ ًَاحی هؼتذل ISتٌذی آب ٍ َّایی تلش، اقلین ؿْشػتاى فشدٍع اص ًَع ( ٍ تش اػاع تقؼین92: 4999گیشد)گٌدی، قشاس هی

 (.19: 4999ّای ًَاحی ػشم پاییي اػت ٍ هـخلات ػوذُ آى سا تاتؼتاى گشم ٍ صهؼتاى ػشد ٍ اختالف فللی صیاد ٍ تاساى کن ٍ هتغییش اػت)گٌدی، 

 زرسی خشکسالی در ناحیه مورد مطالعهب

ٍ ّوکاساًؾ تشای تؼییي  (Mckee)« کی هک»، اػتفادُ کشد. ایي ؿاخق تشای اٍلیي تاس تَػط (SPI)اص ؿاخق تاسؽ اػتاًذاسد تَاى تشای تؼشیف ٍ پایؾ خـکؼالی ٍ تشػالی، هی

 ایي ؿاخق سا تِ چْاس کالع صیش تقؼین ًوَدُ اػت: « کی هک»تا هقادیش تَصیغ ًشهال اػتاًذاسد،  SPIخـکؼالی هَسد اػتفادُ قشاس گشفت. تا تَخِ تِ هـاتْت ؿاخق 

 0  خـکؼالی ضؼیف -0911تا 

 9900-   خـکؼالی هتَػط -99.1تا 

 991-  خـکؼالی ؿذیذ -9911تا 

 ⩽2-  خـکؼالی تؼیاس ؿذیذ(MEckee ,et al, 1993)  

گش اهکاى  ایي ؿاخق تِ تحلیل یا کوتش تاؿذ. -099طَس پیَػتِ هٌفی تَدُ ٍ هقذاس آى  تِ SPIای اػت کِ دس آى  ، دٍسiُسٍیذاد خـکؼالی دس هقیاع صهاًی  SPIتش اػاع ؿاخق 

ػالِ  ػاى خٌَتی طی یک دٍسُ ػیدّذ تا تؼذاد ٍقایغ خـکؼالی سا تشای ّش دٍسُ صهاًی دلخَاُ تؼشیف ٍ ؿٌاػایی کٌذ. تا اػتفادُ اص ایي ؿاخق، ؿذت خـکؼالی دس اػتاى خشا هی

( ، ّوچٌیي دس تشسػی خـکؼالی 10: 9833ل دس دٍسُ هزکَس تَدُ اػت)خؼشٍی ٍ اکثشی، خـکتشیي ػا 2009  دّذ، ػال (، هَسد تشسػی قشاس گشفتِ ٍ ًـاى هی2008- .918)

،  تِ ػٌَاى خـک تشیي 2090ٍ   2009ّای  اػتفادُ ؿذُ ٍ هؼلَم ؿذُ ػال  SPIاص ؿاخق  2090ػالِ تا  تَػط ػاصهاى خْاد کـاٍسصی خشاػاى خٌَتی، دس یک دٍسُ تیؼت

تِ تشتیة دس هحذٍدُ « کی هک»تٌذی  تَدُ کِ طثق دسخِ -091ٍ  -2،  تِ تشتیة، 2090ٍ  2009ّای  ، دس ؿْشػتاى فشدٍع تشای ػالSPIؿاخق اًذ.  ّای ایي دٍسُ تَدُ ػال

طی یک دٍسُ  ، آغاص گشدیذُ 9883ٍّای خْاد کـاٍسص ؿْشػتاى فشدٍع، خـکؼالی دس ایي ؿْشػتاى اص ػال  طثق گضاسؽگیشد.  خـکؼالی تؼیاس ؿذیذ ٍ  خـکؼالی ضؼیف  قشاس هی

( تشای ؿْشػتاى 9812-9818دس ػال صساػی ) SPIؿاخق(. 9818ًیض اداهِ داؿتِ اػت. )طشح ٍ تشًاهِ خْاد کـاٍسصی ؿْشػتاى فشدٍع،  9812-9818ػالِ تا ػال صساػی  91

سا تشای ؿْشػتاى  SPI( ؿاخق 9( ٍ خـکؼالی، دس هحذٍدُ خـکؼالی ضؼیف قشاس داؿتِ اػت. خذٍل ؿواسُ )9818تَدُ )اداسُ کل َّاؿٌاػی خشاػاى خٌَتی،  -0918فشدٍع، 

 دّذ.   ًـاى هی .209ٍ  2090، 2009ّای  فشدٍع دس ػال

 

 ؿْشػتاى فشدٍع تِ تفکیک چٌذ ػال هختلف SPI ( ؿاخق9خذٍل ؿواسُ )

2009 ػال
* 2090

* 209.
** 

 -SPI 2- 091- 0918ؿاخق 

 9810هاخز: *خْاد کـاٍسصی خشاػاى خٌَتی، 

 9818** اداسُ کل َّاؿٌاػی خشاػاى خٌَتی، 

ػال ػوش  01تا  01تیي ، کِ گشدٍ، تادام ٍ صسدآلَدین ّکتاس اص تاغات کَّپایِ ؿْشػتاى فشدٍع ؿاهل تاغات  8011هٌدش تِ خـک ؿذى  9810تا ػال 9883خـکؼالی اص ػال 

 (. 6403ؿواسُ 64/4/8031گشدیذُ اػت )هشدهؼاالسی،  ،داؿتِ
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 مجموع بارندگی ساالنه

 هدوَع تاسًذگی ػاالًِ
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  ان روستاییبزرسی اثزات خشکسالی بز کشاورس

( آهذُ اػت.  6ّای سٍػتایی ًاحیِ هَسد تشسػی قشاس گشفتِ ٍ ًتایح آى دس خذٍل ؿواسُ )  اثشات خـکؼالی تش ػکًَتگاُتش اػاع پشػـٌاهِ آتادی ٍ اظْاس ًظش هؼتوذاى سٍػتاّای ًاحیِ، 

سٍػتای ًاحیِ هٌدش تِ خـک ؿذى کاهل تشخی  قٌَات،  66طَالًی هذت ًاحیِ، تش هٌاتغ آتی سٍػتاّای آى تاثیش گزاس تَدُ ٍ دس  ّای خذٍل هزکَس ًـاًگش آى اػت کِ؛ خـکؼالی

ذػت آهذُ اص ًتایح تّوچٌیي  کـت ٍ کاّؾ هیضاى تَلیذ سا تِ ّوشاُ داؿتِ  اػت.سد هطالؼِ، خـکؼالی کاّؾ ػطح صیشّا گشدیذُ اػت. دس کلیِ سٍػتاّای هَ ّا  ٍ چاُ چـوِ

تا اقذاهاتی اص قثیل تغییش الگَی کـت، هذیشیت آب ٍ یا ایداد ٍ تَػؼِ هـاغل  کـاٍسصاى ًاحیِ، سٍػتاّای  دسكذ اص 62  دسًـاًگش آى اػت کِ دس هَاخِ تا خـکؼالی تٌْا، ّا،  پشػـٌاهِ

دسآهذ ٍ صًذگی سا تِ  ػطح کاّؾ آًاى،ّا ًؼثت تِ خـکؼالی هٌفؼل ػول ًوَدُ ٍ خـکؼالی تشای دسكذ سٍػتا 47دس  کـاٍسصاىاًذ ٍ  كذد هقاتلِ تا خـکؼالی تشآهذُ، دسغیش کـاٍسصی

 سٍػتای ًاحیِ دس هقاتل خـکؼالی، هْاخشت تَدُ اػت.  66الؼول سٍػتاییاى دس  ّوشاُ داؿتِ اػت. ّوچٌیي ػکغ

 

 ّای سٍػتایی ؿْشػتاى فشدٍع ػکًَتگاُ(: اثشات خـکؼالی تش 6خذٍل ؿواسُ )

 هْاخشت سٍػتاییاى کاّؾ ػطح صیش کـت کاّؾ هیضاى تَلیذ  چـوِ حذاقل یک قٌات یاخـک ؿذى  اتاثش

 66 64 64 66 ایي اثش سا ّوشاُ داؿتِ اػت ّا دسآى ی کِ خـکؼالیتؼذاد سٍػتاّای

 0 1 1 0 ّا ایي اثش سا تِ ّوشاُ ًذاؿتِ اػت کِ خـکؼالی دس آىتؼذاد سٍػتاّایی 

 64 64 64 64 خوغ

 18 811 811 18 دسكذ سٍػتاّای هتاثش

 ّای تحقیق هاخز: یافتِ

 گیزی و پیشنهادات نتیجه

دسخِ ( دس ًاحیِ هَسد تشسػی؛ -ی تیؼت ػالِ )هیاًگیي دسخِ حشاست ػالیاًِ طی یک دٍسًُاحیِ هَسد هطالؼِ ؿْشػتاى فشدٍع دس اػتاى خشاػاى خٌَتی اػت. 

دس تشخی ّای هختلف هتغیش تَدُ ٍ هیضاى آى  هتش تَدُ اػت. هیضاى تاسؽ دس طی ػالهیلی491(، حذٍد 4924-4931ػالِ )ی تیؼتهتَػط تاسًذگی ػاالًِ دس یک دٍسُ گشاد ٍػاًتی

ؿَد. ی کـاٍسصی ٍ حیات اقتلادی سٍػتاّا  هحؼَب هییاتذ. کاّؾ هیضاى تاسؽ، تِ ٍیظُ دس سٍػتاّای هتکی تِ هٌاتغ آب قٌَات، تْذیذی خذی تشاطَس هحؼَػی کاّؾ هی ّا تِػال

 -0918تشای ؿْشػتاى فشدٍع،  SPI(، ؿاخق9812-9818دس ایي ًاحیِ آغاص ؿذُ ٍ دس ػال صساػی ) 9883ّا اص ػال  طثق گضاسؽ خْاد کـاٍسصی ؿْشػتاى فشدٍع، خـکؼالی.

 تَدُ اػت. 

 دس ّوِ سٍػتاّای ًاحیِ، ّا گشدیذُ ٍ ّا  ٍ چاُ ی ًاحیِ هٌدش تِ خـک ؿذى کاهل تشخی  قٌَات، چـوِّاسٍػتا دسكذ 18دس  ،دّذ؛ خـکؼالی طَالًی هذت ًتایح تحقیق، ًـاى هی

کـت، هذیشیت دسكذ اص سٍػتاّا، کـاٍسصاى تا اقذاهاتی اص قثیل تغییش الگَی  62ّوچٌیي دس هَاخِ تا خـکؼالی، تٌْا دس  کاّؾ ػطح صیشکـت ٍ هیضاى تَلیذ سا تِ ّوشاُ داؿتِ  اػت.

دسكذ سٍػتاّا، کـاٍسصاى، ًؼثت تِ خـکؼالی هٌفؼل ػول ًوَدُ ٍ خـکؼالی تشای آًاى،  47اًذ ٍ دس  آب ٍ یا ایداد ٍ تَػؼِ هـاغل غیش کـاٍسصی دس كذد هقاتلِ تا خـکؼالی تشآهذُ

 ی ًاحیِ دس هقاتل خـکؼالی، هْاخشت تَدُ اػت. ّاسٍػتا دسكذ 18الؼول سٍػتاییاى دس  کاّؾ دسآهذ ٍ ػطح صًذگی سا تِ ّوشاُ داؿتِ اػت. ّوچٌیي ػکغ

 

دیگش، الصم اػت، گزؿتِ اص   یاص ػَی ،ّای اًفؼالی کـاٍسصاى دس هَاخِ تا خـکؼالی، دس اکثش سٍػتاّای ًاحیِ ّای  طَالًی هذت دس ایي ًاحیِ اص یک ػَ ٍ ٍاکٌؾ تا تَخِ تِ خـکؼالی

 ستط  تِ ؿشح صیش كَست گیشد: ّای ری ّای ٍ ػاصهاى یگشی ًیض اص ػَی  ًْادتیٌی خـکؼالی، اقذاهات خذی د پایؾ ٍ پیؾ

 ُتشداسی هٌاػة اص آب ٍ خاک  آهَصؽ سٍػتاییاى دس خلَف کاسآفشیٌی، تْش 

 فشاّن آٍسدى ؿشایط تشای کؼة ٍ کاسّای خذیذ هتٌاػة تا ؿشایط تَهی 

 َدآٍس هتٌاػة تا ؿشایط ًاحیِهطالؼات ٍ تحقیقات گؼتشدُ دس هَسد هحلَالت هقاٍم تِ خـکی ٍ ػ 

 ِهطالؼات ٍ تحقیقات دس خلَف کن آتیاسی دس هَسد هحلَالت تَهی ًاحی 

 منابع و مآخذ

 .04-41، كق8ای، ػال اٍل، ؿواسُ  سیضی هٌطقِ اسصیاتی پذیذُ خـکؼالی کـاٍسصی ؿْش ؿیشاص تِ سٍؽ تَسًت ٍیت، فللٌاهِ تشًاهِ»(، 8031اتًََسی، ػثاػؼلی، )

 (، آهاس ٍ اطالػات طشح ٍ تشًاهِ.4939کـاٍسصی ؿْشػتاى فشدٍع، )اداسُ خْاد 
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