
 

 5331/   3شماره  62نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد 

 

 اخیر هایسالدر  استهبانباغات انجیر خشک شدن تغییرات دما و بارش بر  تأثیر تحلیل

 2، داود کرتولی نژاد3، ، مسلم جعفری*2 ، محمد رحیمی1غزال حسینی

 32/9/49تاریخ پذیرش:   81/81/49 تاریخ دریافت: 

 دانشگاه سمنان ،دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی، دانشکده کویر شناسی - 8

 دانشگاه سمنان ،دانشکده کویر شناسیاستادیار،  -3

 عضو هیات علمی، ایستگاه تحقیقات انجیر استهبان -2

 Email: mrahimi@profs.semnan.ac.ir:   مسئول مکاتبه*

 

 چکیده

 یاهابتدا داده ،استهبان دیم ریدرختان انج یدگیخشک اقلیمی احتمالی عوامل تأثیر یبه منظور بررس قیتحق نیدر ا         

ساله  23و دما  یبارندگ هایداده یبرا ی. طول دوره آمارقرار گرفت و مورد بررسی هیته و دما(  یبارندگ نیانگیم)مییاقل

و ماهانه در نظر گرفته  ساالنه به صورتهر دو پارامتر  . زمان دربوده است( 8241-8248( تا )8294-8231) یسال آب از

دما و  بارش هایتغییرات پارامتر ،کندال-من کیو روش ناپارامتر  UGSافزارنرمشد. سپس با آزمون روند با استفاده از 

 سالیخشکشدت و تداوم  و در نهایت،ماهه(  3و  83)SPI شاخص . آمد به دستدر طول دوره آماری  یزمان هاییدر سر

 .استمنطقه مورد مطالعه  درها ی برخی ماهو دمای بارندگ نیانگیم داریروند معن نیپژوهش مب نیا جینتا .گردید محاسبه

 دهنده عدماین نتایج نشان .است بوده دارای روند تیر و خرداد های اسفند،ماه و دما نیز در ماه بارندگی فقط در اردیبهشت

فند اس ندگیبار میانگین به جز .استمطالعه  مورد منطقه در ماهانه ساالنه و سری درمیانگین بارندگی و دما روند معنی دار 

 هانهای جدر ایستگاهاسفند ماه  یدما میانگین و یروند کاهشگوزون  وخفر  آباد علی فسا، تشک، آباده یهاستگاهیدر اماه 

 7 تا 9 تداوم با هادر شش ماهه اول سال زین سالیخشک نیهمچن وداشته  یشیافزابختگان، دوبنه و رونیز علیا روند  آباد

حاصل  جی. نتااست دهیدرختان گرد یدگیباعث خشک هارستانیانج یپراکنش بارش رو تأثیر به توجه با که بوده همراه ساله

 یفراوان ریاخ هایسالاگرچه در  .باشندیم سالیخشکاز  دهید بیدرصد درختان آس 23دهد که ینشان م این تحقیقاز 

و  8213-8217 هایسالمتوسط  و دیشد هایسالیخشکهمراه با  سالیخشکتداوم  یبوده ول شتریب میمال سالیخشک

 . است مید ریدرختان انج یدگیعامل خشک هابرخی ماهدر ین افزایش دما و همچن 8211-8217

 

 SPI سالیخشک، استهبان، انجیر دیم، شاخص  ، تغییر اقلیمکندال-آزمون من :کلیدیواژه های 
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Abstract 

In this study the climate data (mean annual rainfall and temperature) were examined to investigate 

possible causes of rain-fed fig orchards drying of Estehban. Precipitation and temperature data for 32-years 

period 1980-2012 were obtained. Trend test and Mann-Kendall method were used to study changes in 

precipitation and temperature time series during the statistical period. Drought severity and duration were 

obtained as well. Results of this study represent no significant trend in the study area average annual 

precipitation and temperature parameters. However for precipitation of May and temperatures in the months 

of March, June and July, a significant trend was seen. The results represent no significant trend for precipitation 

and temperature average in series, annual and monthly in most cases in the study area. Precipitation Changes 

in stations (Abadeh tashk, Fasa, Aliabad Khafr and Gozon) show decreasing trend in temperature changes at 

March in stations (Jahan Abade Bakhtegan, Roniz Olia and Do Boneh). Increasing trend and also of drought 

in the first six months years of With persistence 5 to 7 year was associated Considering to the impact of 

precipitation distribution on fig Orchards drying. The results of this study show that 36% of trees are affected 

by the drought. Although in recent years the frequency of mild drought has been more and persistence of 

drought, with severe and moderate drought years 2007-2008 and 2008-2009 and also an increase in 

temperature some months leads to drying are rain-fed fig trees.  
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 مقدمه

 مناطق باغی محصوالت ترینمهم از انجیر یکی

همکاران  کریمی و) است جهان سراسر در خشک نیمه

 ترتیب به انجیرخیز هایاستان مهمترین ایران در (.3183

 کرمانشاه، سمنان، مرکزی، فارس،: از عبارتند اهمیت

-تولید چهارمین ایران (.8214خوشوقت ) یزد و اصفهان

 در تن 99349 از بیش تولید با انجیر کنندهصادر و کننده

 استان بزرگترین (.3183جعفری ) استبوده  3114 سال

 ک،خش انجیر تولید میزان و کشت زیر سطح نظر از ایران

 درنیز  ایران انجیر بیشتر که باشدمی فارس استان

 در ،(3181جوانمرد ) شودمی تولید استهبان شهرستان

 وجود دیم انجیر هکتار هزار 23 از بیش فارس استان

 بیشترین هکتار 32911 با استهبان شهرستان که دارد

 است داده اختصاص خود به را انجیر کشت زیر سطح

 41 سهم منطقه این(. 8211 وزرات جهاد کشاورزی)

 استرا دارا  ایران خشک انجیر تولید از یدرصد
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 انجیر درختان کشت قدمت (.3111جوانمرد و محمودی )

 عمدتا که رسدمی سال 211 حدود به شهرستاناین  در

 زپس ا سنگالخی و سبک بافت با اراضیو  هاکوهپایه در

 شودمیاقدام به کاشت این گونه  مرتعی های بوته حذف

محصول اقتصادی  ترینمهماین میوه . (8214خوشوقت )

و گذران  امرار معاش طوری کهمنطقه استهبان است به 

زندگی مردم این منطقه، در گرو حفظ و نگهداری این 

اگرچه درختان انجیر تا حدودی مقاوم به . استدرختان 

اخیر  هایسالخشکی است ولی کمبود آب به ویژه در 

 (.8248شیربانی و همکاران )بوده است  سازمسئله

 بارندگی میزان به درختان انجیر تولید و رشد

. شودمی محدود سالیخشک شرایط در و دارد بستگی

 در را دیم باغات این تولید ،مکرر هایسالیخشکوقوع 

 کریمی و) است داده قرار تأثیر تحت اخیر هایسال

 خطر یک نامناسب بارندگی توزیع. (3183 همکاران

 باقری و سپاسخواه) است دیم انجیر برای توجهیقابل

 در اخیر سال چند هایسالیخشک همزمان با (.3182

 دچار راستا این در که مناطقی از یکی فارس، استان

 دیم انجیر باغات است، گردیده توجه قابل خسارات

 شدن خشک موضوع اهمیت به توجه . بااستاستهبان 

 این که آنجا از و دیم انجیر درختان اخیر سال چند

 و داشته صادرات توجهیقابل میزان به محصول

 از و است استهبان منطقه اقتصادی محصول ترینمهم

هدف از این  است شهر این مردم اصلی شغل طرفی

مطالعه بررسی دالیل احتمالی خشک شدن درختان انجیر 

 مهم هایپدیده از درختی خشکیدگی. استدیم استهبان 

-سر در را زیادی هایجنگل که است بوده اخیر قرن در

 . است نموده خسران دچار دنیا سرتا

است که تأثیرات  میای اقلیپدیده سالیخشک

ایران به . چشمگیری داردمحیطی، اجتماعی و اقتصادی 

علت قرار گرفتن در کمربند خشک آب و هوایی جهان به 

های با شدت و ضعف هاییسالیخشکطور متناوب با 

(. 8243گل محمدی و همکاران ) استمختلف روبه رو 

 کاهش موجبات بارندگی میزان کاهش طریق از خشکی

 روی بر خشکی اثراتکه  کندمی فراهم را خاك رطوبت

 و برگ شدن زرد و پژمردگی صورت به درخت

 کاهش ها،برگ سطح کاهش موعد، از زودتر ریزیبرگ

 و میوه موعد از زودتر ریزش میوه، کاهش برگ، دتعدا

 ایریشه رشد و قطری رویش کاهش آن، ابعاد کاهش

 مستعد ،درخت فیزیولوژیک ضعف به توجه با و بوده

 هایسوسک ویژه به هابیماری و آفات به را هاآن شدن

خسروپور و ) دارد دنبال به خوارپوست و خوارچوب

  (.8242همکاران 

 خشکیدگی پدیده سالیخشک عواقب از یکی

. ی داردرشد به رو روند امروزه که است جنگلی درختان

-هسرشاخ و جوانه پیشرفته شدن خشک یعنی خشکیدگی

 طرف به تاج باالی از درختان هایشاخه مرگ باعث که ها

-شاخه و هابرگ تمام در وضعیت این. شودمی تاج پایین

 گیردبرمی در را گیاه تمام سرانجام، و یابدمی انتشار ها

مطالعات زیادی  (.3119 ماینر) گرددمی آن مرگ باعث و

 در رابطه با عوامل خشکیدگی درختان انجام شده است.

 شادابی و رشد روی بر زیادی تأثیر هوایی و آب عوامل

 ،محققین از زیادی تعداد. دارند جنگلی هایتوده سالمتی و

 و خشکیدگی اصلی عامل به عنوان را هوا خشکی

(. 8418 پالزر) اندنموده ذکر طبیعی هایجنگل ومیرمرگ

 هایگونه انقراض و خشکیدگی علت نیز چین شمال در

(. 3111 ونگ و چن) اندکرده اعالم آبی هایتنش را اصلی

یا شدت  نشان داد افزایش در دفعات، مدت و هابررسی

تنش گرمایی همراه با تغییرات آب و هوایی  و سالیخشک

تواند تغییر ترکیب، ساختار و اساسی می به طور

 ها در بسیاری از مناطق شودجغرافیای زیستی جنگل

 ارتفاعات هایدر جنگل خشکسالی اثر .) 8419گرنت (

نیوزلند با استفاده از  شمالی جزیره روآهیندامنه  باالی

که  دهدمی نشان های بارندگی بررسی کردند. شواهدداده

 رخ داده و به 8489 - 8489سال  شدید در سالیخشک

 8499-8493 آسیب زده، و در سالروآهین های جنگل

بیگلر و همکاران . است بوده سالیخشک تأثیر تحت نیز

 ومیرمرگدر  سالیخشک تأثیرمدت زمان  (3113)

راکی بررسی کردند. نتایج  هایکوهدرختان در یک جنگل 

تحت  های راکیکوه مرگ درخت در جنگلنشان داد که 
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در  نیو همچن یدر سال جار سالیخشکشدت  تأثیر

 قرار گرفته است. سالیخشکپس از  هایسالطول 

، در تحقیقی به بررسی عامل (3119)دوبرتین و همکاران 

هادره  در جنگل( .Pinus sylvestris Lجنگلی ) کاج زوال

درصد  94رونه سوئیس پرداختند. نتایج نشان داد که 

خشک شدند.  3119و  8443 هایسالدرختان بین 

 8441 هایسالبعد از تابستان خشک  ومیرمرگبیشترین 

( بوده و کمترین آن بعد %33و  %81به ترتیب ) 3112و 

( بوده است. به طور کلی 2/1%) 3112از تابستان مرطوب 

 ومیرمرگ باعث خشکی تنش که کندمی تأییدنتایج 

، در تحقیقی (3113)بیگلر و همکاران  درختان شده است.

به عنوان عامل تحریک کننده  سالیخشکبه مطالعه 

 مرگ کاج اسکاتلندی پرداختند. نتایج حاکی از ومیرمرگ

 دهه چندینتا  حتی یا و سال چند از کلی طور به درخت

به  سالیخشک بوده و به طور کلی، خشکسالی از پس

 و عمل کرده درخت رشد در محدودکننده عامل عنوان

الیوت و  .را در پی داشته است اسکاتلندی کاج کاهش

 رشد و ومیرمرگ بر سالیخشک اثرات( 8449سوانک )

مخلوط را بررسی کردند نتایج  برگپهن جنگل در درخت

. بوده است 3% بلوط فقط در اما 39% انبرگپهن ومیرمرگ

های درخت در جنگل ومیرمرگ( 3119گارین و تیلور )

درختان سوزنی برگ مختلط در پارك ملی یوسیمیتی، 

کالیفرنیا، ایاالت متحده آمریکا را بررسی کردند. ارتباط 

فقط برای مدت چند  سالیخشکدرخت و  ومیرمرگبین 

 (3118هاریسون ) .( مشهود بوده است3-9سال )

 همطالع) بورنئو جزیره در النینو هایپیامد و سالیخشک

 تولید داد نشان نتایج که کردند مطالعه را( انجیر موردی

 متوقف سالیخشک در یا و یافته کاهش میوه و گل برگ،

 تهیاف تجدید بارندگی، ناگهانی طور به افزایش با و شد

 که شد مشخص اروپا در گرفته انجام مطالعات طی. است

 گسترده به طور که اروپا نقاط بعضی در سالیخشک

)برنیر و همکاران  است شده هاجنگل خشکیدگی باعث

 بررسی به ،(8241) پور و همکاران حمزه (.8414

 در( Q. brantii) ایران بلوط درختان خشکیدگی مقدماتی

 نتایجکه پرداختند  فارس استان کازرون، برم دشت

 بارندگی کاهش که داد اقلیمی نشان هایمتغییر بررسی

 تغییرات تأثیر اما داشته، خشکیدگی بر داریمعنی اثر

، به (8242) و حق طلب یگودرز .نبود دارمعنی دمایی

برز ال فردمنحصربهبررسی الگوی تخریب مناظر جنگلی 

هنده دنشان یجاند. نتاهمرکزی بر اثر تغییر اقلیم پرداخت

 داده رخ جنگل مساحت در کاهش بیشترین که این است

 جنگل مساحت بر را تأثیر بیشترین بارندگی میزان و

 مطالعاتی دوره در بارندگی کاهش با که به طوری داشته،

 ماهانه دمای کاسته شده و افزایش نیز جنگل مساحت از

منفی بر جنگل داشته و باعث از بین رفتن  تأثیر منطقه، در

و  نگهدارصابر است. شدهپوشش گیاهی در منطقه 

، در پی بروز نوعی خشکیدگی در (8213) همکاران

تعدادی از درختان سوزنی برگ پارك جنگلی چشمه 

 درزمینه 8218 تا 8274 هایابوالمهدی تحقیقی طی سال

د دا نشان حاصل نتایج .دادند انجام مشکل این علل کشف

 8273 هایسال طی شده ایجاد هایخشکسالی که بروز

 هاینیز عامل تشدید کننده بروز ضعف 8274 تا

 حسینی و عسکریبوده است.  پارك این در فیزیولوژیکی

 بروز با اقلیمی هایپارامتر ارتباط بررسی به (8248)

 تایجن کهپرداختند  ایرانی بلوط درختان خشکیدگی پدیده

 المای استان در شدید خیلی تا شدید خشکسالی داد، نشان

به طور  . است پیوسته وقوع به 8213-8214 هایدر سال

 .است داشته کاهشی روند بارندگی اخیر سال 39 در کلی

 

 ها مواد و روش

 هب و شیراز شرقی جنوب در استهبان شهرستان

-شهرستان با و گرفته قرار آن از کیلومتری 879 فاصله

 در(. 8 شکل) است مجاور شیراز داراب، نیریز، فسا، های

 99 شرقی طول و دقیقه 89 و درجه 34 شمالی عرض

 3111 شهرستان مساحت. است واقع دقیقه 89 و درجه

 رونیز،) دهستان سه و بخش دو دارای و مربع کیلومتر

 سطح از شهرستان این مرکز ارتفاع. است( ایج و خیر

 ارتفاع اختالف جهت به استهبان. است متر 8737 دریا

 خشک و معتدل مجموع در و متغیر هوای و آب دارای

 سال 23 طی بارندگی حداقل. (8214خوشوقت ) است
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 و بوده مترمیلی 724 آن حداکثر و مترمیلی 93 گذشته

  .است مترمیلی 9/293 نیز بارندگی متوسط

درجه   -4در درجه حرارت انجیر درختان جوان 

درجه  -81 روند. تنه درخت حرارتاز بین میسانتی گراد 

انجیر  کند و قدرت رویشی دوباره را دارد.می را تحمل

( به خوبی رشد 29-91) در درجه حرارت باال در تابستان

کیفیت میوه به خاطر  93 کند ولی درجه حرارت باالیمی

 کشت برای بارندگی میزانیابد. خشکی هوا کاهش می

 از) مناسب پراکنش با سال در مترمیلی 211-911 انجیر

 جهاد وزرات) است آلایده( ماه اردیبهشت تا آذر

انجیر رقم سبز استهبان جهت تشکیل   (.8211 کشاورزی

میوه نیاز قطعی به گرده افشانی توسط زنبور بالستوفاگا 

دارد. دامنه حرارتی بهینه جهت فعالیت این حشره گرده 

درجه سلسیوس می باشد در نتیجه  39افشان حدود 

افزایش دما در فصل گرده افشانی ) خرداد ماه ( منجر به 

حصول و  در نهایت کاهشکاهش کارایی گرده افشانی و

 (.8213عملکرد درخت خواهد شد )جعفری،

 

 
 منطقه مورد مطالعه تیموقع  -1شکل 

 

از  بارشهای مربوط به دما و ایستگاه آمار

ک سینوپتیایستگاه  و( تماب) سازمان تحقیقات منابع آب

ایستگاه داخل و خارج  39 استهبان تهیه شد و از بین

 .(1) ایستگاه انتخاب شدند جدول 1 منطقه، تعداد

 هایداده آماری مشترك دوره بعد مرحله در 

 اب کیفی نظر از هاداده این و انتخاب منتخب، هایایستگاه

 روش از استفاده با و کنترل مضاعف جرم آزمون روش

 هاایستگاه آماری نواقص نرمال، نسبت و معرف ایستگاه

 هایداده برای آماری دوره طول. گردید بازسازی

 تا( 8294-8231) آبی سال از ساله 23 دما و بارندگی

و  سالیخشک وضعیت بررسی برای. است( 8248-8241

و آزمون من کندال   SPIروندیابی به ترتیب از روش

بدون بعد بوده و به صورت  SPIشاخص  .استفاده شد

مقدار بارندگی در زمان  Piکه در آن  شود:زیر نوشته می

i،P ̅  متوسط بارندگی در دوره زمانی مورد مطالعه وσ 

انحراف استاندارد بارندگی در دوره زمانی مورد نظر 

بندی ( طبقه3جدول ) .(8213 )نصری و مدرس است

 دهد.را نشان می SPIبا شاخص  سالیخشک

SPI ]8رابطه [ =
Pi−P̅

σ
 

 SPI( ماهه 4 ،3 ،2 ،8) مدت کوتاه صورت دو به

 شودمی محاسبه( ماهه 73 و 91 ،39 ،83) مدت بلند و

 (.8218همکاران،  و جمالی بداق)
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 (1331 مطلق سلیمانی نژاد و ملکی) SPI شاخص با سالیخشک بندیطبقه  - 2 جدول

سالیخشکطبقه   (8442مکی ) SPIمقادیر  

سالیخشکبدون   1> 

مالیم سالیخشک   1 تا44/1 

-8تا-94/8  متوسط سالیخشک  

شدید سالیخشک -9/8 تا -44/8   

بسیار شدید سالیخشک  3- ≥  

 

روند تغییرات  دادن نشان برای پژوهش این در

پارامتر از آزمون نا هاآن مقدار تخمین بارش ودما ونیز

-تحلیلمیاقلی مطالعات در من کندال استفاده شده است.

-می استفاده زیادی ناپارامتری و پارامتری آماری های

 نرمال فرض برمبنای پارامتری آماری هایآزمون. شوند

 هاداده بودن نرمال که زمانی. استوارند هاداده بودن

 هایازآزمون صورت این در باشد تردید مورد

ابتدا  من کندال آزمون. شد خواهد استفاده ناپارامتری

 "کندال"ارائه و سپس توسط  8499در سال  "من"توسط 

-تست ترینازمعروف و یکی توسعه یافت 8491در سال 

داری در روند و معنی تحلیل برای ناپارامتریک های

. استهای زمانی هیدرولوژیکی و هواشناسی سری

آزمون بر تصادفی بودن و عدم وجود این فرض صفر

یک )رد  ها داللت دارد و پذیرش فرضروند در سری داده

باشد ها میفرض صفر( دال بر وجود روند در سری داده

  .(8217حجام )
 

 و دما  نتایج روند بارندگی

 مشاهده توانمی 9 و 2جداول در که همانطور

( *) عالمت با باشندمی روند دارای که هاییداده کرد

 ددارای رون ترتیب به منفی و مثبت اعداد. اندشده متمایز

 .ندهست نزولی و صعودی

 
 

 

 

 

 

های منتخب دما و بارندگیلیست ایستگاه -1جدول  

 ردیف نام ایستگاه کد ارتفاع طول جغرافیایی عرض جغرافیایی

17-11-34  89-12-92  8 علی آباد خفر 39112 8293 

11-94-31  11-37-99  3 گوزون 33119 8324 

11-39-34  93-93-93  2 دو بنه 92197 8948 

91-31  98-92  9 فسا 39181 8311 

91-91-34  27-92-92  9 آباده تشک 92139 8319 

81-92-34  93-98-92  3 جهان آباد بختگان 92121 8943 

11-88-34  11-93-92  7 رونیز علیا 92133 8381 

18-34  89-99  1 ایج 92133 8949 
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 از سال آبی های ساالنه وماهانه میانگین بارندگیکندال داده -آزمون من (Z) مقادیر  -3جدول 

 (1331-1331تا  1331-1333) 

آباد بختگانجهان  فسا رونیز علیا  ماه دوبنه 

994/8  199/1  222/2**  838/9**  مهر 

373/8  718/1  441/8*  913/3**  آبان 

999/1  388/1-  197/8  819/8  آذر 

331/1  113/8-  141/1  913/1  دی 

889/1  992/1  117/8  199/1  بهمن 

414/3**  733/8  911/3*  921/2**  اسفند 

411/8  343/1  789/1  129/8  فروردین 

229/8  333/1  999/8  132/3**  اردیبهشت 

217/3*  333/1  922/3*  291/9**  خرداد 

191/3**  889/1  913/3*  112/9**  تیر 

114/8  999/1  431/1  734/3**  مرداد 

239/8  821/1  194/3*  977/2**  شهریور 

913/8  371/8  199/3**  198/2**  ساالنه 

 

 و ماهانه میانگین دما از سال آبیهای ساالنه کندال داده-( آزمون منZمقادیر )  - 4جدول 

 (1331-1331تا  1331-1333) 

 فسا دوبنه گوزون
علی آباد 

 خفر

جهان 

 آباد

 بختگان

آباده 

 تشک
 بارش ایج رونیز علیا

(mm) 

882/1-  173/8-  911/8-  333/1  839/8-  737/1-  131/1-  714/8-  مهر 

371/8  991/1-  213/1  194/8  917/1  812/1  721/8  993/1  آبان 

288/1  297/1  194/1  399/1-  342/1  811/1  939/1  849/1-  آذر 

392/1  1 388/1-  999/1-  118/1-  993/1-  214/1  414/1-  دی 

211/1  298/1  194/1-  774/1-  993/1  821/1  921/1  388/1  بهمن 

911/3-*  731/8-  898/3-*  278/3-*  491/8-  881/3-*  731/8-  489/8-  اسفند 

147/1  978/1  774/1  331/1  318/1  973/1  827/8  373/1  فروردین 

221/8-  187/8-  734/8-  173/8-  423/8-  929/8-  193/3-*  872/8-  اردیبهشت 

998/1  912/1  324/8  333/1  899/1  811/1-  119/1  374/1  خرداد 

142/8  912/1  213/1  341/1-  333/1  387/1  129/1  تیر 1 

982/1-  123/1-  911/1  1 422/1-  479/1  191/1-  397/1-  مرداد 

349/8  393/1  891/8-  991/8  983/8  983/8  149/8  739/8  شهریور 

929/1-  871/1-  323/1-  322/8-  789/1-  117/8-  118/1  831/8-  ساالنه 

در  دارییاگرچه روند معن 3شکل با توجه به 

 زیداخل منطقه )رون هایستگاهیساالنه ا یبارندگ راتییتغ

 راتییتغ ریاخ هایسالدر  یول شودینم دهی( دجیو ا

 23 گیبارند میانگین .است داشته نیانگینسبت به م یادیز

 3/393 رونیز و درایستگاه 4/341 ایج ایستگاه در ساله

 .است
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 داخل منطقههای  درایستگاه بارندگی ساالنه تغییرات - 2 شکل

 

  SPIمحاسبه نتایج

  شده استاندارد بارش خشکسالی شاخص

SPIو پاییز فصل) ماهه 3و  83 زمانی مقیاس در 

 از استفاده با و موجود زمانی دوره طی در( زمستان

 SPI نمودارهای تغییرات. گردید محاسبه اکسل افزارنرم

 .است شده آورده 2شکل  در ایستگاه های مورد مطالعه

 

 نتایج درصد خشکیدگی باغات انجیر دیم استهبان

 ریدرختان انج یدگمنظور تعیین درصد خشکیبه

 ینقطه به صورت تصادف 97شهرستان استهبان تعداد 

مشخص شد. در هر  GPS انتخاب و مختصات نقاط با

تعداد درختان خشک درخت شمارش شد و  91نقطه تعداد 

شده نسبت به کل درختان شمارش شده مشخص گردید. 

خشک شده با استفاده از رابطه  درصد درختاندر ادامه 

در منطقه مورد  نیز نقاط تی. موقعدیمشخص گرد 3

شمارش  انمشخص شده است. درخت 9مطالعه در شکل 

متفاوت و مالك شمارش فقط  یدگیشده از لحاظ خشک

با  یدگیان بوده است. درصد خشکدرخت یدگید بیآس

با توجه به سیستم  محاسبه شد. ریاستفاده از فرمول ز

تربیت و پرورش درختان انجیر دیم در استهبان که در 

تنه نگهداری می شود، از  1تا  9هر درخت معموال بین 

میانگین تعداد تنه یا تنه های خشک شده از هر درخت 

تفاده گردید. مالك به عنوان شاخص در هر منطقه اس

خشکیدگی بیش از نصف تعداد تنه درخت به عنوان آسیب 

 دیدگی در نظر گرفته شد.

 ]3[رابطه 

811× 
 تعداد درختان آسیب دیده

 =درصد خشکیدگی
 تعداد نقاط نمونه برداری ×91

 

درخت  194درخت شمارش شده تعداد  3291از تعداد 

 .استدرصد  8/23 یدگیکه درصد خشک دهید بیآس
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 ایستگاه های مورد مطالعه (SPI)تغییرات  هاینمودار  -3شکل 
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 مطالعه مورد منطقه درGPS  نقاط موقعیت -4 شکل

 
 

 نتیجه گیری

 ماه در بارندگی میزان که دهدمی نشان نتایج

 و خفر آباد علی فسا، تشک، آباده هایایستگاه در اسفند

 ردامعنا روند ،ماه اردیبهشت رونیز ایستگاه در و گوزون

 روند با دما و داشته درصد 49 احتمال سطح در کاهشی

 ایستگاه در درصد، 44 و 49 احتمال سطح در افزایشی

 اسفند، آبان، مهر، هایماه و ساالنه زمانی سری در دوبنه

 جهان ایستگاه شهریور، و مرداد تیر، خرداد، اردیبهشت،

 آبان، مهر، هایماه و ساالنه زمانی سری در بختگان آباد

 درا علی رونیز ایستگاه در و شهریور و تیر خرداد، اسفند،

و  2)جدول  است بوده همراه تیر و خرداد اسفند، هایماه

بارندگی نیز مشخص است  3همانطور که در شکل  .(9

اگرچه ( ایج و رونیز) منطقههای داخل ساالنه در ایستگاه

-8219 ولی بارندگی از سال است داریمعنیروند  فاقد 

میلیمتر  211 میلیمتر بوده به زیر 9/921 و 999 که 8212

 211 رسیده که با توجه به نیاز آبی درخت انجیر که

 دیم باشد باعث خشکیدگی درختان انجیرمیمیلیمتر 

درختان جوان انجیر در . شده است (وابسته به بارندگی)

تنه درخت حرارت . روند-از بین می -4 درجه حرارت 

 .کند و قدرت رویشی دوباره را داردرا تحمل می -81

 درختان انجیر در مقابل افزایش دما مقاوم بوده و تا دمای

 کند، با توجه به حداقل مطلقبه خوبی رشد می( 91-29)

 81 ه دردرجه دمای ثبت شد 98و حداکثر مطلق -3/1

توان نتیجه گیری سال اخیر در منطقه مورد مطالعه می

مستقیم بر خشکیدگی نداشته بلکه روند  تأثیرکرد که دما 

غیرمستقیم بر روی درختان از  دما به طور افزایشی

 لحاص نتایجداشته است.  تأثیررفت و تبخیر طریق هدر

 که دهدمی نشان 2در شکل  SPIنمودارهای تغییرات  از

 ساله 23 آماری دوره طی مطالعه مورد ایستگاه 1 بین از

 7 در سالیخشک ترینشدید ماهه SPI83  شاخص با

 فسا، گوزون، تشک، آباده خفر، آباد علی ایج، ایستگاه

 اتفاق 8213-8217 سال در دوبنه و بختگان آباد جهان

 همه در نیز سالیخشک دوره ترین طوالنی. است افتاده

 همراه ساله 7 تا 9 تداوم با اخیر هایسال در ایستگاه
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 ساله، 7 بختگان آباد جهان و ایج هایایستگاه در که بوده

-ایستگاه و ساله 9 رونیز گوزون و فسا، خفر، آباد علی

 ترینشدید همچنین. است ساله 9 تشک آباده و دوبنه های

 در مطالعه مورد هایسال اول ماهه شش در سالیخشک

 سال در فسا، گوزون و خفر، آباد علی ایج، هایایستگاه

 اب نیز دوره ترین طوالنی. است افتاده اتفاق 8211-8217

 خفر، آباد علی ایج، هایایستگاه در که ساله 7 تا 9 تداوم

 تشک آباده ساله، 7 تداوم با رونیز بختگان و آباد جهان

 نتایج. اند داشته را ساله 9 تداوم فسا و ساله 3 دوبنه و

 همه که دهدمی نشان ماههSPI83  بررسی از حاصل

 تا متوسط سالیخشک 8213-8217 سال در هاایستگاه

 این از حاکی نیز ماهه SPI3  نتایج و اند داشته را شدید

 و 8213-8217 هایسال در هاایستگاه همه در که است

. است داشته شدید تا متوسط سالیخشک 8211-8217

 23 که دهدمی نشان خشکیدگی درصد از حاصل نتایج

که  باشندمی سالیخشک از دیده آسیب درختان درصد

مبنی بر خشک شدن  (3119دوبرتین و همکاران با نتایج )

 درختان کاج جنگل های سوییس در اثر تنش خشکی

 فراوانی اخیر هایسال در چهاگر مطابقت دارد.

 سالیخشک تداوم ولی بوده بیشتر مالیم سالیخشک

 هایسال متوسط و شدید هایسالیخشک با همراه

 خشکیدگی عامل توانمی را 8217-8211 و 8217-8213

 بودن دیم به توجه با. گرفت نظر در دیم انجیر درختان

 پراکنش تأثیر و مترمیلی 371-211 آبی نیاز درختان،

 قتحقی این از حاصل نتایج و دیم انجیر درختان بر بارش

 در ماه اسفند در بارندگی کاهشی روند دهندهنشان که

 و هاماه برخی در دما افزایشی روند ها،ایستگاه اکثر
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