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چ يك ده

تهاي
آب و هوا يكي از عوامل اساسي تاثيرگذار در زيست انسان و همه جانوران و شكل دهنده چهره طبيعت است .همه فعالي 

يگذارد .غلبه و تاثير
تهاي ما بر آب و هواي اطراف ما اثر م 
روزانه ما انسانها از عناصر سازنده جو تاثير پذيرفته و متقابال فعالي 

عوامل و عناصر جوي به گونهاي بوده است كه بشر از ابتداي پيدايش در تالش سازگاري خود با اين پديده مهم طبيعي بوده است.
يباشند .در نتيجه مجبور هستند از تا
بپذيرتر از انسانها م 
در اين ميان جانوران و گياهان بدليل عدم برخورداري از قوه تعقل آسي 

سرحد امكان ،خود را با شرايط اقليمي محيط اطراف خود سازگار نمايند .به همين دليل جانوران و حيات وحش در طول سال در
انطباق با تغييرات فصلي و دورهاي آب و هوا دست به مهاجرت زدهاند .انسانها نيز كه اقدام به نگهداري وپرورش جانوارن اقدام

نموده براي جلوگيري از آسيب دامهايي خود و از طرفي بهرهبرداري مناسب از شرايط اقليمي همراه دام خود در طول سال اقدام به

كوچ نمودهاند .حركت بين ييالق و قشالق در واكنش طبيعي انسان و دام به شرايط اقلمي محيط است .در اين تحقيق جهت بررسي
نقش اقليم در زمانبندي حركت عشایر طایفه عمله بين ييالق و قشالق در نوسانات اقليمي ،با استفاده از شاخص  SPIیک نمونه از

خشکسالی شدید ( )1002وتر سالی شدید ( )4002در یک دوره آماري پانزده ساله انتخاب و تحليل شده است .مالحظه شد كه در
يهاي شديد عشایر يك ماه تا  54روز زودتر از قشالق حركت كرده و روزانه 40
خشكسال 

یک لومتر و مسافت  009كيلومتري بین

يهاي شديد مسير فوق را در  54تا  50روز طي
قشالق و یی الق را در مدت زمان  20روز طي كرده است .در حالي كه در ترسال 
كرده و به طور متوسط روزانه  81تا  20كيلومتر حركت كرده است.
واژگان کلیدی:کوچ ،شاخص  ،spIخشکسالی ،اطراقگاه ،ایلراه
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 -1مقدمه
اقلیم عامل مهم و موثر بر تمام اشیاء و پدیدههای زندگی محیط طبیعی است (کریتچفیلد ) 83 91 ،که از آغاز زندگی
انسان در زندگی او موثر بوده است و تغییرات در بارش برف و باران ،تابش خورشید و عوامل دیگر آب هوایی با
قدرت هر چه تمامتر بر زندگی او مسلط بوده است (محمدی ،ح ) 1389 ،همچنانکه توسعه و پیشرفت آب و هوا
شناسی بعنوان یک علم تا حدی ،به افزایش آگاهی و توان ما با مشاهده و سنجش عناصر جو ارتباط دلرد (هندرسن
تهای انسان موضوع تازهای نیست بشر همیشه
و رابینسون .) 89 91 ،توجه به اقلیم و آگاهی از تاثیرات آن بر فعالی 
عالقه مند بوده که علت تاثیر آب و هوا را بداند تا بتواند شیوهای را ایجاد کند که به کمک آن زنده بماند (علیجانی و
کاویانی.)1 37 1 ،
خشکسالی یکی از پدیدههای طبیعی است که در تمام مناطق اقلیمی رخ میدهد ولی مشخصات وآثار آن از منطقهای
به منطقهای دیگر کامال متفاوت م 
یباشد یکی از محورهای اقتصادی مهم کشور که همواره در پی وقوع خشکسالی
متحمل آسیب جدی میشود ،صنعت دامپروری (شامل گوسفند ،بز ،گاو ،انواع طیور و )...است ،جمعیت بزرگ دامی
کشور وحساسییت باالی آن در وابستگی به خوراک ،بیانگر اهمیت برنامهریزی دقیق و تدارک امکانات برای
یتوجهی و یا برنامهریزی نامناسب شاید هرگز مجال
پاسخگویی به نیازهای روزمره این صنعت است و در صورت ب 

جبران نباشد لذا ضرورت دارد در این بخش توجه بیشتر و برنامهریزی دقیقتر به عمل آید (صمدی،ح – ابراهیمی،

ع ، 1389 ،پیامدهای خشکسالی و راهکارهای مقابله با آن در استان چهارمحال و بختیاری).
کوچ نشینی معیشتی است که بر پایه دوگانگی شرایط اقلیمی بین کوهستان و دشت بنا نهاده شده است و علت این
نوع زندگی ناتوانی انسان در مهار شرایط طبیعی و ضعف وی در برابر نیروی مسلط طبیعت است (عالمه و لولویی،
 .)961 ، 1387در مسئله کوچ عالوه بر انسان و دام که م 
یتوان گفت دو رکن اصلی و اساسی امر کوچ را تشکیل
میدهند عامل اقلیم از مهمترین و تعیین کنندهترین عوامل م 
یباشد .اختالف درجه حرارت و میزان بارش و چگونگی
وضع هوا همیشه و در دورانهای مختلف در امر کوچ دخالت داشته و تقویم زمانی کوچ را تعیین کرده است
(عزیزی ، 1387 ،ص  .)171دشامبر ( )151 -741 ، 50 91در مقاله خود تغییرات اقلیمی و خشک شدن صحرا در
آفریقا را تنها دلیلی میداند که موجب تغییر نوع معیشت شده و قبایل شکرچی را در درههای نیل متمرکز کرده است،
پدیدهای که اهلی کردن انبوه گله هایی را که در اسارت نگه م 
یداشتهاند را به دنبال آورده است .جرمی سویفت در
مقالهای که به طوار 
قهای ادرار وایفورها اختصاص داده به تحلیل استراتژی این قبایل آفریقایی در مقابله با
چنشینها تحت تاثیر خشکسالی اشاره میکند که چگونه
نامالیمات اقلیمی پرداخته و سپس به جا به جایی این کو 
خشکسالی سالهای اخیر اعث شده که محدوده چراگاهها عموما به سوی جنوب کشیده شود و تعداد کوچنشینهایی
یگذرانند افزایش یابد(پاپلی یزدی ، 1383 ،ص .)432رینتون ( 26 ، 19 61
که فصل خشک را بر سر چاههای کیدال م 
–  ) 28به برسی زندگی شبانی سوئد و نروژ پرداخته و به این نتیجه رسیده که با تغییر اوضاع اقلیمی در عصر آهن و

یشدند و قرارگاههای شبانی بودند به چراگاههای باتالقی تبدیل
یها نقاطی به نام " "saterخوانده م 
افزایش بارندگ 
شدند .از آن زمان به بعد قرارگاههای شبانی که در بدو امر برای اقامت موقت تابستانی و دسترسی به مراتع نزدیک
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یها رها شدند و ذخیره علوفه زمستانی را
یشد به دلیل مبدل شدن به باتالق در پی افزایش بارندگ 
آنها استفاده م 
تامین کردند.
چنشيني كي
زندگي كو 

نوع تطبيق با محيط طبيعي است كه انسان براي بهره وري از منابع حاشيهاي پيرامون خود با

چنشينان با بهره گيري از دام اراضي
يكند .كو 
كاربرد مهارت موجود و ابزار محدود خود را با محيط سازگار م 
يدهند .در غير اين صورت ميليونها هكتار چراگاه طبيعي
غيرقابل كشت را به صورت چراگاه مورد استفاده قرار م 
غيرقابل استفاده باقي خواهد ماند (درداري ،نوروز ، 1388 ،تاريخ اجتماعي و سياسي ايل بزرگ قشقا يي ).امرار معاش
مردم ايل قشقایی رابطه مستقيم با مراتع و وابستگي تام با آب و هواي ناحيه دارد .دام در آب و هواي متفاوت از نظر
رشد ،بيماري ،بازدهي و زاد و ولد تغ يي رات زيادي م 
يكند .مردم ايل ناچارند با توجه به شرايط آب و هوا و نوع
شهاي
شهاي گياهي ،طبق برنامه قبلي نسبت به نگهداري دام اقدام کنند و دماي هوا و وضعيت ريز 
تغذيه و پوش 
جوي ،علوفه محل را در نظر بگيرند زيرا در هنگام حركت اگر زمانبندي ناقص باشد ،دچار سرما و يخبندان
سردسيري و يا بر 
فهاي سنگين و سيالبهاي شديد بين راه و يا گرما و كم آبي شده و تلفاتي سنگين خواهد
داشت (منوچهر يك اني ،1 37 1،سيه چادرها) .حبیبیان و همکاران(  ) 65 ، 1386به مقایسه عشایر اسکان یافته خودجوش
و هدایت شده در ترسالی و خشکسالی از نظر درصد وابستگی دام به علوفه مرتعی در قالب سه شیوه کوچندگی،
نیمه کوچندگی و روستایی در پهنههای سایت اسکان عشایر در چهارمنطقه استان فارس پرداختند تا میزان وابستگی
دام به علوفه مرتعی و غیرمرتعی در ییالق و قشالق را بین این سه گروه مشخص و مقایسه کنند که نتایج تحقیق
حاکی آن است که این سه گروه از نظر درصد وابستگی دام به مرتع و غیرمرتع در خشکسالی و ترسالی تفاوت معنی
داری در سطوح مختلف آماری وجود دارد و در این تحقیق مشخص شده با وجود تخریب شدید مراتع درصد
وابستگی دام عشایر گروههای مذکور به مراتع چشمگیر است و به نظر میرسد همین مسئله موجب شده تا هنوز کوچ
عشایر به شیوه سنتی وجود داشته باشد .افراخته (  )701 ، 1383به بررسی خشکسالی و تحول معیشت نیمه کوچ
نشینان تفتان پرداخته که نتایج تحقیق نشان میدهد که معیشت نیمه کوچ نشینان در اثر خشکسالی اخیر به شرح زیر
تحول یافته :گروهی که دارای اراضی زراعی در "سنگان " هستند فعالیت زراعی و تولیدات خود را تغییر داده و
تعدادی دام را به صورت دامداری روستایی حفظ کردهاند زیرا دولت به روشهای مختلف از کشاورزان حمایت
کرده است .گروه کوچگ دیگری معیشت خود را از نیمه کوچ نشینی به رمه گردانی تغییر داده و در ناحیه کوهستانی
یتوانند زندگی قبلی خود را با استفاده از بارشهای اخیر و پایان دوره
تفتان ساکن شدهاند و این دو گروه م 
خشکسالی مبتنی بر بهره برداری از مراتع طبیعی از سر بگیرند.
افخم ابراهیمی و حسینی(  ) 17 ، 1386در تحقیق خود کلیه عوامل تاثیرگذار بر معیشت کوچ نشینی در شرایط
محدودیت منابع آبی و تغییر و تحوالت وارده بر آن و سپس راهکارهای مقابله با خشکسالی در زمینههای مدیریتی،
زیست محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی و آموزشی ترویجی را معرفی و از نظر قابلیت اجرا ،میزان تاثیر و توجه ،مورد
بررسی قرار دادند و در نهایت با شناخت عوامل تاثیرگذار بر زندگی عشایری و علل اساسی آسیب پذیری از
یهای
یتوان با اتخاذ راهکارهای مدیریتی و برنامهریزی ،از وقوع خشکسال 
خشکسالی نتیجه گیری نمودند که م 
اقتصادی و اجتماعی تااندازهای جلوگیری نمود .به خاطر موقعيت جغرافيا يي ايران و وضع آب و هوا و نوع پوشش
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گياهي ،افراد دامدار مجبور بودند كه براي تغذيه و تعليم دام خود و جهت استفاده از مراتع و پوشش گياهي مناسب
مناطق مختلف در فصول سال از محلي به محل ديگر حركت و يا كوچ كنند تا از چراگاهها و مراتع مختلف استفاده
چنشيني) .يكي از خصوصيات عمده قشقائيها انجام كوچ بسيار دقيق
نمايند(مشيري ،سيد رحيم ،1 37 1،جغرافياي كو 
يگيرد و هر طايفه
وسازمان يافته آنان است ،يعني همان مورد مهمي مكه بر مبناي قرار و مدارها بر طبق سنت انجام م 
يدانند كه به كجا و به چه ترتيبي بايد كوچ را آغاز كند (قهرماني ،ابيوردي ، 1373 ،تاريخ وقايع
از قشقائيها دقيقا م 
عشايري فارس) .در زمینه کوچ نشینی در آسیا محققانی همچون ( ) 1960 ،Fideisenو ( ) 1962 ،Eyreو (،Barth
 )1991و ( ) 70 91 ،Castelli Gattinaraو ( ) 1962 ،Klaus ،Ferdinو ( ) 1949 ،Drowelمطالعاتی داشتهاند.
و محققانی همچون ( ) 70 91 ،Isnardو ( )1 96 1 ،Cribierو ( )3991 ،Loupو ( ) 1942 ،Sandvigدر اروپا به
مطالعات کوچ نشینی پرداختهاند .و در ایران هم مطالعاتی توسط (افشار سیستانی ) 1366 ،و (رحیم پور ) 1377 ،و
(شاهین فر ) 1367 ،و (پویا منش ) 1384 ،و غیره انجام شده است.
 –2بیان مسئله تحقیق
یکنند بخشی از جامعه انسانی هستند که کمترین
عشایر ضمن این که در چرخه اقتصادی کشور نقش عمدهای ایفا م 
یکنند و جزء معدود گروههای اجتماعی هستند که بیشترین سازگاری را با اقلیم
خسارات را به محیط زیست وارد م 
دارند چرا که در تالشند به جای این که محیط زندگی خود را با شرایط اقلیمی سازگار کنند خود را با شرایط اقلیمی
سازگار دهند و این به دلیل نوع معیشت آنان م 
یباشد که احشام آنها بیش از حد به محیط وابستگی دارند .به همین
دلیل بیشترین استفاده را از پتانسیلهای اقلیمی مینمایند و در نتیجه كمترین آسيب را به طبيعت وارد مینمایند .کوچ
ًال متاثر از شرایط اقلیمی بوده و سعی دارند از ناسازگاری اقلیمی دوری کنند .گاهی شرایط به گونهای حاد
عشایرکام ًال
یشود که امکان سازگاری را از عشاير سلب م 
م
ینماید و در این حالت به دلیل وابستگی شدید عشایر به شرایط
محیطی خسارتهای جبران ناپذیری به احشام عشایر که سرمایه اصلی آنها و در واقع کشور میباشد وارد مینماید.
 - 3مواد و روش ها
 .1روش پژوهش در این تحقیق میدانی و کتابخانهای است.
 .2استخراج دادههای اقلیمی دما و بارش ایستگاههای مسیر کوچ طایفه عمله.
 .3بازسازی آماری وتولید آمار برای مسیرهایی از کوچ عشایر که فاقد ایستگاه هواشناسی بودند.
.4تعیین دورههای خشک وتردریک دوره آماری درایستگاههای منتخب بااستفاده از روش .SPI
 .5تحلیل زمان مسیر و مسیر کوچ در هر یک از دورههای خشکسالی و ترسالی.
با توجه به عدم همگني در دادههاي ايستگاههاي استان از لحاظ طول دوره آماري و نواقص آماري موجود در برخي
از ايستگاها ،تعداد  7ايستگاه از ايستگاههاي سينوپت كي

و كليماتولوژي استان كه از لحاظ طول دوره آماري و انطباق

با مسير كوچ طايفه به عنوان نماينده ايستگاههاي منطقه انتخاب گرديد .با توجه به اينكه مسير حركت كوچ عشاير در
بسياري از مناطق فاقد ايستگاه هواشناسي بود تالش شده است تا سرحد امكان براي اين مناطق آمار توليد شود .براي
تها و تفاضل و همبستگي براي توليد آمار استفاده شد .با توجه به توپوگرافي منطقه و تنوع
اين كار از سه روش نسب 
لها جواب مناسبي حاصل نشد .در نتيجه با استفاده از روش همبستگي و با توجه
ارتفاعي دو روش نسبتها و تفاض 

تحلیل و بررسی تاثیر نوسانات اقلیمی391 ...

به همبستگي نسبتا خوب كه باالترين قريب همبستگي در بخش عنصر دما يي همبستگي باالي  0 / 7بدست آمده

نسبت به بازسازي دمائي و بارش منطقه در مسير كوچ عشاير انجام شده و نتايج حاصل در جدول شماره  9 – 4تا 4
–  12آمده است .با توجه به اهميت بارش در كوچ عشاير و با توجه به هدف تحقیق كه بررسي تاثير خشكساليها و
ترسال 
يها در زمان سرعت حركت كوچ مورد نظر بوده است .نقشههاي همبارش مسير حركت كوچ عشاير با استفاده
از نرم افزار  ARG GISترسيم گرديده است .از اهداف ديگر اين پژوهش نقش نوسانات اقليمي بر كوچ عشاير بود
كه در قبل به اين هدف وضعيت منطقه مطالعاتي از لحاظ تع يي ن دورههاي خشك و ترسالي در كي

دوره آماري 15

كها و  SPIمورد بررسي قرار گرفت از مقايسه نتايج اين سه
صهاي  Zاستاندارد ،ده 
ساله با استفاده از شاخ 
شاخص ،نتايج شاخص  SPIانطباق بيشتري نسبت به ساير شاخصها نشان داد در نتيجه اين شاخص مورد استفاده
قرار گرفت و براي پرهيز از حجيم شدن تحقیق فقط نتايج شاخص  SPIآمده است و در نهایت از میان دورههای
آماری  15ساله که در جدول شماره  1ذکر شده سال  1002بعنوان نمونه خشکسالی شدید و سال  4002بعنوان
نمونه ترسالی بسیار شدید انتخا ب و کوچ عشایر در هر یک از نمونهها بطور جداگانه مورد تحلیل قرار گرفته است.
جدول شماره  1طبقه بندي خشكسالي بر اساس نمايه SPI
درجه خشكسالي

ارزش SPI

تقریبا نرمال

 – 0 / 99تا + / 99

خشكسالي متوسط

 – 1تا - 1 / 49

خشكسالي شديد

 – 1 / 5تا - 1 / 99

خشكسالي بسيار شديد

 – 2و کمتر

 –3ناحیه مورد مطالعه

منبع  :مک کی و همکاران3991 ،

استان فارس از مراکز مهم کوچ نشینی است که با جمعیت  131717نفر حدود  32درصد جمعیت کوچ نشینی کشور
و  3درصد جمعیت استان را شامل میشود (اداره امور عشایر فارس) مهمترین ای 
لهای کوچ نشین فارس  :ایل
قشقایی ،ایل خمسه و ایل ممسنی و برخی طایفههای مستقل هستند که در محدودههای استان جابه جا میشوند
(بهمن بیگی ،م .) 1388 ،ایل قشقایی از شش طایفه بزرگ ،شش بلوکی ،دره شوری ،فارسیمدان ،کشکولی بزرگ،
کشکولی کوچک و عمله تشکیل شده است.
طایفه عمله یکی از طوایف بزرگ ایل قشقایی است که ناحیه ییالقی این طایفه سمیرم اصفهان ،آباده ،دشت بکان،
آسپاس و خسرو شیرین....،و مهمترین قلمرو قشالقی آن خنج ،قیروکارزین ،فیروزآباد و فراشند و ....میباشد.فاصله
یباشد تا ییالق آنان سمیرم اصفهان  009کیلومتر است که عشایر
بین قشالق طایفه عمله که مبدا آن شهرستان خنج م 
این مسافت را منزل به منزل و سنتی ویا بصورت کوچ خانوار توسط کامیون انجام م 
یدهند .مدت زمانی که عشایر
طایفه طایفه عمله در ایلراه به صورت سنتی و منزل به منزل در حرکتند نسبت به کیفیت راه و نوع کوچ آنها در
یها و خشکسالیها متفاوت است و ممکن است عشایر روزانه  20تا  40کیلومتر طی کنند و در هر اطراقگاهی
ترسال 
با توجه به هوا و پوشش گیاهی ممکن است  24ساعت توقف داشته که امروزه با
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یها و خشکسالیها در ایستگاههای مختلف مسیر طایفه عمله در طول دوره آماری  5002 – 1991با استفاده ازشاخص SPI
جدول شماره  2وضعیت ترسال 
نتیجه

الر

فیروزآباد

آباده

زرقان

نی ریز

شیراز

ف سا

سال

نرمال

نرمال

نرمال

یمتوسط
ترسال 

نرمال

***

نرمال

نرمال

1991

یمتوسط
ترسال 

یمتوسط
ترسال 

یمتوسط
ترسال 

نرمال

یمتوسط
خشکسال 

***

ترسالیمتوسط

ترسالیمتوسط

2991

نرمال

یمتوسط
ترسال 

***

نرمال

نرمال

***

خشکسالیمتوسط

نرمال

3991

نرمال

نرمال

***

یمتوسط
ترسال 

نرمال

***

نرمال

نرمال

4991

یمتوسط
ترسال 

ترسالی شدید

یمتوسط
ترسال 

نرمال

نرمال

یمتوسط
ترسال 

ترسالی متوسط

ترسالی شدید

5991

نرمال

نرمال

نرمال

نرمال

نرمال

نرمال

نرمال

نرمال

6991

نرمال

نرمال

نرمال

نرمال

نرمال

نرمال

نرمال

نرمال

7991

نرمال

نرمال

نرمال

خشکسالیمتوسط

نرمال

نرمال

نرمال

نرمال

8991

نرمال

یمتوسط
خشکسال 

نرمال

نرمال

نرمال

نرمال

نرمال

نرمال

9991

نرمال

نرمال

نرمال

نرمال

نرمال

نرمال

نرمال

نرمال

0002

خشکسالی

خشکسالی متوسط

خشکسالی

نرمال

خشکسالی شدید

یشدید
خشکسال 

خشکسالی شدید

خشکسالی

1002

شدید

شدید

شدید

نرمال

نرمال

نرمال

نرمال

نرمال

***

خشکسالیمتوسط

نرمال

2002

نرمال

نرمال

نرمال

نرمال

نرمال

نرمال

نرمال

نرمال

3002

نرمال

***

ترسالی بسیار شدید

ترسالی بسیار شدید

-

ترسالی بسیار شدید

ترسالی

نرمال

***

خشکسالیمتوسط

نرمال

-

نرمال

ترسالی

بسیار

شدید

شدید
نرمال

بسیار

4002

نرمال

5002

منبع  :یافتههای پژوهش

توجه به محدود شدن مسیرایلراهها بیشتر از  15ساعت طول نمیکشد .الزم به توضیح است که ایل از نظر ساختار
اجتماعی یک واحد سیاسی است که از تعدادی طایفه بوجود آمده است .ایل نسبت به طایفه جمعیت ،وسعت و
قدرت بیشتری دارد (امان اللهی .) 1374 ،طایفه واژه عربی است که از اجزای کوچکتری به نام تیره ،اوالد (رایج در
بختیاری) یا دودمان و باالخره خانوار تشکیل میشود طایفه رکن اصلی تشکیالت ایلی است که معموال نیای مشترک
دارند (صحرا شکاف.) 1384 ،

تحلیل و بررسی تاثیر نوسانات اقلیمی591 ...

شکل شماره  1نقشه مسیر کوچ عشایر فارس از و موقعیت طایفه عمله(اسناد موجود در اداره امور عشایر)

 -5بحث و تحلیل
الف  -تحلیل شرایط کوچ در ترسالیهای شدید
یشود .جدول شماره  3مکانهای اطراق طایفه عمله
یها حرکت و کوچ به کندی انجام م 
مالحظه شد اصوال در ترسال 
یدهد.
را در ماههای مختلف سال در یک ترسالی شدید را نشان م 
جدول شماره  3مکانهای اطراق طایفه عمله و دمای آنها را طول سال  4002نمونه ترسالی شدید (منبع  :نگارنده)
محل

ژانویه

فوریه

ما رس

آوریل

می

ژوئن

ژوالی

اگوست

سپتامبر

اکتبر

نوامبر

دسامبر

خنج

خنج

خنج

خنج قیر

فیروزآباد

سمیرم

سمیرم

سمیرم

فیروزآباد

خنج

خنج

خنج

شیراز

قیر خنج

13 / 8

27 / 8

اطراق
دمای

شیراز
20 /6

25 /6

30 /4

32 /5

26

21 /3

19 /5

28 /4

29

20 /2

حداقل
دمای
حداکثر

65 /1

43 /3

32 /4

34 /4

31 / 8

28 /5

29

32

29 / 3

33/6

41 /3

63 /7
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عشایر ماه سپتامبر (شهریور) به قشالق وارد شده است که در طول این ماه در محدوده شهرهای فیروزآباد ،قیر و
خنج در حرکت بوده و اواخر این ماه و اوایل ماه اکتبر (مهر) بطور کامل در قشال قتسم ق رر میشوند و از این ماه تا
ماه آوریل (فروردین) عشایر به مدت حدود  6ماه از سال را در خنج (قشالق) استقرار داشته است .شکل شماره 2
پراکنش بارش را در ماه اکتبر (مهر) سال ( 4002همراه با ترسالی شدید) نشان میدهد مالحظه میشود هسته بارش با
مقدار بیش از  40میلی متر به محدوده اطراف فیروزآباد ،خنج و قیر تعلق دارد .در ایستگاه فیروزآباد مقدار بارش در
این ماه  331میلی متر رسیده است.این مقدار بارش با دمای مناسب هوا که در حدود  29درجه سانتی گراد بوده
یباشد .با توجه به شکل شماره  3پراکنش بارش
است از لحاظ شرایط دمایی برای رشد و نمو گیاه در مرتع مناسب م 
در همین سال ( )4002در ماه دسامبر (آذر) مالحظه میشود که مقدار بارش بخصوص در در منطقه قشالق بسیار
یباشد .اصوال در این ماه در تمام سطح استان بارش یش از  002میلی متر بوده است و در
مناسب وقابل توجه م 
منطقه قشالق به باالتر از  032میلی متر م 
یرسد .با توجه به بارش مناسب ماه اکتبر (مهر) شرایط رشد و نمو را
فراهم کرده و بار 
شهایی که در ماه نوامبر (آبان) و سپس در طول این ماه رخ داده است رطوبت بسیار مناسی برای
نگهداری و تقویت هر چه بیشتر مرتع در این سه ماه (اکتبر ،نوامبر ،دسامبر) فراهم نموده است .معدل دما در این ماه
بااندکی کاهش به حدود  20درجه سانتی گراد رسیده است ولی شرایط دمایی محدودیتی برای رشد گیاه فراهم منی
کند و با وجود بارش مناسب مرتع همچنان غنی م 
یباشد و علوفه مورد نیاز دام فراهم است.

شکل شماره  2نقشه پراکنش بارش ماه خرداد استان فارس در سال 4002
منبع  :نگارندگان

یدهد مالحظه میشود گه پراکنش بارش در استان همچنان
شکل شماره  4پراکنش ارش ماه ژانویه (دی) را نشان م 
یباشد .در ایستگاه فیروزآباد بارش  250میلی متر بوده و در محدوده خنج و قیر بین  150تا  002میلی
قابل توجه م 
متر گزارش شده است .بنابراین شرایط بارشی هنوز

تحلیل و بررسی تاثیر نوسانات اقلیمی791 ...

شکل شماره  3نقشه پراکنش بارش ماه آذر استان فارس در سال 4002
منبع  :نگارندگان

یباشد و محدودیت بارشی برای مرتع وجود ندارد دمای حداکثر هم نسبت به ماه
قابل توجه و کافی برای مرتع م 
قبل تفاوتی نشان نمی دهد ولی دمای حداقل دو درجه سانتیگراد کاهش داشته است بنابراین هم شرایط دمایی و هم
بارشی برای ایجاد یک شرایط ایده آل برای دام و عشایر برای استقرار در قشالق را فراهم کرده است.

شکل شماره  4نقشه پراکنش بارش ماه دی استان فارس در سال 4002
منبع  :نگارندگان

عشایر از اواسط ماه آوریل (فروردین) بتدریج خنج را به سمت ییالق ترک کرده است .شکل شماره  5پراکنش بارش
یدهد مقدار بارش در محدوده خنج حدود  20تا
ماه آوریل (فروردین) را در استان فارس برای سال  4002را نشان م 
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 30میلی متر است و هسته بارش به نواحی شمالی استان منتقل شده است مالحظه میشود که مقدار بارش در
محدوده اطراف قشالق بشدت کاهش یافته است و در مقابل مقدار دما افزایش نشان میدهد .مقدار دما در این ماه
بیش از  30درجه سانتیگراد بوده و این مقدار دما با بارش کم منطقه قشالق برای نگهداری گیاه در مرتع کافی نیست
و در نتیجه ایل شروع به کوچ نموده است .در ماه م 
ی(اردیبهشت) عشایر در محدوده فیروزآبارد و شیراز در حرکت
بوده و در اوائل ماه ژوئن (خرداد) به سمیرم ییالق خود رسیده و از این ماه تا اواخر اگوست (مرداد) عشایر ه مدت
یدهد.
یبرد .شکل شماره  6نقشه پراکنش بارش در ماه ژوالی(تیر) را نشان م 
سه ماه طور کامل در ییالق بسر م 
شها بشدت تقلیل پیدا کرده و بعضا
یباشند و بار 
یدانیم که فصل تابستان در اکثر بخشهای کشور ماههای خشکی م 
م
قطع م 
یشود .در این ماه در محدوده ییالق  4میلی متر بارش رخ داده است ولی این مقدار بارش برای نگهداری گیاه
و تامین رطوبت مورد نیاز گیاه کافی نیست بلکه رطوبت مورد نیاز گیاه از رطوبت ذخیره شده در دوره سرد سال
تامین م 
یشود .و در ماه اگوست که دمای هوا در ییالق کاهش پیدا کرده (  13درجه سانتیگراد) عشایر در اواخر این
ماه بدلیل اینکه به سرمای منطقه برخورد نکنند ییالق را ترک و اواخر سپتامبر بطور کامل در قشالق مستقر شدهاند.

شکل شماره  5نقشه پراکنش بارش ماه فروردین استان فارس 4002
منبع  :نگارندگان

یبرد .شکل شماره  6نقشه پراکنش بارش در
اواخر اگوست (مرداد) عشایر ه مدت سه ماه طور کامل در ییالق بسر م 
یباشند و
یدانیم که فصل تابستان در اکثر بخشهای کشور ماههای خشکی م 
یدهد .م 
ماه ژوالی(تیر) را نشان م 
بارشها بشدت تقلیل پیدا کرده و بعضا قطع میشود .در این ماه در محدوده ییالق  4میلی متر بارش رخ داده است
ولی این مقدار بارش برای نگهداری گیاه و تامین رطوبت مورد نیاز گیاه کافی نیست بلکه رطوبت مورد نیاز گیاه از
رطوبت ذخیره شده در دوره سرد سال تامین میشود .و در ماه اگوست که دمای هوا در ییالق کاهش پیدا کرده ( 13

تحلیل و بررسی تاثیر نوسانات اقلیمی991 ...

درجه سانتیگراد) عشایر در اواخر این ماه بدلیل اینکه به سرمای منطقه برخورد نکنند ییالق را ترک و اواخر سپتامبر
بطور کامل در قشالق مستقر شدهاند.

شکل شماره  6نقشه پراکنش بارش ماه تیر استان فارس در سال 4002
منبع  :نگارندگان

ب  -تحلیل کوچ در خشکسالی شدید
یدهد .مالحظه م 
جدول شماره  4مکانهای اطراق طایفه عمله را در سال  ) 1380 ( 1002را نشان م 
یشود که در این
سال در طی ماههای اکتبر (شهریور) تا ( 10اسفند) عشایر در قشالق استقرار داشتهاند.و در حالی کوچ خود را از
سمیرم به شیراز ،فیروزآباد و قیر آغاز کرده در نهایت ،ماه سپتامبر (شهریور) به خنج وارد میشوند که دمای هوای
حداکثر در خنج به  39درجه سانتیگراد
جدول شماره  4مکانهای اطراق طایفه عمله و دمای آنها در سال  1002نمونه خشکسالی شدید
ماه
محل

ژانویه

فوریه

ما رس

آوریل

خنج

خنج

خنج قیر

شیراز

فیروزآاد

سمیرم

اطراق

می

ژوئن

ژوالی

اگوست

سپتامبر

اکتبر

نوامبر

دسامبر

سمیرم

سمیرم

سمیرم

سمیرم

قیر خنج

خنج

خنج

خنج

شیراز

شیراز
دمای

3/9

6/2

10

فیروزآباد
9/5

9/9

10 /9

15

17 /7

22/2

17

9/6

12 /2

حداقل
دمای

20 /1

19 /5

25 /4

24

23 /7

30 /2

31 /8

حداکثر
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35

39 /7

36 /3

28 /6

20 /9
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و دمای حداقل  22درجه سانتیگراد بوده است بنابراین دما هنوز در منطقه باال بوده و هوا سرد نشده است دلیل عمده
این کوچ سریع خشکی شدید واندک بارشی است که در ماه اگوست(مرداد) در نیمه جنوبی استان رخ داده است .با
توجه به نقشه هبارش اگوست(مرداد)شماره  7مالحظه میشود هسته بارش به میزان  6میلی متر در مناطق جنوبی
استان و در محدودههای نزدیک قشالق م 
یباشد.عشایر هم کوچ خود را از ییالق به قشالق آغاز کرده و زمانیکه در
در اوائل سپتامر (شهریور)به قشالق میرسند دمای هوا  22درجه سانتیگراد م 
یباشد با توجه به مقدار بارش رخ داده
یشود.
زمینه برای رشد گیاه در قشالق فراهم م 

شکل شماره  7نقشه پراکنش بارش ماه مرداد استان فارس در سال 1002
منبع  :نگارندگان

یدهد .در این ماه هسته بارش بیش از  002میلی
شکل شماره  8نقشه همبارش استان در ماه دسامبر(آذر) را نشان م 
یباشد و در اطراف خنج(قشالق) بارش بین  50تا  001میلی متر بوده و بدلیل شرایط
متر در اطراف سد درودزن م 
دمایی مناسب امکان رشد گیاه نسبت به سایر نقاط استان فراهمتر میشود.
با توجه به نقشه شماره  9همبارش استان در ماه مارس(اسفند) مالحظه میشود که در این ماه نیزهسته بارش بر روی
سد درودزن ،فیروزآباد و داراب دیده میشود که مقدار بارش در این سه
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شکل شماره  8نقشه پراکنش بارش ماه آذر استان فارس در سال 1002
منبع  :نگارندگان

هسته بین  25تا  32میلی متر بوده است و از اوائل این ماه عشایر کوچ خود را از خنج شروع کرده و در این ماه به
دلیل خشکی و خشکسالی مسیر خنج ،قیر ،فیروزآباد و شیراز را در طول یک ماه طی میکنند و در اوائل ماه اوریل
یباشد به محدوده اطراف سمیرم
(فروردین) که دمای حداقل هوا  9درجه سانتیگراد و دمای حداکثر  24درجه م 
(ییالق) میرسند.

شکل شماره  9نقشه پراکنش بارش ماه اسفند استان فارس در سال  1002منبع  :نگارندگان
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شکل شمار  10نقشه پراکنش بارش ماه اردیهشت استان فارس در سال 1002
منبع  :نگارندگان

ی(اردیهشت) ،بارش در این ماه در قیاس با ماههای قبلی کاهش بسیاری داشته و
با توجه به نقشه همبارش ماه م 
حداکثر بارش به میزان  4تا  8میلی متر بخش شمالی استان را در بر گرفته و در سایر نقاط استان بارش تقریبا نزدیک
صفر بوده و نشان دهنده خشکسالی شدید در منطقه میاشد.

شکل شماره  11نقشه پراکنش بارش ماه تیر استان در سال 1002
منبع  :نگارندگان
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با توجه به نقشه شماره  11مالحظه میشود که مقدار بارش در استان تقریا نزدیک صفر و بسیاراندک و قابل صرف
یباشد و عشایر همچنان در محدوده سمیرم میباشند دمای هوا در محدوده سمیرم باال رفته و بین  15تا 32
نظر م 
درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.
 –6نتیجهگیری و پیشنهادات
با توجه به هدف تحقیق که بررسی اهمیت شرایط اقلیمی در تعیین زمان کوچ عشایر بوده است و بررسیهای
یها عشایر یک ماه زودتر کوچ خود را از ییالق به
حاصل از شاخص SPIمیتوان نتیجه گرفت که در خشکسال 
قشالق آغاز کرده و بعلت ضعف پوشش گیاهی و نبودن علوفه مناسب جهت تغذیه دامها و تسریع در رسیدن به
ییالق سریعتر حرکت کرده و مسافت بین قشالق و ییالق را زودتر طی میکنند .با توجه به نقشههای همبارش تهیه
شده بجز ماه دسامبر (آذر)که مقدار بارش در سطح استان قابل مالحظه بوده در سایر ماهها مقدار بارش بسیاراندک و
پرنوسان بوده است در نتیجه نه در ییالق و نه در قشالق (چه در دوره سرد و چه در دوره گرم) مقدار بارش در حد
کفایت قرار نداشته است که بتواند رطوبت مورد نیاز گیاهان مرتعی را فراهم کند و در نتیجه دامدار با خشکسالی و
کمبود علوفه مواجه بوده و مجبور بوده بخصوص در قشالق برای تغدیه دام از علوفه دستی استفاده نماید و هزینه
زیادی را متحمل شود .ولی در ترسالیها کوچ و حرکت به کندی انجام میشود ،عشایر دیرتر کوچ خود را شروع
کرده و بدلیل غنی بودن مراتع در مسیر کوچ ،مسافت بین ییالق و قشالق را در مدت زمان طوالنی تری طی کرده که
به علت شرایط خوب علوفهای هم در مبدا و طول مسیر و هم در مقصد چوپان عجلهای برای حرکت سریعتر ندارد.
که در این میان خسارات ناشی از خشکسالی در مناطق عشایری طایفه عمله از نظر اقتصادی و اجتماعی بسیار
چشمگیرتر م 
یباشد ولی در عین حال بسیار کمتر مورد توجه مردم ،مسوولین و دستاندرکاران قرار گرفته
است.خشکسال 
یهای اخیر و کمبود شدید آب در مناطق گرمسیری باعث ورود زود هنگام آنان به مناطق
سردسیر شده است که چرای زودرس و در نهایت از بین رفتن مراتع را در سالهای اخیر را به دنبال داشت و
یها را نیافتهاند ،بلکه به دالیل
در حال حاضر عشایر نه تنها از هیچ جهتی بهبود وضع در مقابل خشکسال 
تهای مقابله با خشکسالی را نیز از از دست دادهاند - 1 .یکی از مشکالت همیشگی
بسیاری امکانات و فرص 
دامداران کوچ رو عمله تامین آب مورد نیاز دامهای خود بوده است که عمدهترین راههای تامین آب دام عشایر از
یها موجب کاهش میزان روان
یباشد که خشکسال 
محل رودخانههای فصلی یا دائمی ،چشمه ها ،قنات ،برکهها م 
آبها -آب چشمهها و قناتها و آ 
بهای سطحی میشود.کمبود آب و پایین بودن کیفیت آن یکی از مهمترین عوامل
کاهش وزن دام و مستعد کردن دام برای ابتال به بیمارهای انگلی م 
یباشد و همچنین راهپیماییهای زیاد دام در هر
یشود.در این رابطه دولت میبایست با فراهم نمودن
روز برای رسیدن به آبشخور باعث کاهش شدید وزن دامها م 
امکانات مورد نیاز از قبیل ساخت آب انبار و تآمین تانک و مشخص نمودن متولی که معموال هب هجوت اب 
امکانات،اداره امور عشایر و سایر ادارات متقبل این امور شوند تا در سالهای بحرانی عشایر از نظر تآمین آب در
مظیقه ناشند.
 - 2تآمین علوفه مورد نیاز دام عشایر بطور عمده از مراتع حاصل میشود و در صورت نیاز به علوفه غیر مرتعی
یها دولت باید تامین علوفه مورد نیاز به قیمت پایین از کوچ
تامین این نیاز بسیار گران تمام میشود در خشکسال 
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یگردد بلکه به
زودرس عشایر به منطقه ییالق جلوگیری کند چون گذشته از آن که باعث نابودی گیاهان مرتعی م 
علت باال بودن رطوبت نسبی خاک در اثر تردد دام باعث سفتی و غیر قابل نفوذ شدن خاک میگردد که این خود
یشود.
یکی از عوامل تخریب مرتع م 
 -3تنها سرمایه عشایر دامهای آنان است که از درامد آن امرار معاش میکنند که در مواقع بحرانی مجبور به استفاده از
سرمایه اولیه خود میشوند که موجب تضعیف قدرت اقتصادی آنان میشود برای رفع این مشکل این قشر باید تحت
حمایت قرار بگیرند مثال پرداخت وام با بهره پایین ،تا دامدار مجبور به فروش بی موقع دام خود نشود .خسارات
ناشی از خشکسالیها بر زندگی عشایر به دلیل ماهیت کوچ نشینی و متحرک بودن آن ،کمتر نمود خارجی میابد و
این امر سبب کاهش توجه مسولین به این قشر شده و کمکهای احتمالی دولت در حد بسیار ناچیز و با تاخیر فراوان
در میان آنها توزیع میشود و این مسئله باعث گردیده است که در بحران خشکسالی مشکال هجوت دروم رتمک نانآ ت
قرار گیرد.
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