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 چکیده   

ای و روسیتایی شویورهای نواحی حاشییهدر اقتصادی  درک ماهیت و پویایی :اهداف

نید، اشید  متثرریافته  شه از عوامل متعددی ازجمله شرایط اشولوژیی  ههشمتر توسعه

اسیت، هلهیه مسیتلزگ آگیاهی از  آگاهی از تغییرا  محیطی و ساختاریتنها نیازمند نه

هیا و تغیییرا  فییایی حاایل از آن نییز گیری و اهیدا  آننهادهای تصمیم اررهای

هیین هیای فییایی پیووه  حاریر ردییاهی و سیاخت راهطیههید  رو، است؛ ازاین

 یمیی نلیل خرمیاسازگاری اقل در زمینة )طبیعی و فنی( انسانیشنوگران انسانی و غیر

 ایران است. در ناحیة مهّراننللداری اقتصاد شارشردی  وسعةمنظور تهه

                                                             
فییاهای توسیعه اقتصیاد  ایِردیاهی و سیاخت راهطیه»دشتری آقای هادی راستی ها عنوان  رسالهاین مقاله مستلرج از  .3

 خرما در ایران )مطالعه موردی: ناحیه مَهُّّران( است. نللداری

D
O

I:
 1

0
.2

2
0
6
7
/g

eo
g
ra

p
h

y
.v

1
7
i2

.8
0
8
2
8

 

قال
م

 ة
شی

وه
پژ

 

 

mailto:rasti.hadi1392@gmail.com
mailto:rasti.hadi1392@gmail.com


 ای                                         شمارۀ سی و سوگمجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                                       062

 

جامعیة اسیت. تغییرپیییر( -متوالیاین پووه  مبتنی هر روش ترشیبی )راهبرد  :روش

 نفر شارشینا  10و  مهران ساشن در روستاهای ناحیةهردار ههره 30431آماری شامل 

نمونیه در  ۀهیرای تعییین انیداز واحتمیالی  -ندهدفم گیری از روش. هرای نمونهاست

نماینیدگی »معییار از در مرحلیة شمّیی  و« شفاییت اطلاعیا »شیفی، از معییار  ةمرحل

 اسیت. انیدازۀ نمونیه در مرحلیة اسیتفاده شیدهروش شوشران شم   ها« هودن()معر 

ار و هیردههره 106ی شمّ . در مرحلةهودشارشنا   36هردار خرما و نفر ههره 333شیفی 

یبیی تحلییل ترش، وع تحلییل ترشیبییشمّی پاسخ دادند. نی نامةشارشنا  هه پرس  10

  NVIVOافیزار های شیفی هیا نرگداده متوالی هود. شمّی-متوالی هراسا  راهبرد شیفی

پیردازش و تحلییل  SPSS افیزارهای آماری در محییط نیرگهای شمّی ها روشو داده

هیا ( 3310)ها هراسیا  اسیتدلال لیاتور ستنتاج دادهتحلیل و ا ،نهایی مرحلة در. شدند

 روش ترجمه انجاگ شد.

هرقیرار هین شنوگران انسانی و غیرانسیانی فیایی گوناگونی  هایراهطه :/نتایجهایافته

نلیل خرمیا، هیای فییایی، ایین راهطیه هراسا  هستند.گیری شهلاند یا درحالشده

 سیرمایه، آ  ت )سازمان جهاد شویاورزی(،دولهردار، اقلیم، ههرهموقعیت جغرافیایی، 

 شیدنسیازگارهودن ییا سازگار و مؤرر در چگونگی شلیدی هازیگرانترتیب ، ههو زمین

 شوند.محسو  می مهران در ناحیة نلل خرما

هریی  از شنویگران دارای مییدان نتایج تحقیق حیاشی از آن اسیت شیه  گیری: نتیجه

و در حالتی از فویار  اندیروی خود قرار دادهتثریر ننیرویی هستند شه همدیگر را تحت

 ،روازاییناند؛ و واشن  در چگونگی سازگاری اقلیمی نلل خرما نق  و ماهیت یافته

مقاومیت هیا -های قیدر  در مفهیوگ فویارهایی متقاهل از نوع راهطهنلل خرما راهطه

مایه، دولیت، هیردار، سیرههره ةوسیل موقعیت جغرافیایی و شنوگران اقلیمی دارد شه هه

 شود.زمین و آ  میانجیگری می

، سیازگاری اقلیمیی، (انسیانی و غیرانسیانی) های فیایی، شنوگرانراهطه :هاکلیدواژه

 نلل خرما، ناحیه مهران.
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  مقدمه. 1

ای متیثرر از های محلی و ناحییهیافته در مقیا رزی در شوورهای شمتر توسعههل  شواو

است شه هم امنیت غیایی و  روهروهشارشردی ها مسائل زیادی اقتصاد ملی و جهانی، از لحاظ 

-شواورزی در مناطق حاشیه ،زیرا ؛است شردهمحلی و ملی را ها محدودیت مواجه  هم توسعة

، درک روازایین است؛پا و سنتی از نوع شواورزی خرده غالباً شدهرای و محروگ شوورهای ذش

یافته شیه از روسیتایی شویورهای شمتیر توسیعهای و اقتصادی نواحی حاشیهماهیت و پویایی 

گیاهی از تغیییرا  تنها نیازمنید آشد  متثررند، نهعوامل متعددی ازجمله شرایط اشولوژی  هه

گیری و تغیییرا  فییایی نهادهای تصمیم گ آگاهی از اررهای، هلهه مستلزمحیطی و ساختاری

 خرمانللداری مبتنی هر د اقتصا اسا ،اینهر (؛111، ص. 3132، 3)وودز استنیز حاال از آن 

، الجزاییر، پاشسیتان، ، عراقمصر، ایران، عرهستان، امارا  یافته مانندشمتر توسعه شه شوورهای

های متعیددی روند، در زمینهترین تولیدشنندگان این محصول هه شمار میعمده تونس و عمان

  (.0230 ،0220، 0)فائو اندمواجه چال های تولید ها جمله عملهرد و زیرساختاز

خرمیا تیثریر در هلی  هاغیداری وییوه های اساسی شه هر عملهرد تولید هیهیهی از چال 

 جداهای انسانی تواند از شن و اقلیمی است. چنین شرایطی نمی گیارد، شرایط اشولوژی می

، 1)سینگ و دیلیونملاطرا  اقلیمی، محدودیت زمین و آ   طبیعی همانند یرویدادهاهاشد. 

، 4طفیو)ل (، رویدادهای انسانی همچون دسترسی هه خدما  توسعه و ترویج شواورزی0431

-اَل) های دولتیدستیاهی هه یارانه هرایعوامل نهادی  (،0234، 5؛ ممتاز هلوچ و گاپال تاپا0232

و  هیرداراناشیتیاق ههیرهسواد و آگیاهی،  (،0233، 6شرید و هلیفا-الایو، اَل-جمال، اَل-عبّاد، اَل

طبق آمارهای سیازمان  ،راستادراین .اندرشار هستنداقتصاد نللداری دست هایچال  درره، غی

 )فیائو، است داشته رعیفیخرما عملهرد از لحاظ تولید  گیشته طی دو دهة شوور ایران ،فائو

و عملهرد خرمای شوور نسبت هه  تولید میزان ها وجود افزای  ،واقعدر (.0236 ،0234 ،0220

                                                             
1. Woods 

2. FAO (Food and Agriculture Organization) 

3. Singh & Dillon 

4. Loutfy 

5. Mumtaz Baloch & Gopal Thapa 

6. AL-Abbad, Al-Jamal, Al-Elaiw, Al-Shreed & Belaifa 
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از (. 3135)وزار  جهاد شواورزی،  استرعیف  آنز در مقیا  جهانی عملهرد گیشته، هنو

خرما را هیا  تولیدهل  هاغداری و عملهرد  ،های خرماخیز ایرانترین عواملی شه در استانمهم

عنوان وهلوچستان ههاستان سیستان. استو اقلیمی  است، شرایط اشولوژی  چال  مواجه شرده

گرگ و خو  و میهروشلیماهای متعددی هرخیوردار  شه از اقلیم خرما دومین استان تولیدشنندۀ

های تولیدشننیده خرمیا هین استاندر و دارد  شیلوگرگ در ههتار( 5310) رعیفی عملهرداست، 

  (.3135، وزار  جهاد شواورزی)جای گرفته است هفتم  در ردۀ

 ظر اقلیمی در ی  منطقةاز ن ،طق خرماخیز استان و شوور استمهران شه در زمرۀ منا ناحیة

( هیا شیرایط خیاص 3110نیواد، اسیمعیل و هریمانی خو ، گرگ و خیلی گرگ هیاهانی )سلیقه،

مهران در ورع  خرما در ناحیة نللداریهای موسمی( واقع شده است. فعالیت هارشی )هارش

ز دراد ا 6/03ملاحظه ) اری از ساشنان محلی و زیرشوت درخوراشتغال هسی موجود ها وجود

شیلیوگرگ در  4313طیور متوسیط )هه عملهرد تولیدز نظر خرمای استان(، انلل شل زیرشوت 

هلوچستان، وجهاد شواورزی سیستان سازمان) مواجه است متعددیها موهلا  و غیره  ههتار(

رین روییدادهایی محصول خرما در این ناحیه از هارزت ، رایعا  زیادطبق شواهد اولیه .(3135

در ناحیة شه ایگونهیی و شنوگران اقلیمی حهایت دارد؛ ههموقعیت جغرافیاخلة است شه از مدا

ها و ارتفاعا  ملتلف جغرافیایی، ورعیت و میزان تثریر شرایط اقلیمی در عرضمهران تحت

یاهید. ایین شیفیت و هازارپسندی آن تغیییر میی ،تبع آن ی محصول خرما و ههریزش و ترشیدگ

 ، قیمت محصول و سودآوری آن ارر گیاشته است. هر عملهرد تولید موروع

 هررسی شده اسیت؛در دو هعد غالباً داری خرما هاغوری تولید در ههرهمطالعا  گیشته در 

موانع نهادی در دسیتیاهی هیه  وری تولید مرتبط ها عوامل ساختاری و انسانی )مانندههره هرخی

و  عبّیاد-اَل، 0232، طفیول) (و غیرهید لهای توها، دسترسی هه خدما  شواورزی، هزینهیارانه

پراشن  نلل خرمیا و  شمیمطالعا  در ( و 3113، ؛ پیورو، مهدوی و عزیزی0233 ،همهاران

؛ 0234، 0230، 3تیثریر تغیییر اقلییم )شیعبانی، شومیار و تیلیوری آن تحیتامهان تولید اقتصاد

ای هه ایین مسیهله یچ مطالعههدر اما تاشنون  هررسی شده است، (0236، شعبانی، شاشو و تیلور

، اقتصیاد (انسیانیغیرفیایی هین شنویگران )انسانی/ هایاست شه چگونه راهطهنوده رداخته پ

                                                             
1. Kumar & Taylor 
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-شیبههای )راهطه رویهردیتوان ها دهند و چگونه میرا شهل میویوه در هل  تولید ههخرما 

ایین مسیهله در لی جای خا هناهراین، خرما را تعریف شرد؛ سازگاری اقلیمی نللمهانیسم  (ای

اگر  ،زیراشود؛ شد  احسا  میههجغرافیای اقتصادی و شواورزی  ویوه در مطالعا ایران، هه

 هرداران هلواهند در جهت توسعةهاقتصادی و شواورزی و نیز ههر ریزان و متولیان توسعةهرنامه

هیای هیا و عاملییتهطهرا هایی در زمینةپایدار اقتصاد خرما گاگ هردارند، هه اطلاعا  و دانسته

ایین هد   ،هناهراین خرما نیاز دارند؛ نللاقلیمی سازگاری و مؤرر در  دخیلشنوگران  فیایی

غیرانسیانی ای( هیین شنویگران انسیانی و های فیایی )شبهه، ردیاهی و ساخت راهطهپووه 

در  ینللیداراقتصیاد  منظور توسیعة)طبیعی و فنی( در زمینة سازگاری اقلیمی نلل خرمیا هیه

 و لاتور، جان لیاوهرونشه  3شبهه-شنوگرنظریة  هه شم پووه  حارر در  است.مهران  ناحیة

هیای فییایی هه ردیاهی راهطیه آن را مطرح شرد و هسط یافت،( 0223-3313) 0و میول شالون

مثاهیة یی  لنیز نظیری ، نظرییة ذشرشیده هیهدر ایین پیووه  .شودهین شنوگران پرداخته می

هیای هیا و راهطیهپی دستیاهی هه فراینیدهای ترجمیة شین ز این طریق درموردتوجه است و ا

است، شنویگران )انسیانی و  گفته( 3310شه لاتور )طور، همانزیرا ؛فیایی هین شنوگران است

شننید. ند و اهیدا  همیدیگر را ترجمیه مییال میاشرهح در مهها پیوند ایجاد هرای غیرانسانی(

پیونید اسیت شیه شنوگران هم (شدۀهای )ترجمهاز طریق تلاشمعتقدند شه تنها و لاتور شالون 

تواند گسترش دهید و یی  رونید اش را تا آنجا شه میتواند رشد شند و دامنهشنوگرِ دیگر می

هیچ چییزی هیه » ،لاتور ، هه گفتةهمچنین (.003، ص. 3313، شالون و لاتور) شود مؤررجهانی 

نه نیاگفتنی، نیه دور اسیت نیه ، نه گفتنی است نیشناختنااست و نه  نیخودی خود نه شناخت

اییدۀ  ا هراسی ،واقیعدر (.360، ص. 3311)لاتور،  «هلهه هر چیزی ترجمه شده است نزدی ؛

ع شنوگرانی ها انوا گاها و زمان گسترش پیدا شنند، آنهای علمی از طریق فیاگر شبهه ،ترجمه

ویان هایید هیه فوند یا آنهه اهدار ی  شبهه جی  شهاید د متفاو  )طبیعی، فنی و اجتماعی(

هه فرایندهای ترجمه  ،طور خلااههههم همسو شود. ها (پووهوگرانطریقی توسط دانومندان )

ادواگ هیین هیایی هیجایی یا جانوینی اشاره دارد شه هد  آن ایجیاد راهطیههجاه ،میاشره، هسیج

                                                             
1. Actor-Network Theory 

2. Bruno Latour, John Law & Michel Callon 
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، هناهراین ؛(13، 60ص. ، ا0226، 3)مرداکست هاانسانی( و هین مهانشنوگران )انسانی و غیر

هانیسیم توانید مها چگونه مییشبهه-است شه ردیاهی شنوگراین االی  در این پووه  مسهلة

را تعریف شرد و در جهیت توسیعة اقتصیاد خرمیا گیاگ  رانمهّ سازگاری نلل خرما در ناحیة

چیه اقلیمیی نلیل خرمیا سیازگاری  زمینةدر اند: های زیر مطرح شدهپرس  ،روهردارد؛ ازاین

هین ایین شنویگران ؟ حال موارشت هستندموارشت دارند یا در انسانی(غیر)انسانی/ شنوگرانی

های شنوگری و ها و فراتچه محدودیت گیری است؟ال شهلهایی هرقرار یا درحچه راهطه

 ؟نیاز دارندو االاح  حی  ،شردن(مارندگی )عیوگ ، ههدر این زمینه ایراهطه

  تحقیق روش. 2

 تحقیقشناسی روش. 1. 2

-راهبیرد متیوالی) روش ترشیبیی هیر واسیت  ایاز نوع شیارهردی و توسیعهن پووه  ای

های شیفی و ها از تلفیق روشگردآوری و تحلیل داده ،گیریدر نمونه استوار است. (تغییرپییر

 ،هبیردراایین طبیق  .اسیت اسیتفاده شیدهدهی هیوتر هه روش شیفی دهی و وزنی ها الویتشمّ

های شمی )در قالیب طیرح داده آوریجمعهه  ،و سپسشدند های شیفی گردآوری هداد نلست

 جامعة. اشتوافی تثشید شده است-ز راهبرد متوالی. در این راهبرد هر استفاده اداقداگ شمهملی( 

 10و  (رانناحییه مهّی سیاشن در روسیتاهای)هیردار خرمیا ههیره 30431شامل آماری پووه  

-روش هدفمنید گییری ازهیرای نمونیه. هیود تولی اقتصاد نللداریهای مشارشنا  از سازمان

روش هدفمند و  های نمونه هاسهونتگاه ،نلست در مرحلة :احتمالی در سه مرحله استفاده شد

شیه  گیزین  شیدند های خرمااندازه هاغ و از سطح دریا معیارهای میزان جمعیت، ارتفاع طبق

از میان شنویگران  ،دوگ در مرحلة ؛استب فیایی توزیع مناس ها سهونتگاه روستایی 15شامل 

شیه -های موردهررسیی و نهادهیای میرتبط ( در مهانشارشناسان هرداران و)ههرهانسانی االی 

هیا آن در  سیتقیممایور  ههاند ییا ( را تجرهه شردهسازگاری اقلیمی نلل خرمااالی ) پدیدۀ

هیای شیفیی هرای انجاگ مصاحبه« یهرفگلوله»مولصی ها روش هدفمند تعداد  -ارتباط هستند

 احتمالی هود شه طبق آن از میان شنوگران انسیانیِ گزین  شدند؛ مرحلة آخر، استفاده از نمونة

                                                             
1. Murdoch 
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. در ایین شیدشمّیی انتلیا  نامة تر از نمونه شیفی هرای تهمیل پرسی ای هزرگ، نمونهاالی

ت. دلییل ایین مراحیل اور  سرشماری اور  گرفمرحله تعیین اندازۀ نمونة شارشناسان هه

ونه تثشید شود. هودن نمه دستیاهی هه اطلاعا  غنی و معر زمان هانتلا  نمونه این هود شه هم

ر در مرحلیه شمّیی، معییا ،«شفایت اطلاعا »شیفی، از معیار  ةنمونه در مرحل هرای تعیین اندازۀ

، اندازۀ نمونیه در رواستفاده شد؛ ازاینروش شوشران شم   ههنمونه « هودن(نمایندگی )معر »

  10هیردار و ههیره 106 ،یشمّی ، امیا در مرحلیةشارشنا  هود 36ردار و هههره 333مرحلة شیفی 

 «اهزارتهیة » ها از روشهرای رواسازی داده ،همچنینشمّی پاسخ دادند.  نامةهه پرس  شارشنا 

ع پیووه  موریولصصیان درمیورد خبرگان و مت هاینظر دریافت. این روش ها دشاستفاده 

 توسیطی ها استفاده از قاهلیت اطمینان سیازگاری درونیی های شمّاما پایایی داده، انجاگ گرفت

 056/2 هراهیر هیا ارشناسیانو هرای ش 015/2 هراهر ها هردارانترتیب هرای ههرهآلفای شرونباخ، هه

 ،سسیپ. پووه  هیود محدودۀشیفی  مواهدۀ نلستگاگ ها، گردآوری دادههرای  .محاسبه شد

هیرداران و در این مرحله هیا تعیدادی از ههیره یافته اجرا شدند.ساختارهای عمیق نیمهمصاحبه

ا و ادارا  شیل اسیتان( هیتعاون روستایی شهرستانو  جهاد شواورزیاز سازمان شارشناسان )

تحلییل ترشیبیی »، نوع تحلیل ترشیبیینامه طراحی و اجرایی شد. پرس  ،د. در آخرمصاحبه ش

-و داده« NVIVO» نرگ افیزارها های شیفی . دادهاستمتوالی  شمّیِ-راهبرد شیفی طبق« متوالی

. تحلییل و اسیتنتاج ندشیدپردازش و تحلییل « SPSS» افزارآماری در نرگ های شمّی ها روش

 .انجاگ شد« ترجمه»روش  ها( 3310)استدلال لاتور  طبقها داده

 مطالعه. محدودة مورد2. 2

شیه هیا  هیودهلوچسیتان ودر جنو  اسیتان سیستان واقعران مهّ ناحیة مطالعهمحدودۀ مورد

شده رذش ناحیةانطباق دارد.  (سرهاز، نیهوهر، قصرقند و فنوج)مرزهای سیاسی چهار شهرستان 

شرقی  درجة 60تا  51طول جغرافیایی هین  شمالی، درجة 00تا  05های جغرافیایی هین عرض

دریا واقع شده است. ایین ناحییه از سیمت شیمال هیه  متر از سطح 0222تا  15و ارتفاع هین 

 و وشنیارک هیای چاههیارشهر، دلگان و مهرستان، از جنو  هیه شهرسیتانایران هایشهرستان

هیای شرمیان و هرمزگیان محیدود عمان، از شرق هه شوور پاشستان و از غر  هه استان دریای

 .  (3)شهل  دشومی
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روستاهای موردمطالعه از دراد  4/13حدود  فیایی، هه لحاظ موقعیت جغرارانمهّ ناحیةدر 

از دراید  0/45دقیقه و شمتیر(،  02درجه و  06) ترپایینهای جنوهی ناحیه در عرضدر نیمة 

 3/00دقیقیه( و  42درجیه و  06دقیقیه تیا  03درجه و  06های میانی )هین روستاها در عرض

 ،اند. همچنیندقیقه( واقع شده 42ه و درج 06)هیوتر از  هالاترهای روستاها در عرضاز دراد 

متیر(،  622روسیتاها در ارتفاعیا  پیایین )زییر دراد از  4/13ظ ارتفاع از سطح دریا، هه لحا

های روستاها در پهنهاز دراد  1/14متر( و  322تا  622ارتفاعا  میانی )هین  دراد در 1/14

ای از نظیر اقلییم شویاورزی دارای پهنیه اند. این ناحیهمتر( استقرار یافته 322از  هالاترمرتفع )

، هل  غالیب (. همچنین63، ص. 3134خو ، گرگ و خیلی گرگ است )غفاری و همهاران، 

 سیالانه و و ماهانیه زییاد دمیای هیاهانی دارد. هارندگی شم، مییانگیننیمه یران قلمرومهّناحیة 

 تحقیقیا  ند )مؤسسیةآن هسیت هیاهیانی و خو  اقلیم نوانگر حاشمیت سالانه آفتاهی ساعا 

 وریعیت اقلیمیی ناحییة(، 0( و )3های )در جدول .(41، ص. 3134شوور،  مراتع و هاجنگل

 ساله( هررسی شده است.هیستمد  )ران طبق آمارهای هلندمهّ

 

 
 و طبقات ارتفاعی آن مطالعهموقعیت سیاسی و جغرافیایی ناحیة مورد -1شکل 

 3131، های تحقیقیافته مثخی:
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 متر(ران )میلیمک  ساله( در ناحیة 22میزان بارندگی دورة بلندمدت ) -1جدول 

 3130هلوچستان، وای استان سیستانمثخی: سازمان هواشناسی و شرشت آ  منطقه

 

  رانمک  ساله( در ناحیة 22دورة بلندمدت )دما، رطوبت و تبخیر میزان  -2 جدول

 3130هلوچستان، وای استان سیستانمثخی: سازمان هواشناسی و شرشت آ  منطقه

 نام ایستگاه

 و تعرق )میلیمتر(تبخیر  رطوبت نسبی )درصد( گراد(سانتی درجةدما )

میانگین 

 سالانه

میانگین فصل 

 خرما

میانگین 

 سالانه

میانگین 

 فصل خرما

میانگین 

 سالانه

میانگین فصل 

 خرما

 4/164 1161 0/51 1/45 0/11 0/00 پیوین

 1/100 1510 4/55 1/41 3/11 0/00 جهیگور

 1/146 0113 4/11 0/11 0/10 1/04 شچدر

 6/505 4131 6/54 1/52 5/14 1/00 لوریانی

 0/404 4010 16/46 05/44 3/15 4/01 هنت

 3/101 1412 3/45 3/40 1/10 1/06 تلت مل 

 6/032 0464 4/41 0/45 3/12 3/00 تنگ سرحه

 0/421 1046 0/50 0/50 0/14 3/01 جلائی شلگ

 0/410 1135 0/14 1/10 0/14 4/05 اسپهه

 

 نام ایستگاه
میانگین 

 سالانه

میانگین فصل 

 خرما
 نام ایستگاه

میانگین 

 سالانه

میانگین فصل 

 خرما

 1/3 5/363 نیهوهر 50/4 5/301 پیوین

 3/1 1/34 فنوج 6/0 0/344 جهیگور

 3/36 6/326 چانف 31 5/011 شچدر

 0/32 6/341 هیچان 4/3 3/361 لوریانی

 1/30 6/300 مهبان 3/30 3/345 هلونچهان

 4/1 0/13 چاهان 3/1 335 هنت

 1/34 5/315 پیپ 03 3/002 تلت مل 

 0/32 1/10 ملت 36/3 3/002 تنگ سرحه

 65/5 4/11 شتیچ 05/1 3/350 جلائی شلگ

 25/6 320 مسهوتان 30/3 4/340 اسپهه
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  انداز نظریچشم. 3

ترشییب عناایر از پیی  موجیود و هازماننید « سیاخت» از واژۀمتفاوتی  معانی و تعاریف

هیه هییچ ذاتیی معتقید  3اما لاتور هه تبعیت از وایتهِد ،وجود داردشهل دن هه عناار هیداشهل

-از شنوگران می ایوقتی ی  شنوگر وارد شبهه اواز نظر پییرد. را نمی این تعاریفنیست و 

، حییدریزاده و مقدگشند )شریفمیتغییر   ماهیت ،زیرا همان شنوگر قبلی نیست؛شود، دیگر 

در طیول آزمیای   معتقد است شیهپیوند هین دانومند و اشیاء  . لاتور درهارۀ(320، ص. 3134

 از نظیر او (.304، ص. 3333)لیاتور،  ]پاستور[، او و مادۀ تلمیر متقاهلاً همدیگر را تغییر دادند

های حسی ییا همیان عناایر ا هر جهان آشفتة دادهای از مقولا  پیوینی ردانومندان مجموعه

هه معنای تبدیل  را ساخت او ،واقعدر (.50، 55. ص، ا3331لاتور، )شنند شهل تحمیل نمیهی

  داند.میها ها و شبههو تغییر راهطه

 انسانی و جنبةاشتراک  و این داردریوه توری  مساعی  درشبهه، شن  -در نظریة شنوگر

هیای متعیدد هیا و گونیهای اسیت از هسییج شیبههشن  نتیجیه ،اقعدرو ارد.دانسانی غیر جنبة

 شیبهه ،اسیا (؛ هیراین001، ص. 3333)لاتور،  شنندها تهیه میها هه آنشه شبهه 0هستارهایی

شیبهه از میواد  ،دیگیرهیانشیود؛ هیهناهمگن شنوگران و هستارها تعریف می 1عنوان اجتماعهه

متفیاو  هیای ای از موقعیتو هه پهنهشود میساخته  -شنداگ میآنچه شه آن را هادو- ناهمگن

 از شنوگر واقعیت و ماهیت ی  ،لاتور نظر از (.06، 66. ص، ا0226)مرداک، شود متصل می

 دیگیر هیا راهطیه هرقیراری طرییق از شنویگر یی  اتحیاد نیز و شنوگران دیگر ها اتحاد طریق

هیایی هسیتند ها اساساً زنجیرهشبهه-ه شنوگرش معلوگ است، واقعدر. شودمی حاال شنوگران

، هنیاهراین (؛451، ص. 0223، 4)رامینیگ گیرنیدمییهای طبیعی و اجتماعی را در هرشه واقعیت

ای سیت شیه هیه شییوهاگ و مؤرر از شنوگران و هستارهادوهاربا ، ها 5آییبهه گردهمش-شنوگر

فرسیتی محصیولات  را هدهید ونمرشز امهان گردآوری مناهع و هیرتا هه ی  شوند میترشیب 

                                                             
1. Whitehead 

2. Entities 

3. Association 

4. Ruming 

5. Assemblage 
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خصیی شلییدی از آریار جغرافییایی شا های فییاییراهطه ،روازاین (؛04، ص. 0226)مرداک، 

 ماهییت و عیدالت هررسیی هیرای وایتهِید و 0نییتسلاییب آرار در را آن ردّ 3هاروی شه هستند

ه همیواره هله مثاهة ظر  نیست؛هر آن است شه فیا هه وی .است شرده دنبال معاار اجتماعی

ایین شیه  گوییدمییاند. هاروی نییز هه فرایندها و موادی واهسته است شه در ساختن آن دخیل

، فیا تنهیا واقعدر (.33ص.  ،0226مرداک، )یاهند شهل می« هاراهطه»فرایندها و مواد از طریق 

-هلهیه فراینیدهای واگیرا )فیزیهیی، زیسیت شود؛ساختارهای )موجود( ساخته نمی هه وسیلة

آن دارند. این فرایندهای واگرا نیز توسط  خلقدر  تی، اجتماعی و فرهنگی( سهم هیوتریاخشن

 (؛034، ص. 3336)هاروی،  شوندرفتة میان هستارهای گوناگون ساخته میگهای شهل«راهطه»

ها اغلیب هیه راهطهاست؛ یعنی  فرایندی هم وفاقی و هم نزاعیای فیا ساخت راهطه ،روازاین

 ،هیاای از راهطیهسیاختار مجموعیه یا گیرندمی شهلی میان دو یا چند هستار هایتوافق وسیلة

 ( و هیمهانهای میان آگیاری )اخراج( هرخی از هستارها )و راهطهممهن است هم شامل هرون

در ایین  (.02، ص. 0226)مرداک، شردن( اجباری دیگر هستارها هاشد شامل گمارندگی )عیو

یعنیی فیا و زمان خاص خودشان هستند؛  فرایندها خود تولیدشنندۀ ای از فیا،خوان  راهطه

تیوان فییا را از زمیان جیدا شیرد نمیی هستند؛ ماده و فرایند و همراه ها آن فیا و زمان، خود

ایین اسیت شیه شیبهه -نظریة شنویگرموروع االی  ،اسا هراین (؛51، ص. 3136شورچه، )

ص. ، 3336، )لیاتورآید ر ی  شبهه، هه وجود میانسانی دها و مواد غیرانسان اجتماعشن  از 

و شند میشنوگران )انسانی و غیرانسانی( را ها یهدیگر ترشیب  ذشرشده همة یعنی نظریة ؛(112

، 3116زاده و توشیل، شند )مهیدیهای ارفاً اجتماعی یا فنی یا ارفاً طبیعی را انهار میراهطه

های هسیار متعددی از های هین گونهاهی راهطهو ردی رمورد آشهارشردن(. این نظریه د330ص. 

وگران، رویدادها و فراینیدهای شنوگران )انسانی، غیرانسانی، مادی و گفتمانی( است شه هه شن

جملیه ، پووهویگران ازگونیه شیه هسیتند، پدییدار شیوند. امیروزهدهد تیا آنامهان می خاص

-ناهمگن هین چیزها را ردیاهی مییی هااجتماعشنند شه جغرافیدانان مسیر مواههی را دنبال می

جغرافیدانان فرایندهای اجتماع هین شنوگران را هه ایین دلییل  (.316، ص. 0226، 1)هاسهو شند

                                                             
1. Harvey 

2. Leibniz 
3. Bosco 
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هیا در های عملیی شیدن ایین شین دست و شیوهاز دور شنند تا شن  و شنوگریواشاوی می

 ترید و گرای  قویجامعه را از هین هبرندوگانگی طبیعت/، را درک شنند وی فیاها و رشبهه

، 3توسعه دهنید )میولر و اسیهوردهی جهان چگونگی موارشت مواد غیرانسانی در شهلرا از 

جیه دارد هه جهان اجتماعی و مادی تو 0این نظریه هه جای شنوگر اجتماعی(. 031، ص. 0236

ا پاییدار هی جای یی  شیبهةشود و ههنامیده می 1«اشتانت»یا  مادی-شه در آن شنوگر اجتماعی

، ص. 0235)میولر، دهد های هین شنوگران را نوان میاجتماعها، ویوگی سیالیت نودها و گره

66.)   

 ی تحقیقهایافته. 4

 های توصیفییافته. 1. 4

هردار یهی از شنوگران شلیدی، ههره ،محصول خرما ر فرایند ساخت شارشردهای اقتصادید

و اشتیاق هه  ورع سوادو توان جسمانی، سن  همانندهایی ویوگیدارای  ست. این شنوگرخرما

)جیدول  ندهسیت سیوادو شاملاً هیسالم  هردارانههره هیوتر، ها. هراسا  مصاحبهاستنللداری 

در  شیان رادراید( تیوان جسیمانی 1/60) آنیانها توجه هه شهولت سن، هیویتر  ،همچنین. (1

را مناسب اعلاگ  آنراد د 1/10هسیار رعیف تا متوسط و حدود رسیدگی هه فعالیت نللداری 

   اند.شرده

ستمرار نللداری اهیراز علاقیه هرداران هه اهههراز دراد  4/01اشتیاق هه نللداری،  در زمینة

دراد گفتند شه ها ورعیت فعلی علاقة چندانی هه ادامة این فعالیت ندارند  3/31شردند، حدود 

هیرداران ههرهاز دراد  1/14 ،همچنین ن ندارند.آ ای هه ادامةهیچ علاقهشه ند دراد گفت 0/0 و

ل چندانی هه شوت این ارقیاگ دراد تمای 5/30اما  شردند،اظهار علاقه  ارقاگ غیرهومیهه شوت 

 .نداشتند

 

 

                                                             
1. Muller & schurr 

2. Social actor 

3. Actant 
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 سواد بهره برداران خرماوضعیت سن و  -3 جدول

 3131، های تحقیقیافتهمثخی: 
-منبع داده

 ها
 درصد هاگزینه متغیرها هامنبع داده درصد هاگزینه متغیرها

 مصاحبه

 سن

 1/3 سال 12شمتر از 

 نامهپرس 

 سن

 6/3 سال 12شمتر از 

 6/31 سال 45تا  12هین  1/32 سال 45تا  12هین 

 0/16 سال 62تا  46هین  5/42 سال 62تا  46هین 

 0/41 سال 62هیوتر از  3/46 سال 62هیوتر از 

سواد و 

 تحصیلا 

 6/60 سوادشاملاً هی
سواد و 

 تحصیلا 

 0/63 سوادشاملاً هی

 3/05 زیر دیپلم 1/01 زیر دیپلم

 0/5 دیپلم و هالاتر 6/1 دیپلم و هالاتر

 

شویت ارقیاگ هیومی تیداوگ  هههنوز  هردارانههرهدراد از  0/65 ،نامههای پرس طبق داده

 شیامل عیت. این وریدارند تمایل زیاد و هسیار زیادیآشهی(  فتی، هلیله، شلگی، شلمی و)میا

دراد تمایلوان در حد متوسط  3/6در این زمینه  .شودمی شمالی ناحیه نیمةهیوتر روستاهای 

تاهای نیمه جنیوهی و روسهه . این ورعیت اغلب استدر حد شم و خیلی شم دراد  1/05و 

آهاد و حاجیای شانیهور، جنگل، چراغان هرداران در روستاهههره هیوتراست. متعلق شم ارتفاع 

   ندارند.تمایل شوت نلل هومی هه 

ی شواورزان را یهیی از موانیع آگاهشم و سوادیهی ، تمامی شارشناسانهامصاحبهاسا  هر

میالی  شه هنیة اندآنان نیز گفتهاز دراد  0/31 اند. حدوددانسته نللداریتجاری اقتصاد  توسعة

 1/13 ،همچنییناسیت.  ایین زمینیهدر  هرداران خرما یهی دیگر از موهلا  االیرعیف ههره

ن هه تسهیلا  هرداراهای سنگین هانهی هیوتر ههرهدلیل وریقهشه هه اندگفتهشارشناسان  از دراد

 در زمینیة اجیرای هرنامیة آنیاندراید از  1/13 ،اظهارا  طبقندارند.  هانهی دسترسی مناسب

 شنند.مقاومت میرزان اویوتر شوهحی  و جایگزینی نلل خرما ها ارقاگ جدید اادراتی 

طبیق مطالعیا  مییدانی،  اسیت. اقتصاد نللیداریدر دیگری شلیدی  انشنوگر ،نلل خرما

این ناحیه  غالب درشه تنها میافتی، رقم تجاری و  رقم نلل خرما دارد 15حدود  رانمهّ ناحیة

، شلمیی( )ماننید شلَّگیی، آشیهی، هَلیلیهده شهرخی ارقاگ شمتر شناخته ،است. در شنار میافتی



 ای                                         شمارۀ سی و سوگمجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                                       000

 

 ی زییادیروند و قاهلییت تجیارای فروش میوجود دارند شه اغلب در مقیا  محلی و ناحیه

ب ها در قالیشه پاجوش آن در این ناحیه شوت شده است دیگر نیز . هرخی ارقاگ تجاریدارند

توسط سیازمان جهیاد اخیر  احداث هاغ جدید یا اجرای هرنامة حی  و جایگزینی در ی  دهة

 ل، پیارُّگ، زاهِدی، هِرحی، خَلاص و خَنیزی( یا از دو دهة)مانند مَجوشده است ئه شواورزی ارا

وارد این ناحییه شیده اسیت  دیگرو شوورهای  مجاورهای توسط خود هاغداران از استان قبل

نیور، ری، عَجیوه، دِگلِیت تیودَییری، نگیی، جَ، هییگممُّرداسِنگ، حِصا ، لولو، جَدگالی)مانند 

عنیوان هیه، تجیاری و ایادراتی هسیتند. رقیم مییافتی . هسیاری از این ارقاگ(اهومُّعان و غیره

ناحیه توزیع شده است. رقیم هلیلیه این در سرتاسر نلل، ترین رقم ترین و پرمحصولمعرو 

هیای جنیوهی ناحییه )هلی  ویوه در نیمیةارتفاع، هههای شمهای پایین و پهنههیوتر در عرض

 جنیو های مرشزی، پیوین و پیارود و نییز قصرقند، هل  مرشزی و هنتِ نیهوهر، شهرستان

ز نظر زیرشوت هعد از مییافتی، هل  سرهاز در شهرستان سرهاز( توزیع شده است. این رقم ا

 ناحیه نقاط د از میافتی پراشن  هیوتری دارد و تقریباً در همةدوگ را دارد. رقم شلگی هع رتبة

 شمتر است. این رقیم هیویتر در نیمیة یله هسیاراما زیرشوت آن نسبت هه هل توزیع شده است،

 خرمیایشود. ، آهوران و سرهاز شوت میلاشار هایویوه در هل های مرتفع، ههشمالی و پهنه

 ؛شیودمیتولید هل  لاشار قسمتی از هل  سرهاز و  ارتفاعا  ،آشهی هیوتر در هل  آهوران

ازگر فراینید سیازگاری اقلیمیی نلیل دو شنوگر شلیدی و آغینلل خرما و  هردارههره ،هناهراین

رسییدن محصیول و هیر دورۀ تثریر روییدادهای اقلیمیی هیانگر  . سازگاری اقلیمیخرما هستند

شنویگران ، تیثریر هیردارانة ههیرهنامیهای مصاحبه و پرسی هراسا  داده تولید است. عملهرد

 نییزو او  تفاعیا  متفیهیای جغرافییایی و ارهیا و عیرضدر طول اقلیمی هر محصول خرما

 (.5و  4های متفاو  است )جدولورعیت رایعا  محصول خرما 
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 برداراناز دیدگاه بهره مطالعهان اقلیمی بر محصول خرما در ناحیة موردتأثیر کنشگر -4 جدول

 3131، های تحقیقیافتهمثخی: 
 درصد هاگزینه متغیرها هامنبع داده درصد هاگزینه متغیرها هامنبع داده

 حبهمصا

تثریر گرما و 

رطوهت هر 

محصول 

 خرما

 3/06 اندک و خسار  ناچیز

 نامهپرس 

 رطوهت تثریر

 هر دما و

 و ریزش

 ترشیدگی

 4/34 خیلی شم

 3/32 شم

 0/05 رسانتاحدودی آسیب
 4/01 متوسط

 4/01 زیاد

 0/01 خیلی زیاد 6/41 شدید و زیانبار

تاه  

 خورشید

ودی شدید و تاحد

 زیانبار
-تثریر هارش 1/50

های 

موسمی هر 

ریزش و 

 پوسیدگی 

 6/31 شم

 6/13 متوسط 0/40 متوسط و متعادل

هاد گرگ و 

سوزان 

 )لوار(

 0/45 زیاد 0/30 وجود ندارد

تثریر هر ناچیز و هی

 خوهیدگی
 1/3 خیلی زیاد 4

وجود اندک و تثریر 

 ناچیز
5/15 

تثریر هاد 

سوزان هر 

خوهیدگی 

 خوشه

 4/13 خیلی شم

 3/00 شم 1/13 رسانتاحدودی آسیب

 3/5 متوسط 0/02 شدید و زیان آور

ترین هزرگ

 خطر جوّی

 0/33 زیاد 3/00 های موسمی )هَ ّ(هارش

گرما و رطوهت نسبی 

 زیاد
3/00 

 1/3 خیلی زیاد

 0/35 پاسخهی

 
 برداراناز دیدگاه بهره ما در اثر شرایط اقلیمیمیزان ضایعات محصول خر -5 جدول

  3131، های تحقیقیافتهمثخی: 

 درصد هاگزینه متغیرها هامنبع داده درصد هاگزینه متغیرها هامنبع داده

 مصاحبه

ریزش و 

ترشیدگی 

رقم 

 میافتی

 4/43 هیوتر از نصف شل محصول

 نامهپرس 

ریزش 

محصول 

 میافتی

 4/35 خیلی شم

 1/31 شم

سوگ تا نصف شل ی 

 محصول
0/11 

 3/01 متوسط

 1/03 زیاد

سوگ شل شمتر از ی 

 محصول
 6/30 خیلی زیاد 1/33
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 درصد هاگزینه متغیرها هامنبع داده درصد هاگزینه متغیرها هامنبع داده

ریزش و 

ترشیدگی 

ارقاگ 

 غیرمیافتی

 0/03 نصف شل محصول

ترشیدگی 

محصول 

 میافتی

 1/36 خیلی شم

 1/01 سوگ از شل محصولی 
 5/03 شم

 3/01 متوسط

شمتر از ی  سوگ شل 

 محصول
 0/01 زیاد 4/43

خوهیدگی 

 خوشة

 میافتی

 4/35 خیلی زیاد 4/01 خوهیدگی ندارد

ریزش  0/41 خوهیدگی آن اندک است

محصول 

 ارقاگ

 میافتیغیر

 3/44 خیلی شم

 0/04 شم 0/03 تا حدودی خوهیدگی دارد

خوهیدگی 

خوشة 

ارقاگ 

 میافتیغیر

 3/31 متوسط 1/02 دخوهیدگی ندارن

 4/32 زیاد 6/03 خوهیدگی اندک است

 3 تا حدودی خوهیدگی دارند
ترشیدگی 

محصول 

 ارقاگ

 میافتیغیر

 4/16 خیلی شم

پییرآسیب

 ترین ارقاگ 

میافتی دارای هیوترین 

 ریزش و ترشیدگی
322 

 6/00 شم

 3/01 متوسط

میافتی دارای هیوترین 

 خوهیدگی خوشه
4/36 

 31 زیاد

 0/1 خیلی زیاد

شلمی دارای هیوترین 

 خوهیدگی خوشه
خوهیدگی  6/1

 خوشة

رقم 

 میافتی

 14 خیلی شم

 1/06 شم

ریزش و 

خوهیدگی 

ارقاگ 

 خارجی

ها ارقاگ  نداشتنآشنایی

 خارجی
4/62 

 6/32 متوسط

 3/6 زیاد

ریزش، ترشیدگی و 

 خوهیدگی ندارند
1/01 

 3/00 پاسخهی

خوهیدگی 

 خوشة

ارقاگ 

 میافتیغیر

 0/35 خیلی شم

شمی ریزش و ترشیدگی 

 دارند
1/32 

 6/6 شم

 3/5 متوسط

-میگاهی دچار خوهیدگی 

 شوند
5/4 

 1/4 زیاد

 4/61 پاسخهی

   

  ارقیاگ شیه هییانگر حیی ایگزینی واسطة دیگیری در ایین زمینیه اسیتحی  و ج هرنامة

در این هاره  هاست.جای آنوت ارقاگ تجاری جدید و سازگار ههناسازگار ها شرایط اقلیمی و ش

 ،حیالویوه میافتی موافق نیسیتند. درعیینهرداران ها حی  ارقاگ هومی، ههدراد از ههره 1/63
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ایر شوت ارقاگ جدید و تجاری در قالب احداث هاغ جدید یا شوت در اراری ه ها هههیوتر آن

هیه دراد  0/0هستند و  هرداران ها حی  و جایگزینی موافقههرهاز دراد  16اما  تمایل دارند،

 ندارند. تمایل شوت نلل خرما 

از توزیع شه اند هرداران گفتهدراد از ههره 0/14دار، نهال یارانه درهارۀ ارائة هاطبق مصاحبه

اند در گیشته از جهیاد دراد گفته 1/6رند. دارِ سازمان جهاد شواورزی اطلاعی ندانهال یارانه

-ههیره از دراد 4/63نامه، اند. هراسا  پرس دار دریافت و شوت شردهشواورزی نهال یارانه

 4/00امیا  انید،پاسیخ نیداده مایل هه حی  و جایگزینی نلل خرمیاهرداران هه پرس  میزان ت

 0/1. حدود هسیار زیاد تمایل دارندحی  و جایگزینی در حد زیاد و  ههاند آنان گفته از دراد

 اند.دراد آن را شم و خیلی شم گفته 1حد متوسط و دراد تمایل خود را در 

اجیرای  ،دارنهیال یارانیه حمایت دولت )ارائة ونلل اقلیمی سازگاری  درهارۀ شارشناسان 

 انیددهشیر نظراظهیارشان وزۀ جغرافیایی فعالیتحی  و جایگزینی( اغلب متناسب ها ح هرنامة

حیی  و  هرنامیة انیدگفتیه دراید از شاشناسیان 1/13هیای مصیاحبه، داده طبیق(. 6)جدول 

در ایین  سازمان جهیاد شویاورزی ،آنان اظهارهای هراسا جایگزینی را در دستور شار دارند. 

شارشناسیان  هیویترنامیه، پرس  طبقشند. دار ارائه میهرداران متقاری نهال یارانهزمینه هه ههره

 (. 6)جدول شم و شم است  شده در حد خیلیاند استقبال شواورزان از هرنامة یادهگفت
 

 (دیدگاه کارشناسان) رانمک  در ناحیةو حذف و جایگزینی آن  نخل خرماسازگاری اقلیمی  -6 جدول

  3131، های تحقیقمثخی: یافته

 درصد هاگزینه متغیرها هامنبع داده درصد هاگزینه متغیرها هامنبع داده

 مصاحبه

سازگاری ارقاگ 

میافتی و 

 شلگی

شمالی  سازگار در نیمة

 ناحیه
1/13 

 نامهپرس 

خوهیدگی 

خوشة ارقاگ 

ر ارر هومی د

 گرمای

 سوزان

 4/33 شم

نداشتن ها شرایط سازگاری

 جنوهی ناحیه اقلیمی نیمة
1/61 

 6/53 متوسط

 6/00 زیاد

سازگاری 

 آشهی

مال سازگار در ارتفاعا  ش

 ناحیه 
52 

خیلی 

 زیاد
5/6 

سازگاری رقم 

 هلیله

سازگار ها شرایط اقلیمی 

 جنوهی ناحیه نیمة
05 

 ریزش

 خرمای

 0/1 شم

 4/33 متوسط
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 درصد هاگزینه متغیرها هامنبع داده درصد هاگزینه متغیرها هامنبع داده

سازگاری رقم 

 شلمی

 3/51 زیاد هومی ارقاگ  5/10 سازگار در شهرستان فنوج

حدودی سازگار در هل  تا

 هنت
5/10 

خیلی 

 زیاد
4/33 

زگاری سا

 زاهدی
 1/13 سازگار در سرتاسر ناحیه

 ترشیدگی

 ارقاگ خرمای

 هومی

 5/6 شم

سازگاری ارقاگ 

 پیارگ و مجول

شمالی  سازگار در نیمة

 ناحیه
1/61 

 4/33 متوسط

 1/54 زیاد

سازگاری ارقاگ 

خلاص و 

 هرحی

های سازگار در پهنه

 ةارتفاع نیمعرض و شمشم

 جنوهی ناحیه

1/56 

لی خی

 زیاد
4/33 

 و شناسایی

 ارقاگ معرفی

 نلل سازگار

 خرما

خیلی 

 شم
1/10 

سازگاری 

 خنیزی

جنوهی  سازگار در نیمة

 ناحیه
 4/33 شم 52

سازگاری ارقاگ 

دیری، توری و 

 غیره

-سازگار در هرخی قسمت

 های جنو  ناحیه
5/30 

 1/10 متوسط

 3/36 زیاد

 نامهپرس 

 از استقبال

 و حی مة هرنا

 جایگزینی

 3/30 خیلی شم

 نامهپرس 

 و هایارانه

 در تسهیلا 

 حی  هرنامة

 جایگزینی و

خیلی 

 شم
3/30 

 4/33 شم 6/53 شم

 03 متوسط 1/10 متوسط

 0/10 زیاد 0/1 زیاد
 

 های تحلیلییافته. 2 .4

گونیاگونی هرقیرار های فییایی شنوگران، راهطه هیننلل خرما اقلیمی سازگاری  در زمینة

شان دارای میهروشلیمای نسیبتاً مطالعه هسته هه موقعیت، روستاهای موردرانمهّ ناحیة دراست. 

، طیول جغرافییایی هیا این ناحیهدر ( 0و  3های )جدولهای اقلیمی دادهطبق متفاوتی هستند. 

دیگیر شنویگران  امیا هیا ،و سرعت هاد پیوند منطقی ندارد دماها و  داردمستقیم هارندگی پیوند 

 توسیطایین پیونید  اسیت. ارتبیاططور غیرخطی در ی )رطوهت نسبی، تبلیر و تعرق( ههاقلیم

مییانجیگری ، (3115سیلیقه، شیود )نجارمیت شرق وارد ناحیه شه از سم  های موسمیجریان
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تر )جنیو  ناحییه(، شید  تیاه  های پایینواقع در عرض روستاهایدر  ،همچنین شود.می

شه ها افزای  عرض جغرافیایی از شد   و رطوهت نسبی هسیار زیاد است دمایزان خورشید، م

  تاهعی از عامل ارتفاع هستند. نیز نسبی رطوهت و دماهارندگی، شود. ها شاسته میو میزان آن

هیای میاه آن درمتوسیط  وسالانه  دمای، میانگین (0)جدول  های اقلیمیهراسا  داده     

البتیه  یاهید؛می شاه  ها افزای  عرض جغرافیاییا شهریور یا فصل خرما( گرگ سال )خرداد ت

مل ارتفاع از سطح دریاسیت. ، تاهعی از عاعرض جغرافیاییاز  دما در فصل خرما هی متوسط 

هیای چه از پهنیههر .زمینی تاهعی از عرض جغرافیایی استتاه  هرونناحیه این در همچنین، 

-شه عرض جغرافیایی نیز هیوتر می ویممرتفع شمال ناحیه هر سمت نواحیجنو  هه ارتفاعشم

 فصیل خرمیادر ویوه دما هیه، شه هه پیروی از آن شوداز شد  تاه  خورشید شاسته می شود،

 یاهد. شاه  می

در ( 0هیای اقلیمیی )جیدول طبیق دادهاست شیه  شلیدیرطوهت نسبی از دیگر شنوگران 

ارتبیاط اور  غیرخطیی فیایی ها رطوهت نسبی ههطول جغرا .نق  داردسازگاری نلل خرما 

ویوه در فصل ههسمت شرق ناحیه میانگین رطوهت افزای  طول جغرافیایی از غر  هه ها؛ دارد

ای وارونیه هیا رطوهت نسبی نیز راهطهیاهد. افزای  می های موسمیها میانجیگری جریان خرما

 ،واقیعدرداد، تیر و شهریور هیوتر است. های مرعرض جغرافیایی دارد. شد  این راهطه در ماه

ترتییب ، هیههسیتندترین زمان هرداشت خرما در ایین ناحییه های مرداد و شهریور شه االیماه

د. ای وارونه دارها شنوگر ارتفاع راهطه رطوهت نسبی ،. همچنیندارندهیوترین میزان رطوهت را 

جنوهی  در نیمةو شد  هیوتری است.  های مرداد، تیر و شهریور دارای قو این پیوند در ماه

جیوّی هیرای  خطیر اایلیشیه  پیوسیتگی دارد زیاد ها رطوهت نسیبی هالیا دمایناحیه معمولاً 

ها افزای  عرض جغرافیایی و ارتفاع از شد  آن شاسیته اما  شود،محسو  میمحصول خرما 

ر ایین راهطیه هل  لاشا شمالالبته در غر  ناحیه )شهرستان فنوج و هل  هنت( و  شود؛می

میانجیگری  و تبلیر و تعرق سرعت هاد، عرض جغرافیایی، ارتفاع ، هه وسیلةوارونه است؛ زیرا

شید   هیه واسیطةشیه  استدر سازگاری نلل خرما، تبلیر شنوگری مهم  ،روشود؛ ازاینمی

رود هیا افیزای  انتظار میی ،هناهراین شود؛مرتبط می عرض جغرافیایی، ها دماتاه  خورشید و 

تبلییر  همواره ها افزای  عرض جغرافییایی البته افیایی از میزان تبلیر شاسته شود؛عرض جغر



 ای                                         شمارۀ سی و سوگمجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                                       001

 

، افیزای  دما و ارتفاعشنوگرانی مانند سرعت هاد،  هلهه در مواردی ها مداخلة؛ یاهدنمیشاه  

)ایسیتگاه اسیپهه( هیا  شمال هل  لاشار. در شودمی ض جغرافیایی ها افزای  تبلیر همراهعر

، تبلییر هیا اینهیرعلاوههودن عرض جغرافیایی، میزان تبلیر نیز افزای  یافته است. زیادوجود 

خورشید تاهعی از عیرض جغرافییایی  ورودی شه توعوع، ولی ازآنجاپیوند خطی نداردارتفاع 

رود از یاهد، انتظار میشاه  می دماارتفاع افزای  و غالباً ها افزای  عرض جغرافیایی است و 

مییزان تبلییر هیویتر از عامیل  (0)جیدول  هیاداده طبق ،همچنینیر نیز شاسته شود. میزان تبل

ن پیوند در فصل گرگ سیال تویدید ای ؛شند تا عرض جغرافیاییتوپوگرافی و ارتفاع پیروی می

نیسیت.  شدنیانهارتبلیر  های موسمی و سرعت هاد در تغییر میزانالبته نق  جریان شود؛می

، ولیی هیه واسیطة شیودخطی مواهده نمیی ایراهطه لیر و رطوهت نسبیتبدر این ناحیه هین 

نییز میزان تبلییر از های گرگ سال، ها شاه  رطوهت ویوه در ماهعرض جغرافیایی و ارتفاع هه

شه افزای  عرض جغرافیایی هیا  هنگامی . این راهطه همواره هرقرار نیست؛ یعنیشودشاسته می

هین تبلیر و رطوهت نسبی وارونیه  شود، راهطةزمان مین همشاه  ارتفاع و هاد شدید و سوزا

هل  لاشار موهود است. در غر  ناحیه )شهرستان فنوج( نیز  شمالشود. این ورعیت در می

هیای گیرگ سیال هیا در ماه ،همچنیناست.  شدنیورعیت مواههی از این راهطة وارونه ردیاهی

رود میانگین تبلییر از شرق ناحیه، انتظار میهای موسمی و نفوذ رطوهت توجه هه تثریر جریان

و میزان رطوهیت یاهد سمت شرق ناحیه شاه  ، از غر  ههفصل خرماسالانه و متوسط آن در 

 سیوزانزیاد ها شاه  رطوهت و وزش هادهای  دمایزمانی هم ،هراین. علاوهیاهدنسبی افزای  

هلی   شیمال، شهرسیتان فنیوج و های تیر و مرداد( در هل  هنتویوه ماهدر فصل خرما )هه

میی شیده اسیت. خویهیدگی لَلاشار موجب وقوع خوهیدگی خوشه هرای ارقاگ میافتی و شَ

افزای  دمیا و شیاه  دارد؛ یعنی  وارونه راهطة مستقیم و ها رطوهت نسبی راهطة دماخوشه ها 

تبدیل خارک هه رطب، عامل االی هروز خوهیدگی خوشیه در ایین ناحییه رطوهت در دورۀ 

  رسد.هارزتر هه نظر می دمانق  شه  شودمحسو  می

جملیه نییز از هیای گیرگ سیالوییوه در میاههیه هارندگی ،(3های اقلیمی )جدول طبق داده

در فصل اما  ،داردشنوگرانی است شه ها طول جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا ارتباط مستقیم 

متوسط هارندگی  درمجموع،مل ارتفاع است. تر و هیوتر تاهعی از عاخرما توزیع هارندگی نامنظم
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شمتیر )شرق ناحییه(  هالاترهای طول تر )غر  ناحیه( ازهای جغرافیایی پایینتاهستانه در طول

توسط وند خطی مرتبط است. این پیطور غیرههاست. عرض جغرافیایی ها میزان هارندگی سالانه 

انید شیه هیارش در ن زمینه نویان داده. هرخی تحقیقا  در ایشودمیانجیگری میشنوگر ارتفاع 

-ها افزای  ارتفاع هیوتر می های خرداد تا شهریور()ماه های موسمیتثریر جریانهای تحتماه

در فصل گرگ سال  انرمهّ ، در ناحیةروازاین ؛(3134جو و امیری، پودینه، دلبری، حقیقت) شود

ی در ارتفاعا  پایین شم اسیت و شند، احتمال وقوع هارندگشه رطوهت از سمت شرق نفوذ می

ناحییه ایین در  ،واقیع. در(3115سیلیقه، )نجار دشوها هیوتر هه نواحی مرتفع محدود میهارش

هیا تاهعی از عامل ارتفاع و آرایی  نیاهمواری ها قو  و شد  هیوتر، فصل خرمامیزان هارش 

شم ارتفاع، میانی و  احیهای مرداد و شهریور شه زمان هرداشت خرمای میافتی در نواست. ماه

هیای موسیمی و تاهسیتانه وقیوع هیارش، واقعدردارند.  مرتفع هستند، متوسط هارندگی زیادی

 شیود؛های مرداد و شهریور موجب ریزش و پوسیدگی فراوان محصول خرما میویوه در ماههه

 را آن ارتفیاع و جغرافییایی طیول ماننید دیگیری شنویگران هلههنیست؛  خطی راهطه این البته

هیویتر پیییر فتی از سایر ارقیاگ آسییبهای موسمی رقم میار ارر هارشد. شنندمی میانجیگری

معمولیاً ؛ ها در این ناحیه یهسان نیستهای موسمی و اررگیاری آناست. توزیع فیایی هارش

گسترش  آنمیزان تهرار و خسار  ناشی از ، ارتفاع خصوصههها افزای  عرض جغرافیایی و 

شمالی ناحیه )هلی  لاشیار،  در نیمة ویوه نواحی مرتفعو هه هالاترهای عرضرواقع، . دیاهدمی

هیای موسیمی هل  آهوران( هیوتر در معرض خطیر هیارششمالی هل  سرهاز و ارتفاعا  

شه ارتفاعا  ایگونهتثریر نیست؛ هههای موسمی هیهستند. طول جغرافیایی نیز در توزیع هارش

هرند، در فصل گرگ هیوتر ههره می، یناحیه شه از رطوهت ورودی شرق شرق هالاترهای و عرض

متوسیط هارنیدگی هیویتری از نیمیة غرهیی  هالیاترهیای سال نسیبت هیه ارتفاعیا  و عیرض

فاعا  های موسمی در ارتناشی از هارشخرما میزان ریزش و پوسیدگی  ،روهرخوردارند؛ ازاین

ی در هریی  مطالعه سازگاری ارقاگ هومناحیة مورد در ،هناهراین شرق ناحیه اندشی هیوتر است؛

هیای جغرافییایی و ارتفاعیا  ه در عیرضشایگونهاز میهروشلیماهای محلی متفاو  است؛ هه

تثریر تاه  شدید در مرحلة خلال یا خارک تحت ،میلَگی و شَلَّیافتی، شَارقاگ مُّتر جنوهی پایین

هیای موسیمی قیرار ای گرگ و سوزان و هیارشو رطوهت نسبی هسیار زیاد، هاده دماخورشید، 
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-شد  دچار ریزش و ترشیدگی مینیستند و ههها میهروشلیمای محلی سازگار  ،رودارند؛ ازاین

دنبال دارنید. رقیم تی و شَلَمی، خوهیدگی خوشه را هیهارقاگ مُّیافَ روستاهاشوند و در هرخی 

و ترشییدگی  ،تیر دچیار رییزشت و شمحدودی ها میهروشلیماهای محلی سازگار اسیهَلیله تا

در ایین  زییادهسییار دمای تاه  خورشید و  زیادشد   ،شود. همچنینخوهیدگی خوشه می

، در هیراین. علیاوهی داردرا درپیدن محصیول و تعجییل در هرداشیت شپهنه از ناحیه، زودر 

ییاد طوهیت نسیبی زجنوهی، نوسان زیاد دما همراه هیا ر ترپایینهای ارتفاع و عرضنواحی شم

 ریزش میوۀهای مرداد و شهریور، در تودید ریزش میوه خرما نق  اساسی دارد. ویوه در ماههه

و  و میزان رطوهت نسبی محیل متفیاو  اسیت. در هراهیر نوسیان دمیا نللخرما هسته هه رقم 

در رطوهیت نسیبی نییز افیزای  سیت. خرماپییرترین رقم ، میافتی آسیبرطوهت نسبی زیاد

. این موروع در نواحی پررطوهتِ جنو  ناحیه خرما نق  شلیدی دارد میوۀترشیدگی  افزای 

امیا  خوهی نماییان اسیت،رقم مییافتی هیههرای  خصوصهه ،های تیر تا شهریورویوه در ماههه

و شیود میترشییدگی تویدید  ، عارریةشودمی همراه دماهنگامی شه رطوهت نسبی ها شنوگر 

نقی  خرما نییز  شود. سرعت هاد در تودید ریزش میوۀمیریزش شدید میوه نیز هه آن افزوده 

و رطوهیت زمینیه را  دمیاارتفاع جنوهی شیه تر و نواحی شمهای پاییناما در عرضمهمی دارد، 

شند. در این زمینیه یهیی از نللیداران تری ایفا مینق  مهم شنند،میهرای ریزش خرما فراهم 

هیا طوهت و گرما هسیار زیاد است. هرخی سیالدر فصل خرما ر» :گویدمی آهادحاجیروستای 

ی ترین خطیر جیوّزرگشود. هندشی موجب خوهیدگی خوشه میوزد و اوار( میسوزان )لُّ هاد

هیوتر ریزش و ترشیدگی  سایر ارقاگ، رطوهت و گرماست. رقم میافتی از هرای محصول خرما

دگی میافتی اغلب هی  از یدارد. هلیله و شلگی هم زیاد ترشیدگی دارند. میزان ریزش و ترش

از  اغلیب ... وسوگ از شل محصول و گاهی هیوتر است. مییزان ترشییدگی شلَّگیی و هلیلیه دو

موسیمی  هیایهارششه سه سال در میان(،  تاگاهی )دو نصف شل محصول، هیوتر است. هراز

 امیا ،«شیودمیفراوان  پوسیدگی وخرما دچار ریزش  محصول دهد،رخ می پیدراور  پیهه

-ریزش و ترشیدگی محصول شاه  میی ،سمت شمال ناحیههه ها و ارتفاعا  میانیدر عرض

 هالیا وشد  تاه  خورشید » :گویدروستای سهرشلو  می یهی از نللدارانهاره ر این یاهد. د

ها در ارر هاد سوزان در حد هسییار سال رطوهت و گرما نسبتاً زیاد است. هرخی ،در فصل خرما
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ترین خطر جوی هرای خرما، رطوهیت و گرماسیت. شود. هزرگشه دیده میشم خوهیدگی خو

، امیا سیال از نصف شل محصول ریزش و ترشیدگی داشت محصول میافتی هی  3135سال 

چهارگ شل محصول ریزش شرد. رقم شلگی هه رطوهیت حسیا  شه هوا ههتر هود، تا ی  3136

زییاد  زگار نیسیت واقلیم این محیل سیاشود. آشهی ها میافتی خرا  نمی، اما هه اندازۀ است

ویوه میافتی را محصول خرما هه شلهای موسمی هارشها شود. هرخی سالدچار ترشیدگی می

حد زیادی تا  ،ها و ارتفاعا واقع در این عرضاین، در هیوتر نواحی وجود؛ ها«هردنداز هین می

رطوهیت دلیل هیهناحیه اما خوهیدگی خوشه در غر   دهد،میریزش و ترشیدگی خرما روی 

هارز آن شهرستان فنوج و قسمت شمالی هل  لاشار هیوتر است. نمونة شمتر، از سایر نواحی 

 هستند.

ارقیاگ هیومی )مییافتی،  های هالاتر و نواحی مرتفع شمال ناحیه میزان سیازگاریدر عرض

گ هیومی و ارقیا حیداقل اسیت ،و رطوهیتدمیا  ،رسد؛ زیراآشهی( هه حد مطلو  می شَلَّگی و

ماه  ها )در اواخرمگر اینهه در هرخی سال ؛دارند شمیهسیار هرده معمولاً ریزش و ترشیدگی ناگ

هیای موسیمی قیرار گیرنید. در ایین زمینیه یهیی از تثریر هیارشمرداد یا اوائل شهریور( تحت

 انیدک ،غالیب و رطوهیت ،در فصل خرما هوای خوی » :گویدمی هیتهانروستای  نللداران

ها هیوا مسیاعد اسیت. هیاد سیوزان و خویهیدگی   آفتا  زیاد نیست. هیوتر سالشد .است

هیای موسیمی )هَی ّ( ترین خطر جوی هرای محصول خرما هیارشخوشه وجود ندارد. هزرگ

-د. در زمیان هیارشندهتثریر قرار میمحصول خرما را تحتها در حد شم است شه هرخی سال

سازگار این محل میافتی ها اقلیم نلل است. یوتر ههای موسمی ریزش میافتی از سایر ارقاگ 

لیاً رییزش و ترشییدگی ریزش و ترشیدگی آن هسیار شم است. آشیهی و شلگیی معمو است و

هیای شارشناسیان نییز دییدگاه .«شوندگاهی در حد هسیار اندک دچار ریزش میندارند یا هراز

از ارقیاگ هیومی، رقیم » :گوییدمیی . یهی از شارشناسانشنندهرداران را تثیید میهای ههرهروایت

جز ارتفاعا  گرگان( و هنتِ شهرستان نیهویهر زییاد دچیار های مرشزی )ههمیافتی در هل 

شیه  های لاشیار و آهیوران و ارتفاعیا  گرگیانهل  شود. این رقم هاریزش و ترشیدگی می

در هرخیی  هیای ذشرشیدهشده در هل ؛ البته رقم یادطوهت و گرما شم است، سازگاری داردر

شود. رقم شلَّگی نیز در منیاطق ، دچار خسار  فراوان میهای موسمیتثریر هارشها تحتسال
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شود، امیا شد  دچار ترشیدگی و ریزش میهای هنت و مرشزی ههگرگ و مرطو  مانند هل 

رقیم هلیلیه هیا های لاشار و آهوران و ارتفاعا  گرگان( سازگار است. نواحی مرتفع )هل  ها

مرشیزی و  هیایهلی  هااما  و چانف چندان سازگار نیست، لاشارهای و موقعیت هل اقلیم 

می هل  هنت سیازگاری شرایط اقلی شلمی ها رقمهنت سازگارتر است و عملهرد خوهی دارد. 

هیویتر  ویوه میافتی و شلگیی هیاارقاگ هومی هه» :گویدمینیز شارشنا  دیگری  .«دهیوتری دار

ر زیاد، دلیل گرما و رطوهت هسیاهاز( ههجز ارتفاعا  هل  سر)هه های شهرستان سرهازقسمت

های جنیوهی هلی  و هرخی قسمت هل  پارود رقم هلیله هاالبته  سازگار و اقتصادی نیستند؛

هیای مرتفیع هلی  قسیمت ست. ارقاگ میافتی، شلگی و آشهی هیاحدودی سازگار اتا سرهاز

  .«قتصادی هستندز هسیار سازگار هستند و در این مناطق اسرها

نقی  و ارقاگ هومی، ها تغیییر ارقیاگ نلیل،  سازگاری ه درهارۀشدها توجه هه مباحث مطرح

ارتفاع( و شنویگران اقلیمیی )شید   و ماهیت موقعیت جغرافیایی )طول و عرض جغرافیایی

 دواز حیدود  ،راسیتایاهد. دراینتغییر می ، دما، رطوهت نسبی، هارندگی و غیره(تاه  خورشید

تجیاری  شه از ارقاگ معیرو ِ( نلل خرما غیرهومیجدیدی )ارقاگ خارجی/ شنوگرانپی   دهة

اسیا  . هرهسیتند مویارشتاند یا درحالدهاین ناحیه موارشت شر نللداریِدر اقتصاد هستند، 

شنوگران اقلیمیی )شید   یی و ارتفاع از سطح دریا هه واسطة، عرض جغرافیاهای میدانیداده

ای متقاهل ها نلل خرمیا دارنید. در ( راهطه، رطوهت نسبی، هارندگی و غیرهمادتاه  خورشید، 

ویوه میافتی ها ناحیه شه ارقاگ هومی هه ارتفاع جنو های شمو پهنه های جغرافیایی پایینعرض

شوند، هرخی ارقاگ تجاریِ غیرهیومی شرایط اقلیمی سازگار نیستند و دچار رایعا  فراوان می

دارند و  اری زیادیسازگ ، هرحی، توری، دیری، جَدگالی و غیرهیزی، زاهدیخلاص، خن مانند

؛ (رایعا  هسیار اندشی دارنید)شوند ریزش و خوهیدگی خوشه نمی معمولاً دچار ترشیدگی،

شنید. متفاو  است؛ شد  تاه  خورشید، سازگاری آنها را محیدود نمییشان دوره رسیدگی

هیاهانی و گرگ سازگارند. هرخی از این ارقیاگ ماننید هرحیی، قاگ میشور ها مناطق پرآفتا  نیمهار

هیه همیین دلییل در منیاطق گیرگ و مرطیو   ؛اندتوری، دیری هه سرما و خوهی هوا حسا 

رو هیه رطوهیت و گرمیا شیه  ها و ارتفاعا  میانیسازگاری هیوتری دارند. همچنین در عرض

 ماننیدگارند، هرخیی ارقیاگ غیرهیومی ارقاگ هومی تا حدودی ها اقلیم محلی سیازو  شاه  دارد
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هیای جغرافییایی و ارتفاعیا  عیرضدر . در مقاهل، سازگاری مطلوهی دارند ،زاهدی و هرحی

شرایط اقلیمی هرای ارقاگ هومی )میافتی، شلگیی، آشیهی و شلمیی(  (شمالی ناحیه نیمةهالاتر )

هرسیتان فنیوج و تیه در شارقاگ هسیار شم اسیت. الباین ریزش و ترشیدگی محصول  ومساعد 

شمال هل  لاشار رقم میافتی تا حیدودی رییزش و ترشییدگی دارد؛ هیا ایین هرخی نواحیِ 

های جغرافیایی و ارتفاعا  هه ویوه ماند. در این عرضمحصول آن هاقی می عمدۀوجود هل  

هومی و اادراتی )ماننید شنار ارقاگ هومی، هرخی ارقاگ غیردر شهرستان فنوج و هل  لاشار در 

ند. مجیول و پییارگ در هراهیر و ها اقلیم محلی هسیار سازگار ارگ، مجول، زاهدی( شوت شدهپی

تیر هیویتر ا نواحی مرتفع و خن ه از این رو اند؛سرما مقاوگ و هه گرما و رطوهت زیاد حسا 

 سازگارند. هناهراین، علیرغم عدگ سازگاری هیوتر ارقاگ هومی هه ویوه میافتی ها شرایط اقلیمییِ

زییرا  ؛اسیتمرار داردجنوهی ناحیه و رایعا  فراوان محصول، هنوز شوت ارقاگ نیامبرده  نیمه

ارقیاگ خیارجی از سیوی  از توزییع نهیال نداشته وها ارقاگ خارجی آشنایی  هردارانههرههیوتر 

سیواد، سیالمند و دارای هنییه هی نللدارانهیوتر ند. همچنین ااطلاعسازمان جهاد شواورزی هی

. از این رو اشثر آنان هه دنبال ارقاگ جدیید و سیازگار نبیوده و هیه هاشندمیر رعیفی مالی هسیا

از اجرای هرنامه حی  و  هه همین دلیلپییر نیستند. دلیل خرده مالهی و عدگ توان مالی ریس 

ای هه علاقه ،هه علت شهولت سننیز  نللداران هسیاری از. شننداستقبال چندانی نمیجایگزینی 

دهنید هیا ارقیاگ موجیود خطای هیوتر در شوت و شار نلل خرما ندارند و ترجیح می آزمون و

های جدید هه من پیر شدگ، تا نلل»گوید پایین میروستای شگیم نللدارانادامه دهند. یهی از 

دانم شه فرزندان من تمایلی هه نللداری ندارند محصول هرسند، شاید من در این دنیا نباشم. می

در ایین زمینیه دولیت )سیازمان جهیاد  «.دهیدت را ادامیه نمییییشسی ایین فعال و هعد از من

شواورزی( هه عنوان ی  شنوگر میانجی از طریق اجرای هرنامه حی  و جایگزینی نلل خرما 

-اد، سن، اشتیاق و هنیه مالی ههیرهاما هه واسطه سوهردار پیوند یافته است. ها نلل خرما و ههره

-روستای جنگیل میی از نللدارانِ ی. هه عنوان نمونه یهاستف شده هرداران این پیوند تیعی

-شناسم. هییگمجنگی را میو هیگم جدگالی، زیهای خارجی، خلاص، خنیاز میان نلل» گوید

 ها هسیتم؛سازگارند، هقیه چندان سازگار نیستند. من موافق حی  همه نلل جدگالیجنگی و 

از ارقاگ خیارجی » گویداز روستای ریت  می نللدار دیگری .«شنمولی نلل جدید شوت نمی
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رقم خلاص ها اقلیم این محل هسیار سازگار و پرمحصول است. ارقاگ دیگیری ماننید خنییزی، 

دار جهیاد هیای یارانیهلولو و خصا  هم شوت شردگ، ها اقلییم محیل سیازگارند. از پیاجوش

رقم  دارگ تمایل شود، ثمینت آ  هم و شند واگیار دولت زمین شواورزی اطلاعی ندارگ. اما اگر

نللیدار  «شینم.نمیی حی  را هومی هاینلل البته. شنم شوت را سازگار ارقاگ دیگر و خلاص

های هومی نلل حی  شناسم. هاهای خارجی را نمینلل» گویددیگری از روستای هیتهان می

 هیدانم اگیر. هستند تجاری و پرمحصول هسیار سازگار، محل ها ها اقلیمنلل چون این ؛مملالف

البته ما در این محل شمبود شدید زمیین و شمبیود  .شنممی شوت ههترند، خارجی هاینلل شه

 «آ  داریم.

ای دیگیر در تییعیف نیز هه عنوان واسطه یاد شده های لازگ در اجرای هرنامهفقدان مووق

زیرا هیوتر  شنند؛این پیوند دخیل است. دسترسی هه زمین و آ  این ورعیت را میانجیگری می

آهیی ا موهل شیمو هه زمین شافی دسترسی ندارند و در عین حال هاند هرداران خرده مال ههره

-عیدگ آشینایی ههیره هرنامه حی  و جایگزینی غالبیاً هیا عدگ استقبال ازدر مجموع . اندمواجه

ایگیان، )ماننید پیاجوش ر های لازگارقاگ جدید )ارقاگ غیرهومی( و فقدان مووق درهارههرداران 

در دوران گیار )از زمان حی  ارقاگ هومی و شوت ارقاگ جدید تیا  تسهیلا  ارزان هانهی و...(

هرداران رقم میافتی را هه دهی اقتصادی این ارقاگ( ارتباط دارد. در شنار آن هیوتر ههرهمحصول

-یترجیح م ،در هازاراش شیدگی و ریزش فراوان( و شهر دلیل پرمحصول هودن )علیرغم تر

و هه میزان زمین شویاورزی  ،حی  و جایگزینیمچنین تمایل هه شوت ارقاگ جدید و . هدهند

در دستر  هستگی دارد. دسترسی هه آ  هسته هه میزان هارندگی شه خود تاهعی از طول و آ  

. هناهراین دسترسی هه زمین و آ  شافی نیز هرای هستگی دارد، جغرافیایی و ارتفاع است عرض

شمبیود آ  و  ،ناحییه مهیران در اشنیون. امیا رروری استه حی  و جایگزینی اجرای هرنام

 در ایین زمینیههای زییادی مواجیه اسیت. شدید و اجرای هرنامه یاد شده ها محدودیت ،زمین

 گویدمیهی از شارشناسان نهد. یهرداران مهر تثیید میهای ههرهدیدگاه شارشناسان نیز هر روایت

ایگزینی هم ها موهل شمبود اعتبار و هم ها موانع اجتماعی )مقاومت اجرای هرنامه حی  و ج »

هرداران اسیت. . یهی از دلایل آن آگاهی پایین ههره(استقبال شم است) شواورزان( مواجه است

وریقیه  ؛تدسترسی آنان هه تسهیلا  هانهی مناسب نیسی هنیه مالی شواورزان نیز رعیف است؛
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اً از تسهیلا  رمانت هانهی ندارند و هه همین علت معمولشواورزان  های هانهی سنگین است؛

-شود. یهی از موانع اساسی دیگر این است شه ارقیاگ تجیاری هیرای ههیرههانهی استقبال نمی

هرداران شناخته شده نیستند و هسیاری از آنان هرای جایگزینی ارقیاگ جدیید هیا رقیم مییافتی 

دولت هرای احداث هاغ جدید و جیایگزینی  » شارشنا  دیگری معتقد است «.شنندمقاومت می

، قیمت پاجوش ها وجیود یارانیه، هیاز هیم دارد، اما شواورزان ما شم توانند هاییمووقشوت، 

در تثمین وریقه  ،هیوتر هاغداران خرده مال  .شوداستقبال چندانی نمی دلیلزیاد است، هه همین 

ارقیاگ جدیید  درهیاره آگیاهی آنیانشیم اطلاعی وهی ؛سوادندهیموهل دارند. هیوترشان  هانهی

های غالبِ هین شنوگران هناهراین راهطه «تجاری از موانع مهم در توسعه تجاری نللداری است.

هیای های غیرخطی )پیهانهای دوسویه و ممتد( و راهطههای خطی )پیهانشه موتمل هر راهطه

( 0دل گرافیهیی )شیهل در قالب م« NVIVO»چین( است، هه شم  نرگ افزار دوسویه و خط

های شمی شه همبستگی موقعیت جغرافیایی و شنوگران اقلیمی )غالبیاً در یافتهارائه شده است. 

 .(3و  1، 0 هایهای شیفی است )جدولفصل خرما( را ردیاهی شرده، نیز مؤید یافته

 

 
 سازگاریِ اقلیمی نخل خرما های فضایی بین کنشگران در زمینةرابطه -2 شکل

  3131، های تحقیقیافته: مثخی
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 های درونی بین کنشگران موقعیت جغرافیایی و اقلیمی با آزمون همبستگی پیرسونرابطه -7جدول 

 3131، های تحقیقیافتهمثخی: 

 شرح
دمای فصل 

 خرما

رطوبت فصل 

 خرما

بارندگی 

 سالانه

بارندگی 

 فصل خرما

تبخیر فصل 

 خرما

عرض 

 جغرافیایی

 --- 540/2 531/2 -363/2** 102/2 رریب هبستگی

 --- 310/2 351/2 222/2 100/2 سطح معناداری

طول 

 جغرافیایی

 --- 431/2** 501/2** --- --- رریب هبستگی

 --- 222/2 222/2 --- --- سطح معناداری

ارتفاع از 

 سطح دریا

 --- 122/2** 060/2* -130/2** -010/2* رریب هبستگی

 --- 23/2 236/2 220/2 20/2 سطح معناداری

حرار  درجة 

 فصل خرما

 161/2** -140/2 -461/2 --- --- رریب هبستگی

 221/2 160/2 024/2 --- --- سطح معناداری

 

 های کنشگران موقعیت جغرافیایی و اقلیمی با میزان ضایعات محصول خرمارابطه -8جدول 

 3131، های تحقیقیافتهمثخی: 

 شرح
ریزش 

 مضافتی

ریزش 

 یغیرمضافت

ترشیدگی  

 مضافتی

ترشیدگی 

 غیرمضافتی

خشکیدگی 

 مضافتیخوشة 

خشکیدگی 

 خوشة

 غیرمضافتی

عرض 

 جغرافیایی

رریب 

 هبستگی
**661/2- **511/2- **601/2- **544/2- **134/2- **465/2- 

سطح 

 معناداری
222/2 222/2 222/2 222/2 222/2 222/2 

طول 

 جغرافیایی

رریب 

 هبستگی
**352/2 **110/2 **034/2 **123/2 223/2- 225/2- 

سطح 

 معناداری
224/2 222/2 222/2 222/2 100/2 351/2 

 ارتفاع از 

 سطح دریا

رریب 

 هبستگی
**006/2- **523/2- **613/2- **510/2- **432/2- **563/2- 

سطح 

 معناداری
222/2 222/2 222/2 222/2 222/2 222/2 

 151/2** 104/2** 131/2** 405/2** 053/2** 133/2**رریب  درجة



 010...                                   شنوگران نیه ییفیا های و ساخت راهطه یاهیرد           سال هفدهم                        

 

 شرح
ریزش 

 مضافتی

ریزش 

 یغیرمضافت

ترشیدگی  

 مضافتی

ترشیدگی 

 غیرمضافتی

خشکیدگی 

 مضافتیخوشة 

خشکیدگی 

 خوشة

 غیرمضافتی

حرار  

 فصل خرما

 هبستگی

سطح 

 معناداری
222/2 222/2 222/2 222/2 222/2 222/2 

رطوهت 

نسبی فصل 

 خرما

رریب 

 هبستگی
**024/2 **613/2 **616/2 **600/2 **313/2- **101/2- 

سطح 

 معناداری
222/2 222/2 222/2 222/2 222/2 222/2 

سرعت هاد 

 فصل خرما

رریب 

 یهبستگ
**001/2 **341/2 - - 253/2- 341/2- 

سطح 

 معناداری
222/2 222/2 - - 131/2 320/2 

تبلیر و 

 تعرق

 فصل خرما

رریب 

 هبستگی
- - - - **020/2 232/2- 

سطح 

 معناداری
- - - - 222/2 330/2 

 

 سازگاری اقلیمی نخل خرما گران انسانی و غیرانسانی در زمینةهای بین کنشرابطه -9جدول 

 3131، های تحقیقمثخی: یافته

 کمبود آب شرح
 اشتیاق

 برداربهره

تمایل به حذف 

 و جایگزینی

دسترسی به 

 سرمایه

 عرض جغرافیایی
 -260/2 -113/2** 461/2** 231/2 رریب همبستگی

 333/2 222/2 222/2 200/2 سطح معناداری

 طول جغرافیایی
 - 463/2** -020/2** -002/2** رریب همبستگی

 - 222/2 222/2 222/2 طح معناداریس

سطح  ارتفاع از

 دریا

 -240/2 -040/2** 400/2** 200/2 رریب همبستگی

 166/2 222/2 222/2 633/2 سطح معناداری

 حرار  ةدرج
 -214/2 203/2 -314/2** -261/2 رریب همبستگی

 531/2 350/2 222/2 035/2 سطح معناداری

 251/2 434/2** -532/2** -244/2 رریب همبستگی رطوهت نسبی
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 کمبود آب شرح
 اشتیاق

 برداربهره

تمایل به حذف 

 و جایگزینی

دسترسی به 

 سرمایه

 065/2 222/2 222/2 413/2 سطح معناداری

 هارندگی
 -232/2 -234/2 146/2** -025/2** رریب همبستگی

 151/2 031/2 222/2 223/2 سطح معناداری

 دسترسی هه زمین
 - 361/2** 301/2** - رریب همبستگی

 - سطح معناداری
223/2 221/2 - 

 ورع سواد شرح

سترسی هه د

 سرمایه

 - 206/2 - 112/2** رریب همبستگی

 - 646/2 - 222/2 سطح معناداری

 هردارسن ههره
 -334/2* 214/2 230/2 - رریب همبستگی

 054/2 - سطح معناداری
303/2 201/2 

 جسمانی توان شمبود آ  شرح

 اشتیاق

 هردارههره

 -333/2 - -240/2 -161/2** رریب همبستگی

 250/2 - 100/2 222/2 ناداریسطح مع
 

 یگیرنتیجه .5

شیده  هین شنوگران انسانی و غیرانسیانی هرقیرار گوناگونیهای فیایی راهطه ،هایافتهطبق 

موقعیت جغرافیایی و شنوگران اقلیمی در پیوند  در این زمینهگیری است. شهل است یا درحال

سیازگاری ارقیاگ هیومی نلیل ر جهیت شننده و مانع دسو، شنوگرانی محدود، ازی ها همدیگر

د خرما شرایط مطلو  هرای تولی شنندۀ، شنوگرانی سودمند و تثمیندیگرخرما هستند و ازسوی

شننده ها موارشت ارقاگ دیگیری از نلیل )ارقیاگ غیرهیومی( و هیا هستند. این شنوگران محدود

تبیدیل سیاز فییتهردار و دولت )سازمان جهاد شواورزی( هیه شنویگرانی ظرمیانجیگری ههره

عنوان یی  شنویگر شلییدی ، نلیل خرمیا هیهدیگرهیانشدن هستند؛ ههتبدیل اند یا درحالشده

شیرایط و امهیان  شننیدۀ، هیم محدودشننیده و هیم فراهماقلیمموقعیت جغرافیایی و واسطة هه

نلیل  ،واقیعسازگار و ایادراتی( اسیت. در های جدیدتر )شوت ارقاگ جدیدپدیدآیی فرات

ایی و تغییر پیوند آن ها میانجیگری شنویگران انسیانی هلهه پوی ی  شنوگر منفعل نیست؛خرما 

، هناهراین شند؛میتبدیل و است  ساز تبدیل شردهآن را هه شنوگری ظرفیتهردار و دولت( )ههره



 013...                                   شنوگران نیه ییفیا های و ساخت راهطه یاهیرد           سال هفدهم                        

 

تیثریر نییروی خیود قیرار ن نیرویی هستند شه همیدیگر را تحتی  از شنوگران دارای میداهر

نقی  و ر حالتی از فوار و واشن  در چگونگی سیازگاری اقلیمیی نلیل خرمیا و د دهندمی

هیای قیدر  در مفهیوگ ع راهطیههایی متقاهل از نیونلل خرما راهطه ،روازاین؛ اندماهیت یافته

ارتفاع( و شنوگران اقلیمیی  و جغرافیایی )طول و عرض جغرافیایی ها موقعیت مقاومت-فوار

سیوادی، هیی شیود.ر، سرمایه، دولت، زمیین و آ  مییانجیگری مییهرداههره ةوسیل دارد شه هه

-مووق فقدانهرداران ها ارقاگ جدید و تجاری نلل و نیز ههره نداشتنآشناییهودن اشتیاق و شم

 ویوه در نیمة جنوهی ناحیه از هرنامةشه آنان هههای شافی دولت موجب شده است ها و حمایت

عنوان مناسب هه سرمایة پولی در این زمینه هه دسترسینبود   و جایگزینی استقبال نهنند. حی

شمبیود شیدید زمیین اسیت.  هردار را تیعیف شیردهپیوند هین دولت و ههره ،شنوگری میانجی

شننده وهستانی و نیز شمبود آ  را هاید هیه ایین زنجییرۀ )شیبهه( تییعیفویوه در نواحی شهه

 ههبیودواگ و نیرومند از سیوی شنویگران در جهیت هایی هادراهطه نگرفتنشهل، واقعافزود. در

جنیوهی  میةوییوه در نیههرما(، ر )رایعا  فراوان محصول خآوسازگاری اقلیمی، پیامدی زیان

چنیین اتحیادی از سیوی شنویگران  نودن. توهیلداردهه همراه و است ناحیه هه همراه داشته 

شنویگران  منفیی اررگییاریقیدر   هه افزای هردار و سرمایه( االی )نلل خرما، دولت، ههره

از مییان  ،هنیاهراین منجر شده اسیت؛اری د، تیعیف اقتصاد نللنهایتو درموقعیتی و اقلیمی 

ز سطح دریا، عیرض جغرافییایی، ترتیب رطوهت نسبی، ارتفاع ایمی، ههشنوگران موقعیتی و اقل

 فییاییطیول جغرافییایی دارای شیبهة حرار ، هارنیدگی، شید  تیاه  خورشیید و ة درج

خرما عاملیت االی در سازگاری اقلیمی نلل  شنوگران ةمثاهتری هستند و ههتر و قویگسترده

 ةهای موسمی و سرعت هاد ها دامنان. دیگر شنوگران اقلیمی همچون تبلیر و تعرق، جریدارند

-هطهرا ،هناهراین ؛ندهست اندرشارتر نیز در این زمینه دستای( محدودتر و رعیففیایی )راهطه

دولت هردار، ههرهنلل خرما، اقلیم، های فیایی هین شنوگران نوان داد شه موقعیت جغرافیایی، 

 زمینیة شلییدی و میؤرر در هازیگرانترتیب هه ،و زمین سرمایه، آ ، )سازمان جهاد شواورزی(

 شوند.نلل خرما محسو  می سازگاری اقلیمی
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