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 چکیده

شکاین پژوهش ســعی دارد تا با بررســی آثار خشــک سی آثار خ سعی دارد تا با برر ستان فارس اطالعات پایه ســالی بر تولیدات دامی در برخی از طوایف عشــایري اســتان فارس اطالعات پایه این پژوهش  شایري ا سالی بر تولیدات دامی در برخی از طوایف ع
سبمناســب شکی براي تصــمیم گیري در تعیین راه کارهاي مناســب در مدیریت آثار خشــکمنا سب در مدیریت آثار خ صمیم گیري در تعیین راه کارهاي منا شایســالی بر زندگی عشــایی براي ت ر تولید نماید. اطالعات این ر تولید نماید. اطالعات این سالی بر زندگی ع
شنامه و اندازه  پژوهشپژوهش س شنامه و اندازهاز طریق تکمیل یک پر س شیوي دربارهگیري میدانی و جمعگیري میدانی و جمعاز طریق تکمیل یک پر شیوي دربارهآوري مدارك آر ست. آوري مدارك آر شایر فارس فراهم گردیده ا ست. ي ع شایر فارس فراهم گردیده ا ي ع

ستفاده سی با ا ستفادهتعیین مناطق مورد برر سی با ا سبه  تعیین مناطق مورد برر سبهاز محا شدهاز محا ستاندارد  شاخص بارش ا شدهي  ستاندارد  شاخص بارش ا ماهه و بر مبناي ماهه و بر مبناي   2424تا تا   33هاي زمانی هاي زمانی ي باران در دورهي باران در دورهي 
  457457هاي مختلف استان فارس صورت گرفته است. اطالعات گردآوري شده با تکمیل پرسشنامه از هاي مختلف استان فارس صورت گرفته است. اطالعات گردآوري شده با تکمیل پرسشنامه از سالی در بخشسالی در بخشوسعت و شدت خشکوسعت و شدت خشک

شقائی (طوایف دره سه ایل ق ست خانوار از  شقائی (طوایف درهسرپر سه ایل ق ست خانوار از  شکولی بزرگ سرپر شکولی بزرگ شوري، ک ستانشوري، ک شهر ستانو کوچک و عمله) در  شهر سنی، کازرون، قیر و و کوچک و عمله) در  سنی، کازرون، قیر و هاي مم هاي مم
شان داد بالغ بر کارزین، زرینکارزین، زرین شان داد بالغ بر دشت و داراب ن سرپرستان خانوار مصاحبه  6565دشت و داراب ن سرپرستان خانوار مصاحبهدرصد از  شته  6060تا تا   3030شونده سنی بین شونده سنی بین درصد از  شتهسال دا اند. حدود اند. حدود سال دا

صد از آن  8080 صد از آندر سابقهدر سابقهها  شته  5050تا تا   1010ي فعالیت دامداري بین ي فعالیت دامداري بین ها  شتهسال دا سط سال دا سط اند. به طور متو شایري   5151//77اند. به طور متو ستان خانوار ع سرپر صد از  شایري در ستان خانوار ع سرپر صد از  در
ستفاده و فقط   8181//77سالی سالی اند. در زمان وقوع خشکاند. در زمان وقوع خشکسواد بودهسواد بودهبیبی ستفاده و فقط درصد آنان از روش کاهش تعداد دام مازاد ا ها اقدام به ها اقدام به درصد آندرصد آن  1010//44درصد آنان از روش کاهش تعداد دام مازاد ا

شدن   44کنند. حداقل افت وزن هر رأس دام زنده حدود کنند. حداقل افت وزن هر رأس دام زنده حدود خرید علوفه میخرید علوفه می شامل  ساب  ست که با احت شدن کیلوگرم بوده ا شامل  ساب  ست که با احت صد  5050کیلوگرم بوده ا صددر از جمعیت از جمعیت   در
شایر فارس و قیمت   33 سبک ع شایر فارس و قیمت میلیونی دام  سبک ع سارتی معادل   300000300000میلیونی دام  سارتی معادل ریال براي هر کیلوگرم وزن دام زنده، خ میلیارد ریال در هر میلیارد ریال در هر   18001800ریال براي هر کیلوگرم وزن دام زنده، خ

شک شکسال خ شایر ایجاد میسال خ شایر ایجاد میسالی براي ع شکسالی براي ع شکشود. وقوع خ سبب کاهششود. وقوع خ سبب کاهشسالی  شایر و   5050تا تا   3030سالی  شت زراعت ع سطح زیر ک صدي در  شایر و در شت زراعت ع سطح زیر ک صدي در  در
گرم شیر میش به ترتیب در طوایف عرب و گرم شیر میش به ترتیب در طوایف عرب و   180180تا تا   5050کیلوگرم در هکتار گردیده است. روزانه بین کیلوگرم در هکتار گردیده است. روزانه بین   11515515//66تا تا   205205//66کاهش تولید بین کاهش تولید بین 

شم میش بین  ست. پ شته ا شم میش بین جاوید کاهش دا ست. پ شته ا شان داد ولی معنیگرم به ترتیب در طوایف درهگرم به ترتیب در طوایف دره  190190تا تا   8080جاوید کاهش دا شان داد ولی معنیشوري و عرب کاهش ن دار نبود. دار نبود. شوري و عرب کاهش ن
شت ولی معنیگرم به ترتیب در طوایف عگرم به ترتیب در طوایف ع  160160تا تا   6060کرك یا موي بز، بین کرك یا موي بز، بین  شت ولی معنیرب و جاوید کاهش دا شکرب و جاوید کاهش دا شکدار نبود. خ سبب افزایش دار نبود. خ سبب افزایش سالی  سالی 

تا تا   55سالی قادر است بین سالی قادر است بین وقوع خشکوقوع خشکدار بود. دار بود. ي عرب و جاوید معنیي عرب و جاوید معنیسقط جنین در تمامی طوایف مورد مطالعه گردید ولی در دو طایفهسقط جنین در تمامی طوایف مورد مطالعه گردید ولی در دو طایفه
شک قابل بهره  1515 شک قابل بهرهکیلوگرم در هکتار از علوفه خ شایري مورد تحقیکیلوگرم در هکتار از علوفه خ شایري مورد تحقیبرداري را در مراتع ع ق کاهش دهد که میزان کاهش به میزان بارش ق کاهش دهد که میزان کاهش به میزان بارش برداري را در مراتع ع

شک شدت خ شکو شدت خ شکو سال متوالی تجربه خ شکسالی وتعداد  سال متوالی تجربه خ شکسالی وتعداد  ستگی دارد. با وقوع خ شکسالی ب ستگی دارد. با وقوع خ ستان هاي مورد سالی ب شهر سال در  ستان هاي مورد سالی در یک  شهر سال در  سالی در یک 
ستگی زیادي   3232//55تحقیق حدود تحقیق حدود  شایر فارس واب شان داد که ع ست. نتایج تحقیق ن شایري ا سارت وارده به مراتع ع ستگی زیادي میلیارد ریال خ شایر فارس واب شان داد که ع ست. نتایج تحقیق ن شایري ا سارت وارده به مراتع ع به به میلیارد ریال خ

منابع آسیب پذیرتر آبی نظیر قنات و رودخانه دارند. براي تامین آب جهت شرب انسان و دام و کشت علوفه بایستی از راه کارهائی نظیر منابع آسیب پذیرتر آبی نظیر قنات و رودخانه دارند. براي تامین آب جهت شرب انسان و دام و کشت علوفه بایستی از راه کارهائی نظیر 
 تخصیص آب از سدهاي ساخته شده و در حال ساخت، سطوح بزرگ جمع آوري آب باران، عالوه بر منابع آب موجود فعلی سود برد.تخصیص آب از سدهاي ساخته شده و در حال ساخت، سطوح بزرگ جمع آوري آب باران، عالوه بر منابع آب موجود فعلی سود برد.

 
 سالی، شاخص بارش استاندارد، عشایر، فارستولیدات دامی، خشک: کلیدي هايواژه
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 مقدمه
شامل میکند که بر قسمتکند که بر قسمتاي از اثرات را تولید میاي از اثرات را تولید میي پیچیدهي پیچیدهسالی، مجموعهسالی، مجموعهخشکخشک شامل میهاي مختلف اجتماع  و همکاران، و همکاران،   Mishraشود (شود (هاي مختلف اجتماع 

شک). بروز خشــک20102010 ستان فارس تأثیرات عمیقی بر محیط ي گذشــته در اســتان فارس تأثیرات عمیقی بر محیط سالی در دو دههســالی در دو دهه). بروز خ شته در ا سائل زیســت زندگی عشــایري و نیز بر مســائل ي گذ شایري و نیز بر م ست زندگی ع زی
سالی سالی سالی در آینده الزم است اثرات خشکسالی در آینده الزم است اثرات خشکهاي خشکهاي خشکاقتصادي و اجتماعی و دام عشایري داشته است. براي کاهش پتانسیل خسارتاقتصادي و اجتماعی و دام عشایري داشته است. براي کاهش پتانسیل خسارت

شده تا بتوان از امکانات موجود جامعه سایی  شده تا بتوان از امکانات موجود جامعهشنا سایی  شایري براي پایدار نمودن تولیدات دامی بهرهشنا شایري براي پایدار نمودن تولیدات دامی بهرهي ع شد. ي ع شد. مند  سالی سالی شکشکیکی از اثرات خیکی از اثرات خمند 
شایر به دلیل کاهش علوفه سارت وارده به تولیدات دامی ع شایر به دلیل کاهش علوفهخ سارت وارده به تولیدات دامی ع سقط جنین، افزایش هزینهخ شیر، افزایش  سقط جنین، افزایش هزینهي مراتع، کاهش تولید  شیر، افزایش  ي تأمین ي تأمین ي مراتع، کاهش تولید 

ست. ي تکمیلی، و کاهش وزن دام زنده اســت. آب و علوفهآب و علوفه ستفاده از ) با اســتفاده از 20112011و همکاران (و همکاران (  Moradiي تکمیلی، و کاهش وزن دام زنده ا شاخص ایســتگاه فارس و بررســی شــاخص   2626) با ا سی  ستگاه فارس و برر ای
ستاندارد ستانداردبارش ا سالی مربوط به مناطق جنوبی و شرق استان فارس بوده سالی مربوط به مناطق جنوبی و شرق استان فارس بوده سال نشان دادند که بیشترین شدت و مدت خشکسال نشان دادند که بیشترین شدت و مدت خشک  3232ي ي برابرا  1بارش ا

س سا سط ت. ت. ا ستاندارد تو سط شاخص بارش ا ستاندارد تو شاخص بر   4848و و   2424، ، 1212، ، 66، ، 33)  در دوره هاي )  در دوره هاي 19951995و همکاران (و همکاران (  Mckeeشاخص بارش ا شد. این  شاخص بر ماهه ارائه  شد. این  ماهه ارائه 
آید و تنها فاکتور مؤثر آید و تنها فاکتور مؤثر و سپس تقسیم آن بر انحراف معیار به دست میو سپس تقسیم آن بر انحراف معیار به دست میاساس تفاوت بارش از میانگین براي یک مقیاس زمانی مشخص اساس تفاوت بارش از میانگین براي یک مقیاس زمانی مشخص 

سبه سبهدر محا صر بارندگی میدر محا شاخص عن صر بارندگی میي این  شاخص عن سه مؤلفهي این  شایر از  شد. زندگی ع سه مؤلفهبا شایر از  شد. زندگی ع ست و نوعی تطابق با با شده ا شکیل  ست و نوعی تطابق با ي دام، مرتع و کوچ ت شده ا شکیل  ي دام، مرتع و کوچ ت
ــایر از منابع موجود با تغییر م ــت که براي برخورداري دام و عش ــرایط طبیعی زندگی اس شایر از منابع موجود با تغییر مش ست که براي برخورداري دام و ع ــخص به کان زندگی در دورهکان زندگی در دورهشرایط طبیعی زندگی ا شخص به هاي زمانی مش هاي زمانی م

شایر عبارت از دام و مرتع می13601360الهی، الهی، اند (اماناند (اماني زندگی پرداختهي زندگی پرداختهادامهادامه شت ع سی زندگی و معی سا شایر عبارت از دام و مرتع می). از آنجا که دو رکن ا شت ع سی زندگی و معی سا شد و در ). از آنجا که دو رکن ا شد و در با با
ستی به این دهاي جنگلی کاهش محسوسی میهاي جنگلی کاهش محسوسی میي مراتع و فرآوردهي مراتع و فرآوردهسالی تولید علوفهسالی تولید علوفههاي خشکهاي خشکدورهدوره ستی به این دنماید لذا بای و موضوع براي تعیین و موضوع براي تعیین نماید لذا بای

ش شاثرات خ شککاثرات خ شود. با وقوع خ شایر فارس پرداخته  شکسالی بر زندگی ع شود. با وقوع خ شایر فارس پرداخته  شایري به دلیل کاهش کمیت و کیفیت منابع آب، سالی بر زندگی ع شایري به دلیل کاهش کمیت و کیفیت منابع آب، سالی، دام ع سالی، دام ع
شتر و انواع بیماري شتر و انواع بیماريدچار کاهش وزن بی سقط جنین، 13801380شود( قنبري، شود( قنبري، هاي انگلی میهاي انگلی میدچار کاهش وزن بی سبب افزایش تلفات دام، افزایش  سقط جنین، ) که این امر  سبب افزایش تلفات دام، افزایش  ) که این امر 

ست ستعدم آب سبب کاهش تولیدات دامی و در نتیجه کاهش درآمد مستقیم عدم آب شود. این مشکالت  شیر و تغییر ترکیب گله  سبب کاهش تولیدات دامی و در نتیجه کاهش درآمد مستقیم نی، کاهش تولید  شود. این مشکالت  شیر و تغییر ترکیب گله  نی، کاهش تولید 
شایر می شایر میع شکع شکشود. لذا وقوع خ شایر میشود. لذا وقوع خ شکالت اجتماعی در زندگی ع شایر میسالی قادر به تولید م شکالت اجتماعی در زندگی ع شتن   ).).13701370الهی، الهی، شود (امانشود (امانسالی قادر به تولید م شتن با وجود گذ با وجود گذ

شک شکچندین دهه از بروز خ ستان چندین دهه از بروز خ ستان سالی در ا ستان فارس هنوز اطالعات کمی در باره آثار سالی در ا شایر ا سارت قابل توجه بر ع ستان فارس هنوز اطالعات کمی در باره آثار فارس و اعالم خ شایر ا سارت قابل توجه بر ع فارس و اعالم خ
دقیق آن بر اجزاي زندگی عشایر وجود دارد و یا به صورت یک پارچه جمع بندي نشده است. لذااین تحقیق سعی دارد تا بخشی  از یک دقیق آن بر اجزاي زندگی عشایر وجود دارد و یا به صورت یک پارچه جمع بندي نشده است. لذااین تحقیق سعی دارد تا بخشی  از یک 

ساتحقیق بزرگ از آثار خشکتحقیق بزرگ از آثار خشک صاد وم ساسالی بر مرتع، زراعت، دام، اقت صاد وم شایري ئل اجتماعی متاثر از بروز خشکئل اجتماعی متاثر از بروز خشکسالی بر مرتع، زراعت، دام، اقت شایري سالی در برخی از طوایف ع سالی در برخی از طوایف ع
ستان فارس ستان فارسا شک  را ارائه نماید تارا ارائه نماید تا  ا سب در مدیریت آثار خ صمیم گیري در تعیین راه کارهاي منا سبی براي ت شکاطالعات پایه منا سب در مدیریت آثار خ صمیم گیري در تعیین راه کارهاي منا سبی براي ت سالی بر سالی بر اطالعات پایه منا

 ..زندگی عشایر تولید نمایدزندگی عشایر تولید نماید
 

 هاهامواد و روشمواد و روش
تا تا   2727°0303''گردد. این استان بین گردد. این استان بین درصد از مساحت کشور را شامل میدرصد از مساحت کشور را شامل می  88//11کیلومتر مربع، کیلومتر مربع،   133299133299استان فارس با مساحتی بالغ بر استان فارس با مساحتی بالغ بر   

شمالی و   4242°3131'' شمالی و عرض  ستان فارس،   5555°3636''عرض  ساحت ا شرقی قرار دارد. از م ستان فارس، طول  ساحت ا شرقی قرار دارد. از م میلیون هکتار به میلیون هکتار به   11//212212میلیون هکتار به مرتع، میلیون هکتار به مرتع،   88//66طول 
درصد درصد   6060کیلومتر راه استاندارد است که بیش از کیلومتر راه استاندارد است که بیش از   66136613//66اراي اراي میلیون هکتار به اراضی زراعی اختصاص دارد. این استان دمیلیون هکتار به اراضی زراعی اختصاص دارد. این استان د  11//66جنگل و جنگل و 

 ). ). 13831383درصد آن شنی است (صوفی، درصد آن شنی است (صوفی،   2424//55هاي روستایی است و از این میزان هاي روستایی است و از این میزان آن راهآن راه
ستان فارس از حداکثر  ساالنه در ا ستان فارس از حداکثر میانگین درجه حرارت  ساالنه در ا سانتیدرجهدرجه  2626//22میانگین درجه حرارت  سانتیي  ستان ي  ستگاه قنطره در بخش جنوب غربی ا ستان گراد در ای ستگاه قنطره در بخش جنوب غربی ا گراد در ای

  100100باشد. میانگین بارش ساالنه در استان از باشد. میانگین بارش ساالنه در استان از بیان در بخش شمالی استان متغیر میبیان در بخش شمالی استان متغیر میگراد در ایستگاه چمگراد در ایستگاه چمي سانتیي سانتیدرجهدرجه  1010//88تا حداقل تا حداقل 
). ). 13831383کند (صوفی، کند (صوفی، هاي زاگرس تغییر میهاي زاگرس تغییر میمتر در شمال استان در ارتفاعات رشته کوهمتر در شمال استان در ارتفاعات رشته کوهمیلیمیلی  400400متر در مناطق جنوبی تا باالتر از متر در مناطق جنوبی تا باالتر از میلیمیلی

 ). ). 13741374پور، پور، افتد (کشمیريافتد (کشمیريگی سالیانه در استان فارس در سه ماه دي، بهمن و اسفند اتفاق میگی سالیانه در استان فارس در سه ماه دي، بهمن و اسفند اتفاق میبه طور کلی قسمت اعظم بارندبه طور کلی قسمت اعظم بارند
شیوه ستفاده از دو  شیوهآمار و اطالعات مورد نیاز، با ا ستفاده از دو  شی جمع  ييآمار و اطالعات مورد نیاز، با ا سنادي و پیمای شی جمعا سنادي و پیمای شیوها شد. در  شیوهآوري  شد. در  سنادي، اطالعات مورد نیاز از آوري  سنادي، اطالعات مورد نیاز از ي ا ي ا

ي کل منابع طبیعی و آبخیزداري فارس، سازمان آب فارس و سایر ي کل منابع طبیعی و آبخیزداري فارس، سازمان آب فارس و سایر واشناسی، ادارهواشناسی، ادارهي کل هي کل هي کل امور عشایر، ادارهي کل امور عشایر، ادارهطریق مراجعه به ادارهطریق مراجعه به اداره
سازمان سازمانادارات و  شیوهادارات و  ست آمد. در  شایر به د شیوههاي مرتبط با امور ع ست آمد. در  شایر به د صاحبه و تکمیل هاي مرتبط با امور ع شی، آمار و اطالعات مورد نیاز از طریق م صاحبه و تکمیل ي پیمای شی، آمار و اطالعات مورد نیاز از طریق م ي پیمای

 آوري اطالعات به شرح زیر بوده است:آوري اطالعات به شرح زیر بوده است:ي جمعي جمعنحوهنحوه. . نامه از عشایر استان در مناطق عشایري منتخب کسب شدنامه از عشایر استان در مناطق عشایري منتخب کسب شدپرسشپرسش

                                                           
1- Standardized Precipitation Index (SPI) 
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ستگاهســاله گذشــته ایســتگاه  3030ي بارش ي بارش آوري اطالعات موجود دربارهآوري اطالعات موجود دربارهجمعجمع  --11 شته ای سینوپتیک و بارانهاي ســینوپتیک و بارانساله گذ ي کل ي کل هاي ادارههاي ادارهسنجی و تحلیلســنجی و تحلیلهاي 
منابع آبی منابع آبی بندي آن، جمعیت، مراتع قشالقی و ییالقی، تعداد دام، بندي آن، جمعیت، مراتع قشالقی و ییالقی، تعداد دام، سالی و پهنهسالی و پهنهي خشکي خشکهاي دانشجویی دربارههاي دانشجویی دربارههواشناسی فارس و رسالههواشناسی فارس و رساله

 ها و در آمد متوسط خانوار عشایري فارس. ها و در آمد متوسط خانوار عشایري فارس. ي آني آنمورد استفادهمورد استفاده
 ي استان فارسي استان فارسي بارش در پهنهي بارش در پهنهسالی استان فارس با استفاده از شاخص استاندارد شدهسالی استان فارس با استفاده از شاخص استاندارد شدهبندي شدت خشکبندي شدت خشکپهنهپهنه  --22
بندي شدت بندي شدت ي پهنهي پهنهنقشهنقشه  اندازياندازيگیري از روي همگیري از روي همانتخاب مناطق عشایري در استان فارس: انتخاب مناطق عشایري مناسب نمونهانتخاب مناطق عشایري در استان فارس: انتخاب مناطق عشایري مناسب نمونه  --33

سالی و نقاط استقرار قشالق ایالت عشایري فارس(سه ایل قشقائی، ممسنی، خمسه) در پنج شهرستان کازرون، ممسنی، قیر و سالی و نقاط استقرار قشالق ایالت عشایري فارس(سه ایل قشقائی، ممسنی، خمسه) در پنج شهرستان کازرون، ممسنی، قیر و خشکخشک
ها صورت ها صورت تعداد خانوار و دام آنتعداد خانوار و دام آن  ي کل امور عشایر فارس وي کل امور عشایر فارس ودشت و داراب صورت گرفت. انتخاب تعداد طایفه مشورت ادارهدشت و داراب صورت گرفت. انتخاب تعداد طایفه مشورت ادارهکارزین، زرینکارزین، زرین

شد. ابتدا با فت. براي تعیین حجم نمونه یعنی تعداد پرسشنامه مورد نیاز از تعداد خانوار و حداقل و حداکثر تعداد دام آنفت. براي تعیین حجم نمونه یعنی تعداد پرسشنامه مورد نیاز از تعداد خانوار و حداقل و حداکثر تعداد دام آنگرگر ستفاده  شد. ابتدا با ها ا ستفاده  ها ا
ستفاده از مقادیر حداقل و حداکثر تعداد دام، برآوردي از واریانس تعداد دام در خانوارهاي مختلف ب ستفاده از مقادیر حداقل و حداکثر تعداد دام، برآوردي از واریانس تعداد دام در خانوارهاي مختلف با ستفاده از ه ه ا سپس با ا ست آمد و  ستفاده از د سپس با ا ست آمد و  د

 اقدام شد. اقدام شد.   اد پرسشنامه مورد نیاز براي پژوهشاد پرسشنامه مورد نیاز براي پژوهش، نسبت به تعیین تعد، نسبت به تعیین تعد11ي ي رابطهرابطه
هاي منتخب از هر ایل: به منظور تکمیل پرسشنامه هاي منتخب از هر ایل: به منظور تکمیل پرسشنامه ي الزم براي تکمیل پرسشنامه در هر یک از ایالت و طایفهي الزم براي تکمیل پرسشنامه در هر یک از ایالت و طایفهتعیین تعداد نمونهتعیین تعداد نمونه  --44

صادفی چند مرحلهگیري تصــادفی چند مرحلهاز روش نمونهاز روش نمونه ستفاده میاي اســتفاده میگیري ت ي زیر ي زیر ي مورد مطالعه از رابطهي مورد مطالعه از رابطهتعیین حجم نمونهتعیین حجم نمونه  شود. در این روش به منظورشــود. در این روش به منظوراي ا
 ):):Kalton ، ،19901990شود (شود (استفاده میاستفاده می

( )
( ) 2

2

*1 SDN
SNn
+−

∗
=  رابطهرابطهي ي (11)         

واریانس تعداد دام واریانس تعداد دام   2Sگیري،گیري،حجم جامعه در مراحل مختلف نمونهحجم جامعه در مراحل مختلف نمونه  Nگیري،گیري،حجم نمونه در مراحل مختلف نمونهحجم نمونه در مراحل مختلف نمونه  nدر این رابطه،در این رابطه،

سطوح مختلف نمونهدر ســطوح مختلف نمونه ست که از رابطهگیري اســت که از رابطهدر  ييگیري ا
2

2

4






=

RangeS  شد. هممحاســبه خواهد شــد. هم سبه خواهد  صد (درصــد (  1010  2ي خطاي خطاچنین، دامنهچنین، دامنهمحا در

1.0=B .در نظر گرفته شد. ) در نظر گرفته شد ( 
سش  --55 سشتکمیل پر ستفادهتکمیل پر شایر ا صاحبه با ع ستفادهنامه از طریق م شایر ا صاحبه با ع ست). کننده از مکننده از منامه از طریق م ضمیمه موجود ا شنامه در  س شالقی انتخابی (پر ست). راتع ق ضمیمه موجود ا شنامه در  س شالقی انتخابی (پر راتع ق

 روایی و پایائی پرسشنامه مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.روایی و پایائی پرسشنامه مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.
شایري که مراتع آن  --66 ضعییت دام ع سی و شایري که مراتع آنبرر ضعییت دام ع سی و شده از نظر برهها به عنوان نمونهها به عنوان نمونهبرر شده از نظر برهي انتخاب  سط دام ي انتخاب  ستنی)، وزن متو سط دام زائی (تغییر آب ستنی)، وزن متو زائی (تغییر آب

هاي دام، تغییر ترکیب گله، و مرگ و میر (بر اساس هاي دام، تغییر ترکیب گله، و مرگ و میر (بر اساس سالی)، سقط جنین، تغییر تولید شیر، تغییر بیماريسالی)، سقط جنین، تغییر تولید شیر، تغییر بیماريي خشکي خشک(میزان کاهش در دوره(میزان کاهش در دوره
 نامه تهیه شده). نامه تهیه شده). پرسشپرسش
سارت  --77 شده براي خ سارتتحلیل اطالعات تهیه  شده براي خ شکتحلیل اطالعات تهیه  شی از خ شکهاي نا شی از خ ستفاده از نرمهاي نا شایري با ا ستفاده از نرمسالی بر دام ع شایري با ا و نمایش و نمایش   SPSSافزارهاي افزارهاي سالی بر دام ع

 . . Excel  افزارافزاراطالعات توسط نرماطالعات توسط نرم
 

 نتایج و بحث
هاي منتخب مقایسه شده هاي منتخب مقایسه شده در شهرستاندر شهرستان  8080ي ي انجام شد سعی گردید تا وضعیت بارش در دههانجام شد سعی گردید تا وضعیت بارش در دهه  13901390در سال در سال   پژوهشپژوهش  از آنجا که ایناز آنجا که این

  99سال، قیر و کارزین سال، قیر و کارزین   77، داراب ، داراب 8080ي ي بررسی و مقایسه گردد. نتایج نشان داد که در دههبررسی و مقایسه گردد. نتایج نشان داد که در دهه  8888--8989یعنی یعنی   و مقدار آن سال قبل از پژوهشو مقدار آن سال قبل از پژوهش
اند. همین اند. همین را کمتر از بارش نرمال خود دریافت کردهرا کمتر از بارش نرمال خود دریافت کرده  8080ي ي سال دههسال دهه  1010سال از سال از   44دشت دشت سال، و زرینسال، و زرین  66سال، ممسنی سال، ممسنی   55کازرون کازرون سال، سال، 

شته  8888--8989درصد از بارش بلندمدت خود را در سال  درصد از بارش بلندمدت خود را در سال    77,277,2، ، 74,274,2، ، 58,358,3، ، 66,366,3ها به ترتیب ها به ترتیب شهرستانشهرستان شتهدریافت دا بندي شدت بندي شدت اند. پهنهاند. پهنهدریافت دا
کنیم بر شدت کنیم بر شدت ماهه حرکت میماهه حرکت می  1212ماهه به سمت شاخص ماهه به سمت شاخص   33نشان داد که هر چه از شاخص نشان داد که هر چه از شاخص   13891389--9900ي زمانی ي زمانی سالی براي دورهسالی براي دورهخشکخشک

شکخشــک شاخص گردد. به طوري که در شــاخص سالی افزوده میســالی افزوده میخ شکي شــهرســتان کازرون داراي خشــکماههماهه  1212گردد. به طوري که در  ستان کازرون داراي خ شهر سنی داراي ســالی متوســط، ممســنی داراي ي  سط، مم سالی متو
شهرستانخشکخشک ضعیف و  شهرستانسالی متوسط تا  ضعیف و  ضعیف بودهي خشکي خشکدشت، و قیر و کارزین دارادشت، و قیر و کارزین داراهاي داراب، زرینهاي داراب، زرینسالی متوسط تا  ضعیف بودهسالی با شدت  اند و تداوم اند و تداوم سالی با شدت 
 ي نقاط بوده است. ي نقاط بوده است. سالی در کازرون و ممسنی بیشتر از بقیهسالی در کازرون و ممسنی بیشتر از بقیهخشکخشک

صات طوایف منتخب بین آن  457457در این پژوهش تعداد در این پژوهش تعداد  شخ ساس م شنامه تکمیل گردید که بر ا س صات طوایف منتخب بین آنپر شخ ساس م شنامه تکمیل گردید که بر ا س سیم پر صورت وزنی تق سیم ها به  صورت وزنی تق ها به 

                                                           
2- Bound on the Error 
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شان داد که  شان داد که گردید. نتایج ن صد از جامعه  6969گردید. نتایج ن صد از جامعهدر شایري موردر شایري موري ع شقایی، ي ع شقایی، د تحقیق مربوط به ایل ق سنی و   1717//99د تحقیق مربوط به ایل ق صد به ایل مم سنی و در صد به ایل مم   1313//11در
، ، 1313//55، عمله ، عمله 1515//44شوري شوري اند که سهم درهاند که سهم درهی مورد بررسی قرار گرفتهی مورد بررسی قرار گرفتهییچهار طایفه از ایل قشقاچهار طایفه از ایل قشقادرصد نیز به ایل خمسه تعلق داشته است. درصد نیز به ایل خمسه تعلق داشته است. 

شکولی بزرگ  شکولی بزرگ ک صد  2727//99ک صددر شکولی   ،،در شکولی و ک ست. در حالی  1212//22وچک وچک ککو ک صد بوده ا ست. در حالیدر صد بوده ا سنی با ي ي که طایفهکه طایفه  در سنی با جاوید از ایل مم صد و   1717//99جاوید از ایل مم صد و در در
 ..اندانددرصد سهم داشتهدرصد سهم داشته  1313//11با با   خمسهخمسهاز ایل از ایل   عربعرب  ييطایفهطایفه

ي فعالیت عشایر نشان ي فعالیت عشایر نشان ي سابقهي سابقهقرار داشتند. مقایسهقرار داشتند. مقایسه  6060تا تا   4141هاي سنی هاي سنی نتایج نشان داد که نیمی از عشایر مورد بررسی در کالسنتایج نشان داد که نیمی از عشایر مورد بررسی در کالس
ي ي اند. مقایسهاند. مقایسهي بیشتري نسبت به بقیه طوایف برخوردار بودهي بیشتري نسبت به بقیه طوایف برخوردار بودهقشقایی از سابقهقشقایی از سابقهداد که طوایف عرب از ایل خمسه و کشکولی بزرگ از ایل داد که طوایف عرب از ایل خمسه و کشکولی بزرگ از ایل 

سواد جامعه سواد جامعهسطح  شان داد که سطح  سی ن شایري مورد برر شان داد که ي ع سی ن شایري مورد برر سواد بوده و کمتر از   5151//7070ي ع ستان خانوار فاقد  سرپر صد از  سواد بوده و کمتر از در ستان خانوار فاقد  سرپر صد از  صد از   77در صد از در در
شکل  سواد باالتر از دیپلم بودند( ستان خانوار مورد تحقیق داراي  شکل سرپر سواد باالتر از دیپلم بودند( ستان خانوار مورد تحقیق داراي  شت  ).).11سرپر شتبی صد بیبی صد بیرین در ي عرب (بالغ بر ي عرب (بالغ بر سواد به ترتیب در طایفهسواد به ترتیب در طایفهرین در

طوایف عشایري مختلف فارس از نظر میزان آگاهی به طوایف عشایري مختلف فارس از نظر میزان آگاهی به درصد) وجود داشت. درصد) وجود داشت.   6060درصد) و جاوید (درصد) و جاوید (  6060درصد)، کشکولی بزرگ (بالغ بر درصد)، کشکولی بزرگ (بالغ بر   8080
هی و طایفه کشکولی بزرگ با هی و طایفه کشکولی بزرگ با درصد داراي بیشترین آگادرصد داراي بیشترین آگا  86,786,7مورد مقایسه قرار گرفته اند. طایفه عرب با مورد مقایسه قرار گرفته اند. طایفه عرب با   22سالی در شکل سالی در شکل وقوع خشکوقوع خشک

سالی در فارس بوده اند. این نتایج نشان می دهد که آگاهی عشایر فارس نسبت سالی در فارس بوده اند. این نتایج نشان می دهد که آگاهی عشایر فارس نسبت درصد داراي حداقل آگاهی نسبت به وقوع خشکدرصد داراي حداقل آگاهی نسبت به وقوع خشک  28,928,9
) و ) و درصددرصد  36,636,6تا تا   28,928,9سالی در سطح قابل قبولی قرار ندارد. طوایفی مانند جاوید و کشکولی بزرگ در سطح پائین( بین سالی در سطح قابل قبولی قرار ندارد. طوایفی مانند جاوید و کشکولی بزرگ در سطح پائین( بین به وقوع خشکبه وقوع خشک

سالی قرار سالی قرار درصد) آگاهی نسبت به وقوع خشکدرصد) آگاهی نسبت به وقوع خشک  67,967,9تا تا   6060طوایفی نظیر کشکولی کوچک، عمله و دره شوري در سطح متوسط  (بین طوایفی نظیر کشکولی کوچک، عمله و دره شوري در سطح متوسط  (بین 
 ).).22دارند (شکل دارند (شکل 

اند در حالی که در اند در حالی که در کردهکردههاي خود در شرایط اقلیمی نرمال استفاده میهاي خود در شرایط اقلیمی نرمال استفاده میي تکمیلی براي دامي تکمیلی براي دامي عشایري از تغذیهي عشایري از تغذیهدرصد از جامعهدرصد از جامعه  7979//55
 ي تکمیلی افزوده شده است. ي تکمیلی افزوده شده است. درصد بر میزان استفاده از تغذیهدرصد بر میزان استفاده از تغذیه  1919سالی حدود سالی حدود خشکخشک  هايهايدورهدوره

شک شایري در هنگام مواجه با خ شکطوایف مختلف ع شایري در هنگام مواجه با خ شکسالی از راهسالی از راهطوایف مختلف ع شککارهاي مختلفی براي مدیریت خ سالی نظیر کاهش دام، تغییر سالی نظیر کاهش دام، تغییر کارهاي مختلفی براي مدیریت خ
از عشایر از عشایر   %%8181//7070چر، و خرید علوفه استفاده نموده است. چر، و خرید علوفه استفاده نموده است. سسي پي پتعداد نوع و دام از گوسفند به بز، قرق مرتع، احیاء و اصالح مرتع، اجارهتعداد نوع و دام از گوسفند به بز، قرق مرتع، احیاء و اصالح مرتع، اجاره

شکي خشـــکیک تغییر مهم یعنی کاهش دام یا فروش دام مازاد را در دورهیک تغییر مهم یعنی کاهش دام یا فروش دام مازاد را در دوره شایر اند. برخی از عشـــایر سالی در مدیریت دام خود اعمال نمودهســـالی در مدیریت دام خود اعمال نمودهي خ اند. برخی از ع
) نیز اقدام به تغییر ) نیز اقدام به تغییر %%00//2525اند و برخی (اند و برخی (نمودهنمودهچر چر ي پسي پس) اقدام به تأمین علوفه براي دام مازاد از طریق خرید علوفه و یا اجاره) اقدام به تأمین علوفه براي دام مازاد از طریق خرید علوفه و یا اجاره1010%%//4040((

ــفند به بز نموده سفند به بز نمودهنوع دام از گوس ــه راهاند. در بین طوایف مختلف فقط طایفهاند. در بین طوایف مختلف فقط طایفهنوع دام از گو سه راهي عرب داراي س کار کاهش دام، تأمین علوفه، تغییر ترکیب کار کاهش دام، تأمین علوفه، تغییر ترکیب ي عرب داراي 
شک شان داد که خ ست. نتایج ن سفند به بز بوده ا شکگله از گو شان داد که خ ست. نتایج ن سفند به بز بوده ا سبب کاهش معنیگله از گو سبب کاهش معنیسالی  ي ي ماده به ترتیب در دو طایفهماده به ترتیب در دو طایفهدار تعداد میش و بز دار تعداد میش و بز سالی 

سالی سبب کاهش تولد بره و همچنین سالی سبب کاهش تولد بره و همچنین ي عرب گردید. خشکي عرب گردید. خشکدار بز نر در طایفهدار بز نر در طایفهجاوید و عرب شد. در حالی که فقط سبب کاهش معنیجاوید و عرب شد. در حالی که فقط سبب کاهش معنی
 دار بود. دار بود. از شیر گرفتن بره در تمامی طوایف گردید ولی کاهش به ترتیب در طوایف عرب و جاوید از نظر آماري معنیاز شیر گرفتن بره در تمامی طوایف گردید ولی کاهش به ترتیب در طوایف عرب و جاوید از نظر آماري معنی

شکتأثیر خشــک شده فقط در طایفهي متولد شــده و همچنین از شــیر گرفته شــده فقط در طایفهسالی بر کاهش تولد تعداد بزغالهســالی بر کاهش تولد تعداد بزغالهتأثیر خ شیر گرفته  شده و همچنین از  . . دار بوددار بودي عرب معنیي عرب معنیي متولد 
عدد در هر خانوار تعلق داشت. طایفه جاوید با عدد در هر خانوار تعلق داشت. طایفه جاوید با   8080سالی به طایفه عرب با میزان سالی به طایفه عرب با میزان بیشترین کاهش تعداد بزغاله متولد شده در دوره خشکبیشترین کاهش تعداد بزغاله متولد شده در دوره خشک

سالی در رتبه دوم قرار دارد.  طوایفی نظیر دره شوري و کشکولی بزرگ به ترتیب با سالی در رتبه دوم قرار دارد.  طوایفی نظیر دره شوري و کشکولی بزرگ به ترتیب با در دوره خشکدر دوره خشک  بزغاله در هر خانواربزغاله در هر خانوار  1515تعداد کاهش تعداد کاهش 
شکل بزغاله در خانوار در رتبهبزغاله در خانوار در رتبه  44و و   66کاهش کاهش  شکل هاي بعدي قرار دارند( شک    ).).33هاي بعدي قرار دارند( شکخ سبب کاهش وزن میش فقط در طایفهخ سبب کاهش وزن میش فقط در طایفهسالی  ي جاوید و ي جاوید و سالی 

ي ي دار شد. کاهش وزن بز نر و ماده نیز فقط در دو طایفهدار شد. کاهش وزن بز نر و ماده نیز فقط در دو طایفهه صورت معنیه صورت معنیشوري و کشکولی بزرگ بشوري و کشکولی بزرگ بکاهش وزن قوچ در طوایف جاوید، درهکاهش وزن قوچ در طوایف جاوید، دره
شکجاوید و عرب معنیجاوید و عرب معنی شکدار بود. تأثیر خ شده فقط در طایفهسالی بر کاهش وزن بره و بزغالهسالی بر کاهش وزن بره و بزغالهدار بود. تأثیر خ شیر گرفته  شده فقط در طایفههاي از  شیر گرفته  دار بود.  دار بود.  ي جاوید معنیي جاوید معنیهاي از 

سالی سبب سالی سبب سالی نشان داد. خشکسالی نشان داد. خشکداري در خشکداري در خشکمعنیمعنیشوري و کشکولی بزرك کاهش شوري و کشکولی بزرك کاهش ي درهي درهسن از شیرگیري بره و بزغاله در دو طایفهسن از شیرگیري بره و بزغاله در دو طایفه
ـــیر تولیدي روزانه شیر تولیدي روزانهکاهش ش ـــد که حداکثر در طایفه  180180تا تا   5050ي هر میش بین ي هر میش بین کاهش  شد که حداکثر در طایفهگرم ش دار) و حداقل در طایفه عرب دار) و حداقل در طایفه عرب ي جاوید (معنیي جاوید (معنیگرم 

شکل (شــکل بودبود شده در میش. کاهش تولید شــیر بز نیز از روند ایجاد شــده در میش))44( شیر بز نیز از روند ایجاد  شکنماید. خشــکها تبعیت میها تبعیت می. کاهش تولید  شمســالی ســبب کاهش پشــمنماید. خ سبب کاهش پ تولیدي در تولیدي در   سالی 
سفندان طوایف مختلف بین حداکثر  سفندان طوایف مختلف بین حداکثر گو سفند ودر طایفه  190190گو سفند ودر طایفهگرم در هر گو شد. ي درهي درهگرم در هر میش در طایفهگرم در هر میش در طایفه  8080ي عرب تا ي عرب تا گرم در هر گو شد. شوري  شوري 

شک شکتولید کرك یا مو در بزهاي تمامی طوایف در اثر وقوع خ گرم گرم   6060ي جاوید و حداقل ي جاوید و حداقل گرم در هر بز در طایفهگرم در هر بز در طایفه  160160سالی بین حداکثر سالی بین حداکثر تولید کرك یا مو در بزهاي تمامی طوایف در اثر وقوع خ
شنان داد هر چند که تفاوت فقط در طایفه  ي عربي عربدر طایفهدر طایفه شنان داد هر چند که تفاوت فقط در طایفهکاهش ن شکي جاوید معنیي جاوید معنیکاهش ن شکدار بود. با وقوع خ سقط جنین دار بود. با وقوع خ سقط جنین سالی بر تعداد  سالی بر تعداد 

شک شد که تأثیر خ شکدر دام طوایف مختلف افزوده  شد که تأثیر خ شان داد که تلفات بره و بزغالهسالی در طوایف عرب و جاوید معنیسالی در طوایف عرب و جاوید معنیدر دام طوایف مختلف افزوده  شان داد که تلفات بره و بزغالهدار بود. نتایج ن ها ها دار بود. نتایج ن
شیرگیري در تمامی طوایف اف شیرگیري در تمامی طوایف افقبل از  شته ولی از نظر بره تفاوت معنیقبل از  شته ولی از نظر بره تفاوت معنیزایش دا شکزایش دا شکداري قبل و بعد از خ شت ولی براي داري قبل و بعد از خ شت ولی براي سالی وجود ندا سالی وجود ندا
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 دار بود. دار بود. ها تفاوت در طوایف عرب و جاوید معنیها تفاوت در طوایف عرب و جاوید معنیبزغالهبزغاله

 
: مقایسه جامعه عشایري مورد تحقیق از نظر سطح سواد 1شکل   

 

 
سالیوقوع خشک: مقایسه طوایف مختلف عشایري فارس از نظر میزان آگاهی به 2شکل   
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تعداد بزغاله متولد شده در طوایف مختلفسالی بر : مقایسه تاثیر خشک3شکل   

 

 
سالی بر تولید شیر روزانه هر میش در طوایف مختلف: مقایسه تاثیر خشک4شکل   

 
 نتیجه گیري

شان می دهد که  شده در این تحقیق ن شان می دهد که اطالعات گردآوري  شده در این تحقیق ن شقائی (  457457اطالعات گردآوري  سه ایل ق ست خانوار از  شقائی (سرپر سه ایل ق ست خانوار از  شکولی طوایف درهطوایف درهسرپر شکولی شوري، ک شوري، ک
درصد براي تکمیل درصد براي تکمیل   1313//11درصد و ایل خمسه(طایفه عرب) با درصد و ایل خمسه(طایفه عرب) با   1717//99درصد، ایل ممسنی(طایفه جاوید) با درصد، ایل ممسنی(طایفه جاوید) با   6969بزرگ و کوچک و عمله) با بزرگ و کوچک و عمله) با 

اند. در این تحقیق عشایر طوایف یاد شده در شهرستان هاي ممسنی، کازرون، قیر و کارزین، زرین اند. در این تحقیق عشایر طوایف یاد شده در شهرستان هاي ممسنی، کازرون، قیر و کارزین، زرین پرسشنامه مورد مصاحبه قرارگرفتهپرسشنامه مورد مصاحبه قرارگرفته
سی قرار گرفتند.  بالغ بر دد سی قرار گرفتند.  بالغ بر شت و داراب مورد برر سنی بین  6565شت و داراب مورد برر شونده  صاحبه  ستان خانوار م سرپر صد از  سنی بیندر شونده  صاحبه  ستان خانوار م سرپر صد از  شته اند.   6060تا تا   3030در شته اند. سال دا سال دا

سابقه ي فعالیت دامداري بین   8080حدود حدود  صد ازآنها  سابقه ي فعالیت دامداري بین در صد ازآنها  سی متغیر   5050تا تا   1010در سوادي در طوایف مورد برر شته اند.  گرچه میزان بی سی متغیر سال دا سوادي در طوایف مورد برر شته اند.  گرچه میزان بی سال دا
سط  سط بود ولی به طور متو شگاهی بودند.   5511//77بود ولی به طور متو سواد ابتدائی تا دان سطح  سواد بوده و بقیه داراي  شایري بی ستان خانوار ع سرپر صد از  شگاهی بودند. در سواد ابتدائی تا دان سطح  سواد بوده و بقیه داراي  شایري بی ستان خانوار ع سرپر صد از  در

درصد متغیر درصد متغیر   8686//77درصد (کشکولی بزرگ) تا درصد (کشکولی بزرگ) تا 2828//99سالی بین سالی بین اند. آگاهی از بروز خشکاند. آگاهی از بروز خشکسالی بودهسالی بودهبخش اعظم عشایر داراي تجربه خشکبخش اعظم عشایر داراي تجربه خشک
سالی می نمایند در حالیکه عشایر جاوید ودره شوري سالی می نمایند در حالیکه عشایر جاوید ودره شوري کشت در صورت وقوع خشککشت در صورت وقوع خشک  بود.  بیشترین  نیمی ازعشایر فارس اقدام به تغییربود.  بیشترین  نیمی ازعشایر فارس اقدام به تغییر

درصد بر تغذیه تکمیلی دام عشایر افزوده می درصد بر تغذیه تکمیلی دام عشایر افزوده می   1919سالی حدود سالی حدود در شهرستان ممسنی بیشتر به این کار اهتمام می ورزند.  با وقوع خشکدر شهرستان ممسنی بیشتر به این کار اهتمام می ورزند.  با وقوع خشک
شک شان داد که وقوع خ سی ن ستانهاي مورد برر شهر شکشود.  اندازه گیري مراتع در  شان داد که وقوع خ سی ن ستانهاي مورد برر شهر ست بین شود.  اندازه گیري مراتع در  ست بین سالی قادر ا کیلوگرم در هکتار از کیلوگرم در هکتار از   1515تا تا   55سالی قادر ا

سالی سالی سالی وتعداد سال متوالی تجربه خشکسالی وتعداد سال متوالی تجربه خشکبرداري را کاهش دهد که میزان کاهش به میزان بارش وشدت خشکبرداري را کاهش دهد که میزان کاهش به میزان بارش وشدت خشکعلوفه خشک قابل بهرهعلوفه خشک قابل بهره
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رده به مراتع عشایري رده به مراتع عشایري میلیارد ریال خسارت وامیلیارد ریال خسارت وا  3232//55سالی در یک سال در شهرستان هاي مورد تحقیق حدود سالی در یک سال در شهرستان هاي مورد تحقیق حدود بستگی دارد.با وقوع خشکبستگی دارد.با وقوع خشک
درصد آنان از روش درصد آنان از روش   8181//77سالی استفاده می کنند ولی سالی استفاده می کنند ولی است.گرچه عشایر فارس از اقدام متعددي براي مدیریت دام در زمان وقوع خشکاست.گرچه عشایر فارس از اقدام متعددي براي مدیریت دام در زمان وقوع خشک

س س کنند.  نتایج تحقیق نشان داد که عشایر فارکنند.  نتایج تحقیق نشان داد که عشایر فاردرصد آنها اقدام به خرید علوفه میدرصد آنها اقدام به خرید علوفه می  1010//44کاهش تعداد دام مازاد استفاده می کنند و فقطکاهش تعداد دام مازاد استفاده می کنند و فقط
وابستگی زیادي به منابع آسیب پذیرتر آبی نظیر قنات و رودخانه دارند. بایستی براي تامین آب جهت شرب انسان و دام و کشت علوفه وابستگی زیادي به منابع آسیب پذیرتر آبی نظیر قنات و رودخانه دارند. بایستی براي تامین آب جهت شرب انسان و دام و کشت علوفه 
بایستی راه کارهائی نظیر تخصیص آب از سدهاي ساخته شده و در حال ساخت، سطوح بزرگ جمع آوري آب باران، عالوه بر منابع آب بایستی راه کارهائی نظیر تخصیص آب از سدهاي ساخته شده و در حال ساخت، سطوح بزرگ جمع آوري آب باران، عالوه بر منابع آب 

سود برد. ن سود برد. نموجود فعلی  شکموجود فعلی  شان داد که وقوع خ شکتایج این تحقیق ن شان داد که وقوع خ شایري نظیر وزن دام زنده، تولید تایج این تحقیق ن شایري نظیر وزن دام زنده، تولید سالی بر تمامی اجزاي تولید دام ع سالی بر تمامی اجزاي تولید دام ع
ست. حداقل افت وزن هر راس دام زنده حدود  شته ا شی دا ست. حداقل افت وزن هر راس دام زنده حدود لبنی، بره زائی و ... اثرکاه شته ا شی دا شدن   44لبنی، بره زائی و ... اثرکاه شامل  ساب  ست که با احت شدن کیلوگرم بوده ا شامل  ساب  ست که با احت کیلوگرم بوده ا

  18001800ریال براي هر کیلو گرم وزن دام زنده خسارتی معادل ریال براي هر کیلو گرم وزن دام زنده خسارتی معادل   300000300000فارس و قیمت فارس و قیمت میلیونی دام سبک عشایر میلیونی دام سبک عشایر   33درصد از جمعیت درصد از جمعیت   5050
درصدي در سطح زیر کشت درصدي در سطح زیر کشت   5050تا تا   3030سالی سبب کاهشسالی سبب کاهشسالی براي عشایر ایجاد می شود. وقوع خشکسالی براي عشایر ایجاد می شود. وقوع خشکمیلیارد ریال در هر سال خشکمیلیارد ریال در هر سال خشک

 گیلو گرم در هکتار گردیده است. گیلو گرم در هکتار گردیده است. 15151515//66تاتا  205205//66زراعت عشایر و کاهش تولید بین زراعت عشایر و کاهش تولید بین 
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