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                                                                                   اقدس نام:                                        خسروی خافتری نام خانوادگي:

 استان فارس -های کشاورزی  شهرستان جهرم سامانهبررسی مدیریت خشکسالی در  :نامهعنوان پايان

 شاهرخ شجریدکتر  استاد مشاور:                                           دکتر اصغر باقری استاد راهنما:

                مدیریت کشاورزیرشته:                                             کارشناسی ارشدمقطع تحصيلي: 

 991 تعداد صفحه:                91/99/9111: دفاعتاريخ : کشاورزی        دانشکده       محقق اردبیلیانشگاه: د

 شهرستان جهرمشاخص بارندگی استاندارد، مدیریت خشکسالی، خشکسالی، ها: کليد واژه

 چکيده

کشاورزی را با زای محیطی هستند که تولید محصوالت ترین عوامل تنشخشکی و خشکسالی مهم

های کشاورزی  بررسی مدیریت خشکسالی در سامانههدف اصلی این پژوهش د. نسازمشکل مواجه می

طی سه مرحله و با استفاده از دو نوع پرسشنامه انجام شده است در مرحله اول  است کهشهرستان جهرم 

وضعیت خشکسالی  (PNPI)و شاخص درصد نرمال SPI) )با استفاده از شاخص بارندگی استاندارد 

های در مرحله دوم به منظور بررسی برخی اثرات خشکسالی و روش .شهرستان جهرم مشخص شده است

این شهرستان از ابزار پرسشنامه )پرسشنامه اول( به کار گرفته شده توسط کشاورزان مدیریت خشکسالی 

خصصین مورد تأیید قرار پایایی پرسشنامه توسط یک گروه از متو انجام مصاحبه استفاده شده است. 

نفر از کشاورزان شهرستان جهرم  051حجم نمونه که بدست آمد.  68/1گرفت و مقدار الفای کرونباخ 

های مدیریت مرحله سوم روشدر . تعیین شده است ایتصادفی طبقه بردارینمونهبوده به روش 

  (AHP)سلسله مراتبی خشکسالی از دیدگاه کشاورزان و کارشناسان با استفاده از روش تحلیل 

ی شدیدترین خشکسالی به طور کل نشان داد که SPIنتایج حاصل از شاخص بندی شده است. اولویت

و  9111های وده است و بیشترین ترسالی در سالب 0199و  0191،  0119، 9111های مربوط به سال

به طور  تقریباًعد خشکسالی به ب 0111از نظر استمرار و توالی خشکسالی، از سال  .رخ داده است 0112

در این  .خوانی داردنیز هم PNکه این نتیجه با نتیجه به دست آمده از شاخص مستمر اتفاق افتاده است 

راستا هر چند اقدامات مختلفی برای رویارویی با کاهش آب و در نتیجه کاهش زیان ناشی از خشکسالی و 

به این  تشاورزان این منطقه شناخت کمی نسبمدیریت آن در این شهرستان انجام شده است اما ک

  اند.ها داشتهروش



 فهرست مطالب

 صفحه عنوان

 پژوهش اتيکل: فصل اول

 0..................................................................................................................................................................................مقدمه 9-9

 2............................................................................................................................................................. تیضرورت و اهم 9-0

 1..................................................................................................................................................................قیاهداف تحق  9-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................................. قیتحق اتیفرض  9-2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ......................................... بر مطالعات یمرور 9-5

 ینظر يمبان: فصل دوم

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................................... و انواع آن خشکسالی 0-9

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ...............................................هواشناسی خشکسالی 0-9-9

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ......................................... هیدرولوژیکی خشکسالی 0-9-0

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................................................اورزیکش خشکسالی 0-9-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................. اقتصادی -اجتماعی خشکسالی 0-9-2

 هامواد و روش: فصل سوم

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................................................... مقدمه  1-9

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ....................... منطقه مورد مطالعه فیتوص 1-0

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ......................................... قیروش و نوع تحق 1-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ... (SPI) شاخص بارندگی استاندارد شده 1-2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ..................................... شاخص درصد نرمال 1-5

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ......................... رمنیضریب همبستگی اسپ 1-8

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .......................... رسونیپ یهمبستگ بیضر 1-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................... یتنیومن یپارامتر ریآزمون غ 1-6

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............... سونلکاکیو یپارامتر ریآزمون غ 1-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .. (AHP) یسلسله مراتب لیتحل ندیفرآ 1-91

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................. مراتبی سلسله تحلیل فرآیند اصول  1-91-9

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............... (AHP) یمراتب سلسله لیتحل مراحل 1-91-0

 و بحث جينتا: فصل چهارم

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ........................................................................... مقدمه

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................................. هاتوصیف داده 2-9

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ....................................................... یفرد اتیخصوص 2-9-9

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ..................................................................... التیتحص 2-9-0
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 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................................................. مزرعه از خارج شغل 2-9-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ..................................................... یاراض تیمالک نوع 2-9-2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ......................... مزرعه در یبردار بهره تیفعال نوع 2-9-5

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .............................. آب ازمنابع یبردار بهره یالگو 8 -2-9

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .. یخشکسال از قبل یآب یاراض کشت ریز سطح  2-9-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ... یخشکسال از بعد یآب یاراض کشت ریز سطح  2-9-6

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .... یخشکسال از قبل مید یاراض کشتریز سطح 2-9-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .. یخشکسال از بعد مید یاراض کشتریز سطح 2-9-91

 ERROR! BOOKMARK NOT .................. یخشکسال از بعد و قبل کشت ریز سطح راتییتغ 2-9-99

DEFINED. 
 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................. یخشکسال از قبل دام تعداد 2-9-90

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................................. یخشکسال از بعد دام تعداد 2-9-91

 ERROR! BOOKMARK .......... آب بهتر تیریمد جهت کشاورزان توسط شده انجام اقدامات 2-9-92

NOT DEFINED. 
 ERROR! BOOKMARK .... یخشکسال با مقابله جهت کشاورزان توسط شده انجام اقدامات 95 -2-9

NOT DEFINED. 
 ERROR! BOOKMARK NOT ................یدام و یباغ ،یزراع یهاسامانه بر یخشکسال ریتاث 2-9-98

DEFINED. 
 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................. یدام یهاسامانه بر یخشکسال ریتاث 2-9-91

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ...... یخشکسال دهیپد از یناش یاقتصاد عوامل 2-9-96

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................ درآمد 2-9-96-9

 .Error! Bookmark not defined ..................................................... دیتول یهانهیهز 2-9-96-0

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ...... یخشکسال دهیپد از یناش یاجتماع عوامل 2-9-91

 .Error! Bookmark not defined .................................................................... یسالمت 2-9-91-9

 .Error! Bookmark not defined ................................................یاجتماع یتضادها 2-9-91-0

 .Error! Bookmark not defined ..................................................... کاهش مشارکت 2-9-91-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................................................ ییغذا تیامن 2-9-01

 .Error! Bookmark not defined .................................. ییمواد غذا متیق شیافزا 2-9-01-9

 .Error! Bookmark not defined .................................. ییکاهش مصرف مواد غذا 2-9-01-0

 !Error...... ییبه مواد غذا یو کاهش دسترس ییماهانه مصرف مواد غذا نهیهز شیافزا 2-9-01-1

Bookmark not defined. 
 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................................................یبوم دانش 2-9-09

 ERROR! BOOKMARK NOT .................... یخشکسال تیریمد با رابطه در کشاورزان نگرش 2-9-00

DEFINED. 



 

 

 ج

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED . سال مختلف یهاماه در آب تیمحدود شدت 2-9-01

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ....................................................مجاز ریغ یهاچاه 2-9-02

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED . چاه کردن ترقیعم نهیهز و چاه عمق شیافزا 2-9-05

 ERROR! BOOKMARK NOT . در شهرستان جهرم یخشکسال تیاز وضع یریتصو هیارا 2-0

DEFINED. 
 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ......................... جهرم شهرستان یبارندگ تیوضع 2-0-9

 SPI .................. ERROR! BOOKMARK NOT شاخص از استفاده با یخشکسال شدت یبررس 2-0-0

DEFINED. 
 ERROR! BOOKMARK NOT ................ نرمال شاخص از استفاده با یخشکسال شدت یبررس 2-0-1

DEFINED. 
 SPI . ERROR! BOOKMARK شاخص اساس بر جهرم شهرستان در یخشکسال انواع یفراوان 2-0-2

NOT DEFINED. 
 !ERROR .... جهرم شهرستان در شده کشت مختلف محصوالت عملکرد و دیتول ،کشتریز سطح 2-0-5

BOOKMARK NOT DEFINED. 
 ERROR! BOOKMARK NOT ................... جهرم شهرستان در یزراع محصوالت کشت یالگو 2-0-8

DEFINED. 
 !ERROR ............................... جهرم شهرستان در شده کشت مختلف محصوالت یمصرف آب حجم 2-0-1

BOOKMARK NOT DEFINED. 
 ERROR! BOOKMARK NOT ............................. دادهها( لیو تحل هی)تجز یآمار استنباط -2-1

DEFINED. 
  ای برآب محصوالت سمت به کشت یالگو ریی)تغ کشت یالگو رییتغ و یخشکسال نیب رابطه 2-1-9

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ...................................................................................... اندوز(آب

 ERROR! BOOKMARK NOT ..................... یخشکسال از بعد و قبل کشت ریز سطح راتییتغ 2-1-0

DEFINED. 
 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .........یخشکسال از بعد و قبل مدا تعداد راتییتغ 2-1-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ........... یخشکسال از بعد و قبل آب یدب راتییتغ 2-1-2

 ERROR! BOOKMARK NOT ........... رکشتیز سطح رییتغ زانیم و یخشکسال رابطه یبررس 2-1-5

DEFINED. 
 ERROR! BOOKMARK NOT ................... مجاز ریغ چاه تعداد و یخشکسال آثار رابطه یبررس 2-1-8

DEFINED. 
 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ..... ییغذا تیامن و یخشکسال آثار رابطه یبررس 2-1-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .... یکاریب زانیم و یخشکسال آثار رابطه یبررس 2-1-6

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................ مهاجرت و یخشکسال آثار رابطه 2-1-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ... درآمد وکاهش یخشکسال آثار رابطه یبررس 2-1-91
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 ERROR! BOOKMARK NOT .................. رهایمتغ ریسا و ییغذا تیامن زانیم رابطه یبررس 2-1-99

DEFINED. 
 ERROR! BOOKMARK NOT ............... یخشکسال اثرات زانیم و یبوم دانش رابطه یبررس 2-1-90

DEFINED. 
 ERROR! BOOKMARK NOTییروستا و یشهر مناطق در یخشکسال ریتأث تفاوت یبررس 2-1-91

DEFINED. 
 که یافراد و اندکرده مهیب را خود محصول که یافراد نیب یخشکسال ریتاث تفاوت یبررس 2-1-92

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................................... اندنکرده مهیب را خود محصول

 وام که یافراد و اندکرده افتیدر یخشکسال وام که یافراد نیب یخشکسال ریتاث تفاوت یبررس 2-1-95

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................................................. اند.نکرده افتیدر یخشکسال

یخشکسال تیریمد مختلف یهاوهیش رشیپذ و کشاورزان سواد سطح نیب تفاوت یبررس 2-1-98
 ....................................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARKیله با( خشکسال)مقاب تیریمد یراهکارها و روش ها یبند تیاولو 2-2

NOT DEFINED. 
 !ERROR ........................ کشاورزان و  کارشناسان دگاهید از آبیاری  راهکارهای یبند تیاولو نتایج 2-2-9

BOOKMARK NOT DEFINED. 
 !ERROR ........................... کشاورزان و کارشناسان دگاهید از یزراع  یکارها راه یبند تیاولو نتایج 2-2-0

BOOKMARK NOT DEFINED. 
 !ERROR .......................... کشاورزان و کارشناسان دگاهید از یقانون  راهکارهای یبند تیاولو نتایج 2-2-1

BOOKMARK NOT DEFINED. 
 !ERROR .............. کشاورزان و کارشناسان دگاهید از یاراض بهبود  راهکارهای یبند تیاولو یجنتا 2-2-2

BOOKMARK NOT DEFINED. 
 

 دهاشنهايو پ یجمع بند: فصل پنجم

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................................................................مقدمه 5-9

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ..................................................... یریگ جهینت 5-0

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................................................... شنهادهایپ

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................................. منابع و مآخذ مورد استفاده
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 فهرست جداول

 صفحه عنوان

 !ERROR ............. (9115و همکاران،  یمک)  SPIبا توجه به شاخص  یخشکسال تی( وضع9-1جدول )

BOOKMARK NOT DEFINED. 
 ERROR! BOOKMARK NOT . االنهبر حسب نسبت بارش س ی( شدت خشکسال0-1جدول )

DEFINED. 
 !ERROR ............................... یزوج سهیمقا یها نسبت به هم براشاخص ی( نحوه ارزشگذار1-1جدول )

BOOKMARK NOT DEFINED. 
 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................. بودن ی( شاخص تصادف2-1جدول )

 ثیمحصوالت مختلف شهرستان جهرم )متر مکعب در هکتار( به روش پنمن مانت یآب ازی( ن5-1جدول )

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................................................................ فائو

 !ERROR ............... ستان جهرممنتخب در شهر یبهره برداران کشاورز یفرد اتی( خصوص9-2جدول )

BOOKMARK NOT DEFINED. 
منتخب در شهرستان جهرم یبرداران کشاورزبهره التیمیزان تحص یفراوان عی( توز0-2جدول )

 ....................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 
منتخب در شهرستان جهرم یبهره برداران کشاورز نیشغل دوم در ب داشتن یفراوان عی( توز1-2جدول )

 ....................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 
 ERROR! BOOKMARK ........... یاراض تیکشاورزان از نظر نوع مالک یفراوان عی( توز2-2جدول )

NOT DEFINED. 
 ERROR! BOOKMARK NOT در مزرعه یبرداربهره تینوع فعال یفراوان عی( توز5-2)جدول 

DEFINED. 
 ERROR! BOOKMARK NOT ..... یاز منابع آب یبرداربهره یالگو یفراوان عی( توز8-2جدول )

DEFINED. 
 !ERROR ................................. یقبل از خشکسال یآب یکشت اراضریسطح ز یزیع فراوان( تو 1-2جدول) 

BOOKMARK NOT DEFINED. 
 !ERROR ................................. یبعد از خشکسال یآب یکشت اراض ریسطح ز ی( توزیع فراوان 6-2جدول) 

BOOKMARK NOT DEFINED. 
 !ERROR ................................. یقبل از خشکسال مید یکشت اراض ریسطح ز یتوزیع فراوان( 1-2جدول) 

BOOKMARK NOT DEFINED. 
 !ERROR ............................... یبعد از خشکسال مید یکشت اراض ریسطح ز ی( توزیع فراوان91-2جدول) 

BOOKMARK NOT DEFINED. 
 !ERROR ....................... یکشت قبل و بعد از خشکسال ریسطح ز راتییتغ یفراوان عی( توز99-2جدول )

BOOKMARK NOT DEFINED. 
 ERROR! BOOKMARK NOT ....... یتعداد دام قبل از خشکسال ی( توزیع فراوان90-2جدول )

DEFINED. 
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_Toc411849280
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 ERROR! BOOKMARK NOT ........ یتعداد دام بعد از خشکسال یتوزیع فراوان( 91-2جدول )

DEFINED. 
 !ERROR .. بهتر آب تیریاقدامات انجام شده توسط کشاورزان جهت مد ی( توزیع فراوان92-2جدول )

BOOKMARK NOT DEFINED. 
منتخب در  یبهره برداران کشاورز نیدر ب یاقدامات مقابله با خشکسال یفراوان عی( توز95-2جدول )

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ........................................................ شهرستان جهرم

 !ERROR ....................... یو دام یباغ ،یزراع یهابر سامانه یخشکسال ریتاث یبندتی( اولو98-2جدول )

BOOKMARK NOT DEFINED. 
 !ERROR .............................. (N=051) یدام یهابر سامانه یخشکسال ریتاث یبندتیلوو( ا91-2جدول )

BOOKMARK NOT DEFINED. 
 !ERROR .................. (N=051) یخشکسال دهیاز پد یناش یعوامل اقتصاد یبندتیلوو( ا96-2جدول )

BOOKMARK NOT DEFINED. 
 !ERROR .................. (N=051) یخشکسال دهیاز پد یناش یعوامل اجتماع یبندتیلوو( ا91-2جدول )

BOOKMARK NOT DEFINED. 
 !ERROR .................................... (N=051) ییغذا تیبر امن یخشکسال ریتاث یبندتیلوو( ا01-2جدول )

BOOKMARK NOT DEFINED. 
 تیریکشاورزان در جهت مدبکارگرفته شده توسط  یدانش بوم اتیعمل یبندتی( اولو09-2جدول )

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................................................... یخشکسال

 !ERROR ............................ یخشکسال تیریزان نسبت به مدنگرش کشاور یبند تی( اولو 00-2جدول )

BOOKMARK NOT DEFINED. 
کشاورزان دگاهیمختلف سال از د یآب در ماه ها تیشدت محدود یبندتیاولو( 01-2جدول)

 ....................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 
 ERROR! BOOKMARKهر دشت کیشهرستان جهرم به تفک یچاه ها تی( وضع02-2جدول )

NOT DEFINED. 
 ERROR! BOOKMARK NOT ... تر کردن آنقیعم نهیعمق چاه و هز شی( افزا05-2جدول )

DEFINED. 
 !ERROR .............. در شهرستان جهرم SPIحسب شاخص بر  یشدت خشکسال ی( بررس08-2جدول )

BOOKMARK NOT DEFINED. 
 ERROR! BOOKMARK .......... بر حسب شاخص نرمال یشدت خشکسال ی( بررس01-2جدول )

NOT DEFINED. 
 !ERROR ............................... ر شهرستان جهرمد یکشت محصوالت زراع یالگو راتیی( تغ06-2جدول )

BOOKMARK NOT DEFINED. 
ریچند سال اخ یمحصوالت مختلف کشت شده در شهرستان جهرم ط ی( حجم آب مصرف01-2جدول )

 ....................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 
 یالگو رییو تغ یخشکسال نیرابطه ب یجهت بررس رسونیپ یهمبستگ بیآزمون ضر جی( نتا11-2جدول )

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................................................................ کشت
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( قبل و بعد از  میو د ی)کل، آب رکشتیسطح ز رییدر رابطه با تغ لکاکسونیآزمون و جی( نتا19-2جدول )

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................................................... یخشکسال

 !ERRORیتعداد دام قبل و بعد از خشکسال رییدر رابطه با تغ لکاکسونیآزمون و جی( نتا10-2جدول )

BOOKMARK NOT DEFINED. 
 !ERROR . یبعد از خشکسالآب قبل و  یدب رییکاکسون در رابطه با تغلیآزمون و جی( نتا11-2جدول )

BOOKMARK NOT DEFINED. 
ر سطح ییو تغ یخشکسال نیرابطه ب یبررس یبرا رسونیپ یهمبستگ بیآزمون ضر جی( نتا12-2جدول )

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................................................................... کشت ریز

و تعداد  یآثار خشکسال نیرابطه ب یبررس یبرا رمنیاسپ یهمبستگ بیآزمون ضر جیا( نت15-2جدول )

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .............................................................. مجازریچاه غ

 تیو امن یآثار خشکسال نیرابطه ب یبررس یبرا رمنیاسپ یهمبستگ بیآزمون ضر جی( نتا18-2جدول )

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ........................................................................... ییغذا

 زانیو م یآثار خشکسال نیرابطه ب یبررس یبرا رمنیاسپ یهمبستگ بیآزمون ضر جی( نتا11-2جدول )

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ......................................................................... یکاریب

و مهاجرت یآثار خشکسال نیرابطه ب یبررس یبرا رمنیپاس یهمبستگ بیآزمون ضر جی( نتا16-2جدول )
 ....................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

  زانیو م یآثار خشکسال نیرابطه ب یبررس یبرا رمنیاسپ یهمبستگ بیآزمون ضر جی( نتا11-2جدول )

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ........................................................................... درآمد

 تیکاهش امن نیرابطه ب یو به منظور بررس رسونیپ یهمبستگ بیآزمون ضر جی( نتا21-2جدول )

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................................. رهایمتغ ریو سا ییغذا

و کاهش  یطه دانش بومراب یبه منظور  بررس  رمنیاسپ یهمبستگ بیآزمون ضر جی( نتا29-2جدول )

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ....................................................... یاثرات خشکسال

و  یدر مناطق شهر یخشکسال ریتفاوت تاث یبه منظور  بررس  یتنیآزمون من و جی( نتا20-2جدول )

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ...................................................................... ییروستا

که محصول  یافراد نیب یخشکسال ریتفاوت تأث یبه منظور  بررس  یتنیآزمون من و جی( نتا21-2جدول )

 ERROR! BOOKMARK ........... اندنکرده مهیکه محصول خود را ب یاند و افرادکرده مهیخود را ب

NOT DEFINED. 
که وام  یافراد نیب یخشکسال ریتفاوت تأث یبه منظور  بررس  یتنیآزمون من و جی( نتا22-2جدول )

 !ERROR ..................................... اندنکرده افتیدر یکه وام خشکسال یاند و افرادکرده افتیدر یخشکسال

BOOKMARK NOT DEFINED. 
سواد کشاورزان و  سطح نیتفاوت ب یبه منظور بررس( ANOVA) انسیوار لیتحل جهی( نت25-2جدول )

 ERROR! BOOKMARK NOT .............................یخشکسال تیریمختلف مد یها وهیش رشیپذ

DEFINED. 
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 ERROR! BOOKMARK ........... کارشناسان دگاهیاز د یاریراهکارآب یبند تی( اولو28-2جدول )

NOT DEFINED. 
 ERROR! BOOKMARK NOTکشاورزان دگاهیاز د یاریراهکارآب یبند تیاولو( 21-2جدول )

DEFINED. 
 ERROR! BOOKMARK ........... کارشناسان دگاهیاز د یراهکار زراع یبند تی( اولو26-2جدول )

NOT DEFINED. 
 ERROR! BOOKMARK NOTکشاورزان دگاهیاز د یراهکار زراع یدبن تی( اولو21-2جدول )

DEFINED. 
 ERROR! BOOKMARK .......... کارشناسان دگاهیاز د یراهکار قانون یبند تی( اولو51-2جدول )

NOT DEFINED. 
 ERROR! BOOKMARK ............. کشاورزان دگاهیاز د یر قانونراهکا یبند تی( اولو59-2جدول )

NOT DEFINED. 
 ERROR! BOOKMARKکارشناسان دگاهیاز د یراهکار بهبود اراض یبند تی( اولو50-2جدول )

NOT DEFINED. 
 ERROR! BOOKMARK . گاه کشاورزاندیاز د یبهبود اراضراهکار  یبند تی( اولو51-2جدول )

NOT DEFINED.
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 هانمودار و فهرست اشکال

 صفحه عنوان

 !ERROR ............................... کارشناسان دگاهیاز د یبهبود اراض یراهکارها یبند تی( اولو01-2نمودار )

BOOKMARK NOT DEFINED. 
 !ERROR .................................. کشاورزان دگاهیاز د یبهبود اراض یراهکارها یبند تی( اولو01-2نمودار )

BOOKMARK NOT DEFINED. 
 ERROR! BOOKMARK .. کارشناسان دگاهیاز د یقانون یراهکارها یبند تی( اولو05-2نمودار )

NOT DEFINED. 
 ERROR! BOOKMARK ..... کشاورزان دگاهیاز د یقانون یراهکارها یبند تی( اولو08-2نمودار )

NOT DEFINED. 
 ERROR! BOOKMARK .. کارشناسان دگاهیاز د یزراع یراهکارها یبند تی( اولو01-2نمودار )

NOT DEFINED. 
 ERROR! BOOKMARK ..... کشاورزان دگاهیاز د یزراع یراهکارها یبند تی( اولو02-2نمودار )

NOT DEFINED. 
 ERROR! BOOKMARK . کارشناسان دگاهیاز د یاریآب یراهکارها یبند تی( اولو09-2نمودار )

NOT DEFINED. 
 ERROR! BOOKMARK .... کشاورزان دگاهیاز د یاریآب یراهکارها یبند تی( اولو00-2نمودار )

NOT DEFINED. 
 91 یدوره کی یمحصوالت مختلف کشت شده در شهرستان جهرم ط ی( حجم آب مصرف01-2نمودار )

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .............................................................................. ساله

 ERROR! BOOKMARK .. ( تغییرات سطح زیرکشت آبی غالت در شهرستان جهرم5-2نمودار )

NOT DEFINED. 
 !ERROR ......................... در شهرستان جهرم ی( تغییرات سطح زیر کشت محصوالت صنعت8-2نمودار )

BOOKMARK NOT DEFINED. 
 !ERROR ................................ ای در شهرستان جهرم( تغییرات سطح زیرکشت نباتات علوفه1-2نمودار )

BOOKMARK NOT DEFINED. 
 !ERROR ....... ای در شهرستان جهرم( تغییرات سطح زیرکشت ذرت دانهای و ذرت علوفه6-2نمودار )

BOOKMARK NOT DEFINED. 
 !ERROR .در شهرستان جهرم یکل محصوالت زراع میو د یکشت آب ریسطح ز راتیی( تغ1-2نمودار)

BOOKMARK NOT DEFINED. 
 ERROR! BOOKMARK NOT ...... رمآبی غالت در شهرستان جه دیتول زانی( م91-2نمودار )

DEFINED. 
 !ERROR .............................. در شهرستان جهرم یمحصوالت صنعت دیتول زانی( تغییرات م99-2نمودار )

BOOKMARK NOT DEFINED. 
 !ERROR .................................... رستان جهرمای در شهنباتات علوفه دیتول زانی( تغییرات م90-2نمودار )

BOOKMARK NOT DEFINED. 
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 ERROR! BOOKMARK ........ ایذرت دانهای و ذرت علوفه دیتول زانی( تغییرات م91-2نمودار )

NOT DEFINED. 
 !ERROR ..................... در شهرستان جهرم یکل محصوالت زراع میآبی و د دیان تولزی( م92-2نمودار )

BOOKMARK NOT DEFINED. 
 ERROR! BOOKMARK NOT .. عملکرد آبی غالت در شهرستان جهرم زانی( م95-2نمودار )

DEFINED. 
 !ERROR .......................... شهرستان جهرمدر  یعملکرد محصوالت صنعت زانی( تغییرات م98-2نمودار )

BOOKMARK NOT DEFINED. 
 !ERROR ............................... ای در شهرستان جهرمعملکرد نباتات علوفه زانی( تغییرات م91-2نمودار )

BOOKMARK NOT DEFINED. 
 !ERROR ...... در شهرستان جهرم یاو ذرت علوفه یهاعملکرد ذرت دان زانی( تغییرات م96-2نمودار )

BOOKMARK NOT DEFINED. 
 !ERROR ........................... در شهرستان جهرم یکل محصوالت باغ دیتول زانی( تغییرات م91-2نمودار )

BOOKMARK NOT DEFINED. 
 !SPI ..................... ERRORدر شهرستان جهرم بر اساس شاخص  یانواع خشکسال ی( فراوان2-2نمودار )

BOOKMARK NOT DEFINED. 
 !ERROR ......... در شهرستان جهرم با استفاده از شاخص نرمال یشدت خشکسال ی( بررس1-2نمودار )

BOOKMARK NOT DEFINED. 
 SPI . ERROR! BOOKMARK NOTبر حسب شاخص  یشدت خشکسال ی( بررس0-2دار)نمو

DEFINED. 
 !ERROR ...............................ساله در شهرستان جهرم 05 یدوره کی در یبارندگ تیوضع( 9-2نمودار )

BOOKMARK NOT DEFINED. 
                                                 

 پیوست و ضمائم                                                   

 911 ...............................................................................................................................................................................پرسشنامه
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 مقدمه 1-1

هاای  همراه است. کااهش باارش   قطعیتریسک و عدم  کشاورزی فرآیندی است که همواره با مسئله

و آفات نباتی تنها بخش کاوچکی   های گیاهیجوی، سرمای شدید و یخبندان، خشکسالی و شیوع بیماری

بناابراین، کشااورزی    .رو هساتند ها روبههایی است که کشاورزان در طول دوران کاری خود با آناز ریسک

 (.9165؛ و ترکمانی و شجری، 9169 ؛0مهرا، 9جاست و پاپماهیتی وابسته به طبیعت دارد )

از دیربااز در پهناه وسایع کشاورهای      ،ناپاذیر ای اجتنابو پدیدهخشکسالی به عنوان بالی طبیعی   

مطالعاات   خشک به کرات وقوع یافته و مای یاباد.   مختلف به خصوص کشورهای مستقر در مناطق  گرم و

چاون بسایاری   هم انجام شده بیانگر آن است که کشور ایران با توجه به وضعیت جغرافیایی و اقلیمی خود،

)محسان   ندارناد  وضعیت مناسبی از لحاظ تامین آب قرارکشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در  از

ی آن است که خست آسمان کاه در قالاب   بر تاریخ اقلیم ایران نشان دهنده(. مروری 9166پور و زیبایی، 

 ی آب و هوایی ایران زمین در طول تااریخ هاها و ویژگیکند، از واقعیتدا میخشکی و خشکسالی نمود پی

شاماری دیاده   هاای بای  تاریخی از این پدیده اقلیمی زیانهای گوناگون در دورهبوده است و این سرزمین 

هاای مختلاف   ای را در عرصهمدهای گستردهسالی پیاخشک (. 9111است )ساری صراف و قویدل رحیمی، 

هاای باایر، ناابودی    گیرنده یک تصاور ذهنای از سارزمین   برو بی گمان برای بیشتر مردم دربه دنبال دارد 

ایان حادثاه    (.9169امه حیات اسات )باداق جماالی،    کشاورزی و تالش موجودات زنده برای اد محصوالت

 در مناابع علمای از   کناد حیط را دچار تغییرات شگرف میجوامع انسانی، گیاهی و به طور کلی اکولوژی م

 تقیم وهای گوناگونی شده است، ولی به دلیل متغیرهاای مختلفای کاه باه صاورت مسا      خشکسالی تعریف

ی و قابال قباولی کاه ماورد پاذیرش هماه       مستقیم در رخ داد خشکسالی دخالت دارد، تعریف جاامع یرغ 
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منتظاره در میازان   ریف در مورد این پدیده، کااهش غیار  ترین تعگران باشد، ارایه نشده است. رایجپژوهش

یاا پاراکنش   ی منطقاه  هاای ده سااله  نادگی بارندگی سال جاری در مدتی معین در مقایسه با میانگین بار

، 9160؛ شاهنوشای،  9161انای،  و؛ کرد9111نامناسب بارندگی در طول فصل رشد گیااه اسات )کریمای،    

   .(0115، 0؛ کولی0111، 9میچلی و استرمن

 شاوند. کااهش   قیم تقسایم مای  مسات غیار  طاور عاادی باه دو ناوع مساتقیم و      اثرات خشکسالی باه 

هاا،  ساوزی ها، افازایش آتاش  ی مراتع و جنگلیزکشت و تولید محصوالت زراعی، کاهش حاصلخسطح زیر

هاای ماهیاان،   ارت وارده باه حیاات وحاش و زیساتگاه    ها و خسهش سطح آب، افزایش مرگ و میر دامکا

کشت محصاوالت  ز سوی دیگر کاهش تولید و سطح زیرا .باشندمستقیم این پدیده میهایی از اثرات نمونه

ان و شاغلین این بخش، افزایش قیمت غاذا، رشاد بیکااری،    تواند منجر به کاهش درآمد کشاورززراعی می

کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از کاهش مخارج مصرفی، افزایش جرایم و اعالم دعوی و مشکالت حقوقی 

هاایی از اثارات غیار مساتقیم     نکی گردد که این موارد نیاز نموناه  های بادر زمینه تأخیر در بازپرداخت وام

 (.9161)صالح و مختاری،  خشکسالی محسوب می گردند

 ساالی یاک تهدیاد حتمای و    خشک ،به دلیل موقعیات جغرافیاایی و شارایط اقلیمای اساتان فاارس      

مناابع آب ساطحی و   باشد. بروز خشکسالی در این استان عالوه بر کاهش در این استان می ناپذیراجتناب 

هاای مختلاف   دیم بار بخاش   به بخش کشاورزی آبی وزمینی در دسترس و وارد کردن خسارت زیادی زیر

  .  (9161)گزارش سنگاب زاگرس،  اکوسیستم مرتعی نیز اثر گذاشته است

باه دنباال آن   هاای کشااورزی و   کشاورزی، کاهش شدید تولید محصاول  ترین اثر خشکسالی برمهم

 ها و کاالهای کشاورزی از خارج  و کاهش صادرات کاالهای کشاورزی و در نتیجاه افزایش واردات محصول

از  (0118، 1ی تحقیقااتی وساترن  و موسساه  9160، و افزایش تورم است )دهقان کسری ترازهای خارجی

کنناد،  از کشاورزان به سمت شهرها کوچ میهای زیادی اهش فعالیت در بخش کشاورزی، گروهطرفی با ک
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شود که ایان  ینشینی ایجاد محاشیهروستاها از سکنه خالی شده و به طور مرتب در اطراف شهرها، مناطق 

   (.9160؛ محمدی، 9169آورد )اسماعیلی، یل و مشکالت زیادی را به وجود میخود مسا

رویاه، عادم مادیریت مناساب مناابع آب موجاب       برداری غیرعلمی و بیهای غیر مجاز، بهرهحفر چاه

هاا و افات   یری و هدر رفتن آب، خشاک شادن قناات   کاهش پوشش گیاهی و به دنبال آن، کاهش نفوذپذ

آبای و کااهش آب   باه بیاان دیگار شارایط کام      .شهرستان جهرم شاده اسات  های زیرزمینی در سطح آب

تار و  هاای عمیاق  به منابع آب زیرزمینی و حفر چاه ها، خود باعث فشار بیشترها و قناتها، چشمهرودخانه

الی در نهایت منجر باه شاوری، نفوذناپاذیری و تخریاب بیشاتر اراضای کشااورزی و باه عباارتی خشکسا          

هاای وارده  رسد که وسعت خسارتیل، به نظر میاین مسا رغم. علیکشاورزی در این منطقه، گردیده است

در این منطقه به درستی درک نشده و مدیریت خشکسالی در این منطقه به صورت مقطعی و برای فارار از  

تا تاالش جادی بارای    انگاشتن خسارات این پدیده موجب شده در واقع، شاید همین کمت بحران بوده اس

گیری و مقابله با این پدیده از اهمیات خاصای   بنابراین راهبردهای پیش سالی صورت نگیردمدیریت خشک

 برخوردار است.  

 ضرورت و اهميت 1-2

گرفتاه  بار های اقتصادی را درای از اثراتی است که بسیاری از بخشآورنده شبکه به وجود ،خشکسالی

آن است که آب از جمله ملزومات اساسی برای تولید کاالهاا و ارائاه خادمات    است. این پیچیدگی به دلیل 

ای کاه  به گوناه  گذاردارت مالی را در کشور ما به جا میاست. خشکسالی از بالیایی است که بیشترین خس

اسات،   درصد خساراتی که بر اثر بالیای طبیعی به کشاور وارد شاده   11ها، حدود ای از تخمینمطابق پاره

در ایان میاان خشکساالی از اهمیات بیشاتری برخاوردار اسات و         .باشاد وط به سیل و خشکسالی میمرب

 ابعااد آن باه آساانی قابال درک      ای کاه بسایاری از  ت سنگینی به دنباال دارد، باه گوناه   خسارات دراز مد

 (.  9166باشد )کرمی، نمی

ین است که ایان باال، یاک    خشکسالی در ایران رخ داده است که گویای ا 01سال اخیر،  21در طول 

در این بین شعاع تاثیر پدیاده خشکساالی در    .(9166 واقعیت اقلیمی در کشور است )امیرخانی و چیذری،
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 های کشاورزیقابل توجهی به فعالیت مناطق روستایی بیش از سایر نقاط بوده زیرا اقتصاد روستایی اتکای

عات ناشای  جامعه کشاورزی است که بیشترین تب آمدن زنگ خطر برایدارد و همین امر موجب به صدا در

پاذیری وضاعیتی اسات    آسایب گردند. و به یک قشر آسیب پذیر تبدیل می کننداز خشکسالی را تجربه می

کناد  به وضعیتی سقوط مای  دهد وه با شرایط نامطلوب را از دست میکه در نتیجه آن خانوار، قدرت مقابل

و نااامنی   )بی قدرتی و انزوا( اامنی اجتماعیامنی شغلی )بیکاری(، ننا )گرسنگی(، امنی غذاییکه اغلب با نا

(. توجه باه  9115 )زاهدی مازندرانی و زاهدی عبقری، شود)بیماری و ضعف جسمانی( مواجه می یبهداشت

ای از کشاورزی ایران باه صاورت مساتقیم و    دهپدیده خشکسالی از آن رو اهمیت دارد که حیات بخش عم

 (.  9160ه صورت غیر مستقیم به بارندگی وابستگی شدید دارد )شاهنوشی، بخش دیگری ب

هاای  کاهش درآمد کشاورزان، کاهش فرصات  توان بهبار خشکسالی در سطح مزرعه مییاناز اثرات ز

یاابی باه   کشاورزی، رقابات بارای دسات   های بازپرداخت وامشغلی برای کارگران کشاورزی، کاهش قدرت 

ای برخوردهای محلی و افزایش بهای ماواد غاذایی اصالی ماردم     نده و در نتیجه پارهم آب باقی مامقدار ک

هاای  هاا، رودخاناه  ها، چشامه ها، قناتسالی، آب چاههمچنین با بروز خشک (9169عیلی، اشاره کرد )اسما

یب های نزدیاک باه هام و نیاز شا     و نیز به دلیل حفر چاه شودو دایمی کاهش یافته و یا خشک می فصلی

شاود  هاا تغییار کارده و آب شاور مای     ها، کیفیت آب چاهرویه از این چاهرولوژیک زمین و استفاده بیهید

 .  (9111، )دهقان

هایی است که از این حادثه طبیعای در اماان نباوده، بار اسااس آماار       تان فارس نیز یکی از استاناس

باا ایان حاال بخاش      ر استمتر متغیمیلی 151تا 11انتشار یافته میانگین آمار بارندگی در استان فارس از

(. میاانگین  9161میلی متر اسات )بای ناام،     121تر ازدارای میانگین بارندگی ساالنه کموسیعی از استان 

ماورد   90ساال اخیار،    02در طای   متار باوده اسات    میلای  015بارش باران استان، در سال زارعی جاری 

 ساال یاک باار خشکساالی رخ داده     5تاا   2ن هار  به طور میانگی است دیده شده خشکسالی در این استان

جهارم یکای از   (. 9166)محسان پاور و زیباایی،     استسال ادامه داشته 1تا  0است که این خشکسالی ها 

پی اداماه  درلی به صورت پیبه بعد تقریباً روند خشکسا 9110های استان فارس است که از سال شهرستان
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هکتاار، بارنج از    5611هکتار در ساال باه    90111گندم آبی از کشت است؛ به طوری که سطح زیر داشته

هکتاار باه     8111جاات از  هکتاار و صایفی   9951هکتار باه   0111هکتار، ذرت از   111هکتار به  0211

(. متوساط بارنادگی ایان    9119است )گازارش جهااد کشااورزی شهرساتان جهارم،      هکتار رسیده  0111

امنظم و باه صاورت پراکناده    ر بوده است. بارش در این منطقه نمتمیلی 011سال اخیر  01شهرستان طی 

ز غرب و جنوب غربی وارد ایران ای است که اهای جوی مدیترانهپذیرد که تحت تاثیر نفوذ تودهصورت می

شاود.  های زیرزمینی تقسایم مای  )رودخانه ها( و آب های سطحیود. منابع آبی این شهرستان به آبشمی

هاای ایان   آن دایر و آبدار بوده؛ تعداد چااه رشته ی  11رشته قنات است که فقط  82 این شهرستان دارای

گازارش  ) اسات  مجاز حفر شدهچاه به صورت غیر  9981حلقه چاه است که از این تعداد  5601شهرستان 

طارف دیگار بار     ی آب ازرویاه ی غیرمجاز از یک طرف و برداشت بیهاوجود چاه .(9161سنگاب زاگرس، 

ن شهرساتان  به منظور جلوگیری از انهدام سفره آب زیرزمینی در ایا  سالی افزوده استبار خشکزیان اثرات

 های این منطقه ممنوعه اعالم گردیده است.  درصد از دشت 85بیش از 

با توجه به مطالب فوق الذکر، اعمال مدیریت در خشکساالی گاامی مهام و مادثر در جهات کااهش       

اما متأسفانه در  باشدآوردن برخی از اثرات آن مین پدیده و تحت کنترل درو مالی ایمیزان خسارت جانی 

متحمال   بااری را باه کشاور   های زیاان های طوالنی و شدید که خسارترغم وقوع خشکسالیکشور ما علی

-موجاب شاده کاه تصامیم    همین امر چنان مبتنی بر بحران است و کند، مدیریت این بالی خزنده هممی

(. 9166)امیری و چیاذری،   گام بوده و بالطبع تصمیمات گرفته شده فاقد کارایی الزم باشدها دیرهنگیری

پاذیر در  ای آسایب جامعهای که این روند باعث شده است تا مناطق مستعد خشکسالی در کشور به به گونه

دیل شاود  ای مهارناپذیر تبشود که خشکسالی به فاجعهلی تبدیل شوند. همین امر باعث میمقابل خشکسا

 هااای آتاای بیشااتر گااردد تصااادی و اجتماااعی ناشاای از خشکسااالیو زمینااه باارای افاازایش خسااارت اق

 (.9166 )کرمی،

و  ثیر خشکسالی واحدهای کشاورزی به دلیل اهمیتای کاه در افازایش باازدهی     تحقیقات پیرامون تأ

در ایاران نیاز در    کاهش خسارت بخش کشاورزی دارد، از چندین دهه پیش در جهاان رواج یافتاه اسات.   
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های متفااوت، در منااطق مختلاف انجاام  شاده اسات. اماا        های اخیر تحقیقاتی در این مورد با روشسال 

مطالعات انجام گرفته در داخل کشور در خصوص خشکسالی صرفا بر پایه ارائه آمار و اطالعاتی از خساارت  

و ارایاه راهکارهاای باه موقاع      الیهای مختلف مدیریت خشکسبررسی شیوهخشکسالی بوده است بنابراین 

 تواند گامی مهم در جهت کاهش خسارت ناشی از این پدیده گردد.  می

 اهداف تحقيق  1-3

   است. های کشاورزی شهرستان جهرمخشکسالی در سامانه بررسی مدیریت هدف اصلی این پژوهش

     خواهناد گرفات.   رد مطالعاه قارار   های محوری و تعدادی هادف جزیای ماو   در این راستا برخی هدف

 های محوری تحقیق عبارتند از:هدف

 ارایه تصویری از وضعیت خشکسالی در شهرستان جهرم (9

 ها در شهرستان جهرمفراوانی انواع خشکسالیبررسی  (0

 بررسی برخی اثرات مستقیم و غیر مستقیم خشکسالی در شهرستان جهرم (1

 ات خشکسالی در شهرستان جهرمثیر آن بر کاهش اثرهای مدیریت خشکسالی و تأبررسی شیوه (2

 شود.نبال آن است به صورت زیر بیان میاهداف جزیی که پژوهش حاضر به د

 کشت در شهرستان جهرمرابطه خشکسالی و تغییر سطح زیربررسی  (5

 بررسی نقش وام و اعتبارات بانکی در رابطه با مدیریت خشکسالی (8

 جهرم رابطه خشکسالی و تغییر الگوی کشت در شهرستان  بررسی (1

 های غیرمجاز در شهرستان جهرم  آثار خشکسالی و تعداد چاه  بررسی رابطه (6

 بررسی آثار خشکسالی بر وضعیت اشتغال و درآمد مردم در شهرستان جهرم (1

 بررسی آثار خشکسالی بر مهاجرت خانوارهای روستایی در شهرستان جهرم  (91

  کید بر دسترسای فیزیکای و اقتصاادی   با تا) غذایی مناطق روستاییسالی بر امنیتخشک آثاربررسی   (99

 خانوارها به مواد غذایی(

 بررسی پیامدهای خشکسالی از دیدگاه کشاورزان شهرستان جهرم  (90
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      Drought and water limitation are the most important environmental stresses that make 

agricultural production difficult. The main objective of this study, was to investigate  

drought management in farming systems of Jahroum county. The data collected in three 

phases using two kinds of questionnaires. In the first stage, the drought status of Jahroum 

county was determind using the Standard Precipitation Index (SPI) and Percent of Normal 

Precipitation Index (PNPI) to determine. In the second stage to investigate some impacts of 

drought and drought management techniques applied by farmers of the county nterviewing 

and questionnaire surver (the first questionnaire) were used. A panel of exrperts validated 

the instrument then a pilot study was conducted for reliability and the Cronbach's alpha 

coefficient obtaned 0.86. A sample consisting 250 farmers was selected for data collection. 

Stratified random sampling method was used in this study. In the third stage, farmers and 

experts' perceptions of drought management methods was examined and prioritized using 

Analytical Hierarchy Process (AHP) method. The results of SPI index showed that 

generally the severest droughts were occurred in 1990, 2001, 2010 and 2011 years, 

respectively. In contrast 1997 and 2004 were the most wet years of studied period. 

regarding continuity and succession of the droughts, it almost has been happened 

continuously from 2007 onwards.This result is in consistent with the results obtained from 

the PN index. In this regard, although several measures were applied to reduce losses 

caused drought and to manage such effects however farmers have little knowledge about 

the drought management methods and the only solution is to reduce the acreage that 

majority of the farmers have used to reduce drought conditions other methods have been 

used by a small number of farmers. 
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