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توسط  یشتیمع هایراهبردموثر بر انتخاب  هایعامل

 استان فارس یریعشا یخانوارها

  1منصور زیبایی ،سمانه غزالی 

  47/41/7931 تاریخ پذیرش:                                                                               71/40/7931 تاریخ دریافت:

 

 چكيده
 برای یگرد هایراهبردسمت حض بهم یبر دامدار یمبتن یشتیمع راهبرداستان فارس در حال گذار از  یرعشا

از  یازاطالعات مورد ن آوریگردبا  بررسی ینخود هستند. ا یشتمع یداریو حفظ پا یرونیب هایلبا اختال رویارویی
 یشتیمع هایراهبرد یبررسبه  5391در تابستان  یریخانوار عشا 393 ینمونه تصادف یکاز  یپرسشگر یقطر

   ییناز تع پسآن پرداخته است.  موثر بر هایعاملاستان فارس و  یریعشا یجامعه یانتخاب شده از سو
 یتبا استفاده از روش الج هاراهبرد ینموثر بر انتخاب ا هایعاملنمونه،  یخانوارها یشتیمع هایراهبرد
بر  یمبتن یشتیمع راهبردچهار  ،نمونه یداد که خانوارها نشان یجقرار گرفته است. نتا یمورد بررس ایینهچندگز
 ین. همچناندیده( را برگزیتی)تنوع فعال یتیو چند فعال یزراعت و باغدار ی،خدمات هاییتمحض، فعال یدامدار

 هایو شرکت در کالس یشترکار ب یرویباالتر، ن تحصیالت صورتبه یانسان یهسرما یشمشخص شد، که افزا
( 15/0) یتیفعال تنوعو  (33/0) یخدمات هاییتفعال هایراهبردبر اتخاذ  داریر مثبت و معنیاثت یدارا ی،آموزش

زراعت و  راهبردو باغ، بر احتمال اتخاذ  یزراع ینزم یتمالک شامل یعیطب یهسرما یشکه، افزایاست. درحال
و  یهسرما ینشان داد که ارتقا یجنتا یت،. درنهاستاثرگذار بوده ا یشتیمع هایراهبرد دیگربه نسبت یباغدار

 به  یدنتنوع بخش یاستان فارس را برا یریعشا یبه وام و اعتبارات، خانوارها یدسترس راهاز  یمال ییدارا
 توانمند ساخته است.  (00/0) خود هاییتفعال
 

  JEL: C13 ،C38 ،C81،D01بندی طبقه

 فارس یرعشا ای،ینهچندگز یتروش الجچارچوب معیشت پایدار،  یشتی،مع هایییداراکليدی:  گانواژ
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 مقدمه

درصد از جمعیت  5/3کشور در استان فارس قرار دارد. این جامعه  یریعشا یجامعهترین بزرگ

و  یددرصد از جمعیت عشایر کشور را به خود اختصاص داده است، که از نظر تول 5/11استان و 

 داریجامعه با پرورش و نگه ین. اکندیم یفارا ا یتوجه شایانبر اقتصاد استان نقش  یرگذاریثأت

گوشت  %33هزار تن گوشت قرمز )معادل  11س دام سبك ساالنه بالغ بر أر میلیون سه از بیش

)معادل شش درصد محصوالت  یبخش کشاورز یداتتن تول یلیونم 1/5تولیدی استان(، 

( استان دستی صنایع %44 معادل) نفیس هایهزار متر انواع دست بافت 55استان( و  یکشاورز

 هایاما در سال(. 1334استان فارس،  یرکل امور عشا اداره) کندیو به بازار عرضه م تولید را

قرار داشته،  محیطییستنامساعد ز یطو شرا یماقل پذیریییراستان فارس در معرض تغ یر،اخ

رخ داده  یعی،طب بوم نظامآن بر  هایگذاریبدون در نظر گرفتن اثر یعسعه سرتو دلیلکه به

 یبر زندگ یمهم هایگذاریاثربیرونی  هایاختالل این (.1334 ی،و جمال ی)محمدخان است

از  بسیاری که، جاشده است. تا آن هاآن یسنت یشتمع تهدید باعث و داشته عشایر استان

به  ناچارنبوده و  ،سنتی یدامدار ییهپا رکوچنده قادر به امرار معاش ب یریعشا یخانوارها

  (.1333شکور و رضایی، ) اندآورده یدرآمدزا رو هاییتفعال دیگرشده و به سمت  مهاجرت

 پذیریانعطاف ییردر حال تغ یطبه شرانسبت تواندمیو  بوده یاپو یریعشاخانوارهای  یشتمع

خود در  یشتمع یداریو حفظ پا یشترب پذیریانعطاف منظورخانوارها به بنابراین،. دهد نشان

   شامل  یرونیب هایو تنش ایینهزم هایعاملو  هاییدارا یببر ترکبنا طول زمان 

)جیاو و  کنندیرا انتخاب و دنبال م هاراهبرد محیطی،یستز یطو شرا یمیاقل هایپذیریییرتغ

که  (،1314، 1)فانگ و همکاران وجود دارد یدیراستا، سه مفهوم کل یندر ا(. 1315، 1همکاران

است. نخست،  یآن ضرور هایکنندهیینو تع یشتیمع راهبردهای یلو تحل یهتجز یبرا

  ها،یتظرف یااست،  خود یحفظ زندگ یمردم برا یتقت ظرفیاست، که در حق 3یشتمع

 (.1315، 4و همکاران آ)هو کنند یاست، تا مردم بتوانند زندگ یازمورد ن هاییتو فعال هاییدارا

مختلف  هایجامعه و گروه یك یو اصل یهبه منابع پا 5هایهسرما یا ی معیشتیهاییدوم، دارا

قابل  یو اجتماع یمال یزیکی،ف یعی،طب ی،انسان هاییهو به سرما شودیداده م بتخانوار نس

                                           
1 Jiao et al.  
2 Fang et al.  
3 Livelihood  
4 Hua et al. 
5 Livelihood assets (Capitals) 
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است، که  ییدارا یرهذخ یكدر دسترس  یهسرما (.1314)فانگ و همکاران،  است جداسازی

 شود گرفته کاراز درآمد به یانیجر ایجاد منظوربه یاو  یلتبد یع،انباشته، تجم تواندیم

است،  4یشتیمع هایراهبردسوم، (. 1333، 3؛ بابولو و همکاران1333، 1؛ الیس1333، 1)راکودی

 هایهدفبه  رسیدن منظوراست، که افراد به هاییو انتخاب هایتفعال یبکه دامنه و ترک

مردم با  یقتدر حق (.1313، 1؛ هی و همکاران1335، 5)فاو دهندیخود انجام م یشتیمع

 راهبردبه انتخاب  یشتی،مع هایهدفبه  رسیدن منظوربه یشتیمع هایییدارا از فادهاست

وابسته است. در واقع،  یشتیمع هاییهبه سرماها یتفعال یب. انتخاب ترکپردازندیم یشتیمع

 یشتیمع هایهدفخانوارها به  یدنرس ی( امکانات الزم را براهایه)سرما یشتیمع هایییدارا

، 5)وان دین برگ دنسازیفراهم م را محیطی،یستز یداریدرآمد باالتر، رفاه و پا صورتهب

 هایبا اختالل برای رویارویی ابزاری عنوانبه تواندیم یشتیمع راهبرد دیگر، عبارتبه(. 1313

؛ الیس، 1331، 3)چمبرز و کانوای در نظر گرفته شود یشتی،مع یو حفظ توانمند یرونیب

بستر  یك در هابه آن یدسترس یتو ظرف یشتیمع هایییاز دارا یدر برخوردار تتفاو(. 1333

 ی. خانوارهاکندیم یینتع یشتیمع هایراهبرد زمینهخانوار را در  هایخاص، انتخاب ینهاد

 هاییتقادر به انجام فعال ین،مع یشتیمع ییبه دارا یدسترس نداشتن یلدلبه تهیدست

 فانگ و همکاران(. 1333؛ بابولو و همکاران، 1333)الیس،  دیستنبا بازده باال ن یاقتصاد

باال دست حوضه رودخانه  ینساکن یرا برا یشتیمع راهبردهایو  هاییدارا یرابطه (1314)

و  یانسان هاییهنشان داد، که سرما پژوهش ایشان هاییافتهکردند.  بررسی ین،چ 3ینجیانگم

و  یمال هاییهو سرما ایزرعهراهبرد مبر اتخاذ  داریمثبت و معن گذاریاثر یدارا یعیطب

هوآ و  هستند. ایمزرعه یرغ راهبردبر انتخاب  داریمثبت و معن گذاریاثر یدارا یاجتماع

خانوار  355 یبر رو یشتیمع هایراهبردبر  هاییدارا گذاریاثر یبه بررس( 1315) همکاران

 یتالج الگویبا استفاده از  ین،در فالت تبت چ 13دادو یرودخانه یدر حوضه ییروستا

                                           
1 Rakodi  
2 Ellis  
3 Babulo et al.  
4 Livelihood strategies 
5 FAO  
6 He et al.  
7 Van den Berg  
8 Chambers and Conway  
9 Minjiang  
10 Dadu 
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که  است،مختلف  یشتیمع گروهچهار  یدهندهنشان آنان هاییافته. اندپرداخته 1ایینهچندگز

 یو مال یعیطب ی،انسان هاییه. سرماباشندیم داریتفاوت معن یدارا یشتیمع هایییاز نظر دارا

 یتظرف یشکه، افزاایگونههستند. به یشتیمع هایراهبردبر انتخاب  داریمعن گذاریاثر یدارا

زمین  یشافزا ل،اثرگذار بوده و در مقاب یکشاورز یرغ یراهبردهابر انتخاب  اعتباراتکار و 

و  جیاوشده است.  یکشاورز هایراهبردبه انتخاب  ییروستا یخانوارها دهیجهتباعث  زراعی

را  1کامبوج یروستا 15خانوار در  414 یا،پو یشتبا استفاده از چارچوب مع( 1315) همکاران

از پنج  ییروستا یکه خانوارها دهد،ینشان م یجکردند. نتا یبررس 1311و  1333در دو سال 

 یشتمع تغییر باعث فشارها و هامشوق ها،. فرصتکنندیم یرویپ ،مستقل یشتیمع راهبرد

 هایییدارا یتمالک یالت،، تحصافزون بر اینزمان شده است.  یط ییروستا یخانوارها 53%

 سودآور بوده است. هایراهبردموثر بر انتخاب  هایعاملاز  هایرساختبه ز یو دسترس یزیکیف

 سوی از شدهانتخاب  یشتیمع هایراهبرد ییندر تع یشتیمع هایییدارا یتاهمبا توجه به 

مطالعه فقر، الزم است که  برای ثرؤم ابزار عنوانبه یشتیمع هایراهبردخانوار و نقش 

 یقدق یاستان فارس مورد بررس یریآن در جامعه عشا هایکنندهیینو تع یشتیمع هایراهبرد

 ترمناسب هایراهبردسمت را به یرموثر، عشا هایعامل ساختن یارد، تا با تدارک و مهیقرار گ

 هایاختالل برابر در را آنانکند و  تضمین را آنان یدارپا یشتمع کهطورید، بهکر هدایت

 این بررسیمقاوم سازد.  یطیمحیستزنامساعد  یطو شرا یماقل هایپذیریییرمانند تغ بیرونی،

 سوی از شدهانتخاب  یشتیمع هایراهبرداست. در قسمت اول،  شده دهیدر دو قسمت سازمان

 یتقرار گرفته است و در قسمت دوم، با استفاده از روش الج یاستان فارس مورد بررس یرعشا

 است. شده یلو تحل یهتجز هاراهبردموثر بر انتخاب  هایعامل ای،ینهچندگز

 روش تحقیق
در  پیامدها و هافعالیت ها،دهد. دارایینشان می( چارچوب مفهومی معیشت پایدار را 1شکل )

 (. 1333 یس،؛ ال1331، 3و همکاران یس)بارواقع مفاهیم اصلی و کلیدی این چارچوب هستند 

 

                                           
1 Multinomial logit model 
2 Cambodia 
3 Barrett et al.  
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 (3112، 3توین و همکاران؛ 3112، 1نیلسین و همکاران) چارچوب مفهومی معیشت پایدار (1)شکل 

 یوجود دارند، که خانوارها برا هاییینهو گز هایتفعال ی،چارچوب مفهوم ینا یدر قسمت مرکز

 هایییدارا یواسطهبه هاانتخاب ین. اکنندیخود انتخاب م یشتیمع هایهدفبه  یدنرس

 هایعامل. گیرندی( شکل میاجتماع و یمال یزیکی،ف یعی،طب ی،انسانهای یهخانوار )سرما

بر  یزن محیطییستز یطو شرا یمیاقل هایپذیریییرمانند تغ یرونی،ب هایو اختالل ایینهزم

 از ترکیبی به معیشتی راهبرد یك یرگذارند.تاث ییافراد در استفاده از دارا سازییمتصم یچگونگ

 در. دارد اشاره کند،می دنبال خود معیشت بهبود و بقا برای خانوار که درآمدزا، هایفعالیت

پیامدهای  .دارد وجود های معیشتیپیامد و هادارایی بین مستقیمی ارتباط مفهومی، چارچوب

 ها دارایسرمایه بدین ترتیب، محیطی هستند.صورت رفاه خانوار و پایداری زیستمعیشتی به

 (.1313)نیلسین و همکاران،  و پیامدها هستند معیشتی هایراهبرد انتخاب بر قوی تاثیر

بندی ری، از روش خوشههای معیشتی اتخاذ شده توسط خانوارهای عشایبرای تعیین راهبرد

رسیده و کوواریانس  کمترینبندی، واریانس درون خوشه به استفاده شده است. در روش خوشه

                                           
1 Nielsen et al.  
2 Tuyen et al.  
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تر طورکلی، خانوارها برای دسترسی به درآمد باالتر و مطمئنشود. بهمی بیشترینها بین خوشه

 از برخیدر (. 1313، 1)داویس و همکاران ها دارندبه انجام مجموعه متنوعی از فعالیت گرایش

، 1)آندرادی لوپز اندبندی خانوارها استفاده کردهاز درآمد کل برای گروه های محققانبررسی

؛ 1311، 4؛ مورونگوینی و همکاران1311، 3؛ سلطانی و همکاران1333؛ بابولو و همکاران، 1333

رآمد کل در یك اما باید توجه شود، خانوارهایی که بر اساس د (.1315، 5پورو و همکاران

ها( های معیشتی )سرمایهگیرند، ممکن است از نظر ویژگی داراییی معیشتی قرار میخوشه

جای استفاده از درآمد کل، تخصیص دارایی به به بررسیمتفاوت باشند. بنابراین، در این 

کار گرفته شده است. های معیشتی بهراهبردهای درآمدزای مختلف برای تعیین فعالیت

های درآمدزا، ی معیشتی از نظر تخصیص دارایی به فعالیتارهای موجود در هر خوشهخانو

های مختلف تخصیص داده شده است، از ها بین فعالیت، داراییهمگن هستند. با توجه به اینکه

چندین متغیر فعالیت )دامداری، زراعت، باغداری، صنایع دستی، زنبورداری و خدماتی( استفاده 

کار رفته است، های مختلف بهیافته به فعالیتعنوان دارایی تخصیصوی کار بهشده است. نیر

معیشتی است. بر این اساس از زمان تخصیص یافته  دارای تاثیر مستقیم در انتخاب راهبرد زیرا

؛ 1333، 1)جیانژونگ و همکاران های مختلف توسط نیروی کار استفاده شده استبه فعالیت

 (.1313نیلسین و همکاران، 

شده  انتخاب هایراهبرد معیشتی همگن، هایگروه به نمونه خانوارهای بندیخوشه از پس

جاکه، متغیر عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. از آنتوسط خانوارهای عشایری به

 روش ازپذیر نیستند، بنابراین کند، که ترتیبهایی را اختیار میوابسته ناپیوسته بوده و ارزش

 معیشتی هایراهبرد انتخاب احتمال بر موثر هایعامل بررسی برای ایچندگزینه الجیت

 هایدارایی که است این بر فرض معیشت پایدار، چارچوب ادبیات به توجه با. است شده استفاده

، 5)جانسن و همکاران هستند معیشتی هایراهبرد اتخاذ در بسزایی تاثیر دارای خانوار معیشتی

 (. 1315و همکاران،  آ؛ هو1315؛ جیاو و همکاران، 1311، 3آلیمو؛ 1331

                                           
1 Davis et al.  
2 Andrade Lopez  
3 Soltani et al.  
4 Murungweni et al.  
5 Porro et al.  
6 Jianzhong et al.  
7 Jansen et al.  
8 Alemu  
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های معیشتی انتخاب شده از سوی خانوار اعداد متفاوتی )توصیه ، اگر به راهبرداین بررسیدر 

ای شوند( اختصاص داده شود، متغیر وابسته اعداد ناپیوسته آغازشده است، که اعداد از یك 

ای برای حل مسئله باشند. بنابراین، روش الجیت چندگزینههستند، که دارای ترتیب نیز نمی

دست آمده ای بهالجیت دوگزینه الگویاست، که در حقیقت از توسعه ریاضی  الگوترین مناسب

مشکل است و کلید رسیدن  الگو هایضریبهای زیاد، تفسیر مقایسه شمارد دلیل وجواست. به

 الگو ،های غیرضروری است. در ادامهاز پرداختن به مقایسه پرهیزبه تفسیر مناسب و موثر، 

 شود:نوشته می( 1) رابطه صورتبه ایچندگزینه الجیت یالگوتشریح شده است. 

 

(1) 𝑙𝑛𝛺𝑚|𝑏(𝑥) = 𝑙𝑛
𝑃𝑟(𝑦 = 𝑚|𝑥)

𝑃𝑟(𝑦 = 𝑏|𝑥)
= 𝑥𝛽𝑚|𝑏 𝑓𝑜𝑟 𝑚 = 1 𝑡𝑜 𝐽 

 بیانگر نیز mشود. مرجع نیز گفته میای موارد به آن گزینه است، که در پاره پایه گزینه bکه 

𝑙𝑛𝛺𝑏|𝑏(𝑥)چون . است مختلف هایگزینه = 𝑙𝑛 1 = گزینه  احتمال هر لگاریتم یعنی است، 0

𝛽𝑏|𝑏 باید است، درنتیجه صفر همیشه همواره به خودشنسبت =  اثر هر بنابراین،. است 0

احتمال هر  محاسبه برایمعادله  J این. است صفر برابر با ایمستقلی در چنین رابطه متغیر

 حل است: قابل( 1) رابطه صورتبه گزینه

 

(1) 𝑃𝑟 (𝑦 = 𝑚|𝑥) =
𝑒𝑥𝑝(𝑥𝛽𝑚|𝑏)

∑ 𝑒𝑥𝑝(𝑥𝛽𝑗|𝑏)
𝐽
𝑗=1

 

ال، اگر سه عنوان مثگزینه مرجع باشد، احتماالت یکسان هستند. به bکه گزینه نظر از اینصرف

صورت به هافراسنجهعنوان گزینه پایه، برآورد شود، با گزینه اول، به گزینه موجود باشد و الگو

�̂�2|1  ،�̂�3|1  با𝛽1|1 = ها آن یهمهند، اما ای متفاوتبرآورد هایفراسنجهآید. دست میبه  0

 دهند. بررسی اثر متغیرها در احتمال انتخابدست میهای یکسانی را بهبینیطور دقیق پیشبه

اهمیت زیادی است. این موضوع  دارایهای معیشتی است، جا راهبردها که در اینیکی از گزینه

قابل بررسی است. تغییر نهایی برابر با شیب منحنی نسبت  1در قالب محاسبه اثر یا تغییر نهایی

𝑃𝑟 (𝑦در  kxبه  = 𝑚|𝑥)  است:( 3) رابطه صورتمتغیرها به دیگربا فرض ثابت بودن 

(3) 
𝜕𝑃𝑟 (𝑦 = 𝑚|𝑥)

𝜕𝑥𝑘
= 𝑃𝑟 (𝑦 = 𝑚|𝑥) [𝛽𝑘,𝑚|𝐽 − ∑ 𝛽𝑘,𝑗|𝐽

𝐽

𝑗=1
𝑃𝑟 (𝑦 = 𝑗|𝑥)] 

                                           
1 Marginal effect 
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 یهمهسطح  بهنهایی  هایپذیریتغییرد، ارزش کنترکیب میرا  𝛽𝑘,𝑗|𝐽 یهمه باال هرابطچون 

تواند تغییر کند یرها، عالمت میبستگی دارد و در مقادیر مختلف این متغ الگومتغیرهای 

 (.1314، 1)اسکات النگ و فریز

ی عشایری شامل واحدهایی )ایل، طایفه، تیره( است، که هر واحد جامعهبا توجه به اینکه 

 برای تعیین 1ایای چند مرحلهشهگیری خوست، از روش نمونها ای از گروهی خانوارهامجموعه

اول، ایل  یگیری، در مرحلهبر اساس این روش نمونه. استفاده شد چهار مرحله در حجم نمونه

ی دوم طوایف عمله، فارسیمدان، کشکولی بزرگ و ، در مرحلهنمونهعنوان ایل بهقشقایی 

طوایف در  نمونهی تیره 14سپس، اند. ، انتخاب شدهبررسیعنوان طوایف مورد به، کوچك

ای گیری خوشهنمونهی چهارم خانوار نمونه در مرحله 333 شماردر نهایت،  ومشخص  مختلف

 است. تکمیل شده 1335ها در تابستان پرسشنامهصورت حضوری تعیین و به ایمرحله چهار

 نتایج و بحث

  معیشتی انتخاب شده از سوی خانوارهای نمونه هایراهبرد

 کنند،می انتخاب معاش امرار برای که هاییفعالیت مجموعه در عشایر بودن ناهمگن به توجهبا 

 فعالیت متغیرهای میانگین ،(1) جدول در. است شده بندیخوشه ها،آن معیشتی هایراهبرد

 خوشه هر برای مختلف بر حسب ساعت در سال، هایفعالیت به یافته اختصاص زمان صورتبه

 خانوار هر. است پذیرفته صورت آن اساس بر هاخوشه گذارینام و است آمده دستبه معیشتی

 . است یافته اختصاص معیشتی گروه یك به تنها عشایری
 عشایری خانوارهای معیشتی هایراهبرد شناسایی نتایج (1) جدول

 تنوع فعالیتی زراعت و باغداری های خدماتیفعالیت دامداری هامتوسط زمان تخصیص یافته به فعالیت

 15/3441 1334 11/4431 5313 زمان فعالیت دامداری میانگین

 15/341 31/1434 45/153 51/151 زمان فعالیت زراعتمیانگین 

 15/441 31/443 54/154 54/11 فعالیت باغداریزمان میانگین 

 33/1133 15/155 11/55 35/11 زمان فعالیت صنایع دستیمیانگین 

 33/313 3 55/33 3 زمان فعالیت زنبورداریمیانگین 

 33/53 31/11 13/1313 35/1 های خدماتیزمان فعالیتمیانگین 

 13 55 51 144 تعداد خانوار

 های تحقیق: یافتهمنبع

                                           
1 Scott long and Frees  
2 Multiple stage cluster sampling  
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هر  .اندگرفته قرار همگن یخوشه چهار در عشایری خانوارهای دهد،می نشان( 1) جدول نتایج

ی ترکیبی از دهندهعنوان یك راهبرد معیشتی شناخته شده است و نشانها بهیك از خوشه

زیرا  است، شده گذارینام دامداری راهبرد عنوانبه یك یخوشههای درآمدزا است. فعالیت

 5313برابر  میانگینطور یافته به فعالیت دامداری توسط نیروی کار خانوار بهاختصاصزمان 

فعالیت دامداری سنتی  .است معیشتی هایخوشه دیگر از بیشتر بسیارساعت در سال بوده و  

ها و روزهای سال در یك خانوار عشایری ها، هفتهماه یهمهاست. این فعالیت در بر بسیار زمان

روز،  هایساعتدر  دامبر چرای  افزونروز، حتی در یك شبانهو  پذیرده انجام میدارای گل

های درآمدزا فعالیت دیگر. بنابراین، در مقایسه با دارد تضرور نیز در نیمه شب گلهنگهبانی 

پذیر امکانخانوار  با تقسیم کار بین نیروی کار تنها این امربه زمان و کار بیشتری داشته و  نیاز

 بهنسبت دوم یخوشه در مختلف هایفعالیت به یافتهاختصاص زمان میانگین مقایسه. است

 زمان دوم یخوشه در عشایری خانوارنیروی کار  که دهد،می نشان ی معیشتیهاخوشه دیگر

های در مقایسه با سایر خوشه( 13/1313 برابر) خدماتی هایفعالیت به را توجهی شایان

شامل معلم ) خدماتی هایفعالیت نامبه دوم یخوشه بنابراین،. اندداده اختصاصمعیشتی 

 یافتهاختصاص زمان میانگین .است شده ی( معرفیو رانندگ یکارگر داری،مغازه یری،عشا

 ترتیببه) سوم یخوشه در باغداری و زراعت هایفعالیت بهتوسط نیروی کار خانوار عشایری 

 گروه آن ترتیب، بدین. است ی معیشتیهاراهبرد دیگر از بیشتر( 31/443 و 31/1434 برابر

نیروی کار خانوار در  در نهایت،. است شده گذارینام باغداری و زراعت راهبرد عنوانبه معیشتی

 صنایع باغداری، زراعت، دامداری، هایفعالیت بهخود را  زمان متوسططور ی چهارم بهخوشه

 ،33/1133 ،15/441 ،15/341 ،15/3441 صورتهای خدمات بهفعالیت و زنبورداری دستی،

 تنوع صورتبه ی چهارمخوشه و بنابراین استاختصاص داده  سال در ساعت 33/53 و 33/313

 راهبرد. است شده مرتب اندازه به توجه با هاخوشه ،(1) جدول در. است شده گذارینام فعالیتی

. دارد را نمونه کل از( %11 برابر) نسبی سهم ترینبزرگ عشایری خانوار 144 شمار با دامداری

 سهم)خانوار  51 با ترتیببه فعالیتی تنوع و باغداری و زراعت خدماتی، هایفعالیت آن، ازپس 

قرار ( %5 برابر نسبی سهم)خانوار  13 و( %14 برابر نسبی سهم)خانوار  55 ،(%13 برابر نسبی

 شده انجام معیشتی یخوشه چهار بین سیلوئت معیار اساس بر آماری مقایسه همچنین، .دارند

بر اساس معیار . دارد قرار خوب دامنه درده، که دست آمهب 13/3 برابر سیلوئت معیارو  است

 ی معیشتی دارای بیشترین شباهت با یکدیگرسیلوئت، خانوارهای عشایری متعلق به هر خوشه
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 بیشترین)تفاوت  بیشترینهای مختلف و در بین خوشه بوده )حداقل واریانس درون خوشه(

مناسب بوده و  معیشتی یخوشه چهار شمار ترتیب،بدین. ها( وجود داردکوواریانس بین گروه

  . هستند مستقل یکدیگر از کلیبهها خوشه

 معیشتی هایراهبرد اتخاذ بر موثر هایعاملنتایج 

 وابسته متغیر عنوانبه است، آمده دستبه( 1) جدول در که های معیشتیخوشه

 بر مختلف هایلعام تاثیر و شده گرفته نظر در ایچندگزینه الجیت الگوی در

 از پرهیز و توضیحی متغیرهای شمار کاهش برای. است شده برآورد هاآن انتخاب

 از دست آمدههب است. نتایج شده استفاده 1عاملی تحلیل روش از ،خطیهممشکل 

 با توجه .است شده داده نشان( 1) جدول در اصلی متغیرهای روی عاملی تحلیل

نسانی سرمایه عامل نتایج، به  تحصیالت متغیرهای با مثبت همبستگی دارای ا

 آموزشی هایکالس در شرکت و کار سن در خانوار اعضای شمار خانوار، سرپرست

 زمین کیتلما با مثبت همبستگی دارای طبیعی سرمایه عامل است، ترویجی و

 در و بوده مرتع از برداریبهره مجوز با منفی همبستگی و باغ کیتلما و زراعی

ها و ادوات ماشین با مثبت همبستگی دارای فیزیکی سرمایه عامل نهایت،

  .است دامشمار  و کشاورزی
 عاملی تحلیل از استفاده با اصلی متغیرهای با مشترک هایعامل همبستگی نتایج (3) جدول

 متغیرهای اصلی
 سرمایه

 انسانی

 سرمایه

 طبیعی

 سرمایه

 فیزیکی

 سرمایه

 مالی

 سرمایه

 اجتماعی

 - - - - 33/3 تحصیالت سرپرست خانوار

 - - - - 35/3 اعضای خانوار در سن کار شمار

 - - - - 11/3 های آموزشی و ترویجیشرکت در کالس

 - - - 35/3 - مالکیت زمین زراعی

 - - - 33/3 - مالکیت باغ

 - - - -53/3 - برداری از مرتعمجوز بهره

 - - 35/3 - - ماشین آالت

 - - 33/3 - - تعداد دام

 - 1 - - - دسترسی به وام و اعتبارات

 1 - - - - عضویت در تعاونی عشایری

 های تحقیق: یافتهمنبع

                                           
1 Common factor 
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پایه  راهبرد بهنسبت معیشتی راهبرد یك انتخاب احتمال بر هااملع هایگذاریاثر نتایج

  .است شده داده نشان( 3) جدول در دامداری( )راهبرد
   الجیت یالگو از استفاده با معیشتی هایراهبرد اتخاذ بر موثر هایعامل نتایج (2) جدول

 (است شده گرفته نظر در پایه عنوانبه دامداری راهبرد) ایچندگزینه

 موثر هایعامل
 فعالیتیتنوع   زراعت و باغداری  های خدماتیفعالیت

 ضریب )خطای استاندارد(  ضریب )خطای استاندارد(  ضریب )خطای استاندارد(

 (11/3) -33/1***  (51/3) -51/3***  (33/3) -31/3 عرض از مبدا

 (13/3) 55/3**  (11/3) 34/3  (11/3) 31/3** سرمایه انسانی

 (34/3) 11/3*  (33/3) 51/1***  (13/3) 31/1*** سرمایه طبیعی

 (41/3) -33/3**  (11/3) -33/3  (11/3) -15/3 سرمایه فیزیکی

 (33/3) 53/1***  (33/3) 35/1***  (11/3) 51/3*** سرمایه مالی

 (15/3) -45/1**  (13/3) 13/3  (41/3) -13/1*** سرمایه اجتماعی

 درصد( 1و  درصد 5 ،درصد 13داری در سطح به ترتیب معنی ، **** و **) های تحقیق: یافتهمنبع

 

  دارای مالی سرمایه و طبیعی سرمایه انسانی، سرمایه دهد،می نشان( 3) جدول نتایج

 راهبرد بهنسبت خدماتی هایفعالیت راهبرد معیشتی انتخاب بر دارمعنی و مثبت هایاثرگذاری

   آن بر دارمعنی و منفی گذاریاثر دارای اجتماعی سرمایه کهدرحالی هستند، دامداری پایه

 اتخاذ بر دارمعنی و مثبت هایاثرگذاری دارای مالی سرمایه و طبیعی سرمایه عامل دو. باشدمی

 انسانی، سرمایه درنهایت،. هستند دامداری پایه راهبرد بهنسبت باغداری و زراعت راهبرد

 تنوع راهبرد انتخاب بر دارمعنی و مثبت هایاثرگذاری دارای مالی سرمایه و طبیعی سرمایه

     اجتماعی سرمایه و دام( شمارفیزیکی )شامل  سرمایه هستند. دامداری بهنسبت فعالیتی

 آن انتخاب بر دارمعنی و منفی هایاثرگذاری صورت عضویت در تعاونی عشایری( دارای)به

راهبردها  دیگرزیرا تعاونی عشایری به فعالیت دامداری در مقایسه با  .باشندمعیشتی می راهبرد

( در سطح باالیی 33/143، معیار نسبت راستنمایی )برابر افزون بر اینتوجه بیشتری دارد. 

ای باید الجیت چندگزینه یالگودر استفاده از  وجود دارد. الگو دار بوده و خوبی برازشمعنی

هاسمن های متغیر وابسته( مستقل باشند. نتایج آزمون های معیشتی )گزینهمطلوبیت خوشه

 ( نشان داده شده است.  4های معیشتی در جدول )برای بررسی استقالل خوشه
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های معیشتیبررسی استقالل خوشه نتایج آزمون هاسمن برای (4)جدول   
 تنوع فعالیتی زراعت و باغداری های خدماتیفعالیت دامداری 

 43/1 -13/1 -11/53 -53/3 آماره کای مربع

 11 11 11 11 درجه آزادی

 1 - - - سطح احتمال

 های تحقیق: یافتهمنبع

های ، فرضیه استقالل گزینهو سطح احتمال برابر یك منفی بودن آماره کای مربعبا توجه به 

ی های معیشتی مستقل بوده )این نتیجه تاییدکنندهتوان رد کرد و خوشهمتغیر وابسته را نمی

 ای برای برآورد مناسب است. الجیت چندگزینه الگوی( نیز است( و 1نتایج جدول )

 جدول در ایچندگزینه الجیت الگوی از شده برآورد هایضریب نتایج که داشت، توجه باید

موثر محاسبه شده است.  هایعاملنهایی برای  هایاثرگذاریبنابراین  .نیستند تفسیر قابل ،(3)

 داده نشان (5) جدول در معیشتی هایراهبرد اتخاذ بر هاعامل نهایی هایاثرگذاری نتایج برآورد

   است. شده
 معیشتی هایراهبرد اتخاذ برا هعامل یینها هاییاثرگذار نتایج (2)جدول 

 تنوع فعالیتی زراعت و باغداری های خدماتیفعالیت دامداری موثر هایعامل

 31/3* 33/3 35/3* -35/3** سرمایه انسانی

 31/3 33/3*** 15/3*** -14/3*** سرمایه طبیعی

 -33/3** -31/3 -33/3 35/3** سرمایه فیزیکی

 34/3*** 34/3*** 11/3** -13/3*** سرمایه مالی

 -35/3 31/3 -13/3*** 11/3*** سرمایه اجتماعی

 33/3 34/3 13/3 53/3 احتمال اتخاذ راهبرد

 درصد( 1و  درصد 5 ،درصد 13داری در سطح به ترتیب معنی ، **** و **) های تحقیق: یافتهمنبع

 راهبرد انتخاب احتمال انسانی، سرمایه واحد یك افزایش ازایبه دهد،( نشان می5جدول ) نتایج

     فعالیتی، تنوع و خدماتی هایفعالیت راهبردهای انتخاب احتمال و کاهش 35/3 دامداری

تحصیالت سرپرست خانوار، بنابراین، افزایش سطح . است یافته افزایش 31/3 و 35/3 ترتیببه

های آموزشی و ترویجی باعث افزایش افزایش شمار نیروی کار خانوار و مشارکت در کالس

های خدماتی و تنوع فعالیتی را ( و احتمال انتخاب دو راهبرد فعالیت1سرمایه انسانی )جدول 

 14/3 دامداری راهبرد انتخاب احتمال طبیعی، سرمایه واحد یك افزایش افزایش داده است. با

 ترتیببه باغداری و زراعت و خدماتی هایفعالیت راهبردهای انتخاب احتمال و یافته کاهش



 66...راهبردهای عوامل موثر بر انتخاب 

شود مالکیت زمین و باغ باعث افزایش سرمایه طبیعی می. است یافته افزایش 33/3 و 15/3

  ( و بنابراین احتمال انتخاب راهبرد زراعت و باغداری افزایش یافته و عدم مجوز 1)جدول 

( و بنابراین احتمال 1شود )جدول برداری از مرتع باعث افزایش عامل سرمایه طبیعی میبهره

 های خدماتی اتخاذ راهبرد دامداری کاهش یافته و عشایر با احتمال باالتری به فعالیت

 سرمایه واحد یك دام خانوار است، افزایش شمارجاکه سرمایه فیزیکی شامل اند. از آنپرداخته

 در 33/3 کاهش و شده دامداری راهبرد پذیرش احتمال در 35/3 افزایش به منجر کیفیزی

صورت مالی )به سرمایه در افزایش واحد است. یك شده تنوع فعالیتی راهبرد انتخاب احتمال

 احتمال ولی داده، کاهش 13/3 را دامداری راهبرد اتخاذ احتمال دسترسی به وام و اعتبارات(،

 ،11/3 ترتیببه را فعالیتی تنوع و باغداری و زراعت خدماتی، هایفعالیت راهبردهای انتخاب

 در خانوار عضویت بیانگر که اجتماعی سرمایه نهایت، در. است داده افزایش 34/3 و 34/3

 زمانی بهنسبت باشد، عشایری تعاونی عضویت دارای خانوار سرپرست اگر است، عشایری تعاونی

 احتمال و افزایش 11/3 دامداری راهبرد انتخاب احتمال نباشد، عشایری تعاونی عضو که

است، زیرا تعاونی عشایری به فعالیت  یافته کاهش 13/3 خدماتی هایفعالیت راهبرد پذیرش

 انتخاب احتمال نتایج به توجه با راهبردها توجه بیشتر دارد. همچنین، دیگربه دامداری نسبت

 برابر ترتیببه فعالیتی، تنوع و باغداری و زراعت خدماتی،های فعالیت دامداری، راهبردهای

 است. 33/3 و 34/3 ،13/3 ،53/3

 جدول در معیشتی هایراهبرد اتخاذ 1احتماالت نسبت بر هاعامل هایاثرگذاری برآوردنتایج 

  آمده است.( 1)
 معیشتیهای راهبرد اتخاذ احتماالت نسبت بر هاعامل هایاثرگذاری نتایج (6)جدول 

 های معیشتیمقایسات راهبرد
 سرمایه

 انسانی

 سرمایه

 طبیعی

 سرمایه

 فیزیکی

 سرمایه

 مالی

 سرمایه

 اجتماعی

 31/3*** 45/3*** 13/1 35/3*** 53/3** های خدماتیدامداری در برابر فعالیت

 33/3 11/3*** 43/1 33/3*** 51/3 دامداری در برابر زراعت و باغداری

 15/4** 13/3*** 13/1** 51/3* 51/3** تنوع فعالیتیدامداری در برابر 

 33/3*** 13/1*** 55/3 51/1*** 35/1*** های خدماتی در برابر دامداریفعالیت

 15/3** 55/3** 14/1 11/3*** 35/3 های خدماتی در برابر زراعت و باغداریفعالیت

 13/1 43/3** 33/1* 41/1 55/3 های خدماتی در برابر تنوع فعالیتیفعالیت

 11/1 35/3*** 13/3 43/11*** 41/1 زراعت و باغداری در برابر دامداری

                                           
1 Odds ratio 
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 راهبردهای معیشتی اتخاذ احتماالت نسبت بر هاعامل هایاثرگذاری نتایج (6جدول ) ادامه
 13/3** 31/1** 35/3 51/4*** 33/1 های خدماتیزراعت و باغداری در برابر فعالیت

 55/4** 53/3 31/1 45/1*** 53/3 برابر تنوع فعالیتیزراعت و باغداری در 

 13/3** 31/4*** 35/3** 33/1* 53/1** تنوع فعالیتی در برابر دامداری

 53/3 31/1** 43/3* 51/3 13/1 های خدماتیتنوع فعالیتی در برابر فعالیت

 11/3** 13/1 55/3 15/3*** 11/1 تنوع فعالیتی در برابر زراعت و باغداری

 درصد( 1و  درصد 5 ،درصد 13داری در سطح به ترتیب معنی ، **** و **) های تحقیق: یافتهمنبع

نسبت احتمال اتخاذ راهبرد  ی،انسان یهواحد سرما یك یشبا افزا ،دهد( نشان می1نتایج جدول )

و در مقابل، نسبت احتمال  یافتهکاهش  53/3عامل  یكبا  یخدمات هاییتبه فعال یدامدار

 همچنین،است.  یافته یشافزا 35/1عامل  یكبا  یبه دامدار یخدمات هاییتاتخاذ راهبرد فعال

با  یبه دامدار یتینسبت احتمال انتخاب راهبرد تنوع فعال ی،انسان یهواحد سرما یك یشبا افزا

نسبت  یعی،طب یهواحد سرما یك یشاساس با افزا یناست. بر هم یافته یشافزا 53/1عامل  یك

احتمال اتخاذ  سبت، ن51/1عامل  یكبا  یبه دامدار یخدمات هاییتاحتمال اتخاذ راهبرد فعال

، نسبت احتمال اتخاذ راهبرد زراعت و 43/11عامل  یكبا  یبه دامدار یراهبرد زراعت و باغدار

اذ راهبرد زراعت و و نسبت احتمال اتخ 51/4عامل  یكبا  یخدمات هاییتبه فعال یباغدار

 سرمایه واحد یك افزایش با .است یافته یشافزا 45/1عامل  یكبا  یتیبه تنوع فعال یباغدار

های فعالیت راهبرد و دامداریراهبرد  به فعالیتی تنوع راهبرد اتخاذ احتمال نسبت فیزیکی،

 واحد یك افزایش با مقابل، در. است یافته کاهش 43/3 و 35/3 عامل یك با ترتیببه خدماتی،

 و های خدماتیفعالیت های دامداری،راهبرد به تنوع راهبرد تخاذا احتمال نسبت مالی، سرمایه

 راهبرد اتخاذ احتمال نسبت ،13/1 و 31/1 ،31/4 عامل یك با ترتیببه  باغداری، و زراعت

 35/3 عامل یك با ترتیببه های خدماتی،فعالیتراهبرد  و دامداریراهبرد  به باغداری و زراعت

 عامل یك با دامداریراهبرد  به های خدماتیفعالیت راهبرد اتخاذ احتمال نسبت و 31/1 و

 احتمال نسبت اجتماعی، سرمایه واحد یك افزایش با نهایت، در. است یافته افزایش 13/1

 یك با ترتیببه فعالیتی، تنوع و های خدماتیفعالیتراهبردهای  به دامداری راهبرد انتخاب

های فعالیت راهبرددو  به باغداری و زراعت راهبرد انتخاب احتمال نسبت و 15/4 و 31/3 عامل

 یافته است.  افزایش 55/4 و 13/3 عامل یك با ترتیببه   فعالیتی، تنوع و خدماتی

 گیری و پیشنهادهانتیجه
ی پیروی معیشت راهبرداز چهار  بررسینتایج، خانوارهای عشایری مورد  بنا بر

کنند، دارای را دنبال می نخستمعیشتی  کنند. خانوارهایی که راهبردمی
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خانوارهای  بیشتری معیشتی هستند. عنوان شیوهوابستگی بیشتر به دامداری به

قرار دارند و بیشتر زمان خود  نخستی معیشتی عشایری استان فارس در خوشه

به  اغلب، خانوارها معیشتی دوم کنند. در راهبردصرف فعالیت دامداری میرا 

نندگی( برای افزایش های خدماتی )معلم عشایری، مغازهفعالیت داری، کارگری و را

  اقلیمی و  هایبیرونی، مانند تغییرپذیری هایبا اختالل رویاروییدرآمد و 

بر زراعت و مبتنیمعیشتی سوم  اند. خانوارهای راهبردمحیطی، پرداختهزیست

ی، های معیشتخوشه دیگربه ها نسبتآن فعالیت مان بیشتری بهباغداری ز

تنوع بیشتری بوده و  دارایمعیشتی چهارم  اند. در نهایت، راهبرداختصاص داده

صنایع دستی و  ، مانندپرشمارهای را به فعالیت خانوارها در آن خوشه زمان خود

 اند.زنبورداری اختصاص داده

های آموزشی باعث زیاد نیروی کار و شرکت در کالس شمارتحصیالت باالی سرپرست خانوار، 

های غیرکشاورزی، مانند ه و افزایش آن سرمایه بر انتخاب راهبردافزایش سرمایه انسانی شد

 1 هایجدولدار دارد )های خدماتی و چند فعالیتی )تنوع فعالیتی( تاثیر مثبت و معنیفعالیت

 1ایسکوبال و الدانا در مالی،( 1331) 1رولیریسابدوالی و ک هایبررسی(. این نتایج در 3و 

بابولو  در نپال، (1334) 4ادهیکاری و همکاران در پرو،( 1333) 3اسوینتون و کویروز و( 1333)

( و سلطانی و همکاران 1311) 1(، عارف1333) 5صالحی در اتیوپی و( 1333و همکاران )

رشد اقتصادی و در دسترس بودن  که،یطوردست آمده است. بهدر ایران، نیز به( 1311)

ها شده است. مالکیت زمین زراعی و باغ ر روستاها باعث انتخاب آنهای غیرکشاورزی دفعالیت

ترتیب، با افزایش سرمایه طبیعی احتمال (. بدین1باعث افزایش سرمایه طبیعی شده )جدول 

 شمار(. افزایش 1ها افزایش یافته است )جدول راهبرد دیگربه زراعت و باغداری نسبتانتخاب 

دامداری دارای وابستگی مثبت به سرمایه  راهبرد ث افزایش سرمایه فیزیکی شده ودام باع

دسترسی به وام و  راهطورکلی، ارتقای سرمایه مالی از (. به5و  1 هایجدولفیزیکی است )

سازد. های خود، توانمند میالیتاعتبارات، خانوارهای عشایری را برای تنوع بخشیدن به فع

های زراعت و باغداری راهبردبنابراین، دسترسی بیشتر خانوارها به سرمایه مالی احتمال انتخاب 

                                           
1 Abdulai and CroleRees 
2 Escobal and Aldana 
3 Swinton and Quiroz 
4 Adhikari et al.  
5 Salehi  
6 Aref  
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(. این نتایج با 5دهد )جدول دامداری را کاهش می تنوع فعالیتی را افزایش و اتخاذ راهبردو 

برون و  ،( 1333اسوینتون و کویروز )(، 1331ایسکوبال ) هایبررسیاز  دست آمدهبههای یافته

است.  بوده راستایران، هم( در ا1311سلطانی و همکاران ) در پرو و کنیا و( 1331) 1همکاران

های راهبرد، که احتمال اتخاذ استصورت عضویت در تعاونی عشایری سرمایه اجتماعی به

 .استهای خدماتی و تنوع فعالیتی افزایش داده به فعالیتدامداری، زراعت و باغداری را نسبت

)جدول  های آموزشیافزایش سطح تحصیالت و ارائه کالسابراین، افزایش سرمایه انسانی با بن

 تاکیدبرای عشایر استان  (1)جدول  های کم بهرهصورت اعطای وامو افزایش سرمایه مالی به (1

    افزایش یابدهای خدماتی و تنوع فعالیتی احتمال انتخاب فعالیت راهشود، تا از آن می

 .(1و  5، 3 هایجدول)
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