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عاملهای موثر بر انتخاب راهبردهای معیشتی توسط
خانوارهای عشایری استان فارس
سمانه غزالی  ،منصور زیبایی
تاریخ دریافت7931/40/71 :
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تاریخ پذیرش7931/41/47 :

چكيده
عشایر استان فارس در حال گذار از راهبرد معیشتی مبتنی بر دامداری محض بهسمت راهبردهای دیگر برای
رویارویی با اختاللهای بیرونی و حفظ پایداری معیشت خود هستند .این بررسی با گردآوری اطالعات مورد نیاز از
طریق پرسشگری از یک نمونه تصادفی  393خانوار عشایری در تابستان  5391به بررسی راهبردهای معیشتی
انتخاب شده از سوی جامعهی عشایری استان فارس و عاملهای موثر بر آن پرداخته است .پس از تعیین
راهبردهای معیشتی خانوارهای نمونه ،عاملهای موثر بر انتخاب این راهبردها با استفاده از روش الجیت
چندگزینهای مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج نشان داد که خانوارهای نمونه ،چهار راهبرد معیشتی مبتنی بر
دامداری محض ،فعالیتهای خدماتی ،زراعت و باغداری و چند فعالیتی (تنوع فعالیتی) را برگزیدهاند .همچنین
مشخص شد ،که افزایش سرمایه انسانی بهصورت تحصیالت باالتر ،نیروی کار بیشتر و شرکت در کالسهای
آموزشی ،دارای تاثیر مثبت و معنیدار بر اتخاذ راهبردهای فعالیتهای خدماتی ( )0/33و تنوع فعالیتی ()0/15
است .درحالیکه ،افزایش سرمایه طبیعی شامل مالکیت زمین زراعی و باغ ،بر احتمال اتخاذ راهبرد زراعت و
باغداری نسبتبه دیگر راهبردهای معیشتی اثرگذار بوده است .درنهایت ،نتایج نشان داد که ارتقای سرمایه و
دارایی مالی از راه دسترسی به وام و اعتبارات ،خانوارهای عشایری استان فارس را برای تنوع بخشیدن به
فعالیتهای خود ( )0/00توانمند ساخته است.
طبقهبندی D01 ،C81 ،C38 ،C13 :JEL
واژگان کليدی :داراییهای معیشتی ،چارچوب معیشت پایدار ،روش الجیت چندگزینهای ،عشایر فارس
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مقدمه
بزرگترین جامعهی عشایری کشور در استان فارس قرار دارد .این جامعه  3/5درصد از جمعیت
استان و  11/5درصد از جمعیت عشایر کشور را به خود اختصاص داده است ،که از نظر تولید و
تأثیرگذاری بر اقتصاد استان نقش شایان توجهی را ایفا میکند .این جامعه با پرورش و نگهداری
بیش از سه میلیون رأس دام سبك ساالنه بالغ بر  11هزار تن گوشت قرمز (معادل  %33گوشت
تولیدی استان) 5/1 ،میلیون تن تولیدات بخش کشاورزی (معادل شش درصد محصوالت
کشاورزی استان) و  55هزار متر انواع دست بافتهای نفیس (معادل  %44صنایع دستی استان)
را تولید و به بازار عرضه میکند (اداره کل امور عشایر استان فارس .)1334 ،اما در سالهای
اخیر ،استان فارس در معرض تغییرپذیری اقلیم و شرایط نامساعد زیستمحیطی قرار داشته،
که بهدلیل توسعه سریع بدون در نظر گرفتن اثرگذاریهای آن بر بوم نظام طبیعی ،رخ داده
است (محمدخانی و جمالی .)1334 ،این اختاللهای بیرونی اثرگذاریهای مهمی بر زندگی
عشایر استان داشته و باعث تهدید معیشت سنتی آنها شده است .تا آنجا که ،بسیاری از
خانوارهای عشایری کوچنده قادر به امرار معاش بر پایهی دامداری سنتی ،نبوده و ناچار به
مهاجرت شده و به سمت دیگر فعالیتهای درآمدزا روی آوردهاند (شکور و رضایی.)1333 ،
معیشت خانوارهای عشایری پویا بوده و میتواند نسبتبه شرایط در حال تغییر انعطافپذیری
نشان دهد .بنابراین ،خانوارها بهمنظور انعطافپذیری بیشتر و حفظ پایداری معیشت خود در
طول زمان بنا بر ترکیب داراییها و عاملهای زمینهای و تنشهای بیرونی شامل
تغییرپذیریهای اقلیمی و شرایط زیستمحیطی ،راهبردها را انتخاب و دنبال میکنند (جیاو و
همکاران .)1315 ،1در این راستا ،سه مفهوم کلیدی وجود دارد (فانگ و همکاران ،)1314 ،1که
برای تجزیه و تحلیل راهبردهای معیشتی و تعیینکنندههای آن ضروری است .نخست،
معیشت 3است ،که در حقیقت ظرفیت مردم برای حفظ زندگی خود است ،یا ظرفیتها،
داراییها و فعالیتهای مورد نیاز است ،تا مردم بتوانند زندگی کنند (هوآ و همکاران.)1315 ،4
دوم ،داراییهای معیشتی یا سرمایهها 5به منابع پایه و اصلی یك جامعه و گروههای مختلف
خانوار نسبت داده میشود و به سرمایههای انسانی ،طبیعی ،فیزیکی ،مالی و اجتماعی قابل
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جداسازی است (فانگ و همکاران .)1314 ،سرمایه در دسترس یك ذخیره دارایی است ،که
میتواند انباشته ،تجمیع ،تبدیل و یا بهمنظور ایجاد جریانی از درآمد بهکار گرفته شود
(راکودی1333 ،1؛ الیس1333 ،1؛ بابولو و همکاران .)1333 ،3سوم ،راهبردهای معیشتی 4است،
که دامنه و ترکیب فعالیتها و انتخابهایی است ،که افراد بهمنظور رسیدن به هدفهای
معیشتی خود انجام میدهند (فاو1335 ،5؛ هی و همکاران .)1313 ،1در حقیقت مردم با
استفاده از داراییهای معیشتی بهمنظور رسیدن به هدفهای معیشتی ،به انتخاب راهبرد
معیشتی میپردازند .انتخاب ترکیب فعالیتها به سرمایههای معیشتی وابسته است .در واقع،
داراییهای معیشتی (سرمایهها) امکانات الزم را برای رسیدن خانوارها به هدفهای معیشتی
بهصورت درآمد باالتر ،رفاه و پایداری زیستمحیطی ،را فراهم میسازند (وان دین برگ،5
 .)1313بهعبارت دیگر ،راهبرد معیشتی میتواند بهعنوان ابزاری برای رویارویی با اختاللهای
بیرونی و حفظ توانمندی معیشتی ،در نظر گرفته شود (چمبرز و کانوای1331 ،3؛ الیس،
 .)1333تفاوت در برخورداری از داراییهای معیشتی و ظرفیت دسترسی به آنها در یك بستر
نهادی خاص ،انتخابهای خانوار را در زمینه راهبردهای معیشتی تعیین میکند .خانوارهای
تهیدست بهدلیل نداشتن دسترسی به دارایی معیشتی معین ،قادر به انجام فعالیتهای
اقتصادی با بازده باال نیستند (الیس1333 ،؛ بابولو و همکاران .)1333 ،فانگ و همکاران
( )1314رابطهی داراییها و راهبردهای معیشتی را برای ساکنین باال دست حوضه رودخانه
مینجیانگ 3چین ،بررسی کردند .یافتههای پژوهش ایشان نشان داد ،که سرمایههای انسانی و
طبیعی دارای اثرگذاری مثبت و معنیدار بر اتخاذ راهبرد مزرعهای و سرمایههای مالی و
اجتماعی دارای اثرگذاری مثبت و معنیدار بر انتخاب راهبرد غیر مزرعهای هستند .هوآ و
همکاران ( )1315به بررسی اثرگذاری داراییها بر راهبردهای معیشتی بر روی  355خانوار
روستایی در حوضهی رودخانهی دادو 13در فالت تبت چین ،با استفاده از الگوی الجیت
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چندگزینهای 1پرداختهاند .یافتههای آنان نشاندهندهی چهار گروه معیشتی مختلف است ،که
از نظر داراییهای معیشتی دارای تفاوت معنیدار میباشند .سرمایههای انسانی ،طبیعی و مالی
دارای اثرگذاری معنیدار بر انتخاب راهبردهای معیشتی هستند .بهگونهایکه ،افزایش ظرفیت
کار و اعتبارات بر انتخاب راهبردهای غیر کشاورزی اثرگذار بوده و در مقابل ،افزایش زمین
زراعی باعث جهتدهی خانوارهای روستایی به انتخاب راهبردهای کشاورزی شده است .جیاو و
همکاران ( )1315با استفاده از چارچوب معیشت پویا 414 ،خانوار در  15روستای کامبوج 1را
در دو سال  1333و  1311بررسی کردند .نتایج نشان میدهد ،که خانوارهای روستایی از پنج
راهبرد معیشتی مستقل ،پیروی میکنند .فرصتها ،مشوقها و فشارها باعث تغییر معیشت
 %53خانوارهای روستایی طی زمان شده است .افزون بر این ،تحصیالت ،مالکیت داراییهای
فیزیکی و دسترسی به زیرساختها از عاملهای موثر بر انتخاب راهبردهای سودآور بوده است.
با توجه به اهمیت داراییهای معیشتی در تعیین راهبردهای معیشتی انتخاب شده از سوی
خانوار و نقش راهبردهای معیشتی بهعنوان ابزار مؤثر برای مطالعه فقر ،الزم است که
راهبردهای معیشتی و تعیینکنندههای آن در جامعه عشایری استان فارس مورد بررسی دقیق
قرار گیرد ،تا با تدارک و مهیا ساختن عاملهای موثر ،عشایر را بهسمت راهبردهای مناسبتر
هدایت کرد ،بهطوریکه معیشت پایدار آنان را تضمین کند و آنان را در برابر اختاللهای
بیرونی ،مانند تغییرپذیریهای اقلیم و شرایط نامساعد زیستمحیطی مقاوم سازد .این بررسی
در دو قسمت سازماندهی شده است .در قسمت اول ،راهبردهای معیشتی انتخاب شده از سوی
عشایر استان فارس مورد بررسی قرار گرفته است و در قسمت دوم ،با استفاده از روش الجیت
چندگزینهای ،عاملهای موثر بر انتخاب راهبردها تجزیه و تحلیل شده است.

روش تحقیق
شکل ( )1چارچوب مفهومی معیشت پایدار را نشان میدهد .داراییها ،فعالیتها و پیامدها در
واقع مفاهیم اصلی و کلیدی این چارچوب هستند (باریس و همکاران1331 ،3؛ الیس.)1333 ،
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شکل ( )1چارچوب مفهومی معیشت پایدار (نیلسین و همکاران3112 ،1؛ توین و همکاران)3112 ،3

در قسمت مرکزی این چارچوب مفهومی ،فعالیتها و گزینههایی وجود دارند ،که خانوارها برای
رسیدن به هدفهای معیشتی خود انتخاب میکنند .این انتخابها بهواسطهی داراییهای
خانوار (سرمایههای انسانی ،طبیعی ،فیزیکی ،مالی و اجتماعی) شکل میگیرند .عاملهای
زمینهای و اختاللهای بیرونی ،مانند تغییرپذیریهای اقلیمی و شرایط زیستمحیطی نیز بر
چگونگی تصمیمسازی افراد در استفاده از دارایی تاثیرگذارند .یك راهبرد معیشتی به ترکیبی از
فعالیتهای درآمدزا ،که خانوار برای بقا و بهبود معیشت خود دنبال میکند ،اشاره دارد .در
چارچوب مفهومی ،ارتباط مستقیمی بین داراییها و پیامدهای معیشتی وجود دارد .پیامدهای
معیشتی بهصورت رفاه خانوار و پایداری زیستمحیطی هستند .بدین ترتیب ،سرمایهها دارای
تاثیر قوی بر انتخاب راهبردهای معیشتی و پیامدها هستند (نیلسین و همکاران.)1313 ،
برای تعیین راهبردهای معیشتی اتخاذ شده توسط خانوارهای عشایری ،از روش خوشهبندی
استفاده شده است .در روش خوشهبندی ،واریانس درون خوشه به کمترین رسیده و کوواریانس
Nielsen et al.
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بین خوشهها بیشترین میشود .بهطورکلی ،خانوارها برای دسترسی به درآمد باالتر و مطمئنتر
گرایش به انجام مجموعه متنوعی از فعالیتها دارند (داویس و همکاران .)1313 ،1در برخی از
بررسیهای محققان از درآمد کل برای گروهبندی خانوارها استفاده کردهاند (آندرادی لوپز،1
1333؛ بابولو و همکاران1333 ،؛ سلطانی و همکاران1311 ،3؛ مورونگوینی و همکاران1311 ،4؛
پورو و همکاران .)1315 ،5اما باید توجه شود ،خانوارهایی که بر اساس درآمد کل در یك
خوشهی معیشتی قرار میگیرند ،ممکن است از نظر ویژگی داراییهای معیشتی (سرمایهها)
متفاوت باشند .بنابراین ،در این بررسی بهجای استفاده از درآمد کل ،تخصیص دارایی به
فعالیتهای درآمدزای مختلف برای تعیین راهبردهای معیشتی بهکار گرفته شده است.
خانوارهای موجود در هر خوشهی معیشتی از نظر تخصیص دارایی به فعالیتهای درآمدزا،
همگن هستند .با توجه به اینکه ،داراییها بین فعالیتهای مختلف تخصیص داده شده است ،از
چندین متغیر فعالیت (دامداری ،زراعت ،باغداری ،صنایع دستی ،زنبورداری و خدماتی) استفاده
شده است .نیروی کار بهعنوان دارایی تخصیصیافته به فعالیتهای مختلف بهکار رفته است،
زیرا دارای تاثیر مستقیم در انتخاب راهبرد معیشتی است .بر این اساس از زمان تخصیص یافته
به فعالیتهای مختلف توسط نیروی کار استفاده شده است (جیانژونگ و همکاران1333 ،1؛
نیلسین و همکاران.)1313 ،
پس از خوشهبندی خانوارهای نمونه به گروههای معیشتی همگن ،راهبردهای انتخاب شده
توسط خانوارهای عشایری بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است .از آنجاکه ،متغیر
وابسته ناپیوسته بوده و ارزشهایی را اختیار میکند ،که ترتیبپذیر نیستند ،بنابراین از روش
الجیت چندگزینهای برای بررسی عاملهای موثر بر احتمال انتخاب راهبردهای معیشتی
استفاده شده است .با توجه به ادبیات چارچوب معیشت پایدار ،فرض بر این است که داراییهای
معیشتی خانوار دارای تاثیر بسزایی در اتخاذ راهبردهای معیشتی هستند (جانسن و همکاران،5
1331؛ آلیمو1311 ،3؛ جیاو و همکاران1315 ،؛ هوآ و همکاران.)1315 ،
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در این بررسی ،اگر به راهبردهای معیشتی انتخاب شده از سوی خانوار اعداد متفاوتی (توصیه
شده است ،که اعداد از یك آغاز شوند) اختصاص داده شود ،متغیر وابسته اعداد ناپیوستهای
هستند ،که دارای ترتیب نیز نمیباشند .بنابراین ،روش الجیت چندگزینهای برای حل مسئله
مناسبترین الگو است ،که در حقیقت از توسعه ریاضی الگوی الجیت دوگزینهای بهدست آمده
است .بهدلیل وجود شمار مقایسههای زیاد ،تفسیر ضریبهای الگو مشکل است و کلید رسیدن
به تفسیر مناسب و موثر ،پرهیز از پرداختن به مقایسههای غیرضروری است .در ادامه ،الگو
تشریح شده است .الگوی الجیت چندگزینهای بهصورت رابطه ( )1نوشته میشود:
() 1

)𝑥|𝑚 = 𝑦(𝑟𝑃
𝐽 𝑜𝑡 = 𝑥𝛽𝑚|𝑏 𝑓𝑜𝑟 𝑚 = 1
)𝑥|𝑏 = 𝑦(𝑟𝑃

𝑛𝑙 = )𝑥( 𝑏|𝑚𝛺𝑛𝑙

که  bگزینه پایه است ،که در پارهای موارد به آن گزینه مرجع نیز گفته میشود m .نیز بیانگر
گزینههای مختلف است .چون  𝑙𝑛𝛺𝑏|𝑏 (𝑥) = 𝑙𝑛 1 = 0است ،یعنی لگاریتم احتمال هر گزینه
نسبتبه خودش همواره همیشه صفر است ،درنتیجه باید  𝛽𝑏|𝑏 = 0است .بنابراین ،اثر هر
متغیر مستقلی در چنین رابطهای برابر با صفر است .این  Jمعادله برای محاسبه احتمال هر
گزینه بهصورت رابطه ( )1قابل حل است:
() 1

) 𝑏|𝑚𝛽𝑥(𝑝𝑥𝑒
𝐽
) 𝑏|𝑗𝛽𝑥(𝑝𝑥𝑒 ∑𝑗=1

= )𝑥|𝑚 = 𝑦(𝑟𝑃

صرفنظر از اینکه گزینه  bگزینه مرجع باشد ،احتماالت یکسان هستند .بهعنوان مثال ،اگر سه
گزینه موجود باشد و الگو با گزینه اول ،بهعنوان گزینه پایه ،برآورد شود ،فراسنجهها بهصورت
 𝛽̂3|1 ،𝛽̂2|1با  𝛽1|1 = 0بهدست میآید .فراسنجههای برآوردی متفاوتاند ،اما همهی آنها
بهطور دقیق پیشبینیهای یکسانی را بهدست میدهند .بررسی اثر متغیرها در احتمال انتخاب
یکی از گزینهها که در اینجا راهبردهای معیشتی است ،دارای اهمیت زیادی است .این موضوع
در قالب محاسبه اثر یا تغییر نهایی 1قابل بررسی است .تغییر نهایی برابر با شیب منحنی نسبت
به  xkدر )𝑥|𝑚 = 𝑦(𝑟𝑃 با فرض ثابت بودن دیگر متغیرها بهصورت رابطه ( )3است:
() 3

𝐽
)𝑥|𝑚 = 𝑦(𝑟𝑃𝜕
])𝑥|𝑗 = 𝑦(𝑟𝑃 𝐽|𝑗= 𝑃𝑟(𝑦 = 𝑚|𝑥) [𝛽𝑘,𝑚|𝐽 − ∑ 𝛽𝑘,
𝑘𝑥𝜕
𝑗=1

Marginal effect

1
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چون رابطه باال همهی 𝐽|𝑗 𝛽𝑘,را ترکیب میکند ،ارزش تغییرپذیریهای نهایی به سطح همهی
متغیرهای الگو بستگی دارد و در مقادیر مختلف این متغیرها ،عالمت میتواند تغییر کند
(اسکات النگ و فریز.)1314 ،1
با توجه به اینکه جامعه ی عشایری شامل واحدهایی (ایل ،طایفه ،تیره) است ،که هر واحد
مجموعهای از گروهی خانوارها است ،از روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای 1برای تعیین
حجم نمونه در چهار مرحله استفاده شد .بر اساس این روش نمونهگیری ،در مرحلهی اول ،ایل
قشقایی بهعنوان ایل نمونه ،در مرحلهی دوم طوایف عمله ،فارسیمدان ،کشکولی بزرگ و
کوچك ،بهعنوان طوایف مورد بررسی ،انتخاب شدهاند .سپس 14 ،تیرهی نمونه در طوایف
مختلف مشخص و در نهایت ،شمار  333خانوار نمونه در مرحلهی چهارم نمونهگیری خوشهای
چهار مرحلهای تعیین و بهصورت حضوری پرسشنامهها در تابستان  1335تکمیل شده است.

نتایج و بحث
راهبردهای معیشتی انتخاب شده از سوی خانوارهای نمونه
با توجه به ناهمگن بودن عشایر در مجموعه فعالیتهایی که برای امرار معاش انتخاب میکنند،
راهبردهای معیشتی آنها ،خوشهبندی شده است .در جدول ( ،)1میانگین متغیرهای فعالیت
بهصورت زمان اختصاص یافته به فعالیتهای مختلف بر حسب ساعت در سال ،برای هر خوشه
معیشتی بهدست آمده است و نامگذاری خوشهها بر اساس آن صورت پذیرفته است .هر خانوار
عشایری تنها به یك گروه معیشتی اختصاص یافته است.
جدول ( )1نتایج شناسایی راهبردهای معیشتی خانوارهای عشایری
متوسط زمان تخصیص یافته به فعالیتها

دامداری

فعالیتهای خدماتی

زراعت و باغداری

تنوع فعالیتی

میانگین زمان فعالیت دامداری
میانگین زمان فعالیت زراعت
میانگین زمان فعالیت باغداری
میانگین زمان فعالیت صنایع دستی
میانگین زمان فعالیت زنبورداری
میانگین زمان فعالیتهای خدماتی
تعداد خانوار

5313
151/51
11/54
11/35
3
1/35
144

4431/11
153/45
154/54
55/11
33/55
1313/13
51

1334
1434/31
443/31
155/15
3
11/31
55

3441/15
341/15
441/15
1133/33
313/33
53/33
13

منبع :یافتههای تحقیق

Scott long and Frees
Multiple stage cluster sampling

1
2
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نتایج جدول ( )1نشان میدهد ،خانوارهای عشایری در چهار خوشهی همگن قرار گرفتهاند .هر
یك از خوشهها بهعنوان یك راهبرد معیشتی شناخته شده است و نشاندهندهی ترکیبی از
فعالیتهای درآمدزا است .خوشهی یك بهعنوان راهبرد دامداری نامگذاری شده است ،زیرا
زمان اختصاصیافته به فعالیت دامداری توسط نیروی کار خانوار بهطور میانگین برابر 5313
ساعت در سال بوده و بسیار بیشتر از دیگر خوشههای معیشتی است .فعالیت دامداری سنتی
بسیار زمانبر است .این فعالیت در همهی ماهها ،هفتهها و روزهای سال در یك خانوار عشایری
دارای گله انجام میپذیرد و حتی در یك شبانهروز ،افزون بر چرای دام در ساعتهای روز،
نگهبانی گله در نیمه شب نیز ضرورت دارد .بنابراین ،در مقایسه با دیگر فعالیتهای درآمدزا
نیاز به زمان و کار بیشتری داشته و این امر تنها با تقسیم کار بین نیروی کار خانوار امکانپذیر
است .مقایسه میانگین زمان اختصاصیافته به فعالیتهای مختلف در خوشهی دوم نسبتبه
دیگر خوشههای معیشتی نشان میدهد ،که نیروی کار خانوار عشایری در خوشهی دوم زمان
شایان توجهی را به فعالیتهای خدماتی (برابر  )1313/13در مقایسه با سایر خوشههای
معیشتی اختصاص دادهاند .بنابراین ،خوشهی دوم بهنام فعالیتهای خدماتی (شامل معلم
عشایری ،مغازهداری ،کارگری و رانندگی) معرفی شده است .میانگین زمان اختصاصیافته
توسط نیروی کار خانوار عشایری به فعالیتهای زراعت و باغداری در خوشهی سوم (بهترتیب
برابر  1434/31و  )443/31بیشتر از دیگر راهبردهای معیشتی است .بدین ترتیب ،آن گروه
معیشتی بهعنوان راهبرد زراعت و باغداری نامگذاری شده است .در نهایت ،نیروی کار خانوار در
خوشهی چهارم بهطور متوسط زمان خود را به فعالیتهای دامداری ،زراعت ،باغداری ،صنایع
دستی ،زنبورداری و فعالیتهای خدمات بهصورت ،1133/33 ،441/15 ،341/15 ،3441/15
 313/33و  53/33ساعت در سال اختصاص داده است و بنابراین خوشهی چهارم بهصورت تنوع
فعالیتی نامگذاری شده است .در جدول ( ،)1خوشهها با توجه به اندازه مرتب شده است .راهبرد
دامداری با شمار  144خانوار عشایری بزرگترین سهم نسبی (برابر  )%11از کل نمونه را دارد.
پس از آن ،فعالیتهای خدماتی ،زراعت و باغداری و تنوع فعالیتی بهترتیب با  51خانوار (سهم
نسبی برابر  55 ،)%13خانوار (سهم نسبی برابر  )%14و  13خانوار (سهم نسبی برابر  )%5قرار
دارند .همچنین ،مقایسه آماری بر اساس معیار سیلوئت بین چهار خوشهی معیشتی انجام شده
است و معیار سیلوئت برابر  3/13بهدست آمده ،که در دامنه خوب قرار دارد .بر اساس معیار
سیلوئت ،خانوارهای عشایری متعلق به هر خوشهی معیشتی دارای بیشترین شباهت با یکدیگر
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بوده (حداقل واریانس درون خوشه) و در بین خوشههای مختلف بیشترین تفاوت (بیشترین
کوواریانس بین گروهها) وجود دارد .بدینترتیب ،شمار چهار خوشهی معیشتی مناسب بوده و
خوشهها بهکلی از یکدیگر مستقل هستند.
نتایج عاملهای موثر بر اتخاذ راهبردهای معیشتی
خوشه های معیشتی که در جدول (  ) 1به دست آمده است ،به عنوان متغیر وابسته
در الگوی الجیت چندگزینه ای در نظر گرفته شده و تاثیر عام ل های مختلف بر
انتخاب آن ها برآورد شده است  .برای کاهش شمار متغیرهای توضیحی و پرهیز از
مشکل هم خطی  ،از روش تحلیل عاملی 1استفاده شده است .نتایج ب ه دست آمده از
تحلیل عاملی روی متغیرهای اصلی در جدول (  ) 1نشان داده شده است  .با توجه
به نتایج ،عامل سرمایه انسانی دارای همبستگی مثبت با متغیرهای تحصیالت
سرپرست خانوار ،شمار اعضای خانوار در سن کار و شرکت در کالس های آموزشی
و ترویجی است ،عامل سرمایه طبیعی دارای همبستگی مثبت با ما ل کیت زمین
زراعی و ما ل کیت باغ و همبستگی منفی با مجوز بهره برداری از مرتع بوده و در
نهایت ،عامل سرمایه فیزیکی دارای همبستگی مثبت با ماشین ها و ادوات
کشاورزی و شمار دام است .
جدول ( )3نتایج همبستگی عاملهای مشترک با متغیرهای اصلی با استفاده از تحلیل عاملی
متغیرهای اصلی

سرمایه
انسانی

سرمایه
طبیعی

سرمایه
فیزیکی

سرمایه
مالی

سرمایه
اجتماعی

تحصیالت سرپرست خانوار
شمار اعضای خانوار در سن کار
شرکت در کالسهای آموزشی و ترویجی
مالکیت زمین زراعی
مالکیت باغ
مجوز بهرهبرداری از مرتع
ماشین آالت
تعداد دام
دسترسی به وام و اعتبارات
عضویت در تعاونی عشایری

3/33
3/35
3/11
-

3/35
3/33
-3/53
-

3/35
3/33
-

1
-

1
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Common factor

1
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نتایج اثرگذاریهای عاملها بر احتمال انتخاب یك راهبرد معیشتی نسبتبه راهبرد پایه
(راهبرد دامداری) در جدول ( )3نشان داده شده است.
جدول ( )2نتایج عاملهای موثر بر اتخاذ راهبردهای معیشتی با استفاده از الگوی الجیت
چندگزینهای (راهبرد دامداری بهعنوان پایه در نظر گرفته شده است)
فعالیتهای خدماتی

زراعت و باغداری

تنوع فعالیتی

ضریب (خطای استاندارد)

ضریب (خطای استاندارد)

ضریب (خطای استاندارد)

عرض از مبدا

)3/33( -3/31

***)3/51( -3/51

***)3/11( -1/33

سرمایه انسانی

**)3/11( 3/31

)3/11( 3/34

**)3/13( 3/55

سرمایه طبیعی

***

عاملهای موثر

سرمایه فیزیکی
سرمایه مالی
سرمایه اجتماعی

)3/13( 1/31

)3/11( -3/15
***

)3/11( 3/51

***)3/41( -1/13

***

)3/33( 1/51

)3/11( -3/33
***

)3/33( 1/35

)3/13( 3/13

*

)3/34( 3/11

**)3/41( -3/33
***

)3/33( 1/53

**)3/15( -1/45

منبع :یافتههای تحقیق (* و ** *** ،به ترتیب معنیداری در سطح  13درصد 5 ،درصد و  1درصد)

نتایج جدول ( )3نشان میدهد ،سرمایه انسانی ،سرمایه طبیعی و سرمایه مالی دارای
اثرگذاریهای مثبت و معنیدار بر انتخاب راهبرد معیشتی فعالیتهای خدماتی نسبتبه راهبرد
پایه دامداری هستند ،درحالیکه سرمایه اجتماعی دارای اثرگذاری منفی و معنیدار بر آن
میباشد .دو عامل سرمایه طبیعی و سرمایه مالی دارای اثرگذاریهای مثبت و معنیدار بر اتخاذ
راهبرد زراعت و باغداری نسبتبه راهبرد پایه دامداری هستند .درنهایت ،سرمایه انسانی،
سرمایه طبیعی و سرمایه مالی دارای اثرگذاریهای مثبت و معنیدار بر انتخاب راهبرد تنوع
فعالیتی نسبتبه دامداری هستند .سرمایه فیزیکی (شامل شمار دام) و سرمایه اجتماعی
(بهصورت عضویت در تعاونی عشایری) دارای اثرگذاریهای منفی و معنیدار بر انتخاب آن
راهبرد معیشتی میباشند .زیرا تعاونی عشایری به فعالیت دامداری در مقایسه با دیگر راهبردها
توجه بیشتری دارد .افزون بر این ،معیار نسبت راستنمایی (برابر  )143/33در سطح باالیی
معنیدار بوده و خوبی برازش الگو وجود دارد .در استفاده از الگوی الجیت چندگزینهای باید
مطلوبیت خوشههای معیشتی (گزینههای متغیر وابسته) مستقل باشند .نتایج آزمون هاسمن
برای بررسی استقالل خوشههای معیشتی در جدول ( )4نشان داده شده است.
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جدول ( )4نتایج آزمون هاسمن برای بررسی استقالل خوشههای معیشتی
آماره کای مربع
درجه آزادی
سطح احتمال

دامداری

فعالیتهای خدماتی

زراعت و باغداری

تنوع فعالیتی

-3/53
11
-

-53/11
11
-

-1/13
11
-

1/43
11
1

منبع :یافتههای تحقیق

با توجه به منفی بودن آماره کای مربع و سطح احتمال برابر یك ،فرضیه استقالل گزینههای
متغیر وابسته را نمیتوان رد کرد و خوشههای معیشتی مستقل بوده (این نتیجه تاییدکنندهی
نتایج جدول ( )1نیز است) و الگوی الجیت چندگزینهای برای برآورد مناسب است.
باید توجه داشت ،که نتایج ضریبهای برآورد شده از الگوی الجیت چندگزینهای در جدول
( ،)3قابل تفسیر نیستند .بنابراین اثرگذاریهای نهایی برای عاملهای موثر محاسبه شده است.
نتایج برآورد اثرگذاریهای نهایی عاملها بر اتخاذ راهبردهای معیشتی در جدول ( )5نشان داده
شده است.
جدول ( )2نتایج اثرگذاریهای نهایی عاملها بر اتخاذ راهبردهای معیشتی
عاملهای موثر

دامداری

سرمایه انسانی

**

سرمایه طبیعی

***-3/14

-3/35

سرمایه فیزیکی

**

سرمایه مالی

***

3/35

-3/13

فعالیتهای خدماتی
*

زراعت و باغداری

3/35

3/33

***3/15

***3/33

-3/33
**

3/11

-3/31
***

3/34

تنوع فعالیتی
*

3/31

3/31
**

-3/33

***

3/34

سرمایه اجتماعی

***3/11

***-3/13

3/31

-3/35

احتمال اتخاذ راهبرد

3/53

3/13

3/34

3/33

منبع :یافتههای تحقیق (* و ** *** ،به ترتیب معنیداری در سطح  13درصد 5 ،درصد و  1درصد)

نتایج جدول ( )5نشان میدهد ،بهازای افزایش یك واحد سرمایه انسانی ،احتمال انتخاب راهبرد
دامداری  3/35کاهش و احتمال انتخاب راهبردهای فعالیتهای خدماتی و تنوع فعالیتی،
بهترتیب  3/35و  3/31افزایش یافته است .بنابراین ،افزایش سطح تحصیالت سرپرست خانوار،
افزایش شمار نیروی کار خانوار و مشارکت در کالسهای آموزشی و ترویجی باعث افزایش
سرمایه انسانی (جدول  )1و احتمال انتخاب دو راهبرد فعالیتهای خدماتی و تنوع فعالیتی را
افزایش داده است .با افزایش یك واحد سرمایه طبیعی ،احتمال انتخاب راهبرد دامداری 3/14
کاهش یافته و احتمال انتخاب راهبردهای فعالیتهای خدماتی و زراعت و باغداری بهترتیب
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 3/15و  3/33افزایش یافته است .مالکیت زمین و باغ باعث افزایش سرمایه طبیعی میشود
(جدول  )1و بنابراین احتمال انتخاب راهبرد زراعت و باغداری افزایش یافته و عدم مجوز
بهرهبرداری از مرتع باعث افزایش عامل سرمایه طبیعی میشود (جدول  )1و بنابراین احتمال
اتخاذ راهبرد دامداری کاهش یافته و عشایر با احتمال باالتری به فعالیتهای خدماتی
پرداختهاند .از آنجاکه سرمایه فیزیکی شامل شمار دام خانوار است ،افزایش یك واحد سرمایه
فیزیکی منجر به افزایش  3/35در احتمال پذیرش راهبرد دامداری شده و کاهش  3/33در
احتمال انتخاب راهبرد تنوع فعالیتی شده است .یك واحد افزایش در سرمایه مالی (بهصورت
دسترسی به وام و اعتبارات) ،احتمال اتخاذ راهبرد دامداری را  3/13کاهش داده ،ولی احتمال
انتخاب راهبردهای فعالیتهای خدماتی ،زراعت و باغداری و تنوع فعالیتی را بهترتیب ،3/11
 3/34و  3/34افزایش داده است .در نهایت ،سرمایه اجتماعی که بیانگر عضویت خانوار در
تعاونی عشایری است ،اگر سرپرست خانوار دارای عضویت تعاونی عشایری باشد ،نسبتبه زمانی
که عضو تعاونی عشایری نباشد ،احتمال انتخاب راهبرد دامداری  3/11افزایش و احتمال
پذیرش راهبرد فعالیتهای خدماتی  3/13کاهش یافته است ،زیرا تعاونی عشایری به فعالیت
دامداری نسبتبه دیگر راهبردها توجه بیشتر دارد .همچنین ،با توجه به نتایج احتمال انتخاب
راهبردهای دامداری ،فعالیتهای خدماتی ،زراعت و باغداری و تنوع فعالیتی ،بهترتیب برابر
 3/34 ،3/13 ،3/53و  3/33است.
نتایج برآورد اثرگذاریهای عاملها بر نسبت احتماالت 1اتخاذ راهبردهای معیشتی در جدول
( )1آمده است.
جدول ( )6نتایج اثرگذاریهای عاملها بر نسبت احتماالت اتخاذ راهبردهای معیشتی
مقایسات راهبردهای معیشتی

سرمایه
انسانی

سرمایه
طبیعی

سرمایه
فیزیکی

سرمایه
مالی

سرمایه
اجتماعی

دامداری در برابر فعالیتهای خدماتی
دامداری در برابر زراعت و باغداری
دامداری در برابر تنوع فعالیتی
فعالیتهای خدماتی در برابر دامداری
فعالیتهای خدماتی در برابر زراعت و باغداری
فعالیتهای خدماتی در برابر تنوع فعالیتی
زراعت و باغداری در برابر دامداری

**3/53
3/51
**3/51
***1/35
3/35
3/55
1/41

***3/35
***3/33
*3/51
***1/51
***3/11
1/41
***11/43

1/13
1/43
**1/13
3/55
1/14
*1/33
3/13

***3/45
***3/11
***3/13
***1/13
**3/55
**3/43
***3/35

***3/31
3/33
**4/15
***3/33
**3/15
1/13
1/11

Odds ratio

1
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ادامه جدول ( )6نتایج اثرگذاریهای عاملها بر نسبت احتماالت اتخاذ راهبردهای معیشتی
زراعت و باغداری در برابر فعالیتهای خدماتی
زراعت و باغداری در برابر تنوع فعالیتی
تنوع فعالیتی در برابر دامداری
تنوع فعالیتی در برابر فعالیتهای خدماتی
تنوع فعالیتی در برابر زراعت و باغداری

1/33
3/53
**1/53
1/13
1/11

***4/51
***1/45
*1/33
3/51
***3/15

3/35
1/31
**3/35
*3/43
3/55

**1/31
3/53
***4/31
**1/31
1/13

**3/13
**4/55
**3/13
3/53
**3/11

منبع :یافتههای تحقیق (* و ** *** ،به ترتیب معنیداری در سطح  13درصد 5 ،درصد و  1درصد)

نتایج جدول ( )1نشان میدهد ،با افزایش یك واحد سرمایه انسانی ،نسبت احتمال اتخاذ راهبرد
دامداری به فعالیتهای خدماتی با یك عامل  3/53کاهش یافته و در مقابل ،نسبت احتمال
اتخاذ راهبرد فعالیتهای خدماتی به دامداری با یك عامل  1/35افزایش یافته است .همچنین،
با افزایش یك واحد سرمایه انسانی ،نسبت احتمال انتخاب راهبرد تنوع فعالیتی به دامداری با
یك عامل  1/53افزایش یافته است .بر همین اساس با افزایش یك واحد سرمایه طبیعی ،نسبت
احتمال اتخاذ راهبرد فعالیتهای خدماتی به دامداری با یك عامل  ،1/51نسبت احتمال اتخاذ
راهبرد زراعت و باغداری به دامداری با یك عامل  ،11/43نسبت احتمال اتخاذ راهبرد زراعت و
باغداری به فعالیتهای خدماتی با یك عامل  4/51و نسبت احتمال اتخاذ راهبرد زراعت و
باغداری به تنوع فعالیتی با یك عامل  1/45افزایش یافته است .با افزایش یك واحد سرمایه
فیزیکی ،نسبت احتمال اتخاذ راهبرد تنوع فعالیتی به راهبرد دامداری و راهبرد فعالیتهای
خدماتی ،بهترتیب با یك عامل  3/35و  3/43کاهش یافته است .در مقابل ،با افزایش یك واحد
سرمایه مالی ،نسبت احتمال اتخاذ راهبرد تنوع به راهبردهای دامداری ،فعالیتهای خدماتی و
زراعت و باغداری ،بهترتیب با یك عامل  1/31 ،4/31و  ،1/13نسبت احتمال اتخاذ راهبرد
زراعت و باغداری به راهبرد دامداری و راهبرد فعالیتهای خدماتی ،بهترتیب با یك عامل 3/35
و  1/31و نسبت احتمال اتخاذ راهبرد فعالیتهای خدماتی به راهبرد دامداری با یك عامل
 1/13افزایش یافته است .در نهایت ،با افزایش یك واحد سرمایه اجتماعی ،نسبت احتمال
انتخاب راهبرد دامداری به راهبردهای فعالیتهای خدماتی و تنوع فعالیتی ،بهترتیب با یك
عامل  3/31و  4/15و نسبت احتمال انتخاب راهبرد زراعت و باغداری به دو راهبرد فعالیتهای
خدماتی و تنوع فعالیتی ،بهترتیب با یك عامل  3/13و  4/55افزایش یافته است.

نتیجهگیری و پیشنهادها
بنا بر نتایج ،خانوارهای عشایری مورد بررسی از چهار راهبرد معیشت ی پیروی
می کنند .خانوارهایی که راهبرد معیشتی نخست را دنبال می کنند ،دارای
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وابستگی بیشتر به دامداری به عنوان شیوه ی معیشتی هستند .بیشتر خانوارهای
عشایری استان فارس در خوشه ی معیشتی نخست قرار دارند و بیشتر زمان خود
را صرف فعالیت دامداری می کنند .در راهبرد معیشتی دوم  ،خانوارها اغلب به
فعالیت های خدماتی (معلم عشایری ،مغازه داری ،کارگری و رانندگی) برای افزایش
درآمد و رویارویی با اختالل های بیرونی ،مانند تغییرپذیری های اقلیمی و
زیست محیطی ،پرداخته اند .خانوارهای راهبرد معیشتی سوم مبتنی بر زراعت و
باغداری ز مان بیشتری به آن فعالیت ها نسبت به دیگر خوشه های معیشت ی،
اختصاص داده اند .در نهایت ،راهبرد معیشتی چهارم دارای تنوع بیشتری بوده و
خانوارها در آن خوشه زمان خود را به فعالیت های پرشمار  ،مانند صنایع دستی و
زنبورداری اختصاص داده اند.
تحصیالت باالی سرپرست خانوار ،شمار زیاد نیروی کار و شرکت در کالسهای آموزشی باعث
افزایش سرمایه انسانی شده و افزایش آن سرمایه بر انتخاب راهبردهای غیرکشاورزی ،مانند
فعالیتهای خدماتی و چند فعالیتی (تنوع فعالیتی) تاثیر مثبت و معنیدار دارد (جدولهای 1
و  .)3این نتایج در بررسیهای ابدوالی و کرولیریس )1331( 1در مالی ،ایسکوبال و الدانا1
( )1333و اسوینتون و کویروز )1333( 3در پرو ،ادهیکاری و همکاران )1334( 4در نپال ،بابولو
و همکاران ( )1333در اتیوپی و صالحی ،)1333( 5عارف )1311( 1و سلطانی و همکاران
( )1311در ایران ،نیز بهدست آمده است .بهطوریکه ،رشد اقتصادی و در دسترس بودن
فعالیتهای غیرکشاورزی در روستاها باعث انتخاب آنها شده است .مالکیت زمین زراعی و باغ
باعث افزایش سرمایه طبیعی شده (جدول  .)1بدینترتیب ،با افزایش سرمایه طبیعی احتمال
انتخاب زراعت و باغداری نسبتبه دیگر راهبردها افزایش یافته است (جدول  .)1افزایش شمار
دام باعث افزایش سرمایه فیزیکی شده و راهبرد دامداری دارای وابستگی مثبت به سرمایه
فیزیکی است (جدولهای  1و  .)5بهطورکلی ،ارتقای سرمایه مالی از راه دسترسی به وام و
اعتبارات ،خانوارهای عشایری را برای تنوع بخشیدن به فعالیتهای خود ،توانمند میسازد.
بنابراین ،دسترسی بیشتر خانوارها به سرمایه مالی احتمال انتخاب راهبردهای زراعت و باغداری
1
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3
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5
Salehi
6
Aref
2
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و تنوع فعالیتی را افزایش و اتخاذ راهبرد دامداری را کاهش میدهد (جدول  .)5این نتایج با
یافتههای بهدست آمده از بررسیهای ایسکوبال ( ،)1331اسوینتون و کویروز ( ، )1333برون و
همکاران )1331( 1در پرو و کنیا و سلطانی و همکاران ( )1311در ایران ،همراستا بوده است.
سرمایه اجتماعی بهصورت عضویت در تعاونی عشایری است ،که احتمال اتخاذ راهبردهای
دامداری ،زراعت و باغداری را نسبتبه فعالیتهای خدماتی و تنوع فعالیتی افزایش داده است.
بنابراین ،افزایش سرمایه انسانی با افزایش سطح تحصیالت و ارائه کالسهای آموزشی (جدول
 )1و افزایش سرمایه مالی بهصورت اعطای وامهای کم بهره (جدول  )1برای عشایر استان تاکید
میشود ،تا از آن راه احتمال انتخاب فعالیتهای خدماتی و تنوع فعالیتی افزایش یابد
(جدولهای  5 ،3و .)1
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