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  دهيچک

 ۴۵۷از طريـق تكميـل   و  يشيمايصورت پبه آمار و اطالعات مورد نياز حاضر، بيشترة مطالعدر 
 يگيـري تصـادف  روش نمونـه و بـا اسـتفاده از   فـارس  اسـتان   ياز خانوارهاي عشايرپرسشنامه 
شــاخص بــارش  از ل اطالعــات،يــه و تحليــدر تجز. دســت آمــدبــهاي مرحلــهســه ياخوشــه
ـ . استفاده شـد  خشكساليت يوضعن ييار تعيمع در قالبشده استاندارد ـ ، نيهمچن بررسـي   رايب

ن عوامل مؤثر بر احتمال فقـر  ييتعمنظور بههاي نسبت سرشمار و شكاف فقر و از شاخص ،فقر
افزايش  كه نتايج نشان داد. مدل توبيت استفاده شداز  ،خشكسالي ةخانوارهاي عشايري در دور

بررسـي عوامـل   . رودشـمار مـي  مهم به از مسائل بسيار درصدي شکاف فقر در اين دوره ۵/۱۷
سـاختار اجتمـاعي   ، خشكسـالي در صـورت بـروز   در اين زمينه بيانگر آن است كه کننده نييتع

فقـر خانوارهـاي   احتمـال   ةتـرين عامـل كاهنـد   بر دانش بومي مهم با اتكاي آن يعشاير ةجامع
تـرين  ترين و اساسيعمده توانرا مي نامطمئن منابع آب سطحي و زيرسطحيو  استعشايري 

 ةر در دوريمقابله بـا فقـر عشـا    ، براين اساسيبر ا .دانستجامعه اين فقر در  ةعامل بروز پديد
ز يـ و ن هام آنير و تعميعشا ينقاط قوت حاکم بر ساختار اجتماع ييتمرکز بر شناسا، خشكسالي

   .دشويه ميتوصجاد منابع آب مطمئن يا

                                                 
∗

ترتيب، استاديار و عضو هيئت علمي مركز تحقيقـات كشـاورزي و منـابع طبيعـي اسـتان فـارس، و نويسـندة        به  
مسئول و دانشيار و عضو هيئت علمي بخش حفاظت خاک و آبخيزداری، مركـز تحقيقـات كشـاورزي و منـابع     

  ).  soufi@farsagres.ir(طبيعي استان فارس 
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  ).استان( فارس ر، خانوارهاي عشايري،، فقخشكسالي :هاكليدواژه
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗  

  مقدمه

-ياقتصـاد  يهـا به وقوع پيوسته و خسـارت  گسترده يهاخشكسالير، ياخ يهادر سال

نـامطلوب اقتصـادي و   پيامـدهاي  گسـتردگي  . ادي را در پـي داشـته اسـت   يز ياجتماع

ـ ن مسئوالو  نظرانوجه صاحبموجب افزايش ت خشكساليوقوع اجتماعي  ين پديـده  دب

هاي اقتصادي آسيبزان يم ).Bruce, 1994; Downing and Bakker, 2000(است شده 

بـروز  شدت و مـدت  از  يتابعمتفاوت بوده و جوامع مختلف در  خشكساليو اجتماعي 

و بيكـر  نـگ  يداون بـاور بـه  . اسـت جوامـع  اقتصـادي   يريپـذ بيسـ آ درجةده و ين پديا

)Downing and Bakker, 2000(، خشكساليب يآس بساچه ر مانند آفريقايدر جوامع فق 

ـ  يکـه در جوامـع پ   يدر حـال  ،شـود  گسـترده ر يـ موو مرگ يمنجر به قحط ن يشـرفته چن

رتر يپـذ بيآسـ از نظـر اقتصـادي   بر اين اساس، هرچـه جامعـه   . افتدياتفاق نم يتيوضع

دتر خواهد يآن نيز شد ياجتماعو  يرات اقتصاديتر و تأثجدي خشكسالي تهديد باشند،

عـالوه بـر تعيـين منـاطق مسـتعد وقـوع        ،خشكسـالي ترتيب، براي مديريت  بدين. بود

ضروري است سـطح  ، خشكسالي ةديپد يشدت، مدت، گستره و بزرگ نيزو  خشكسالي

جوامـع   د تا با شناخت مناسب از ويژگيشوتعيين  آنجوامع در برابر اقتصادي پذيري آسيب

و  يکـ يبلبر اسـاس مطالعـة    .پرداخت خشكساليبتوان به مديريت  ،خشكساليدر معرض 

در برابـر  جوامع مختلف اقتصادي  يريپذبيزان آسيم ،)Blaikie et al., 1994( همكاران

، يهـاي قـوم  از قبيل ويژگي هااجتماعي آنو  ات اقتصادييوابسته به خصوص خشكسالي

از منـابع   يزان برخـوردار يـ مت، سـن و  ي، جنسي، طبقات اجتماعيمي، اقلي، مذهبينژاد

بـا  زيسـتي  هـم  در بررسي سـازوكار  ،)Olaleye, 2010(اواللي . استاقتصادي و قدرت 

بـرداران  بهـره  يشـتر ب كـه  ابدييم، دراو واقع در كشور آفريقاي جنوبيموته ةدر منطق خشكسالي

كمبـود منـابع   دليـل  به ،بردارانبهرهدرصد از  ۵/۵۷حدود و  ندپذيرآسيب خشكساليدر برابر 
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بـرداران بـا   بهرهدرصد از  ۳۱ تقريباً .دام را ندارند ينگهدار ةنين هزيتأم يتوان الزم برامالي، 

ايـن مـوارد    ةمجموعـ  .اندهدشبه ترك محل سكونت و تغيير شغل مجبور  خشكساليوقوع 

بـرداران از تـوان مـديريتي مناسـب در     قابل مالحظه از بهـره  يبخش شده است كهسبب 

تهديـد   هـا براي زندگي آن خشكساليبرخوردار نباشند و  خشكساليمواجهه با پيامدهاي 

  .دشوجدي قلمداد 

جوامع مختلـف در  اقتصادي پذيري سطح آسيب زمينةدر  موضوع حائز اهميتديگر 
تفكيك  توجه بهبا  ،طور كليبه. استقشربندي حاكم بر جوامع  خشكساليشرايط بروز 

دليـل وابسـتگي كامـل زنـدگي     ختلف شهري، روستايي و عشايري، بـه جامعه به اقشار م
اين قشر از جامعه نسبت به ساير اقشار در معـرض   كه رسدبه نظر ميعشايري به طبيعت، 

در  ).۱۳۸۸، بهارونـد  يالهـ امـان  ؛۱۳۸۰، يقنبر( قرار دارد خشكسالي ةتر پديدتهديد جدي
شـدت  بـه  يفـ يو ک ير از نظر کميدام عشا ة، منابع آب مورد استفادخشكسالي يهادوره

ـ تولميزان کاهش  ،از يك سو ،يمنابع آب يفيکكمي و كاهش . يابدميکاهش   يدات دامـ ي
ش يافـزا موجـب   ،و از سوي ديگر ردرا در پي داتوليد محصوالت ديم و كاهش ر يعشا
در شــرايط ). ۱۳۸۰، يقنبــر ؛۱۳۷۰بهارونــد،  يالهــامــان(د شــوتوليــد مــي يهــانــهيهز

پـذير  هـاي آسـيب  بـه يكـي از كـانون   را عشـاير  اين موارد زندگي  ةمجموع خشكسالي،
  .)۱۳۸۰، ينيحسشاه ؛۱۳۷۰، بهاروند يالهامان(د كنبدل مي ياجتماعو  اقتصادي

 ةگذشـته پديـد   ةهـايي اسـت كـه در دو دهـ    در ايران، استان فارس از جملـه اسـتان  
ن يترپـذير آسـيب از جملـه   يريعشـا  ةکه جامع از آنجا. ده استكررا تجربه  خشكسالي

ابعـاد  بـر   خشكسـالي ل اثـرات  يو تحل يبررساست،  خشكساليط بروز يدر شرا وامعج
از  يريجلـوگ ، همچنين. داردت ياهم بسيار يريعشا يزندگاجتماعي  -مختلف اقتصادي

 ياجتمـاع عدالت  يبرقرار يو تالش برا ياجتماع -ياقتصاد يهاگسترش فقر و بحران
 ژهيوبهها دولتن اهداف يتراز مهم ياقتصاد يياز کارا يرفتن بخش از دست يبه بها يحت

 ؛۱۳۸۴ان، يقاسم( رودشمار ميبه رانيا ياسالم يچون جمهور ييگراآرمان يهادر نظام
در مـورد   گونـاگون  يهـا ين راستا، تاکنون بررسيدر ا .)۱۳۸۸، يروانيا ؛۱۳۸۷پرستش، 
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 مطالعـات  :اندجمله آن صورت گرفته است که از خشكسالي يو اجتماع ياثرات اقتصاد
ن يـ در ا ؛)۱۳۹۲( يو قنبـر  ،)۱۳۸۷(، سـالم  )۱۳۸۶( ي، صـالح و مختـار  )۱۳۸۰( يقنبر
و  ييروسـتا  يبـر خانوارهـا  ) ۱۳۹۲( يو قنبـر ) ۱۳۸۶( يصالح و مختار ات، مطالعميان
 گفتنـی . انـد ر تمرکز داشـته يعشا يبر خانوارها) ۱۳۸۷(و سالم ) ۱۳۸۰( يقنبر اتمطالع

ـ از ا کـدام چياست که هـ  ط يدر شـرا  آن جـدی  بررسـی و  فقـر  ةديـ ن مطالعـات بـه پد  ي
  .اندهنپرداخت خشكسالي

در  يفقر خانوارهاي عشـاير  يبررس ة حاضرمطالع هدف ،يادشدهبا عنايت به موارد 
  .استدر استان فارس آن  ةکنندنييتععوامل  ييشناساو  خشكسالي ةدور

  قيوش تحقر

فوسـتر،  از شـاخص فقـر گـروه     ،در خانوارهاي عشـايري ت فقر يوضع يمنظور بررسبه
 ):Foster et al., 2010( فاده شدر استيز يکل صورتهب )FGT()۱(ر و توربک يگر

��� � ���� � 	

 ∑ ���� �����	 � � 0,1   )۱(  

عشـايري   يتعداد خانوارهـا  qمورد مطالعه، عشايري  يتعداد كل خانوارها Nکه در آن، 
ة در رابط. مورد مطالعه است ةام نمونiر يفقعشايري مخارج خانوار  xiخط فقر و  zفقير، 
از  کـدام اسـت کـه بـا توجـه بـه مقـدار آن، هـر         يزيفقرگر ةانگر درجيب α پارامتر ،باال

چنانچـه مقـدار   . شودين مييفقر تع) عمق(نسبت سرشمار و نسبت شکاف  يهاشاخص
ـ بـا  صفر باشد، شاخص نسبت سرشـمار و چنانچـه برابـر     با برابرα پارامتر  ک باشـد،  ي

 مطالعـات  ،رانيدر ااست گه  شايان يادآوری .آيددست ميشاخص نسبت شکاف فقر به
خط  مثابهبهن مخارج خانوارها يانگيمقدار دو سوم ماز  يخط فقر نسب ةبه محاسب مربوط

 يکاشـ  ؛ خداداد۱۳۸۴، يمازندران ي؛ زاهد۱۳۸۳و همکاران،  يباقر(اند دهکرفقر استفاده 
اوکونمــادوا و همکــاران   بــه پيــروي از   اســاس و  ايــن  بــر  ). ۱۳۸۴و همکــاران،  

)Okunmadewa et al., 2007(برابـر بـا دو سـوم     ياز خـط فقـر نسـب    ، پژوهش حاضر
  .بهره گرفته است مورد مطالعه ةنمون يخارج خانوارهان ميانگيم
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ـ به پپس از آن،  در  FGTشـاخص فقـر گـروه     ،)۱۳۸۶( ياز صـالح و مختـار   يروي
محاسبه  خشكسالي ةو دور خشكساليت قبل از وقوع يدر دو وضع يريعشا يخانوارها
 .سه شدنديگر مقايکديو با 
، مـدل  خشكسالي ةعشايري در دورن عوامل مؤثر بر احتمال فقر خانوارهاي ييتع رایب
 وسـته يسسـته و پ گ ياادهب ديـ ر وابسته با ترکيمتغ يکه مدل مناسب برات يتوب يونيرگرس
شده و فقط  حذفموارد  ير وابسته در برخيمتغ ةدامن ،مدلدر اين . کار گرفته شدبهاست، 
بـر  . شـود يمان يبة حذف ه کمک آستانن دامنه بيا. قابل مشاهده است ،آن ةاز دامن يقسمت

از  يبرخـ  يبا احتمـال بـاال بـرا    ة حذفوجود آستان تيمدل توب ياصل يژگيو ،ن اساسيا
در  ).Okunmadewa et al., 2007; Grootaert and Narayan, 2004( ر اسـت يمقـاد 
مـورد مطالعـه    ياز خانوارهـا  کدامب که هر يترت نيبد ،صفر است ة حذففقر، آستان ةمطالع

صفر بـوده امـا    با ان فقر برابرزير، ميرفقيغ يخانوارها يبرا. ر باشنديرفقيا غير يممکن است فق
ـ تر از صـفر اسـت کـه توز   بزرگ يزان برابر با عددين مير، ايفق يخانوارها يبرا  يع آن بـرا ي
 صـورت  ).Foster et al., 1984( اسـت وسته يصورت پبه ة حذفشتر از مقدار آستانير بيمقاد
ـ بــه پن مطالعـه  يـ در ا ت مــورد اسـتفاده يـ مـدل توب  يکلـ   انيــرت و نارايـ گروتاز  يروي
)Grootaert and Narayan, 2004( اوکونمـادوا و همکـاران   و )Okunmadewa et al., 2007( 
  :صورت است دينب
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صورت گسسـته و  ر باشند، بهيرفقيکه خانوارها غ يدر موارد(ر وابسته يتغم qi ،که در آن

ا عمق فقر هر يشکاف  P1 ،)وسته استيصورت پر باشند، بهيکه خانوارها فق يدر موارد

ه و ديگـر  دسـت آمـد  به z-xiکه با استفاده از ( خشكسالي ةديبروز پدصورت خانوار در 

P ،)اندف شدهيقبالً تعر نيز ن رابطهيا يرهايمتغ
*

خـط فقـر    يعمق فقر در سطح برابـر  1

سن سرپرسـت   HA ،)نفر(ر بعد خانوا HD، )صفر با مقدار آن برابر( با مخارج خانوارها

ـ ، ۱= باسواد( سوادت يوضع EDU ،)سال(خانوار   هـل أت تيوضـع  MAR، )۰ =سـواد يب

ت يوضـع  EH ،)سـال (سرپرسـت خـانوار    يدامدار ةسابق ANH ،)۰ =ري، سا۱ =متأهل(

بـردار   TRIBE، )۰ =، فاقـد تجربـه  ۱ =تجربـه  يدارا( خشكسـالي  ةاز تجرب يبرخوردار

 يبـزرگ، کشـکول   يکشکول(فه يشش طادر قالب  يريعشا يخانوارها يساختار اجتماع

تـا   D1شـامل   ير مجـاز يپنج متغمشتمل بر ) و عرب ،دي، جاويشورکوچک، عمله، دره

D5 ،CL ال در هر رأس دامير( خشكسالي ةدوردام در  ينگهدار ةنيزه( ،FM  مهاجرت

 PCCH ،)۰ =، عدم انجام مهـاجرت ۱ =انجام مهاجرت( خشكساليكامل خانواده در اثر 

 ،)۰ =يدائم ر شغليي، عدم تغ۱ =ير شغل دائمييتغ( خشكسالي ةتغيير شغل دائمي در دور

CSD  نكاشـت،  ( خشكسـالي  ةدورمحصوالت كشـاورزي در   يحفاظتم كشت نظابردار

در قالـب سـه    )ورزي حفـاظتي ها، كاشت كياهـان زودرس، خـاك  رديف ةافزايش فاصل

رودخانـه، سـد، چـاه،    (در دسـترس  نوع منبـع آب   بردار C3 ،TWRتا  C1 ير مجازيمتغ

تـا   Z1 ير مجـاز يـ در قالب هفت متغ )منابعچشمه، قنات، استخر، سطح صيقلي و ساير 

Z7  همچنين، وبوده ei خطاست ةجمل.  

ـ به پ ،بيبرآورد اربراي پرهيز از  ،تيمدل توبدر تخمين   )Greene, 2008( نيگـر از  يروي

براي  ،همچنين. استفاده شد يينماحداکثر درستروش ز ا ،)Wooldridge, 2009( جيدرولوو 

و  )Veall and Zimmermann, 1996( مـرمن يال و زيواز  يرويبه پ ،برازش مدل يين نکوييتع

R(ن ماداال ييب تعياز ضر ،)Anastasopoulos et al., 2008( آناستاسوپالوس و همکاران
2
M (

دو مقـدار تـابع    ةسـ يو از مقا اسـت ک يـ ن صفر تا يب ن ماداالييب تعيمقدار ضر. دشستفاده ا

  .ديآيدست مبه يينمادرست
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. آوري شـد اسنادي و پيمايشي جمع ةبا استفاده از دو شيو اطالعات مورد نياز آمار و
و  ۱۳۹۱ر در سـال  يعشـا  يتيشامل اطالعات جمعاسنادي، اطالعات مورد نياز  ةدر شيو

از طريـق مراجعـه   ر يعشا يتياطالعات جمع. استاستان فارس  ةسالسیاطالعات بارش 
 يکل هواشناس ةادارق مراجعه به يبارش از طر اطالعات استان و ريکل امور عشا ةبه ادار
يـاز از طريـق مصـاحبه و    اطالعات مورد نآمار و پيمايشي،  ةدر شيو. دست آمدبهاستان 

ـ ا .دشـ  يآورجمع ۱۳۹۱در سال فارس ر استان ينامه از خانوارهاي عشاتكميل پرسش ن ي
قبل  زمان در يريعشا يخانوارها ياجتماع -ياقتصاد يهايژگيو ةرنديگپرسشنامه دربر

از  آن )۲(يصـور  يـي روا يبررسـ و ن يدر تـدو بـوده و   خشكسـالي  ةاز وقوع و در دور
ـ پا يبررسـ  يبـرا و ربـط  ينظـران و کارشناسـان ذ  دگاه صـاحب يد از آزمـون  آن  )۳(يياي

  .استفاده شد )۴(کرونباخ يدرون يهمبستگ
اطالعـات  بـا اسـتفاده از   ابتدا منظور تعيين مناطق مورد مطالعه، به ،يشيمايپ وةيدر ش
فـارس و بـه کمـک     اسـتان  يسنجک و بارانينوپتيس يهاستگاهيا ةگذشت ةسالسیبارش 

در  .دشمشخص استان فارس  خشكساليشدت  يبندپهنهشده، شاخص بارش استاندارد
اندازي همروياز طريق  خشكسالي تأثيرهاي مناسب براي بررسي بعد، شهرستان ةمرحل
عشايري فـارس تعيـين   و نقاط استقرار قشالق ايالت  خشكساليبندي شدت پهنه ةنقش
اي، در مرحلـه سـه  ياخوشـه  يگيـري تصـادف  در ادامه، با استفاده از روش نمونـه . شدند
دوم به انتخاب طوايـف در   ةنخست به انتخاب ايالت در هر شهرستان، در مرحل ةمرحل

در . دشـ سوم به انتخاب خانوارهاي عشايري در هر طايفه مبـادرت   ةهر ايل و در مرحل
شـيفر و همکـاران،   ( كـوكران  ةاز رابطـ  ،تعيين حجم نمونه ، برایاز اين مراحل کدامهر 

ـ تفکبـه مورد مطالعـه   ةع نمونيحجم و توز دهندةنشان ۱جدول . استفاده شد )۱۳۸۰ ک ي
ـ بـر اسـاس اطالعـات ا   . است يريف عشايالت و طوايمورد مطالعه، ا يهاشهرستان ن ي
در پـنج  بـوده كـه    يريخـانوار عشـا   ۴۵۷مورد مطالعـه شـامل    ةحجم كل نمون ،جدول

و  ،دشـت نيـ ن، زريروکـارز ي، کـازرون، ق يممسـن  يهاشهرستان(شهرستان استان فارس 
فـه  يشش طابه  ،جاي داشته ي، خمسه و ممسنييل قشقايادر سه ن خانوارها يا. است) داراب

  .دارند تعلقد و عرب ي، جاويشورکوچک، عمله، دره يبزرگ، کشکول يشامل کشکول
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ف يالت و طوايها، اک شهرستانيتفکة مورد مطالعه بهع نمونيحجم و توز - ۱جدول 

  ۱۳۹۱ ،استان فارس يريعشا

  )خانوار(حجم نمونه   فهيطا  ليا  شهرستان

  ۸۲  ديجاو  يممسن  يممسن
  ۷۷  بزرگ يکشکول  يقشقاي

  ۵۶  کوچک يکشکول  يقشقاي  نيروکارزيق
  ۶۱  عمله

  ۲۰  عرب  خمسه  دشتنيزر
  ۴۰  عرب  خمسه  داراب
  ۵۲  بزرگ يکشکول  يقشقاي  کازرون

  ۶۹  يدره شور

  ۴۵۷  جمع كل

  هاي تحقيقيافته: مأخذ

   و بحث جينتا

مـورد   ةنمونـ  ين سـن سرپرسـت خانوارهـا   يانگيم که نشان داد حاضر قيتحقهاي افتهي
. اسـت سـاله   نودها ن آنيرتريساله و پبيست آنهان يترسال بوده و جوان ۵۱ تقريباًمطالعه 
ل يدرصـد خانوارهـا را تشـک    ۵/۹۶خانوار که  ۴۴۲ سرپرستان ن سرپرستان خانوار،ياز ب
ـ ن بعد خـانوار  اطالعات. ندابودهدهد، متاهل يم  ةانگر آن اسـت کـه حـداقل انـداز    يـ ز بي

 نمونـه تقريبـاً   يخانوارها ،طور متوسطبوده و به هنفردوازدهو حداکثر  نفرهکي خانوارها
بقيـة  و  ندسـواد يدرصد خانوارها ب ۷۵/۵۱ تحقيق، سرپرستانج ينتابر اساس . ندانفرهپنج
ـ ن یريعشا ين خانوارهايداري در بت داميفعال ةسابق. سواد برخوردارند از نعمت آنها ز ي
. سـال اسـت   ۳۲آن حـدود   نيانگيو م بودهسال سابقه  در نوسان  تا هفتادر و از دو يمتغ
در طـول   خشكسـالي  ةتجرب يدارا )درصد ۷۲/۹۶(دار دام ۴۴۳تعداد  ج نشان داد کهينتا
ـ  خشكسـالي  ةديپد که افتيتوان دريم ،بيترتنيبد .اندبوده دخو يداردام ةدور ن يدر ب
اسـاس  بـر  داران دامـ آن، براي مقابله بـا  و  استبقه مسبوق به سا يبرداران موضوعبهره
  .)۲جدول ( اندسطحي از دانش بومي ة خود دارایتجرب
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  استان فارس ةمورد مطالع نةر نمويعشا يخانوارها يهايژگياز و يبرخ - ۲جدول 
  اريانحراف مع  نيانگيم  حداقل  حداکثر  شاخص

  ۱۴/۱۴  ۱۷/۵۱  ۲۰  ۹۰  )سال(سن سرپرست خانوار 
  ---   ۴۴۲  ---   ---   هلأسرپرست مت يدارا يتعداد خانوارها

  ۹۱/۱  ۹۶/۴  ۱  ۱۲  )نفر( بعد خانوار
  ---   ۲۲۱  ---   ---   سوادسرپرست با يدارا يتعداد خانوارها

  ۶۸/۱۴  ۹۲/۳۱  ۲  ۷۰  )سال( يدارت داميفعال ةسابق
  ---   ۴۴۳  ---   ---   خشكسالي ةتجرب يبردار داراتعداد بهره

  قيتحق يهاافتهي: مأخذ

خـانوار   ۴۵۷از مجمـوع   ،خشكسـالي قبـل از وقـوع    ،۳بر اساس اطالعات جـدول  
درصـد   ۹/۲۳ن تعـداد  يـ خانوار دچار فقر بـوده کـه ا   ۱۰۵مورد مطالعه، تعداد  يريعشا

ر ييـ ن نرخ دچـار تغ يا ،خشكسالي ةدر دور. حجم نمونه را به خود اختصاص داده است
 ۱۰۲خانوار به  ۱۰۵دچار فقر از  يريعشا يب که تعداد خانوارهايترت نيبد ،شده يجزئ

ـ پددر صورت بروز ين موضوع، دبا عنايت ب. افته استي خانوار کاهش ، خشكسـالي  ةدي
  .ديابيدرصد کاهش م ۹/۲ يريعشا ين خانوارهاينرخ فقر در ب

  و پيش از آن خشكسالي ةدر دور فارس ر استانيعشا يفقر در خانوارها نرخ - ۳جدول 
نسبت نرخ رشد 
فقر سرشمار 

 )درصد(

تعداد کل  ريفق يخانوارها
 خانوارها

يت نسبت به وضع
 خشكسالي

شاخص 
  تعداد خانوار  يدرصد فراوان فقر

۹/۲- 
 خشكسالي ةدر دور ۴۵۸ ۱۰۲ ۳/۲۲ نرخ فقر خشكسالياز  پيش ۴۵۸ ۱۰۵ ۹/۲۲

  قيتحق يهاافتهي: مأخذ

 ت قبليمورد مطالعه را در دو وضع ةر نمونيعشا يشکاف فقر در خانوارها ۴جدول 
ن جـدول، شـكاف   يبر اساس اطالعات ا. دهدينشان م خشكسالي ةو دور از خشکسالی
. استال در ماه يرهزار  ۱۹۵طور متوسط حدود به يريعشا يخانوارها اين فقر حاکم بر

 .رسـد يال در ماه مـ يرهزار  ۲۳۰ و به حدود يابدمیش يافزا خشكسالي ةدر دورن شکاف يا
 ۵/۱۷ خشكسالي ةدور در يريعشا ين خانوارهايين موضوع، عمق فقر در بدبا عنايت ب

 ۹۶/۴( يريعشـا  يبا در نظر گرفتن متوسط بعد خانوارهـا . دهديدرصد افزايش نشان م
د تـا بتوانـد   کنافت يال در ماه دريرهزار  ۴۶حدود  يد مساعدتيبا يري، هر فرد عشا)نفر
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 ۴۵۵نقدي برابـر بـا    ةهر فرد ياران ،که در حال حاضر از آنجا. دهد ييخود را از فقر رها
الي ايـن حمايـت درآمـدي و    يـ رهـزار   ۴۶ش ينـد، افـزا  کيافت ميدر ريال در ماههزار 

 يخانوارهـا توانـد وضـعيت اقتصـادي    ال در مـاه مـي  يـ رهزار  ۵۰۱به مبلغ  آنرساندن 
ـ  ه ضروري است كـه بـه  ين نكتدتوجه ب. دکنل يرا تعد يريعشا مين اثربخشـي  أمنظـور ت

متناسب با شرايط و نرخ تورم بسيار حـائز  مناسب اين حمايت درآمدي، تعديل حمايت 
  .اهميت است

  و پيش از آن خشكسالي ةدر دورر استان فارس يعشا يشکاف فقر در خانوارها - ۴جدول 
نرخ رشد شکاف فقر 

 )درصد(

  زان شکاف فقر يم
 )اليرهزار (

 شاخص فقر خشكساليت نسبت به يوضع

۵/۱۷ 
 خشكسالي در دورة ۲۷۴۸ شکاف فقر خشكسالياز  پيش ۲۳۳۹

  قيتحق يهاافتهي: مأخذ

به شناسايي و تبيين عوامل مؤثر بر احتمـال فقـر خانوارهـاي    ج مربوط ينتاهمچنين، 
عوامل مؤثر بر احتمال فقـر   که دهدينشان م ۵در جدول   خشكسالي ةعشايري در دور

ساختار  .شوندتفكيك مي ة افزاينده و کاهندة اين احتمالعشايري به دو دستخانوارهاي 
ـ تغاي كه خانوار عشايري در آن قـرار دارد،  طايفهدر قالب  يريعشا ةجامع ياجتماع ر يي
و حرکت به سمت اسـتفاده از   خشكسالي ةدر دور يم کشت محصوالت کشاورزنظادر 
در احتمال فقـر   افزايندة از عوامل يرير عشامهاجرت كامل خانواو  يم کشت حفاظتنظا
و ) اسـتخر ( يمنابع آب سـطح اما  ؛ندرومي شماربه خشكسالي ةدوردر  يريعشا ةجامع
كه افزايش احتمـال   استاز عواملي  نيز تغيير شغل دائميو ر قشالق د) چاه( يرسطحيز

ـ را  خشكسـالي  ةدر دورخانوارهاي عشـايري  فقر  ـ  .ددار يدر پ  ةن عوامـل کاهنـد  يدر ب
ن نقش را سـاختار  يشتري، بخشكسالي ةدر دور يريعشا ياحتمال بروز فقر در خانوارها

در  يريپس از آن، مهـاجرت کامـل خـانوار عشـا     کند؛يفا ميا يريعشا جامعة ياجتماع
بـه خـود   را ن دوره يـ در ا هـا ر بر کـاهش احتمـال فقـر آن   ين تأثيشتريب خشكسالي ةدور

 ياحتمــال بــروز فقــر در خـانــوارها     ةن عوامل کـاهنــد يدر ب. اختصاص داده است
سـطحي و زيرسـطحي نـامطمئن در قشـالق      ، منـابع آب خشكسالي ةدر دور يريعشا
   .دشومي شناختهاحتمال بروز فقر در خانوارهاي عشايري  ةعامل افزايند ترينمهم
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  استان فارس يريعشا يعوامل مؤثر بر احتمال فقر خانوارها نتيجه برآورد - ۵جدول 

   يبضر  ريمتغ
 اثر

  يينها

 ةآمار

Z 

P>|Z|  

 ةرتب

  ريثأت

  --   ۹۲/۰  - ۱۰/۰  --   - ۲۵/۰  ثابت ضريب
  ۴  ۰۴/۰  - ۰۲/۲  - ۴۹/۲  - ۴۹/۲  عرب ةرار داشتن خانوار عشايري در طايفق

  ۲  ۰۱/۰  - ۳۸/۲  - ۶۳/۳  - ۶۳/۳  کوچک يکشکول ةقرار داشتن خانوار عشايري در طايف
  ۶  ۰۴/۰  - ۰۳/۱  - ۱۱/۲  - ۱۱/۲  بزرگ يکشکول ةقرار داشتن خانوار عشايري در طايف

  ۱  ۰۰/۰  - ۴۱/۳  - ۰۵/۵  - ۰۵/۵  ملهع ةعشايري در طايفقرار داشتن خانوار 
  ۳  ۰۱/۰  - ۳۹/۲  - ۹۲/۲  - ۹۲/۲  يشوردره ةقرار داشتن خانوار عشايري در طايف

  --   ۲۵/۰  ۱۴/۱  ۰۵/۰  ۰۵/۰  )سال(سن سرپرست خانوار 
  --   ۳۲/۰  ۹۹/۰  ۱۳/۰  ۱۳/۰  )نفر(بعد خانوار 

  --   ۹۱/۰  ۱۰/۰  ۱۳/۰  ۱۳/۰  )۰ =ري، سا۱ =متأهل(ت تأهل سرپرست خانوار يوضع
  --   ۲۳/۰  ۵۹/۰  ۶۹/۰  ۶۹/۰  )۰ =سوادي، ب۱ =باسواد(ت سواد سرپرست خانوار يوضع
  --   ۳۹/۰  - ۸۵/۰  - ۰۳/۰  - ۰۳/۰  )سال(سرپرست خانوار  يدامدار ةسابق
  --   ۷۷/۰  - ۲۸/۰  - ۴۱/۰  - ۴۱/۰  )۰ =ري، سا۱ =برخوردار( خشكسالي ةت تجربيوضع

  --   ۱۱/۰  ۵۶/۱  ۲۳/۱  ۲۳/۱  )۰=، ساير۱=استفاده(منبع آب در قشالق صورتبه رودخانهاستفاده از 
  --   ۷۳/۰  ۳۳/۰  ۳۶/۰  ۳۶/۰  )۰=ري، سا۱=استفاده( منبع آب در قشالق صورتبه سداستفاده از 
  ۸  ۰۲/۰  ۲۸/۲  ۷۰/۱  ۷۰/۱  به عنوان منبع آب در قشالق چاهاستفاده از 
  --   ۶۹/۰  ۳۹/۰  ۲۵/۰  ۲۵/۰  به عنوان منبع آب در قشالقچشمه استفاده از 

  --   ۳۹/۰  ۸۵/۰  ۷۹/۰  ۷۹/۰  استفاده از قنات به عنوان منبع آب در قشالق
  ۷  ۰۱/۰  ۳۶/۲  ۰۳/۲  ۰۳/۲  به عنوان منبع آب در قشالق استخراستفاده از 
  --   ۵۹/۰  ۵۳/۰  ۳۷/۰  ۳۷/۰ به عنوان منبع آب در قشالق يقليسطح صازاستفاده

  --   ۸۹/۰  - ۱۳/۰  - ۰۰/۰  - ۰۰/۰ )ال در هر رأس دامير( خشكساليدام در دوره  ينگهدار يهانهيهز
  --   ۳۱/۰  - ۰۰/۱  - ۸۱/۰  - ۸۱/۰  )۰=، ساير۱=استفاده(ها در کشتفين رديفاصله باستفاده از ت يوضع
  ۱۰  ۱۰/۰  - ۶۳/۱  - ۳۵/۱  - ۳۵/۱  )۰=، ساير۱=استفاده(استفاده از گياهان زودرس ت يوضع
  --   ۲۸/۰  - ۰۷/۱  - ۸۶/۱  - ۸۶/۱   يحفاظت يورزخاکاستفاده از ت يوضع

  ۵  ۰۰/۰  - ۸۶/۳  - ۳۶/۲  - ۳۶/۲  )۰=ري، سا۱=مهاجرت کامل( خشكسالي ةدر دورمهاجرت كامل خانوار 
  ۹  ۰۱/۰  ۴۳/۲  ۶۶/۱  ۶۶/۱  )۰=ري، سا۱=ير شغل دائمييتغ( خشكساليتغيير شغل دائمي در دوره 

  ۴۵۱  تعداد مشاهدات
 -Log likelihood( ۸۱/۱۳۶۵( يينمانسبت درست

R2
M ۰۴/۱۸  

  قيتحق يهاافتهي: مأخذ
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طــوايفي كــه در قالــب نــوع ( يريعشــا ةجامعــ يســاختار اجتمــاعتــأثير  ةدر زمينــ
 ةدر دور ايـن خانوارهـا   در فقـر احتمال بـروز  بر  )ن تعلق دارندداخانوارهاي عشايري ب

 ةخانوارهـا در جامعـ  ، ذكر اين نكته ضـروري اسـت كـه سـاختار اجتمـاعي      خشكسالي
عشـايري در   ةساختار همگـن و هماهنـگ جامعـ    ةعشايري در قالب طوايف بازگوكنند

هـاي  شده طي نسلكه با استفاده از دانش بومي كسباست ايالت عشايري  ةزيرمجموع
انسجام يافته و از وحدت رويـه، همـاهنگي و    لي خانوارهاي عشايري در گذر زمانمتوا
و مواجهه با مسائل و مشكالت از جمله بروز باليـاي طبيعـي    در برخورد بمناس ةتجرب

ايـن  کـه  رود انتظار مي ،بر اين اساس. )۱۳۹۲و همکاران،  يوسفي( استشده برخوردار 
 دهياي سامانگونهمتمادي به هایسال ةاجتماعي با الهام از دانش بومي مبتني بر تجرب نهاد

مقابله با فقر خانوارهاي عشايري در شـرايط نامناسـب از جملـه     از عواملشده باشد كه 
وجـود  ) ۱۳۸۶( يصـالح و مختـار   ،ن بـاره يدر ا. محسوب شود خشكسالي ةبروز پديد
 يامـدها يمقابله بـا پ  ييربنايز ياز آنها را از جمله راهکارها يريگو بهره يمحل ينهادها

عالمـت  ، ۵جـدول   نتـايج بر اسـاس  در اين راستا، . انددهکرعنوان  خشكسالينامطلوب 
مؤيـد ايـن   ف مختلـف  يـ در طوا يريعشـا  يقرار داشتن خانوارهاضرايب اثرات نهايي 

قالـب  عشـايري در   ةجامعـ  ينهاد و سـاختار اجتمـاع   که دهدو نشان مي استموضوع 
فقـر   بـا مقابلـه  بـر   دارمعنـي  یداراي تـأثير ، يريعشـا  ةفـ ينظر از نوع طاف، صرفيطوا

اي نوع طايفـه ن، ايبر  افزون ؛است خشكسالي ةدر دورو کاهش آن  يريعشا يخانوارها
ـ  ممانعـت از فقـر   ن تعلـق دارد، از عـواملي اسـت كـه در ميـزان      داكه خانوار عشايري ب

 ةقـرار داشـتن خانوارهـاي عشـايري در طايفـ     . مؤثر است خشكسالي ةخانوارها در دور
، -۰۵/۵برابـر بـا    ييزان اثر نهـا ياز م يبا برخوردار ،عمله در کاهش احتمال فقر خانوار

ب، قرار داشتن خانوارهـا در  يترتبه ،ن رتبه را به خود اختصاص داده و پس از آنياالترب
و عرب ) -۹۲/۲ ييبا اثر نها( يشور، دره)-۶۳/۳ ييبا اثر نها( کوچک يف کشکوليطوا
در  يريو قـرار داشـتن خـانوار عشـا     های بعد جای دارنـد در رتبه) -۴۹/۲ ييبا اثر نها(
را در کـاهش احتمـال   تـأثير   نيتر، کم-۱۱/۲برابر با  ييبا اثر نها ،بزرگ يکشکول ةفيطا

  .فقر خانوارها داراست
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ـ بيانگر  ۵از نتايج جدول  یبخش ديگر مهـاجرت كامـل خانوارهـاي    ثير أچگونگي ت
ز صـالح و  يـ و ن) ۱۳۸۰(زواره  ينسـاج . اسـت  خشكسالي ةدر دور آنهابر فقر عشايري 
ـ بروز پد يامدهاين پيترمهاجرت را از جمله نامطلوب) ۱۳۸۶( يمختار  خشكسـالي  ةدي

 ياقتصـاد  ةتوسـع  يبـرا  ي، مشکل جديمنابع انسان گذاری برريد که با تأثکننيقلمداد م
ـ ترت نيو بد کنندمیجاد يا  ةمهـاجرت در دور . دشـون يش فقـر مـ  يافـزا  سـاز زمينـه  ،بي

دهـد، امـا   افزايش مـي منابع در مناطق شهري و روستايي را ، هرچند فشار بر خشكسالي
ـ بـه م اين اقدام خانوارهاي عشـايري  که دهد نشان مي ۵جدول  نتايج درصـد   ۳۶/۲زان ي

ـ يدر زم ۶۶/۱برابـر بـا    يياثر نهالبته بر اساس ا. را در پي دارد هاكاهش احتمال فقر آن  ةن
 يبـر احتمـال فقـر خانوارهـا    ده يـ ن پديار نامطلوب يتأثن يمب که ير شغل دائميير تغيتأث
خواهـد   سـودمند در صـورتي  مهاجرت ين نكته توجه داشت كه دبد يبا، است يريعشا

د كـه  شـو مقابله با فقر خـانوار عشـايري محسـوب مـي     راستایاقدامي در  مثابهبود و به
  .دشون هاموجب تغيير شغل دائمي خانوارهاي عشايري آن

 ير نوع منبع آب بر احتمـال فقـر خانوارهـا   يتأث ةدهندنشان ۵جدول  نتايجهمچنين، 
و زيرسـطحي  ) استخر(منابع آب سطحي استفاده از  ؛است خشكسالي ةدر دور يريعشا
 ،بيترتبه ،يريعشا يدر سطح خانوارهاش احتمال بروز فقر يافزا به دورهاين در ) چاه(

ن يتـر مهم ،)۱۳۹۲( يقنبر ، به گفتةن بارهيادر . دانجاممیدرصد  ۷۰/۱و  ۰۳/۲زان يبه م
يت و بـا محـدود   اسـت  يسـطح ريو ز يسـطح  يمتوجه منابع آب خشكساليم ياثر مستق

بـر اسـاس   . دشويم يو اجتماع ياقتصاد يهابي، موجب بروز آسيمنابع آبدسترسي به 
ـ ا ين چگـونگ يـي در تب) ۱۳۸۰( يقنبـر و ) ۱۳۷۰( بهارونـد  يالهـ امانمطالعات نتايج  ن ي
و  ير از نظـر کمـ  يدام عشا ة، منابع آب مورد استفادخشكسالي يهادر دوره ،يرگذاريتأث
ـ تولميـزان  کـاهش   ،از يـك سـو   که يابدميشدت کاهش به يفيک و ر يعشـا  يدات دامـ ي

 يهـا نهيش هزيافزاموجب  ،و از سوي ديگر ردكاهش توليد محصوالت ديم را در پي دا
  .دشوتوليد مي

مقابله با  يبرا خشكسالي ةدوراز سوي خانوارهاي عشايري در که  ياقداماتاز جمله 
روش مرسـوم  از م كشت محصوالت كشـاورزي  نظاتغيير  ،پذيردصورت مي خشكسالي



 عبدالرسول شيروانيان و مجيد صوفي                 ۴ة ، شمار۱۷روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ۱۰۶

 

م كشـت محصـوالت   نظاتغيير  که دهدنشان مي ۵جدول  نتايج. است يبه کشت حفاظت
ر خانوارهـاي  رويكردي بـراي مقابلـه بـا فقـ     در قالبم كشت حفاظتي نظابه كشاورزي 

هاي مختلـف اعمـال كشـت    شيوهن ياز ب. كاربرد داردز ين خشكساليعشايري در شرايط 
 هـا ، افزايش فاصله بين رديـف )نكاشت( يعدم کاشت محصوالت کشاورزشامل حفاظتي 

ج ينتـا  ،ورزي حفـاظتي خـاك اعمـال  ياهان زودرس و گ، كاشت يت زراعيدر انجام فعال
كشت روش  خشكسالي ةچنانچه خانوارهاي عشايري در دورلعه بيانگر آن است كه مطا

، احتمـال مواجـه   را در دستور کار قـرار دهنـد  اهان زودرس يدر قالب كاشت گ يحفاظت
  .يابدكاهش ميدرصد  ۳۵/۱زان يبه مفقر  ةها با پديدآنشدن 

  هاگيري و پيشنهادنتيجه

ـ اهم بسـيار  خشكسالي ةدر دورفقر  ةآنچه در حوز که نشان دادج ينتا ش ي، افـزا داردت ي
ثر در ايـن  ؤبررسي عوامل مـ  .است يريعشا ةشکاف فقر در سطح جامع يدرصد ۵/۱۷

تـرين  عمدهنامطمئن در قشالق، زمينه بيانگر آن است كه منابع آب سطحي و زيرسطحي 
 خشكسـالي  ةدر دورعشـايري   ةفقـر در جامعـ  ش احتمـال  يدر افزاترين عامل و اساسي
م ين اثـر مسـتق  يتـر ز نشان داده است که مهمين) ۱۳۹۲( يقنبر ةلعمطا ،ن بارهيدر ا. است

منـابع  دسترسي بـه   يتمحدود بوده و يسطحريو ز يسطح يمتوجه منابع آب خشكسالي
 همچنـين، در تأييـد نتـايج    .دشـو يمـ  يو اجتماع ياقتصاد يهابيموجب بروز آس يآب

ــات  ــانمطالع ــام ــد ياله ــرو ) ۱۳۷۰( بهارون ــيدر تب) ۱۳۸۰( يقنب ــونگ ني ــا يچگ ن ي
ـ يتمرکز بر ا، يرگذاريتأث ـ توانـد م يمطمـئن در قشـالق مـ    يجاد منابع آب  يريزان اثرپـذ ي

  .ل دهديرا تقل خشكسالياز  يريعشا يخانوارها
م كشـت محصـوالت كشـاورزي از روش    نظاتغيير  که ج نشان دادينتا افزون بر اين،

تـر منـابع   مناسباهان زودرس كه مديريت يدر قالب كاشت گ يمرسوم به كشت حفاظت
براي مقابله با فقر خانوارهاي عشايري مناسب رويكردي  در قالبد، شوآب را سبب مي

  .قابل توصيه استبوده و  خشكساليدر شرايط 
عشـايري بـا    ةساختار اجتمـاعي جامعـ  د دارد که ين موضوع تأکيبر انتايج  ،همچنين

 سبر اسـا  .است جامعهاين فقر در ش يافزا ةبازدارند ترين عاملمهم الهام از دانش بومي
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در برابـر   يريعشـا  ين خانوارهايرتريپذبي، آسخشكسالي ةدور، در دهمدست آنتايج به
واقـع در   يو خانوارهـا  رونـد شمار میبهبزرگ  يکشکول ةفيواقع در طا يخانوارها فقر
از ، نکـات يادشـده  ت به يبا عنا .دينه را خواهند دين زميب در اين آسيعمله کمتر ةفيطا
مقابلـه   ييربنـا يز ياز آنها از جمله راهکارها يريگو بهره يمحل يکه وجود نهادها آنجا
ن سـاختار  يـي تببـا  ، )۱۳۸۶، يصـالح و مختـار  (اسـت   خشكسالينامطلوب  يامدهايبا پ

کاهش احتمـال  در  ييزان اثر نهاين ميشترياز ب يل برخورداريدلبه( عمله ةفيطا ياجتماع
 در قالـب حـاکم بـر آن   و نقاط قـوت   يو استخراج دانش بوم )يريعشا يفقر خانوارها
 نيـز  و خشكسـالي  ةدر دورمؤثر در کاهش احتمال فقر خانوارها  يت بوميريساختار مد

 مثابـه بـه ف يطوانقش  توانيم ،بزرگ يکشکول ةفيژه طايوبه ،فير طوايآن به سا ميتعم
   .تر کردپررنگرا  خشكسالي ةدوردر مقابله با فقر خانوارها در  يساختار مناسب اجتماع

مقابلـه بـا    يمناسـب در راسـتا  مهاجرت كامل خانوارهاي عشايري اقدامي  همچنين،
بـر  ) ۱۳۸۶( يز صـالح و مختـار  يو ن) ۱۳۸۰(زواره  يگر، نساجيد ياز سو. استهآنفقر 
ـ پد يامدهاين پيترن باورند که مهاجرت از جمله نامطلوبيا کـه   اسـت  خشكسـالي  ةدي

ت يـ ن اساس و با عنايابر . دارد يرا در پ يمنابع انسان يهاياستعدادها و توانمندع ييتض
 يفقر خانوارهـا حتمال بر  ير شغل دائميير نامطلوب تغيتأث ةنيدر زمن مطالعه يانتايج به 
در صورتي مفيد به فايده خواهـد بـود   م به مهاجرت يتصمافت که يتوان دري، ميريعشا

 هـا اي آنخانوارهاي عشايري و رها كـردن زنـدگي عشـيره    كه موجب تغيير شغل دائمي
بلكـه   نيست اقتصادي صرفاً فعاليتاشتغال يا يك  چرا كه فعاليت دامداري عشاير شود،ن

 هـا مناسبات فردي، اجتمـاعي و اقتصـادي آن   ةكليکه  است يو ساختارزندگي  ةيك شيو
غيير شـغل دائمـي   ت. )۱۳۸۸بهاروند،  يالهامان ؛۱۳۸۰، يقنبر( رديگشكل ميآن قالب  در

زنـدگي   ةاي و فروپاشـي ايـن شـيو   موجب شكستن ساختار عشيره خانوارهاي عشايري
عـالوه بـر آن، بـه    . را در پـي دارد  هاافزايش احتمال فقر آن ، پيامدهايی ناگوار مانندشده

در هـاي مـورد نيـاز    ها و مهارتدليل عدم برخورداري خانوارهاي عشايري از تخصص
 و بـدين  يابـد مـی كـاهش   هاساير مشاغل، در صورت تغييير شغل دائمي، ميزان درآمد آن

، در مواردي كه خانوارهـاي عشـايري   رواز اين. دشوتشديد مي هااحتمال فقر آن ،ترتيب
ند، براي جلوگيري از مواجه شدن بـا  شومجبور به مهاجرت كامل از محل اسكان خود مي
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که نـاگزير  در نظر گرفته شود  هامناطقي براي محل اسكان جديد آن شود کهفقر، توصيه مي
بر اين اسـاس، اسـكان خانوارهـاي عشـايري در منـاطق      . دخود نباشنتغيير شغل دائمي  از

 ،رسـد رواج دارد، منطقي به نظر نميفعاليت كشاورزي  صرفاًدر آنجا شهري يا مناطقي كه 
  .داري و كشاورزي باشدكب از دامداراي الگوي شغلي مرمناطق جديد  بايد بلكه

ــدامات  ــار اق ــر خانوارهــاي عشــايري در   يادشــده،در كن ــا فق ــه ب ــراي مقابل  ةدورب
حمايــت درآمــدي دولــت و تعــديل آن متناســب بــا  کــه ، نتــايج نشــان دادخشكســالي

كـه در حـال    زمينـه، از آنجـا  در ايـن  . ضروري است قدامیپارامترهاي كالن اقتصادي ا
 ۴۶ش ينـد، افـزا  کيافت ميدر ريال در ماههزار  ۴۵۵نقدي برابر با  ةهر فرد ياران ،حاضر
تعـديل آن متناسـب    ،ال در ماه و در ادامهيرهزار  ۵۰۱به مبلغ  و رساندن آنالي يرهزار 
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