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  چكيده

از  ،اي مرحلهاي دو گيري تصادفي خوشه وش نمونهبا استفاده از ر پژوهش حاضر، های داده
 ،هاآنتحليل  رایب وآوري جمعيافته استان فارس  خانوار عشاير اسکان ١٧٥اي مشتمل بر نمونه

درصد خانوارها  ١٤/٤٩ که نشان دادمطالعه نتايج . شداستفاده  مدل توبيتو هاي فقر  شاخصاز 
نج ردرصد خانوارها از فقر شديد  شصتنزديک به  نيز بين خانوارهاي فقير از بوده،دچار فقر 

سن سرپرست و  ميزان تحصيالت همچنين ؛درصد است هفتادبيش از  هابرند و عمق فقر آنمي
حتمال فقر ااز عوامل مؤثر بر کاهش خانوار، سطح فعاليت کشاورزي، اندازه خانوار و تعداد دام 

اي خانوارهمقابله پايدار با پديده فقر در  رایبرو،  از اين است؛ يافته عشاير اسکانخانوارهاي 
و اهتمام به  تمرکز بر آموزش بزرگساالن، تقويت فعاليت مکمل، مطالعة حاضر يافته عشاير اسکان

  .دکنرا توصيه مي هاي کلي جمعيت ابالغي از سوي مقام معظم رهبريسياست

                                                           
بخش تحقيقات اقتصادي، اجتماعي و ترويجي، مركز تحقيقات و آموزش كشـاورزي و منـابع طبيعـي اسـتان      ترتيب، مربي به ∗

بخـش تحقيقـات اقتصـادي،    ؛ نويسـندة مسـئول و اسـتاديار    فارس، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشـاورزي، شـيراز  
طبيعي استان فارس، سازمان تحقيقات، آموزش و تـرويج  اجتماعي و ترويجي، مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع 

بخش تحقيقات اقتصادي، اجتماعي و ترويجـي، مركـز   و استاديار  ؛)rasoolshirvanian@yahoo.com( كشاورزي، شيراز
  .تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، شيراز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان فارس، سازمان
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  ).استان( فارسمدل توبيت، يافته،  اسکان عشاير فقر اقتصادي، :هاواژهکليد
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗  

  مقدمه

سوم جامعه در کنار شهرنشينان و روسـتاييان بـه گروهـي از اقشـار     عشاير به عنوان بخش 

شود که امرار معاش مبتني بر دامـداري و کشـاورزي سـنتي داشـته و بـه      جامعه اطالق مي

تعليف دام بـوده   برایدنبال يافتن شرايط آب و هوايي مناسب و مساعد و مراتع مورد نياز 

در آغـاز قـرن پـيش،    ). ۱۳۸۸بهارونـد،  هـي  للاامان(برخوردارند فرهنگ ايلي و قومي  ازو 

ترش امـا بـا گسـ   . گرفتمينزديک به نيمي از نفوس كشور را دربرجمعيت عشايري ايران 

درصد در آغـاز دهـه    دهنشيني در خالل قرن اخير، سهم جمعيت عشايري به حدود  آبادي

ي، افـزايش جمعيـت عشـاير   . درصد در دهه كنوني رسـيده اسـت   پنجچهل و به كمتر از 

ي شهرها، شرايط زيست طبيعـي  کالبدها به دليل توسعه  راهبسته شدن ايل و تخريب مراتع،

ـ   بخشـي جهرمـي،    ؛۱۳۸۶هي، لعبـدال (ده اسـت  کـر رو  هو معيشتي عشاير را با چـالش روب

دهـي عشـاير بـا تكيـه بـر       سـامان  بـرای بر اين اساس، ارائه راهبرد عملي مناسب ). ۱۳۸۶

در اين راستا، تـاکنون  . رسدبيش از پيش ضروري به نظر مياجتماعي  - مطالعات اقتصادي

اجتماعي با تمرکز بر وضعيت معيشـت جوامـع عشـايري     - مطالعات اقتصاديمعدودي از 

فـي  نج مطالعـات تـوان  جمله مـي آن از  اند، کهقر اقتصادي اين جوامع پرداختهبه بررسي ف

، مهــدوي )۱۳۸۶( اجيلويي و همکــارانحــ، مهــدوي )۱۳۸۲( نصــرت ، بخشــنده)۱۳۸۲(

  . درا يادآور ش) ۱۳۹۳(و شيروانيان و صوفي ) ۱۳۸۸(حاجيلويي و همكاران 

بـرداري نـامطلوب از مراتـع در اسـتان فـارس بـر ايـن        بهره زمينةدر ) ۱۳۸۲(نجفي 

موضوع اذعان دارد که برداشت بيش از حد مجاز مراتع به دليل عدم تناسب دام و مرتع، 

فقـر جوامـع عشـايري را در     ،و در نهايت شود میراتع شدن م باعث تخريب و صحرايي

سـعه زنـدگي   ريـزي تو  در زمينـه برنامـه  ) ۱۳۸۲( نصرت نتايج مطالعه بخشنده. پي دارد

موجبـات   هـاي اقتصـادي در کشـور   گيـري که جهتنيز بر اين موضع تأکيد دارد  عشاير

تـوان بـه   يهـا مـ  از جمله ايـن سياسـت  . گسترش فقر را براي عشاير فراهم آورده است

سياست اسکان عشاير از دوره پهلـوي اول بـا نگـرش    . دکرسياست اسکان عشاير اشاره 
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 با نگرش توسعه پايـدار ) ۱۳۸۴-۸۸( سياسي شروع شده و تا برنامه چهارم توسعه کشور

هـاي متعـدد    گيـري کـانون   نتيجه اجرايي اين سياست در ايران به شکل. ادامه يافته است

ينه آن است که تـا چـه   برانگيز در اين زماما نکته تأمل. ده استعشايري در کشور انجامي

 اند به بهبود وضـعيت اقتصـادي و اجتمـاعي زنـدگي عشـاير     ها توانسته کانوناين ميزان 

، اسـکان عشـاير از   )۱۳۸۶(حاجيلويي و همکـاران  بر پايه پژوهش مهدوي . منجر شوند

آمـده در   هاي پديـد ده و کانوندهي عشاير بوهاي مطرح در حوزه سامان ترين بحث مهم

هاي اجرايي در زمينـه   هايي چون سستي همکاري دستگاه سياست اسکان با چالش ةنتيج

ينـد اسـکان   هـا، و مشـارکت انـدک مـردم در فرا    وناسکان، نـاتواني مـديريت ايـن کـان    

ها محيطي اين کانون به نوبه خود، ناپايداري اقتصادي، اجتماعي و زيست ست کهرو روبه

وضعيت  به بررسی )۱۳۸۷(حاجيلويي و همکاران ، مهدوي در اين راستا. ر پي داردرا د

هـاي اسـکان اسـتان چهارمحـال و     اقتصادي و اجتماعي خانوارهاي عشايري در کـانون 

، اسـکان عشـاير در   اسـتان  ايـن  نتايج اين مطالعـه نشـان داد کـه در   . ندپرداختبختياري 

آميز نبوده و از دست رفتن اشتغال پايـدار   قيتاجتماعي و اقتصادي چندان موف هاي زمينه

ده و در نتيجـه،  را موجـب شـ  وابستگي خانوارهاي عشايري بـه مشـاغل ناپايـدار     نيز و

در اسـتان فـارس نيـز    . رقـم زده اسـت   آنهـا را براي  تری نامطلوباسکان عشاير وضعيت

الي و قر خانوارهاي عشـايري در دوره خشکسـ  به بررسي ف) ۱۳۹۳(شيروانيان و صوفي 

يمايشـي و از  هاي اين مطالعه به صـورت پ داده. کننده آن پرداختند شناسايي عوامل تعيين

وش نامه از خانوارهاي عشاير اسـتان فـارس و بـا اسـتفاده از ر    پرسش ۴۵۷طريق تکميل 

ز ايـن مطالعـه   با توجه به تمرکـ  .دست آمد اي بهمرحله اي سهگيري تصادفي خوشهنمونه

يـل اطالعـات،   سالي بر فقر خانوارهاي عشايري، در تجزيـه و تحل بر بررسي تأثير خشک

 در قالب معيار تعيين وضـعيت خشكسـالي اسـتفاده شـد؛    شده شاخص بارش استاندارد

هاي نرخ فقر و شكاف فقر و به منظور تعيين از شاخص ،همچنين، به منظور بررسي فقر

از مـدل توبيـت    ،ليسـا قر خانوارهـاي عشـايري در دوره خشك  عوامل مؤثر بر احتمال ف

ـ ) ۱۳۹۳(مطالعه شـيروانيان و صـوفي    ،هرچند. استفاده شد ر موضـوع اسـکان عشـاير    ب
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کـه  اما نتـايج نشـان داد    ،داد میو پديده خشکسالي را در کانون توجه قرار  متمرکز نبود

سـالي نـرخ   س وجود دارد و با بروز پديده خشکپديده فقر در جامعه عشايري استان فار

درصـدي شـکاف فقـر خانوارهـاي      ۵/۱۷افـزايش   شـده، بـه  ار تغييـر  و شکاف فقر دچ

 .دانجامعشايري مي

ر جامعـه عشـايري بـوده    اي رايـج د ، فقر پديـده پاية آنچه گفته شدترتيب، بر بدين 

و اسـکان عشـاير   ) ۱۳۹۳شـيروانيان و صـوفي،    ؛۱۳۸۲، نصرت بخشنده ؛۱۳۸۲نجفي، (

شده است؛ و با عنايـت  سوي دولت دنبال  از ،سياستي است که از قبل از انقالب تاکنون

حـاجيلويي و همکـاران   و مهـدوي  ) ۱۳۸۶(جيلويي و همکاران حابه مطالعات مهدوي 

 رو، از ايـن . موفق نبـوده اسـت   چنداندر خصوص اسکان عشاير، اين سياست ) ۱۳۸۸(

ي رايـج و حـائز اهميـت    اهمچنان پديـده  هاي اسکانود فقر عشاير در کانونرانتظار مي

، استان فارس بـا  ۱۳۸۷جا که بر اساس آخرين سرشماري رسمي کشور در سال از آن. اشدب

درصد کل خانوارهاي عشاير ايران، بيشترين سهم خانوارهاي عشـاير   ۸۳/۱۲سهمي معادل 

 ؛۱۳۸۸مرکـز آمـار ايـران،    (استان کشور به خود اختصاص داده است  ۲۹کشور را در بين 

يت فقـر در  توجه به عدم بررسي وضعبا  ،و همچنين) ۱۳۹۴اداره کل عشاير استان فارس، 

بررسي وضـعيت فقـر    ، مطالعة حاضرطور خاص ايران بهدر يافته  خانوارهاي عشاير اسکان

  .يافته عشايري استان فارس را هدف قرار داده استدر جوامع اسكان

  ها مواد و روش

ـ  فقر خانوارهاي عشاير اسـکان  بررسي پژوهش حاضر، برایدر   از ،ه اسـتان فـارس  يافت

فوسـتر و همكـاران    در مطالعـة و نسبت شـکاف فقـر    )۱(هاي نرخ فقر شاخص  مجموعه
)Foster et al., 2010 (توربـک  -گريـر  -فوستر هايعنوان شاخص با )FGT()۲(   اسـتفاده

  :  است ه شدهن دادارابطة زير نشدر هاي فقر کلي اين مجموعه از شاخص ه، شکلشد

 )۱(  
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خط  zتعداد خانوارهاي فقير،  qتعداد كل خانوارهاي مورد مطالعه،  n،  )١(ة ر رابطد

بيانگر درجه فقرگريزي نيز  aپارامتر  بوده وام نمونه مورد مطالعه iمخارج خانوار  xiو  ،فقر

فقر ) عمق(و نسبت شکاف رخ فقر هاي ناز شاخص کداماست که با توجه به مقدار آن، هر 

چنانچه مقدار  فقر و رخبرابر صفر باشد، شاخص ن aچه مقدار پارامتر چنان. شودتعيين مي

 دهندة نشان رخ فقرشاخص ن .آيددست مي فقر به  شاخص نسبت شکاف آن برابر يک باشد،

 با شاخص اين. استگستره فقر در جامعه  گرجامعه و بيان نسبت افراد فقير به کل افراد

  ):   ١٣٨٨شيروانيان و بخشوده، ( سته امحاسبه شد ة زيررابط از استفاده

    )۲(  

افراد، تا زماني که زير خط فقـر قـرار دارنـد، بـر      درآمد ، تغييرات)۲( رابطه ا توجهب
توانـد تـأثير هـر گونـه      بر اين اساس، ايـن شـاخص نمـي   . تأثير است مقدار شاخص بي

، شـاخص نـرخ   سـخن  ديگربه . مساعدت به فقرا در محدوده زير خط فقر را نشان دهد
نيسـت  فقر قادر به بيان عمق فقر و ميزان منابع مورد نياز براي از بين رفتن فقر افـرادي  

اين نقطه ضعف با ارائه شاخص تکميلي نسـبت شـکاف    .که در زير خط فقر قرار دارند
تمام  بر اين است کهفرض  ،در محاسبه شاخص نسبت شکاف فقر. شود فقر برطرف مي

 افـراد  تمـام  فقـر  وضـعيت  به ،اساس بر اين. برند به يک اندازه از فقر رنج ميافراد فقير 

  ):۱۳۸۹شيروانيان و ترکماني، (شود  مي داده واحد برابر نی يکسانوز

   )۳(  

کامالً غيرحسـاس بـوده    خص نرخ فقر، به تعداد افراد فقيرشا خالفبر ،اين شاخص
در رابطـه  . کنـد  نمـي  اظهار نظر يا نمونه مورد مطالعهو در مورد درصد افراد فقير جامعه 

 شکاف از جمع صورت کسر، شکاف فقر محاسبه و با تقسيم آن بر خط فقر، مقدار ،)۳(

 بـر  فقير کليه افراد ةشد نرمال فقر شکاف مجموع تقسيم با. آيد مي دست به شده نرمال فقر

  .شودشکاف فقر حاصل مينسبت  مطالعه نيز مورد نمونه يا جامعه افراد تعداد کل
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کـه   ای گونه ند، بهرگمکمل يکدي و نسبت شكاف فقررخ فقر هاي نين ترتيب، شاخصدب
كه به بيان شدت يا عمـق  دهد، بدون آن اد فقير را نشان ميافرفراواني نسبي  رخ فقرشاخص ن

 كنـد، امـا در   عمق فقـر را بيـان مـي    در حالي كه شاخص نسبت شكاف فقر ،بپردازد هافقر آن
  ).١٣٨٩شيروانيان و ترکماني، (د دهمورد درصد افراد زير خط فقر اطالعاتي ارائه نمي

، خط فقـر  FGTکارگيري معيارهاي فقر گروه ين نکته ضروري است که در بهدتوجه ب
يک واقعيت خارجي ثابت نيست که داراي ارزش معـين باشـد و ضـرورتي     مورد استفاده

براي خط فقـر در سـال معـين دسـت      ش ريالي واحدالعات به يک ارزندارد که تمامي مط
زاهـدي مازنـدراني   مطالعاتي از جملـه   ،در ايران). ١٣٨٤كاشي و همكاران،  دداخدا(يابند 

شـيروانيان و  و ، )١٣٩٠(، شـيروانيان و نجفـي   )١٣٨٤(كاشي و همكاران  ددادا، خ)۱۳۸۴(
سـوم  ده و مقـدار دو رکـ از معيار خط فقر نسبي اسـتفاده   ،بررسي فقر رایب) ١٣٩۳(صوفي 

از سوي ديگـر، بـا   . اندعنوان خط فقر مورد توجه قرار داده ميانگين مخارج خانوارها را به
تـوان   طرز تلقي محقق از فقر و متغيرهاي مـورد اسـتفاده بـراي ارزيـابي آن، مـي     توجه به 

رو،  ناز اي). ١٣٨٤كاشي و همكاران،  دداخدا( مقادير متفاوتي براي خط فقر در نظر گرفت
 بر پايه مقادير خط فقر نسبي مورد استفاده در ايران و نيـز بـا توجـه بـه     در مطالعة حاضر،

، شـيروانيان و  )١٣٩٠(شيروانيان و نجفي  اتمتغيرهاي مطالع ي مشابه بايمتغيرها استفاده از
خـط فقـر نسـبي     ،)Okunmadewa et al., 2007( و اوکونمادوا و همکـاران ) ١٣٩۳(صوفي 
  .شد در نظر گرفتهدو سوم ميانگين مخارج خانوارهاي نمونه مورد مطالعه برابر با 

؛ انـد هايي گسسته و پيوسـته رود که داراي بخشکار مي هايي بهمدل توبيت براي داده
مدل رگرسيوني است که در آن، دامنه متغير وابسته در برخي موارد سانسـور   و در واقع،

آسـتانه سانسـور   اين دامنه به کمـک  . اهده استشده و فقط قسمتي از دامنه آن قابل مش
قابل مشاهده بوده امـا در   تغير وابسته در باالي اين آستانهترتيب که م بدين. شودبيان مي

 ويژگـي اصـلي مـدل توبيـت     ،بر ايـن اسـاس  . مقادير کمتر از آن غيرقابل مشاهده است
؛ Greene, 2008( وجود آستانه سانسور بـا احتمـال بـاال بـراي برخـي از مقـادير اسـت       

Anastasopoulos et al., 2008( . ترتيـب  بـدين  ،در مطالعه فقر، آستانه سانسور صفر اسـت
بـراي  . دعـه ممکـن اسـت فقيـر يـا غيرفقيـر باشـ       از خانوارهاي مـورد مطال  کدامکه هر 
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اما براي خانوارهاي فقير، اين ميزان برابر بـا   وخانوارهاي غيرفقير، ميران فقر برابر صفر 
از مقدار آستانه سانسور بـه   ست که توزيع آن براي مقادير بيشتر از صفر ا زرگعددي ب

  ).Foster et al., 1984( استصورت پيوسته 
 )Greene, 2008( به پيروي از گرين ،براي پرهيز از برآورد اريب ،در تخمين مدل توبيت

از سوي  .نمايي استفاده شد از روش حداکثر درست ،)Wooldridge, 2009(ج يدرولو و

قابل اعتماد  یمعيار )٢R( دو خی در تعيين نکويي برازش مدل توبيت، ضريب تعيين ،ديگر

 ،)Anastasopoulos et al., 2008( لوس و همکارانابه پيروي از آناستاسوپ رو، از اين. نيست

M( ن ماداالييب تعياز ضر
۲

R(  قالب رابطه در)ن صفر يب بين ضريمقدار ا .دشاستفاده  )٤

  :ديآيدست م به يينما سه دو مقدار تابع درستيو از مقا است کيتا 

              )٤(  

M ة باال،در رابط
۲

R  ،آماره ماداالLA  وL0  ،مدل  يينما ب، مقدار تابع درستيترت به

که تمام  يدر حالت«و  »رها در مدل حضور دارنديکه تمام متغ يدر حالت«است ت يتوب

تعداد مشاهدات نمونه مورد نيز  N و ،»صفر هستند ءجز عرض از مبدا هدل بم يرهايمتغ

مدل توبيت ،  L0و  LAدست آوردن مقادير  به است که براي شايان يادآوری. استمطالعه 

  .شوددر دو حالت يادشده به صورت جداگانه تخمين زده مي

 يان و نجفينروايپيروي از شبه  ة حاضرت مورد استفاده در مطالعيمدل توب يکل شکل

  :است) ٥(به صورت رابطه ) ۱۳۹۳( يان و صوفيروانيو ش) ۱۳۹۰(

 )۵(  



 ...دادگر محمدی، عبدالرسول شيروانيان،                ٣ة ، شمار١٩روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ١٠٨

 

د، ر باشغيرفقيام iاين متغير در مواردي که خانوار . استمتغير وابسته  qi ،)٥( در رابطه
نسبت  pi. د، به صورت پيوسته استر باشفقي امiبه صورت گسسته و در مواردي که خانوار 

عمق فقر  *Pi. ديآميدست  به) ٣(که با استفاده از رابطه  است امiعمق فقر خانوار شکاف يا 
متغيرهاي . استکه مقدار آن برابر صفر  بوده، امi در سطح برابري خط فقر با مخارج خانوار

سن سرپرست خانوار  HA، مربع بعد خانوار SHD، )نفر(بعد خانوار  HDمستقل شامل 
ميزان  Eduرفاه خانوار،  چرخةست خانوار براي نشان دادن مربع سن سرپر SHA، )سال(

، )سال(سابقه دامداري سرپرست خانوار  AnH، )سال(تحصيالت سرپرست خانوار 
AgH  سال(سابقه کشاورزي سرپرست خانوار( ،TimeE سابقه اسکان )سال( ،AnN 

وضوع م. جمله خطاست eiو  ،)هکتار(کشت  ميزان سطح زير Area، )رأس( تعداد دام
عالوه  به منظور لحاظ اين اثرات،. اقتصاد مقياس است نه بعد خانوارقابل مالحظه در زمي

عالمت . بايد مورد توجه قرار گيردنيز ) SHD(، مربع بعد خانوار )HD(بعد خانوار بر 
دهنده آن است که با افزايش  مثبت براي بعد خانوار و عالمت منفي براي مربع آن نشان

عکس بر هايعالمت. يابدکاهش مي ،تدا فقر خانوار افزايش و در ادامهبعد خانوار، اب
شکل  Uبيانگر وجود اثرات بعد خانوار بر فقر خانوار به صورت  يادشدههاي  عالمت
  ).Chambwera and Folmer, 2007( است

 در سـال يافتـه اسـتان فـارس     خانوارهاي عشـاير اسـکان   جامعه آماري مطالعه شامل
 ،و اطالعـات مـورد نيـاز، بـا اسـتفاده از دو شـيوه اسـنادي و پيمايشـي         آمار. بود ۱۳۹۲
در شيوه اسنادي، اطالعات مورد نياز از طريق مراجعه به اداره کل امـور   شد؛آوري  جمع

در شـيوه  و  ؛دسـت آمـد   هاي مرتبط با امـور عشـاير بـه   عشاير و ساير ادارات و سازمان
گيـري از جامعـه عشـايري و انجـام     ق نمونهپيمايشي، آمار و اطالعات مورد نياز از طري

از روش  ،هـا  بـه منظـور انتخـاب نمونـه    . دسـت آمـد   نامه بـه مصاحبه و تكميـل پرسشـ  
هـاي اسـکان   انتخاب کانون ،در مرحله اول. دشاستفاده اي مرحلهگيري تصادفي دو نمونه

اي هـ مورد مطالعه در کانون و در مرحله دوم، خانوارهاي نمونه صورت گرفتعشايري 
به منظور تعيين حجـم نمونـه    ،است که در اين روش شايان يادآوری. تعيين شد منتخب

  .شداستفاده ) ۶(از رابطه  ،مورد مطالعه
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     (۶) 

۲و  حجم جامعه، Nحجم نمونه،  n، باال در رابطه
S  واريانس است كه از رابطه

واريانس در مرحله اول  الزم به ذکر است که اين. محاسبه شد  

هاي اسکان عشاير بوده گيري، واريانس تعداد خانوارهاي عشاير ساکن در کل کانوننمونه

از  کدامگيري، واريانس تعداد دام خانوارهاي عشاير ساکن در هر و در مرحله دوم نمونه

که  شددر نظر گرفته ) =۱/۰B(درصد  ده )۳(همچنين، دامنه خطا. استهاي منتخب کانون

  .)Kalton, 1990( دست آمد به Dمقدار  بر اساس آن، با استفاده از رابطه 

کـانون   ۱۰۱در مجمـوع، از   ،گيـري يادشـده  با استفاده از روش نمونـه  ،ترتيب بدين
و در شـدند  طـور کـامالً تصـادفي انتخـاب      به کانون شانزدهاسکان عشاير استان فارس، 

طور کامالً تصـادفي   عشايري بهخانوار  ۱۷۵اي شامل ب، نمونههاي منتخدر کانون ،ادامه
 .صورت گرفـت تکميل پرسشنامه  ،هاخانواراز  کدامهر  ضمن مصاحبه باو شد انتخاب 

و  SPSSافزارهـاي   ور تجزيـه و تحليـل اطالعـات از نـرم    الزم به ذکر است که بـه منظـ  
STATA SE 11.2 استفاده شد.  

  نتايج و بحث

مورد مطالعه  ةنمون ةيافت عشاير اسکان اجتماعي خانوارهاي -قتصاديهاي ابرخي ويژگي
ميـانگين سـن   ، جـدول بر اساس اطالعات اين . آمده است ۱در جدول در استان فارس 

 آنهـا درصد  ٤٤ز نظر سطح سواد بوده و اسال  ٤٨خانوارهاي عشايري تقريباً  انسرپرست
نفر  ٣٨/٥وارهاي نمونه مورد مطالعه متوسط بعد خان. درصد بقيه باسوادند ٥٦سواد و بي

و ميانگين سابقه سال  ٥١/٣٢خانوارها  اين سابقه فعاليت دامداري در بينميانگين . است
فعاليـت کشـاورزي در بـين    بـدين ترتيـب،   . اسـت  سـال  ٣٩/١٤ آنهافعاليت کشاورزي 

مـاه،  شـش  سابقه اسکان خانوارها نيز حـداقل   .استآنهسابقه دامداري  کمتر از دامداران
عالوه بـر آن، خانوارهـاي عشـاير    . است سال ٥٧/١٣ ،طور متوسط سال و به ٢٧حداکثر 
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حـداقل، حـداکثر و   . نـد برخوردارسـابقه کـوچ در زمـان قبـل از اسـکان       ازيافته  اسکان
، بـوده سال  ٣٣/٣٣و  ٧٥ ،٥ترتيب،  به ،يافته عشاير اسکان یميانگين سابقه کوچ خانوارها

همچنين، بر پاية اطالعـات  . استرأس دام  ١١١ر داراي حدود هر خانوا ،طور متوسط به
خانوارهـاي عشـاير اسـکان يافتـه فاقـد زمـين       برخـي از   ،در زمينه کشاورزي ١جدول 

 ،طـور متوسـط   هکتار بوده و به ٢٦ حداکثر زمين کشاورزي خانوارها اند؛ کشاورزي بوده
  .هکتار زمين کشاورزي است ٥١/٢هر خانوار عشايري داراي 

  يافته در استان فارس اجتماعي خانوارهاي عشاير اسکان -هاي اقتصاديويژگي - ۱ول جد
  انحراف استاندارد  ميانگين  حداکثر  حداقل  متغيرها
  ۹۷/۱۳  ۸۷/۴۷ ۸۵  ۲۴  -  )سال(سن سرپرست خانوار 

  )درصد( وضعيت سواد سرپرست خانوار
  -  ۴۴     سوادبي

  -  ۵۶     باسواد
  ۰۶/۲  ۳۸/۵ ۱۰  ۲    )نفر(انوار بعد خ

  ۷۲/۱۵  ۵۱/۳۲ ۷۰  ۵   )سال( سابقه دامداري
  ۷۸/۸  ۳۹/۱۴ ۴۰  ۰    )سال(سابقه کشاورزي 
  ۷۷/۶  ۵۷/۱۳  ۲۷  ۵/۰    )سال(مدت اسکان 

  ۶۳/۷۵  ۰۲/۱۱۱ ۵۶۰  ۱۰    )رأس( تعداد دام
  ۱۳/۴  ۵۱/۲ ۲۶  ۰   )هکتار(کشت  سطح زير

  هاي تحقيق يافته: منبع

ـ  يافتـه  وارهاي عشاير اسکانبراي خان فقررخ شاخص نوضعيت  ،۲جدول در  ان ـاست
 ٤٩(خانوارهـا  نيمـی از  دود ـ، حـ اين جـدول اتـاس اطالعـر اسـب. ده استآمارس ـف

  .ندروميشمار  بهفقير غيردرصد بقيه  ٥١نزديک به  و ندا با فقر اقتصادي مواجه )دـدرص

  يافته استان فارس فقر در خانوارهاي عشاير اسکانرخ وضعيت شاخص ن - ۲جدول 

  درصد فراواني  تعداد خانوار وردم

  ۱۴/۴۹  ۸۶  خانوارهاي فقير

 ٨٦/٥٠  ۸۹  خانوارهاي غيرفقير

 ۱۰۰  ۱۷۵  جمع کل خانوارها

  هاي تحقيقيافته: منبع
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 ،٣جـدول  در بر اين اسـاس،  . استعمق فقر  دهندة نشان ص نسبت شکاف فقرشاخ
. اسـت شــده   س ارائهيافته استان فار شاخص براي خانوارهاي عشاير اسکانمقادير اين 
ري از ـعشاي درصد خانوارهاي فقير شصتبه اطالعات اين جدول، نزديک به با عنايت 

 نسـبت  ميـانگين . درصـد اسـت   هفتادبيش از  هابرند و عمق فقر آننج ميرد ـر شديـفق
 ،طـور متوسـط   ، بـه بـوده درصـد   ٤٦/٣١ يافتـه  شکاف فقـر خانوارهـاي عشـاير اسـکان    

درصـد خـط فقـر     ٤٦/٣١مسـاعدتي معـادل    به نوارهاي عشايري براي خروج از فقرخا
طح درآمـدي خانوارهـاي   سـ  ،در اين صـورت  د؛ وننياز دار) هزار ريال چهارصد(فعلي 

ة يارانبايد ترتيب، دين ب. خواهد بود هاهاي زندگي آنگوي هزينه پاسخ يافته عشاير اسکان
افزايش يابد تا بتواند اثربخشـي الزم  ) هزار ريال ٨٥٥(حدود دو برابر به  دولت پرداختی

   .را در زمينه خروج از فقر اقتصادي در پي داشته باشد

  فارس يافته استان خانوارهاي عشاير اسکاندر فقر  شکاف نسبت توزيع شاخص - ۳جدول 

  )درصد(دامنه نسبت شکاف فقر 
  خانوارهاي فقير عشاير اسکان يافته

  صد فراواني تجمعيدر  درصد فراواني  تعداد

 ٦٣/١١ ٦٣/١١ ١٠  ۹۰>نسبت شکاف فقر ≥۱۰۰

 ١٩/٤٤ ٥٦/٣٢ ٢٨  ۸۰> نسبت شکاف فقر ≥۹۰

 ٣٠/٥٩ ١٢/١٥ ١٣  ۷۰> نسبت شکاف فقر ≥۸۰

 ٩٥/٦٣ ٦٥/٤ ٤  ۶۰> نسبت شکاف فقر ≥۷۰

 ٦٠/٦٨ ٦٥/٤ ٤  ۵۰> نسبت شکاف فقر ≥۶۰

 ٠٩/٧٢ ٤٩/٣ ٣  ۴۰> نسبت شکاف فقر ≥۵۰

 ٤٠/٨١ ٣٠/٩ ٨  ۳۰> رنسبت شکاف فق ≥۴۰

 ٨٦/٩١ ٤٧/١٠ ٩  ۲۰> نسبت شکاف فقر ≥۳۰

  ٥١/٩٦ ٦٥/٤ ٤  ۱۰> نسبت شکاف فقر ≥۲۰

  ١٠٠ ٤٩/٣ ٣  ۰> نسبت شکاف فقر ≥۱۰

    ١٠٠ ٨٦  جمع کل

  ۴۶/۳۱  )درصد(ميانگين نسبت شکاف فقر 

  ۴۰/۰  )ميليون ريال(ميانگين سرانه شکاف فقر 

  هاي تحقيقيافته: منبع
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قابلـه بـا فقـر    اقـدام مسـتقيم در م   يک مساعدت نقدي دولت ،حاضر در حال ،هرچند
توان پايداري ايـن اقـدام   دولت، نمي هاما با توجه به تحميل هزينه ب ،اقتصادي خانوار است

، در راستاي تضمين پايداري اقـدامات مقابلـه بـا فقـر، شناسـايي      رو از اين. دکررا تضمين 
   .دارداهميت  بسيارمديريت اين عوامل  عوامل مؤثر بر فقر خانوارها و تالش در

ر ـر فقـــؤثر بـــوامل مـــوبيت در تعيــين عـــاطالعــات مربــوط بــه بــرآورد مــدل تــ
بـر اسـاس   . اسـت  آمـده  ٤در جـدول   يافتـه اسـتان فـارس    انوارهاي عشايري اسکانـخ

مربـع بعـد    ،ترتيـب  امل در نظر گرفته شده در مـدل، بـه  اطالعات اين جدول، از بين عو
ن سرپرست خانوار و مربع آن، ميزان تحصيالت سرپرست خانوار، تعـداد دام  خانوار، س

دار  تـأثير معنـي   بيشـترين  عوامـل داراي ) کشـت  سطح زيـر (و ميزان فعاليت کشاورزي 
ندي سطح تأثير متغيرهاي ببه رتبه همچنين، ستون آخر اين جدول. شدندآماري شناخته 

از  ، هـر کـدام  به ذکر اسـت کـه هرچنـد   الزم . اختصاص داردشده در اين مدل دارمعني
هـاي  برخـي ويژگـي  از  مـدت اسـکان  و  سـابقه کشـاورزي  ، سابقه دامـداري متغيرهاي 
نـد  برخورداريافتـه   جـه در بـين خانوارهـاي عشـاير اسـکان     اجتماعي قابل تو-اقتصادي

 ها در بين خانوارهاي عشـايري يژگي، اما بايد توجه داشت که تغييرات اين و)١جدول (
، متغيرهاي دليلهمين  فقر در اين خانوارها نداشته است و به بر تغييرات احتمالتأثيري 

بـه تشـريح    ،در ادامـه  رو، از ايـن . دنددار نشهاي يادشده در مدل معنيمربوط به ويژگي
   .شده است پرداختهشده در مدل دارمتغيرهاي معني

يشترين مقـدار اثـر   ، ميزان تحصيالت سرپرست خانوار داراي ب٤بر اساس نتايج جدول 
اين موضوع بيانگر آن است که با يـک واحـد افـزايش در ميـزان تحصـيالت      . نهايي است

يافتـه در اسـتان فـارس     فقير شدن خانوارهاي عشـاير اسـکان   سرپرست خانوارها، احتمال
پس از سـطح تحصـيالت، سـن سرپرسـت خـانوار      . دهدواحدي نشان مي ٨٧/١١کاهش 

يافتـه بـه خـود     حتمـال فقـر خانوارهـاي عشـاير اسـکان     را در اباالترين مقدار اثـر نهـايي   
منفـي و اثـر    ين متغير بر احتمـال فقـر خانوارهـا   ااثر  ،از سوي ديگر. اختصاص داده است

دهـد کـه در   ايـن موضـوع نشـان مـي    . استنهايي مربع آن بر احتمال فقر خانوارها مثبت 
 نوار، ابتدا احتمـال فقـر خـانوار   با افزايش سن سرپرست خا ،يافته خانوارهاي عشاير اسکان
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افزايش سن سرپرست خانوار احتمـال فقـر    ،اين روند با تغيير اما در ادامه، ؛يابدکاهش مي
با عنايت به ميزان اثر نهايي متغير سن نسـبت بـه ميـزان اثـر نهـايي      . خانوار را در پي دارد

يافتـه بـه    اير اسـکان سرپرستان خانوارهاي عشـ  ورودکه با رسد متغير مربع سن، به نظر مي
از کـار   ،ي ناشي از سـالمندي و بـه دنبـال آن   جسمانبه دليل ضعف و ناتواني  دوره پيري،

هـاي اجتمـاعي مناسـب در ايـن دوره     افتادگي و نيز به دليل عدم برخورداري از حمايـت 
  .دياب ها افزايش میاحتمال فقر آن ،)١٣٩٢اسدي و همکاران، (

  يافته استان فارس فقيرشدن خانوارهاي عشاير اسکان لعوامل مؤثر بر احتما - ٤جدول 
  رتبه تأثير  Zآماره   نهايي اثر  ضريب  متغير

  -  ٩٩/١∗∗  -  ١٧/١١٥  مقدار ثابت
  -  ٥٨/١  ٧١/٢١  ٧١/٢١ بعد خانوار

  ٤  -٦٥/١∗  - ٨٦/١  - ٨٦/١  مربع بعد خانوار
 ٢  -٨٠/١∗ - ٨٤/٤  - ٨٤/٤  سن

 ٦  ٨٨/١∗ ٠٥/٠  ٠٥/٠  مربع سن

  ١  -٩١/١∗∗  - ٨٧/١١  - ٨٧/١١ ميزان تحصيالت
  -  - ٠٨/٠  - ٠٦/٠  - ٠٦/٠  سابقه دامداري
  -  ٥١/٠  ٤٦/٠  ٤٦/٠  سابقه کشاورزي
  -  - ٢٦/١  - ١٧/١  - ١٧/١ مدت اسکان
  ٥  -٨٩/١∗∗  - ١٨/٠  - ١٨/٠  تعداد دام

  ٣  -٨٩/١∗∗  - ٦٣/٣  - ٦٣/٣  کشت سطح زير
  ١٧٥   تعداد مشاهدات

  -٤٠/٥٣٤   )Log likelihood(نمايي  نسبت درست

M
۲

R    ١٥/٠  
  درصد پنجداری در سطح  معنی ∗∗  داری در سطح ده درصد  معنی ∗

  تحقيق هاي يافته: منبع

پـرداختن   يافتـه  حتمـال فقـر خانوارهـاي عشـاير اسـکان     سومين عامل مؤثر بر کاهش ا
ين زراعـي  يـک واحـد افـزايش در زمـ     ،در اين راستا. خانوارها به فعاليت کشاورزي است

بـر ايـن   . دهـد را کـاهش مـي   هاواحد احتمال فقر آن ٦٣/٣افته ي خانوارهاي عشايري اسکان
تمرکـز بـر    ،اساس، با عنايت به تغيير شيوه دامداري از حالت کوچ بـه ثابـت و در نتيجـه   
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اليـت کشـاورزي در کنـار دامـداري     بـه فع  نپـرداخت  ،جغرافيـايي  ةفعاليت در يک محدود
  .ه باشدخانوارها را در پي داشتاين تواند کاهش احتمال فقر  مي

مربـع   يافته عشاير اسکان يکي ديگر از عوامل مؤثر بر کاهش احتمال فقر خانوارهاي
نشده و حاکي از عدم تأثير  دارتغير بعد خانوار در مدل معنيم ،هرچند. استبعد خانوار 

دارشدن مربع بعد خانوار و اما با توجه به معني ،خانوار بر احتمال فقر خانوارهاستبعد 
ـ    کرداستنباط  توان چنين ، میآن عالمت منفي تـدريج ايـن    هکه با افزايش بعـد خـانوار ب

حتمــال فقـر خانوارهــاي عشــاير  متغيـر از عــاملي خنثـي بــه عــاملي مـؤثر در کــاهش ا   
هاي دامـداري و کشـاورزي   انجام فعاليت ،طور معمول ؛ زيرا بهدشويافته تبديل مي اسکان

 مرکـز اسـت و بـا افـزايش بعـد خـانوار      در جامعه عشايري بر نيروي کار خـانوادگي مت 
هـاي   وي کـار خـانوادگي در انجـام فعاليـت    ، امکان استفاده خانوار از ايـن نيـر  عشايری

 ، بـر پايـة نتـايج   همچنـين . يابـد اقتصادي و بهبود وضعيت اقتصادي خانوار افزايش مـي 
بـا افـزايش بعـد خـانوار،      ،)Mukherjee and Benson, 2003(مطالعه موکرجي و بنسـون  

بعد خـانوار   ،بر اين اساس، در مجموع. يابدهاي زندگي به همان نسبت افزايش نميهزينه
   .درو مي شمار يافته به خانوارهاي عشاير اسکاندر فقر بروز احتمال در عامل کاهنده 

حتمـال فقـر خانوارهـاي عشـاير     در پايان، يکي ديگر از عوامـل مـؤثر بـر کـاهش ا    
در تعـداد دام   با افزايش يک واحد که دهدنتايج نشان مي .هاستيافته تعداد دام آن اسکان
  . شودواحد کاسته مي ١٨/٠به ميزان  هااز ميزان فقر آن ،خانوارهااين 

  هاگيري و پيشنهاد نتيجه

ـ  ةيافت نيمي از خانوارهاي عشاير اسکان تقريباًکه نتايج نشان داد  مـورد مطالعـه در    ةنمون
ـ  . ندا استان فارس با فقر اقتصادي مواجه  شصـت ه از بين اين خانوارهاي فقير، نزديـک ب

بر . درصد است هفتادبيش از  هابرند و عمق فقر آننج ميردرصد خانوارها از فقر شديد 
 ايـن  در اختيـار  وکـه منـابع دامـي و زراعـي موجـود       کـرد  توان استنباطمياين اساس، 

ـ  . دکنرا نمي هاتکافوي نياز آن) ١جدول ( خانوارها ايج مطالعـه، خانوارهـاي   بر اسـاس نت
هـزار ريـال    چهارصـد مساعدتي برابر با  ، بهطور متوسط به عشايري براي خروج از فقر،



   ١١٥  �٣ة ، شمار١٩روستا و توسعه، سال  ةفصلنام        ... يافته اسکان عشاير اقتصادی فقربررسي 

  

يافتـه از   خروج خانوارهاي عشـاير اسـکان  بدين ترتيب، براي . دننياز داربه ازاي هر نفر 
 .درصدي داشته باشد صدافزايشي تقريباً دولت پرداختی ارانه نقدي يبايد ، فقر اقتصادي

را در دستور کـار دارد، امـا   نقدي همچنان سياست يارانه  ، دولتدر حال حاضر ،هرچند
بـر ايـن اسـاس، بـه     . در تأمين اعتبار مورد نياز براي پرداخت آن، با مشکل مواجه است

ـ اضـافي  تحميل هزينـه  ه دليل بپيشنهاد افزايش يارانه نقدي،  که رسدنظر مي دولـت،   هب
، رو از اين. و مناسب براي مقابله با فقر در جامعه عشايري باشد پايدارسياستي  دتواننمي

در راستاي تضمين پايداري اقدامات مقابله با فقر، شناسايي عوامل مؤثر بر فقر خانوارها 
  . سزا برخوردار است هو تالش در مديريت اين عوامل از اهميت ب

اراي بيشـترين  ، ميزان تحصـيالت سرپرسـت خـانوار د   ة حاضربر اساس نتايج مطالع
. يافته در استان فـارس اسـت   فقير شدن خانوارهاي عشاير اسکان تأثير بر کاهش احتمال

بررسـي تـأثير    در خصوص ،)Awan et al., 2011( مطالعه آوان و همکاران ،در اين راستا
سـطح تحصـيالت داراي   کـه  نشـان داد   ،آموزش و سطح تحصيالت بر فقر در پاکستان

زش بر ايـن اسـاس، تمرکـز بـر آمـو     . ستقر در سطح خانوارهافي با شاخص فرابطه من
نخسـتين اولويـت در راسـتاي    در قالـب  توانـد  يافته مي بزرگساالن در بين عشاير اسکان

  .خانوارها مورد توجه قرار گيرداين کاهش فقر 
پس از سطح تحصيالت،  آن است که ة حاضرنکته حائز اهميت ديگر در نتايج مطالع

حتمـال فقـر خانوارهـاي عشـاير     باالترين مقدار اثر نهـايي را در ا  سن سرپرست خانوار
داد کـه در  نتـايج مطالعـه نشـان     ،در اين راستا. يافته به خود اختصاص داده است اسکان

بـدين   اسـت، شـکل   Uخـانوار بـه صـورت     رفاه، چرخة يافته خانوارهاي عشاير اسکان
امـا   ؛يابـد کاهش مي فقر خانوار با افزايش سن سرپرست خانوار، ابتدا احتمالترتيب که 
بـه دوره   آنهـا ورود و  خانوارهـا  انافزايش سـن سرپرسـت  با  ،اين روند با تغيير در ادامه،

چـامبورا   مطالعاتاين نتيجه در راستاي نتايج . يابدافزايش مياحتمال فقر خانوار  ،پيري
 صــاديو ســازمان همکــاري و توســعه اقت) Chambwera and Folmer, 2007(و فــولمر 

)OECD, 2011( ر يعشـا  يت از خانوارهـا يـ حما يکردهاين اساس، اتخاذ رويبر ا. است
  . مؤثر باشد هااز فقر آن يريتواند در جلوگيسرپرست سالمند م يدارا ةافتي اسکان
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، احتمـال فقـر   يت کشاورزيفعالش سطح يبا افزا که ج مطالعه نشان دادي، نتانهمچني
 نيـز از  خانوارهـا  ايـن  ش تعداد داميافزا با ؛ابديياهش مافته کي اسکان ريعشا يارهاخانو

بر کاهش احتمـال   يت کشاورزير فعاليأثن حال، تيدر ع. دشويم ستهکا هاآناحتمال فقر 
ـ بـا عنا . ش تعـداد دام آنهاسـت  ير افزايش از تأثيب افتهي ر اسکانيعشا يفقر خانوارها ت ي

ن يهکتـار زمـ   ٥/٢ ير متوسـط دارا طـو  افتـه بـه  ي ر اسکانيکه هر خانوار عشا نکته نيدب
 يت کشـاورز يـ ش فعاليافت که افزايتوان دري، ماسترأس دام سبک  ١١١و  يکشاورز

ر، ياسـکان عشـا   يهـا ر کـانون ن اسـاس، د يـ و بر ا است؛ش تعداد دام يافزا ازتر يمنطق
ه يخانوارهـا توصـ   يت اقتصـاد يبهبود وضع يدر راستا يت دامداريتمرکز صرف بر فعال

ـ فعال از جملـه ها تير فعالياپرداختن به سو د شوينم ـ فعال در قالـب  يت کشـاورز ي ت ي
  .داشته باشد يخانوارها را در پاين تواند کاهش احتمال فقر يم يدر کنار دامدارمکمل 

 يافتـه  هـای عشـاير اسـکان   بعـد خانوار ش يافزا ة حاضر،ج مطالعينتا بر پاية ،سرانجام
ن راسـتا، تـرن و   يـ در ا. دکنـ يمـ عمـل   انواراحتمال فقر خـ  ةعامل کاهند صورت يک به

نشـان دادنـد کـه انـدازه      ،تنـام يقر در کشـور و ف با بررسی ،)Tran et al., 2015(همکاران 
کنتـرل   يکردهـا ياتخـاذ رو  رو، از ايـن . اسـت  يرابطه منفـ  يخانوار با شاخص فقر دارا

ـ بلکه با عنا ؛دشويه نمير توصياسکان عشا يهات در کانونيجمع  يهـا اسـت يسبـه  ت ي
 يهـا مبنـ  استين سيژه بند ششم ايو به ،يمقام معظم رهبر ياز سو يت ابالغيجمع يکل

ت و پيشـگيري از  ياميد به زندگي، تأمين سالمت و تغذيه سالم جمع یبر تمرکز بر ارتقا
بـر توانمندسـازي    يها مبنـ استين سيز بند هشتم ايها و ن اجتماعي و بيماري هاي آسيب

كارآفريني متناسب با نيازهاي جامعه و استعدادها و عاليـق آنـان   جمعيت در سن كار و 
، يدفتـر مقـام معظـم رهبـر     يرسـان  گـاه اطـالع  يپا(مؤثر و مولّد  در جهت ايجاد اشتغال

کـاهش فقـر    يدر راسـتا  ،بعـد خـانوار  خصوص موجود در  ظرفيتاز توان يم، )١٣٩٤
  .سود جست افتهي ر اسکانيعشا يخانوارها

  ها يادداشت

1. Headcount ratio 
2. Foster, Greer and Thorbecke 
3. Bound on the Error 
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ششمين كنفرانس اقتصاد . »)جازموريان، شهرستان كهنوج -م هامونبو رزه، زيستد

  .يدانشگاه فردوس ،مشهد ،كشاورزي ايران

قابل دسترسی  .»تيجمع يکل يهااستيس«، )١٣٩٤( يدفتر مقام معظم رهبر يرسان گاه اطالعيپا
  .http://www.leader.ir :در

برآورد خط فقر در ايران طي «، )١٣٨٤(و باقري، فريده  ؛دري، خليليفرهاد؛ ح ،يکاش خداداد
 .١٦٣-١٣٧ ، صص١٧، شماره ٤سال  رفاه اجتماعي،. »١٣٦٣-١٣٧٩هاي  سال

رفاه  .»رانيآن در ا يريگ، روند و اندازهييفقر روستا«، )١٣٨٤(، محمدجواد يمازندران يزاهد
 .٣٢٦-٢٨٩، صص ١٧شماره ، ٤سال  ،ياجتماع

در برابر فقر در  يپذيرزان آسيبيم يبررس«، )١٣٨٨(ان، عبدالرسول و بخشوده، محمد يروانيش
 .٩٠-٦٧، صص ٣، شماره ٣، سال ياقتصاد کشاورز. »مناطق روستائي شهرستان فسا

 ييتاش به مخاطره در مناطق روسيفقر و گرا«، )١٣٨٩(، جواد يان، عبدالرسول و ترکمانيروانيش
 .١٠٥-٨٣، صص ٢، شماره ٤، سال ياقتصاد کشاورز. »استان فارس

ه بررسي فقر خانوارهاي عشايري در دور«، )١٣٩٣(شيروانيان، عبدالرسول و صوفي، مجيد 
، ١٧، سال روستا و توسعه .»كننده آن در استان فارس خشكسالي و شناسايي عوامل تعيين

  .١١٠-٩٣، صص ٤شماره 
بر رفاه و  يه اجتماعينقش سرما يبررس«، )١٣٩٠(ن ي، بهاءالديل و نجفان، عبدالرسويروانيش

اقتصاد  .»)درودزن يکشو زه ياريشبکه آب ةمحدود: يمطالعه مورد( ييکاهش فقر روستا
  .٥٣-٢٥، ٣، شماره ٥، سال يکشاورز

ه فيطا يمطالعه مورد(ران يدر ا يات اجتماعير و توسعه حياسکان عشا«، )١٣٨٦(، محمد يعبدالله
 .٥٣- ١٩ ، صص٤، شماره ٣٢، سال ينامه علوم اجتماع. »)المينظر در استان ا يعل يورد
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ج ينتا: ١٣٨٧ -ر کوچندهيعشا ياقتصاد - ياجتماع يسرشمار، )١٣٨٨(ران يمرکز آمار ا
  .ياست جمهورير يو نظارت راهبرد يزير معاونت برنامه: تهران. يليتفص

سنجش نگرش «، )۱۳۸۸(له يدادورخاني، فض و ؛حاجيلويي، مسعود؛ رضايي، پژمان مهدوي
، روستا و توسعه. »يافته نسبت به اسکان در استان چهارمحال و بختياري عشاير اسکان

  . ۱۶۳-۱۳۷، صص۳، شماره ۱۲سال 
برآمده  يروستاها«، )١٣٨٦(معصوم؛ مجتبي  و قديري ؛، مسعود؛ رضايي، پژمانييلويحاج يمهدو

  .٦٢-٤١ ، صص١، شماره ١٠سال  روستا و توسعه، .»آن يهار و چالشياز اسکان عشا

استان  يمطالعه مورد: نامطلوب از مراتع يبردار له بهرهئر و مسيعشا«، )١٣٨٢(، بهاءالدين ينجف
سازمان امور  ،تهران ،ريعشا يتوسعه زندگ ينار استراتژيمجموعه مقاالت سم. »فارس
 .رانيا يريعشا
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