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ABSTRACT 

 

Nomadic settlement is one of the policies that dates back to the years before the revolution and 

its implementation has always faced -challenges. Although nomadic settlement can make these 

households better able to benefit from some services, since the main occupation of them, is animal 

husbandry, how the livelihood of these households will be affected by this decision has always 

been questionable. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of housing on 

livelihood resilience of nomadic families. For this purpose, the required information was prepared 

by completing 287 questionnaires in Fasa city and their livelihood resilience was calculated. Then, 

the effect of housing on household resilience index was investigated using endogenous switching 

regression method. The results show that the settlement of nomadic households will reduce their 

livelihood resilience by 13.75%. Consequently, it is suggested that in case of encouraging and 

supporting nomadic settlement, paying attention to creating a sustainable livelihood for these 

households should be given priority. It is also suggested that the interests of nomadic households be 

supported by the sustainable development of nomadic areas and by using policies such as 

diversification of the subsistence model. 

 

Keywords: Livelihood resilience, Nomadic settlement, Endogenous switching regression, 

livelihood pattern. 

 

Extended abstract 

Introduction 

 Prior to the nomadics settlement plan, Iranian nomads lived in the form of nomads or tents, and 

each year they moved between summer and winter at certain times. Nomadic society with its 

economic activities and social and cultural characteristics as well as its own way of living, is a part 

of the population that engages in livestock in the traditional way and economically, the income of 

nomads is dependent on livestock and animal husbandry (Salem, 2008). 

Nomadic life, like human life, has always changed. An examination of nomadic life shows that 

nomadic communities have gradually abandoned the nomadic process and moved towards 

settlement. Nomadic settlement is a process during which the livelihood of a nomadic community 

has changed so that it causes fundamental changes in the cultural, social, economic and biological 

foundations of nomadic life (Riahi et al. 3102). How nomadic families live can affect their 

physical, natural, financial capital and overall livelihood assets. It seems necessary to measure the 

resilience of the nomadic community in the context of their own livelihood and the impact of 

housing or nomadic status on the resilience of this community. Therefore, the purpose of this study 

is to investigate the relationship between the phenomenon of nomadic settlement and the 

subsistence level of nomadic families in Fasa. 
 

Methods 
Measuring livelihood resilience is a difficult task and requires practical methods to measure it 

(Speranza, et al., 2014). To calculate livelihood resilience, five different capitals have been 

considered by various authors: physical capital, financial and economic capital, human capital, 

social capital and natural capital (Quandt, 2018). In this study, in order to investigate the effect of 

nomadic settlement on the livelihood resilience index, first the subsistence resilience index was 

https://ijaedr.ut.ac.ir/issue_11148_11522.html
https://ijaedr.ut.ac.ir/article_85184.html
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calculated. The indicators used to determine livelihood resilience were determined based on a 

review of studies on household capital assets. The information required to measure the livelihood 

resilience of the sample population has been collected with the help of a questionnaire in the form 

of quantitative and qualitative information about livelihood capital. The questionnaire was designed 

by considering the sub-indicators defined in the subsistence resilience index and adaptation to the 

nomadic community through interviews with experts and thinkers in the field of nomads. 

In the next step, endogenous switching regression (ESR) method was used to investigate the 

effect of nomadic settlement on economic resilience index. This model has a two-stage algorithm 

that solves the problem of invisible heterogeneity and self-selective phenomenon in the application 

of cross-sectional data. In the first step, first the selection equation, which here is the household's 

decision to settle, is modeled, and then in the second step, the treatment equation, which in this 

study is the effects of social and environmental variables on the economic resilience index, is 

estimated. Also, with the calculations made, the analysis of alternative reality is done (Danso-

Abbeam & Baiygunhi, 2018). 

 

Results 
In this study, first, the livelihood resilience index of nomadic families in Fasa city was 

calculated and then it was estimated how it was affected by the settlement. Based on the results, the 

average livelihood resilience in the study area was calculated to be 0.398. The results show that the 

variables of number of livestock, status of pasture use, number of households, main occupation of 

livestock have a negative and significant effect on the settlement of nomadic families. 

The results show that among the resettled households, the most important factors affecting 

livelihood resilience are the age and level of education of the head of the household, membership in 

nomadic cooperatives and access to drought news, all of which have had a positive and significant 

effect. Also, among nomadic families, in addition to the level of education of the head of the 

household, membership in cooperatives, non-livestock income, having a bank deposit account have 

had a positive and significant effect on livelihood resilience. 

One of the problems in using cross-sectional data is the invisible heterogeneity effect in 

examining the effect of a choice (settlement) in the study population, which can lead to distortion 

of the results. In this case, the best solution is to use endogenous switching regression model. 

According to the housing results, the resettled households have reduced their resilience index by 

11.6 percent, and if nomadic households decide to resettle, their subsistence resilience will decrease 

by 13.7 percent. Therefore, in general, the settlement of nomadic families not only does not 

improve the living conditions but also reduces it. 

 

Discussion 
The nomadic settlement plan is one of the policies that dates back to before the Islamic 

Revolution. At the same time, the settlement of these families affects all aspects of their lives and, 

most importantly, the economic dimension. This issue has caused the consequences of the 

settlement of nomadic families on the living standards of these families to be questioned and 

questioned. Therefore, the present study aimed to investigate the effect of nomadic settlement on 

livelihood resilience index in Fasa city. The results of this study show that the rate of livelihood 

resilience of the studied households decreases by an average of approximately 12% as a result of 

housing and compared to being nomadic. In this regard, suggestions can be made for two scenarios 

of housing and nomadic nature of these families. The first scenario is that households and the 

government tend to choose housing. In these circumstances, it is suggested that the government 

identify the problems of the inhabited areas and communicate effectively and continuously with 

households towards the sustainable development of these areas. Also, by providing appropriate 

facilities to these families, it will help to create sustainable living conditions in these areas. In the 

second scenario, the nomadic nature of these households is supported. In these conditions, the 

improvement of the livelihood index of these families can be achieved by developing the nomadic 

areas in the province and diversifying the livelihood of these families. 
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 آوری معیشتی خانوارهای عشایری شهرستان فسابررسی اثر اسکان بر تاب
 

 2، زینب شکوهی*1فاطمه نصرنیا 

 اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران گروه، استادیاران 2، 1

(7/11/1011 تاریخ تصویب: -6/6/1011)تاریخ دریافت:   

 

 چکیده

 
-های قبل از انقالب باز میهایی است که شروع آن به سالیاستاسکان عشایر از جمله س

تواند رو بوده است. هرچند اسکان عشایر میهایی روبهگردد و اجرای آن همواره با حساسیت
مندی بهتر این خانوارها از برخی از خدمات گردد، اما از آنجایی که شغل اصلی موجب بهره

ذیری معیشت این خانوارها از این تصمیم همواره این گروه دامداری است چگونگی تأثیرپ
آوری مورد تردید بوده است. بنابراین، هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر اسکان بر تاب

معیشتی خانوارهای عشایری در نظر گرفته شد. برای این منظور اطالعات مورد نیاز با تکمیل 
عیشتی آنان محاسبه گردید. سپس با آوری مپرسشنامه در شهرستان فسا تهیه و میزان تاب 287

آوری خانوارها بررسی استفاده از روش رگرسیون سویچینگ درونزا اثر اسکان بر شاخص تاب
 آوریتابرو موجب کاهش دهد که اسکان خانوارهای کوچشد. نتایج حاصله نشان می

در صورت گردد که درصد خواهد شد. بنابراین، پیشنهاد می 77/11معیشتی آنان به میزان 
تشویق و حمایت از اسکان عشایر، توجه به ایجاد یک معیشت پایدار برای این خانوارها در 

شود که با توسعه پایدار مناطق عشایری و با استفاده از اولویت قرار گیرد. همچنین، پیشنهاد می
 هایی همچون تنوع بخشی به الگوی معیشتی از منافع عشایر حمایت گردد. سیاست

 

 ی، الگوآوری معیشتی، اسکان عشایر، رگرسیون سویچینگ درونزاتابکلیدی:  ایهژهوا

 یشتیمع

 

 مقدمه

عشاير ايران تا قبل از طرح اسکان عشاير به شیوه 

کوچ نشینی يا چادر نشینی زندگی می کردند و هر ساله 

در دوره زمانی خاصی بین يیالق و قشالق در حال تردد 

عشايري به شکل جامعه  اند. در کشور ما، جامعهبوده

شهري و روستايی مطرح است که  سوم در کنار جامعه 

نگی خود به ههاي خاص معیشتی و فربه دلیل ويژگی

 ;Popzan & Heydari) کنندرو زندگی میشکل کوچ

رو به جوامعی گفته می شود که عشاير کوچ(. .(2014

اي، اتکاي هاي ساخت اجتماعی قبیلهداراي ويژگی

  دامداري و شیوه زندگی مبتنی بر کوچ باشندمعاش به 

(Statistical Center of Iran, 2008 معیشت عشاير .)

هايی است که در مراتع طبیعی می رو متکی بر دامکوچ

اي به نقطه عشاير از نقطه ،با تغییر فصل ،چرند، از اين رو

ديگر کوچ کرده که فاصله آن از چند کیلومتر تا بیش از 

 ,Statistical Center of Iranتر متغیر است )پانصد کیلوم

هاي اقتصادي و (.  جامعة عشاير، با فعالیت2008

هاي اجتماعی و فرهنگی و نیز شیوة سکونت ويژگی

خاص خود، بخشی از جمعیت است که بر اساس 

معیشت شبانی)دامپروري( به شیوة سنتی به دامداري 

به دام و  پردازند و از نظر اقتصادي، در آمد عشايرمی

(. جامعه عشايري Salem, 2008) دامداري وابسته است



 1041، 5 ، شماره35-2دوره  مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران           557

شان در تامین مواد چندين برابر نسبت جمعیتی

هاي دامی فرآورده ديگرويژه گوشت قرمز و هپروتئینی ب

 (.Hayati, 2001کشور نقش دارند )

زندگی عشاير همچون زندگی بشر همواره دچار  

کاهش منابع تغییر بوده است. رشد جمعیت عشاير و 

ها به اراضی خدادادي به ويژه تبديل مراتع و چراگاه

زراعی و مسکونی و نیز تخريب مراتع به عنوان منبع 

ها، اصلی تامین علوفه مورد نیاز دام، از بین رفتن ايل راه

صرفه نداشتن دامداري سنتی، آسیب پذيري زندگی 

عشايري در مقابل حوادث طبیعی و فروپاشی نظام ايل 

ی موجب شده است تا زندگی عشايري با مخاطرات همگ

 (. Rezvani & Drikund; 2007رو شود )فراوانی روبه

هاي ايلی در ده هاي اخیر، فروپاشی ساختار و نظام

تخريب و کاهش روزافزون مراتع در سطح کشور، عدم 

برخورداري جامعه عشايري از آموزش و پرورش مناسب، 

انی، تجاوز جامعه نبودن امکانات بهداشتی و درم

ها و مسیرهاي کوچ شهرنشین و روستا نشین به ايل راه

ي زندگی کوچ نشینی سنتی عشاير، آسیب پذيري شیوه

در مقابل حوادث و بالياي طبیعی همچون سیل و 

خشکسالی، مقرون به صرفه نبودن شیوه دامداري به 

روش سنتی و مبتنی بر کوچ، عدم عالقه جوانان عشاير 

زندگی کوچ نشینی مهمترين عواملی است که به ادامه 

جامعه عشايري کشور را در دو راهی کوچ يا اسکان قرار 

(. بررسی روند Shaterian et al., 2011داده است ) 

دهد، جوامع عشايري به تدريج زندگی عشاير نشان می

روند کوچ نشینی را کنار گذاشته و به سمت اسکان سوق 

 اند. داده شده

ر فرآيندي است که طی آن شیوه اسکان عشاي

طوري که رو تغییر و تحول يافته بهمعیشت جامعه کوچ

موجب تغییرات اساسی در مبانی فرهنگی، اجتماعی، 

 Riahi etگردد )اقتصادي و زيستی زندگی عشاير می

al.,2013هاي مختلف تاريخی، (. جامعه عشايري در دوره

بوده است هاي مختلفی ها و برنامهمتاثر از سیاست

(Yeylagh Choghakhor & Mahmoudi, 2012 برنامه .)

اسکان عشاير به عنوان يکی از راهبردهاي توسعه جامعه 

عشايري با هدف محرومیت زدايی و خدمات رسانی بهتر 

هاي مختلف قرار داشته است ) در دستور کار دولت

Abdullahzadeh et al., 2017 در اين میان عوامل .)

ويژه وضعیت زندگی عشاير به و خارجی بهمتعدد داخلی 

فرهنگی  –لحاظ معیشتی و ابعاد متفاوت اجتماعی 

رو کشور موجب اسکان و حاکم بر زندگی جامعه کوچ

يکجا نشین شدن خودجوش عشاير را فراهم کرده است 

(Shakuri & Rezaei, 2010 در ايران نیز راهبرد اسکان .)

شايري اجرا هاي گذشته در مناطق ععشاير طی سال

شده است که ارزيابی آثار و پیامدهاي آن بر جامعه 

(. Drikund, 2007عشايري اهمیت بسیار زيادي دارد )

هاي اسکان حاکی از آن است که بررسی تجارب پروژه

رغم برخورداري از امکانات و تسهیالت و بهبود علی

نسبی وضعیت عشاير اسکان يافته، برخی پیامدهاي 

 ,.Riahi et alنیز بروز نموده است ) منفی قابل تامل

(. از سوي ديگر، بررسی هاي انجام شده حاکی از 2013

آن است که جامعه عشايري خدماتی متناسب با نقش 

 ,Najafiخود دريافت نکرده و معیشت آنها ناپايدار است )

2004; ghareghani, 2015 نتايج مطالعاتی که به .)

اند حاکی از ختهبررسی پیامدهاي اسکان عشاير پردا

هاي توسعه پیامدهاي نامطلوب اسکان در برخی کانون

-Shateri & Hajipour, 2011; Tavakoli & Ziaاست )

Tavana  از آنجايی که چگونگی وضعیت اسکان .)

هاي فیزيکی، تواند بر سرمايهخانوارهاي عشاير می

هاي معیشتی آنان اثر گذار طبیعی، مالی و در کل دارايی

شود اين است که آيا پرسش اساسی که مطرح میباشد، 

رو بودن به اسکان تغییر وضعیت اين خانوارها از کوچ

آوري معیشتی آنان اثرگذار باشد؟ و تواند بر تابيافته می

اگر اثرگذار است شدت و جهت اثرگذاري چگونه خواهد 

 بود؟

است که در هايی آوري معیشت از جمله موضوعتاب

ب آوري جامعه مورد توجه قرار گرفته مطالعات حوزه تا

از  یکي یشتیمع يآورتاب(. Ziaei et al., 2017) است

است و منعکس کننده  داريپا شتیمع یاصل يهاولفهم

 يیها و تواناو شوک یخارج يمقابله با فشارها يیتوانا

در  شتیباشد. معیم شتیمع یاصل تیبازگشت به وضع

ها و یمواجهه با آشفتگآور است که بتواند در تاب یصورت

بهبود  ايخود را حفظ کند  يدیکل يها، کارکردهاتنش

 نکند دایو رفاه کاهش پ دیکه تول يدهد، به طور

(Speranza, et al., 2014 .)  در صورتی که معیشت

آوري خود را بهبود آور باشد يا بتواند ظرفیت تابتاب
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خواهد  ها خود را بازسازي و احیامقابله با تنش دهد، در

ها تسلیم خواهد اين صورت، در مقابل تنش کرد؛ در غیر

شد و به سمت قلمروهاي جاذبه نامطلوب )کیفیت 

هاي معیشت زندگی پايین( يا تغییر رژيم )سیستم

به (. Ziaei et al., 2017) ( پیش خواهد رفتجايگزين

ظرفیت »عبارت است از  یآوري معیشتتاب یعبارت

هـا و ن از فشـار تـنشهـا بـراي کاسـتمعیشـت

هــا و ــیهــا، در عــین حفــظ ويژگآشــفتگی

کارکردهــاي ضــروري معیشــت يــا بهبــود آنها 

(Speranza, et al., 2014 .)شتیمع کرديدر واقع رو 

 یپول ریعوامل مهم غ یکند که برخیم دیتاک داريپا

 رگذاریتاث یشتیمع يآورتاب يوجود دارند که بر رو

(. يکی از عواملی که روي Quandt, 2018تند )تهس

توان موثر باشد مساله آوري معیشتی عشاير میتاب

 اسکان عشاير است. 

با توجه به سرشماري عشاير مرکز آمار ايران در سال 

درصد از جمعیت کل کشور  1,0، جامعه عشايري 1538

(. Statistical Center of Iran, 2018دهند )را تشکیل می

ستان بهم پیوسته فارس، چهارمحال و بختاري و سه ا

درصد از عشاير ايران  53کهگیلويه و بويراحمد بیش از 

استان  (.Riahi et al., 2013اند )را در خود جاي داده

فارس به دلیل تنوع اقلیمی و پوشش گیاهی، يك نقطه 

 & Mirzaei) شودمهم عشايري در کشور محسوب می

and Zibaei, 2013 )از جمله  يیآب و هوا راتییتغ و

 یکشور را با مشکل فروپاش يريجوامع عشا ،یخشکسال

 ,Rashed Nasab & Ahmadvand) مواجه ساخته است

ايل بزرگ  5جامعه عشاير استان  فارس شامل  (.2017

 8قشقايی، خمسه و لر)ممسنی و بوير احمد علیا( و 

درصد از  3/5باشد. اين جامعه طايفه مستقل  می

خود اختصاص داده است، که از اين استان را بهجمعیت 

هاي گذشته اسکان جمعیت حدود نیمی از آنها در سال

 Fars Province Nomadic Affairsاند )يافته

Organization, 2020تواند (. مساله اسکان عشاير می

ماهیت زندگی اين جامعه را به طور کلی دگرگون سازد، 

آوري عشاير ییر میزان تاباز اين رو، اين پديده موجب تغ

 يريجامعه عشا يآورتاب زانیسنجش منیز خواهد شد. 

وضعیت  ریخاص خودشان و تاث شتیدر چارچوب مع

آوري اين جامعه رو بودن در میزان تاباسکان و يا کوچ

رو، هدف از مطالعه حاضر از اين رسد.یبه نظر م يضرور

آوري ببررسی ارتباط پديده اسکان عشاير با  سطح تا

 باشد. معیشتی خانوارهاي عشاير در شهرستان فسا می

 

 روش تحقیق

باشد و آوري معیشت کار دشواري میسنجش تاب

براي اين سنجش روش هاي عملی نیاز است 

(Speranza, et al., 2014زيرا بايد ابزار اندازه ،) گیري و

هاي ها براي تجزيه و تحلیل شاخصمبناي داده

ردد. اما، عمدتاً و در اکثريت آوري مشخص گتاب

شود آوري معیشت میمطالعات وقتی صحبت از تاب

ها و وضعیت معیشت تمرکز بر روي دو موضوع دارايی

گیري هر الگوي (. در شکلQuandt, 2018باشد )می

ها و منابع معیشت، شیوه ترکیب انواع مختلف سرمايه

راي (. بAazami et al., 2018معیشتی بسیار مهم است )

معیشت پنج سرمايه مختلف توسط نويسندگان متعدد 

در نظر گرفته شده است: سرمايه فیزيکی، سرمايه مالی و 

اقتصادي، سرمايه انسانی، سرمايه اجتماعی و سرمايه 

(. در اين مطالعه، به منظور Quandt, 2018طبیعی  )

آوري اقتصادي، بررسی اثر اسکان عشاير بر شاخص تاب

آوري معیشتی محاسبه شد. ابتدا شاخص تاب

آوري براي تعیین تابهاي مورد استفاده شاخص

معیشتی بر اساس مروري بر مطالعات صورت گرفته در 

 ,Tacoliاي خانوار تعیین شد )هاي سرمايهزمینه دارايی

1999; Campbell et al., 2001; Adato and Meizen-

Dick, 2002; Erenstein et al., 2010ايت بر (. اما در نه

اساس مصاحبه عمیق میدانی صورت گرفته، اين 

 ها تعديل و نهايی شدند.شاخص

هاي خانوار بر اساس پنج در اين روش نخست دارايی

 اطالعات( مشخص شد. 1سرمايه درج شده در شکل )

جامعه نمونه  یشتیمع يآورجهت سنجش تاب ازیمورد ن

 در یفیو ک یبا کمك پرسشنامه در قالب اطالعات کم

 ،یانسان هيشامل سرما یشتیمع يهاهيخصوص سرما

 ی. طراحي شدگردآور یو اجتماع یمال ،یکيزیف ،یعیطب

 فيتعر يهاشاخص ريپرسشنامه با مد نظر قراردادن ز

و انطباق با جامعه ی شتیمع يآورتاب خصشده در شا
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نظران مصاحبه با کارشناسان و صاحب قياز طر يريعشا

هاي ( سرمايه2شکل ) انجام شد. ريدر حوزه عشا

هاي تعريف شده جهت محاسبه معیشتی و زير شاخص

 دهد.آوري معیشتی جامعه عشايري را نشان میتاب

 

 (Quandt, 2018)آوري معیشتی جامعه عشايري هاي تعريف شده جهت محاسبه تابسرمايه هاي معیشتی و زير شاخص -1شکل 

 

 آوريمحاسبه شاخص تاب

آوري، در مرحله اول اخص تاببه منظور محاسبه ش

هاي موجود، از ها از پرسشنامهو پس از استخراج داده

هاي گردآوري شده اغلب به صورت آنجايی که داده

هاي بله/خیر و يا کیفی و توصیفی بودند، براي از پاسخ

ها، از بین بردن اثر بعد و انحراف هر يك از شاخص

ها استفاده ه( براي بی بعد کردن داد2( و )1معادله )

 ,.Ashok and Sasikala, 2012; Pendey et al. )1شد

2016&2017; Shukla et al., 2016; Sekhri et al., 

2020; Omerkhil et al., 2020:) 

 (1) 

minmax

max

SS

SS
Index i

sd





                                        

(2                                                 )                

minmax

min

SS

SS
Index i

sd





                               
                 

                                                                                  
در مطالعات مختلف از جمله  ،شاخص یروش استاندارد ساز نیا .0

 شودیاستفاده م یریپذ بیو شاخص آس یبه زندگ دیمحاسبه شاخص ام

ها بر اساس رابطه انتظاري بین آنها در واقع، شاخص

آوري معیشتی بی بعد شدند، به صورتی و شاخص تاب

هايی که افزايش )شاخصهاي بیشتر بهتر براي شاخص

( و 1از رابطه )ست( آنها با افزايش تاب آوري همراه ا

هايی که افزايش )شاخصهاي کمتر بهتر براي شاخص

( 2از رابطه )آنها با کاهش تاب آوري همراه است( 

مقدار واقعی هر يك از  iSاستفاده شد. در اين معادالت 

و  نهیشیب به ترتیب مقادير minSو  maxSها، زيرشاخص

هاي مشاهده شده در هر يك از زيرشاخص نهیکم

 هاي گردآوري جمع آوري شده است.مجموعه داده

 از استانداردسازي يا بی بعد پسدر مرحله بعد، 

آوري مقادير هر يك از اجزاء تاب،  هاشاخص سازي

و با  به صورت زيرهاي پنجگانه شامل هر يك از  سرمايه

 :محاسبه شد (5استفاده از معادله )

(5) 

n

Index

M

n

i

isd

d


 1

)(
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هاي ايجاد کننده سرمايهجزء   3يکی از  dMکه 

isdIndex مورد مطالعه است و امعه ج آوري تاب )(
 

تعداد جزء  nاست و  i جزء فرعی دهش ارزش استاندارد

 باشد.اصلی می ءعی موجود در هر يك از اجزافر

از اينکه ارزش هر يك از اجزاء اصلی براي  پس

( محاسبه شد، 5با استفاده از رابطه ) منطقه مورد مطالعه

با استفاده از  طقهدر سطح من معیشیآوري تابشاخص 

 دست آمد:هرابطه زير ب

(0) 








n

i

M

i

dM

d

i

ii

W

MW

LRI

1

8

1

                              
          

معیشتی براي   آوريتابشاخص dLRIکه در آن 

باشد. جزء اصلی می 3است که میانگین وزنی dمنطقه 

iMWوزن هر جزء اصلی
برابر است با تعداد جزء فرعی ،  

شود که در داخل آن جزء اصلی قرار دارد )باز تاکید می

مقدار  که وزن هر جزء فرعی يکسان در نظر گرفته شد(.

dLRI  1 ( تاآوريتاب)کمترين  4 بینمحاسباتی 

 در نوسان است. ( آوريتاب)بیشترين 

سپس،  به منظور بررسی اثر اسکان عشاير بر 

آوري اقتصادي از روش رگرسیون سويچینگ شاخص تاب

د. اين مدل داراي يك ( استفاده ش1ESRدرونزا )

ناهمگنی غیرقابل اي است که مشکل الگوريتم دو مرحله

هاي در کاربرد داده 2انتخابی -مشاهده و پديده خود

در گام اول ابتدا  مقطع عرضی را مرتفع نموده است.

که در اينجا تصمیم خانوار به اسکان  5معادله انتخاب

شود و سپس در گام دوم معادله است مدلسازي می

که در اين مطالعه اثرات متغیرهاي اجتماعی و  0رفتاري

آوري معیشتی است برآورد شده محیطی بر شاخص تاب

است. همچنین، با محاسبات انجام شده، تجزيه و تحلیل 

                                                                                  
1. Endogenous Switching Regression 
2. Self - selection 
3. Selection equation 
4. Treatment equations 

Abbeam -Danso) کار گرفته شدبه 3جايگزين واقعیت

& Baiygunhi, 2018 .) 

شود خانوارهاي عشاير در مرحله اول فرض می

م به اسکان يا اسکان نگرفتن را بر اساس نتايج تصمی

گیرند. به اين ترتیب که اگر اثر اسکان بر انتظاري آن می

وضیعت معیشتی اين خانوارها بهتر از اسکان نگرفتن 

نمايند. بر اين اساس، باشد، اقدام به ساکن شدن می

 براي معادله انتخاب از رابطه زير استفاده شد:

 

  

 
از اسکان  iنتايج مورد انتظار خانوار  که در آن 

(HA( و عدم اسکان )HN .است )  بیانگر تصمیم

 خانوار به اسکان و يا عدم اسکان است که برخالف 

قابل مشاهده است. اگر خانوار اقدام به اسکان کرده باشد 

 ر خواهد بود. صورت عدد صفعدد يك و در غیر اين

تواند بر اسکان خانوار متغیرهاي توضیحی است که می

برداري از پارمترها است که بايد  عشاير اثرگذار باشد. 

جمله خطاي تصادفی با میانگین  تخمین زده شود و 

 است.  صفر و واريانس 

آوري بر شاخص تاب در مرحله دوم، عوامل مؤثر

رو در در دو گروه خانوارهاي اسکان يافته و کوچ معیشتی

هاي رفتاري گفته هايی که به آن معادلهقالب معادله

 شود به ترتیب زير برآورد شد:می

 

 
 

آوري مقدار شاخص تاب و  که در آن 

دن رو بودر دو نظام  مختلف اسکان و کوچ معیشتی

متغیرهاي توضیحی اثر گذار بر  و  است. 

آوري اقتصادي خانوارهاي عشاير است که شاخص تاب

 و  البته در هر دو نظام  يکی است. 

پارامترهاي تخمینی در دو حالت مشخص شده  است و 

                                                                                  
5. Counterfactual analysis 

(3) 

(7) 
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تصادفی به ترتیب با  جمالت خطاي و  

 است.  و  واريانس 

از روش  ESRدر نهايت، به منظور تخمین مدل 

حداکثر درستنمايی با اطالعات کامل بهره گرفته شد 

(Lokshin & Sajaia, 2004 اين براوردگر به طور .)

همزمان اقدام به تخمین پارامترهاي معادله انتخاب و 

کند که منتج به خطاي استاندارد کلی  میتیمار به ش

سازگار شود. البته، همان گونه که در باال نیز به آن اشاره 

توان در تجزيه و تحلیل جايگزين را می ESRشد، مدل 

واقعیت نیز به کار برد و با استفاده از آن اثر متوسط 

( و گروهی که 1TTاسکان بر گروهی که ساکن شدند )

 Heckman etرا محاسبه نمود ) (2TUرو هستند )کوچ

al., 2001 به اين ترتیب که ارزش انتظاري شاخص .)

رو براي خانوارهاي اسکان يافته و کوچ معیشتیآوري تاب

هاي واقعی و جايگزين واقعیت محاسبه در وضعیت

شود. روابط زير انتظارات واقعی مشاهده شده در می

 دهد.نمونه را نشان می

 

 
ات جايگزين واقعیت و يا به عبارت همچنین، انتظار

ديگر مشاهده نشده در نمونه به ترتیب زير محاسبه 

 گردد:می

 

 
با محاسبه مقادير مذکور میانگین اثر تیمار بر 

 a( از تفاوت روابط ATTاند )خانوارهايی که اسکان يافته

  گردد:به شکل زير حاصل می Cو 

 
نوارهاي به طور مشابه اثر متوسط رفتاري بر خا

 دست آورده شد.به dو  bرو نیز از تفاضل روابط کوچ

 

 

                                                                                  
1. The effect of the treatment to adapt on the treated 
(TT) 
2. The effect of the treatment on the untreated (TU) 

اثر کل به ترتیب زير  و  با محاسبه مقادير 

 شود:محاسبه می

 

 

 

الزم به توضیح است که در برآورد معادله انتخاب 

( شامل تعداد اعضاي خانوار، زا )متغیرهاي برون

دسترسی به مرتع )داشتن پروانه چرا برابر يك و  وضعیت

صورت صفر(، تعداد دام، نسبت مردان بالغ در غیر اين

سال به کل تعداد خانوار(،  73تا  13)نسبت تعداد مردان 

سطح تحصیالت سرپرست خانوار، وضعیت ايل راه 

صورت صفر(، عشايري )مناسب برابر يك و در غیر اين

برابر يك و خیر برابر صفر(، شغل اصلی دامداري )بله 

( و 4وضعیت مالکیت زمین کشاورزي )بله=يك و خیر=

شامل سن  سن سرپرست خانوار و در معادله تیمار 

سرپرست خانوار، نسبت مردان بالغ، میزان درآمد غیر 

دامداري، میزان درآمد دامداري، داشتن حساب سپرده 

اعضاي خانواده )بله  (، بیمه بودن4و خیر= 1بانکی )بله=

و  1(، دسترسی به اخبار خشکسالی )بله =4و خیر= 1=

هاي تعاونی عشايري (، عضويت داشتن در شرکت4خیر=

 ( و دسترسی به وام در نظر گرفته شد. 4و خیر= 1)بله =

در اين مطالعه تحلیل داده و تخمین مدل با استفاده 

 صورت گرفت. 3Rو   EXCELاز نرم افزار 

 ري و روش گردآوري دادهنمونه گي

 122748معادل  یاستان فارس با سطح

 طيو تنوع  شرای میاقل طياز نظر شرا لومترمربع،یک

 یمناطق کشور به شمار م نياز مهمتر یکي ،يیایجغراف

. شهرستان فسا در استان فارس واقع در ديآ

 0بر  بالغ .واقع است رازیجنوب غرب ش لومتريیک103

 دهندیم لیتشک ريا را عشاشهرستان فس تیدرصد جمع

شهرستان در  نيا یو قشالق یالقيی ريعشا تیکه جمع

باشد. محدوده ینفر م  3344خانوار بالغ بر  1358قالب 

 755و  یالقيی رير عشااخانو 023مورد مطالعه شامل 

 يريمنطقه عشا 74که در است  یقشالق ريخانوار عشا

خمسه،  ليمتعلق به ا یليمستقرند و از نظر ساختار ا

                                                                                  
3. Endo Switch on R Software 

(5) 

(8) 

(3) 

(14) 

(11) 
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 15منطقه در حوزه  74 نيباشند و ایعرب م فهيطا

 (كي( قرار دارند)شکل يدهستان)آباد
 

 
شهرستان فسا)واحد  يرينقشه مناطق عشا -2شکل شماره 

GIS فارس( رياداره مطالعات اداره کل امور عشا 

 

که  ي، پنج آبادفسا  شهرستان يهايآباد نیاز ب

 يشتریب يريار عشاو تعداد خانو شتریب يريمناطق عشا

انتخاب  يریگدر مناطق آن مستقر بودند جهت نمونه

حجم نمونه از روش کوکران به  نییشدند. به منظور تع

 .( استفاده شد12شرح فرمول شماره )

                                                                        (12)   

                                            
 ريبه صورت ز ياختصار  هايعالمت فرمول فوق در

  :گردندیم فيتعر

N   :يحجم جامعه آمار 

n    :حجم نمونه 

Z    :33نرمال استاندارد که در سطح  ریمقدار متغ 

  .است 37/1درصد 

P    :یژگيو كي ياز جامعه که دارا يدرصد 

  .مشخص هستند

q    :مشخص  یژگيو كياز جامعه که بدون  يدرصد

 .هستند

d   :در نظر گرفته  43/4مجاز) که برابر  يمقدار خطا

  شده است(

بر پايه درصد خانوارهاي عشايري که  qو  pمقادير 

داراي شغل دوم به غیراز دامپروري بودند، به ترتیب 

با توجه به در نظر گرفته شد.     31/4و  03/4برابر 

جم نمونه جمعیت جامعه عشايري در شهرستان فسا، ح

ها  در نفر برآورد گرديد، و پراکندگی تعداد نمونه 285

هر منطقه متناسب با تعداد خانوارهاي موجود در هر 

ها در هر منطقه به صورت منطقه و انتخاب نمونه

  .تصادفی بوده است

 نتایج و بحث:

گونه که در قسمت قبل بیان شد، در اين همان

خانوارهاي  آوري معیشتیمطالعه نخست شاخص تاب

عشاير در شهرستان فسا محاسبه و سپس چگونگی 

تأثیرپذيري آن از وضعیت اسکان براورد گرديد، که نتايج 

شود. نخست، به حاصل از آن در اين بخش مالحظه می

هاي منظور تحلیل بهتر نتايج  خالصه اي از ويژگی

( ارائه شده 1خانوار عشاير شهرستان فسا در جدول )

دهد که بیشترين آوري شده نشان میگرداست. اطالعات 

سال  04تا  51فراوانی سنی خانوارهاي مورد مطالعه بین 

و بیشترين فراوانی براي سطح تحصیالت مربوط به مقطه 

درصد از  54ابتدايی است. همچنین، شغل اصلی بیش از 

درصد از آنان در حال  04آنان دامداري و  کمتر از 

 اسکان يافتن هستند.

 

اقتصادي عشايري  –ويژگی هاي اجتماعی  -1شماره جدول 

 شهرستان فسا

 -ويژگی اجتماعی 

 اقتصادي

درصد 

 فراوانی

 -ويژگی اجتماعی 

 اقتصادي

درصد 

 فراوانی

 سطح تحصیالت سن 

 15 بیسواد 13 سال 54تا  13

 05 ابتدايی 58 سال  04تا  51

 24 راهنمايی 54 سال 34تا  01

 11 ديپلم 0 سال 74تا  31

 7 فوق ديپلم 3 سال 74بیشتر از 

کارشناسی و  وضعیت تاهل

 باالتر

5 

 شغل اصلی سرپرست خانوار 83 متاهل

 50 دامداري 11 مجرد

 27 غیر از دامداري  

 

در گام بعد با استفاده از اطالعات گردآوري شده، 

آوري معیشتی خانوارهاي عشايري بر اساس تاب

سبه شد، که نتايج آن محا هاي معیشتی پنجگانهسرمايه

 ( آمده است.  2در جدول )

 

 
 



 1041، 5 ، شماره35-2دوره  مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران           582

 

 
 آوري معیشتی خانوارهاي عشايري شهرستان فساتاب  - 2جدول 

 آوري معیشتیتاب سرمايه  طبیعی سرمايه فیزيکی سرمايه اجتماعی سرمايه انسانی سرمايه مالی 
 153/4 444/4 434/4 153/4 444/4 444/4 کمینه
 745/4 708/4 1 820/4 585/4 575/4 بیشینه

 450/4 123/4 184/4 104/4 435/4 151/4 انحراف معیار
 532/4 257/4 357/4 745/4 255/4 501/4 میانگین

 

در بررسی تعیین  ESRنتايج حاصل از براورد مدل 

آوري معیشتی در ها و اثر اسکان عشاير بر تابکننده

( قابل مالحظه است. همان گونه که در قسمت 5جدول )

قبل بیان شد معادالت انتخاب و رفتارها در اين شیوه به 

طور همزمان برآورد شد. در معادله انتخاب که در واقع 

هاي اسکان عشاير مورد ارزيابی قرار تعیین کننده

گیرد، ضرايب برآوردي همانند ضرايب مدل پروبیت می

تحلیل می شوند. نتايج حاصله نشان داد که متغیرهاي 

عیت ايل راه، وضعیت استفاده از مراتع، تعداد دام، وض

تعداد افراد خانوار، شغل اصلی دامداري اثر منفی و 

معناداري بر احتمال اسکان خانوارهاي عشاير مورد 

مطالعه دارند. به عبارتی، هرچه تعداد دام خانوارها بیشتر 

تر باشد، احتمال اسکان و وضعیت ايل راه مناسب

نین، داشتن پروانه چرا در يابد. همچخانوارها کاهش می

برداري از مراتع به نسبت طرح هاي مرتعداري بهره

موجب کاهش احتمال اسکان خانوارهاي عشايري 

گردد. در خانوارهايی که شغل اصلی دامداري است و می

تعداد افراد خانواده بیشتر است، احتمال اسکان کاهش 

 يابد. در مقابل، دو عامل سن و سطح تحصیالتمی

اثر مثبت و معناداري بر انتخاب گزينه  رستان خانوارسرپ

 اسکان در مقابل کوچ براي خانوارهاي عشايري دارد. 

 
 آوري اقتصادي خانوارهاي عشايرعوامل مؤثر بر اسکان و میزان تاب -5جدول 

 معادالت رفتاري معادله انتخاب 
 روخانوارهاي کوچ خانوارهاي اسکان يافته 

 ضريب خطاي معیار ضريب خطاي معیار ضريب نام متغیر
خطاي 
 معیار

     512/4 075/4 عرض از مبدأ
     4448/4 ***4/4423- تعداد دام

     1153/4 -2441/4* وضعیت ايل راه
     1503/4 ***4/5777- وضعیت مرتع

     4233/4 -4333/4*** تعداد افراد خانوار
     1570/4 ***4/3338- شغل اصلی

     1500/4 -4875/4 زمین کشاورزيمالکیت 
 4525/4 4132/4 4337/4 *4/143 4405/4 ***4/4480 سن سرپرست خانوار

 2535/4 *4/7552 7455/4 ***1/5483 4352/4 ***4/1275 سطح تحصیالت
 4237/4 4253/4 4553/4 -4143/4   نسبت نیروي کار فعال

 1775/1 **2/2075 3115/1 ***5/4205   عضويت در شرکت تعاونی عشايري
 4553/4 ***4/1388 4350/4 4715/4   درآمد غیر دامداري

 4435/4 4453/4 4148/4 4425/4   درآمد حاصل از دامداري
 3758/4 ***5/7221 0235/2 -4855/1   حساب سپرده بانکی
 8880/4 2540/1 3203/1 3333/4   بیمه اعضاي خانوار

 8555/4 -5385/4 0251/1 *2/5204   دسترسی به اخبار خشکسالی
 8755/1 ***57/2885 185/3 ***13/5553   عرض از مبدأ

 هاي پژوهشمأخذ: يافته
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دهد که در ( نشان می5نتايج ارائه شده در جدول )

بین خانوارهاي اسکان يافته مهترين عوامل مؤثر بر 

آوري معیشتی عبارتند از سن و سطح تحصیالت تاب

هاي تعاونی عشايري ويت در شرکسرپرست خانوار، عض

و میزان دسترسی به اخبار خشکسالی که همگی اثر 

اند. همچنین، در بین خانوارهاي مثبت و معنادار داشته

رو عالوه بر سطح تحصیالت سرپرست عشايري کوچ

هاي تعاونی، درآمد غیر خانوار، عضويت در شرکت

و  دامداري، داشتن حساب سپرده بانکی داراي اثر مثبت

 آوري معیشتی داشتند.معنادار بر تاب

همان گونه که در قسمت قبل بیان شد، يکی از 

هاي مقطع عرضی اثر مشکالت در بکارگیري داده

ناهمگنی غیرقابل مشاهده در بررسی اثر يك انتخاب 

تواند موجب )اسکان( در جامعه مورد مطالعه است که می

رين راه حل تورش نتايج حاصله گردد. در اين شرايط بهت

استفاده از مدل رگرسیون سوئیچینگ درونزا است. اين 

 آوريتابمدل امکان محاسبه اثر خالص اسکان بر 

 روکوچ( و ATTمعیشتی را در دو گروه اسکان يافته )

(ATU( فراهم می آورد که نتايج آن در جدول )قابل 0 )

مالحظه است. به بیان ديگر ارزش انتظاري درصد 

تی خانوارهاي عشايري در بین معیش آوريتاب

پذيرندگان در صورت اسکان )مشاهده شده( و براي 

( و به ATTهمین خانوارها در صورت عدم اسکان )

معیشتی  آوريتابهمین ترتیب ارزش انتظاري درصد 

خانوارهاي عشايري در بین نپذيرندگان در صورت اسکان 

(ATU( در جدول )0( و عدم اسکان )مشاهده شده )

 مشاهده است. قابل 

 
شاخص اثرات خالص اسکان خانوارهاي عشاير بر  -0جدول 

 آوري معیشتیتاب

 اثرات خالص عدم پذيرش پذيرش 

 5058/50 اسکان يافته

(451/0) 

0118/03 

(0225/0-) 

770/11- 

(5133/4-) 

 2571/27 روکوچ

(3488/5-) 

3888/53 

(3131/5-) 

5325/15- 

(2317/4-) 

اثرات 

 ناهمگنی

3117/11 

(0537/4-) 

025/3 

(321/4-) 

4885/2 

(0453/4-) 

 هاي پژوهشمأخذ: يافته

  

پذيرش )اسکان( و عدم  اختالف میان اين دو حالت

آوري رو(، اثرات خالص اسکان بر تابپذيرش )کوچ

دهد. بنابر نتايج معیشتی در هر دو گروه را نشان می

حاصله، اسکان خانوارهاي اسکان يافته موجب کاهش 

آوري آنان گرديده است و درصدي شاخص تاب 7/11

رو تصمیم به اسکان بگیرند چنانچه خانوارهاي کوچ

درصد کاهش  5/15آوري معیشتی آنان میزان تاب

خواهد داشت. بنابراين، در مجموع اسکان خانوارهاي 

آوري معیشتی را نه تنها بهبود عشايري، شرايط تاب

 د. گرددهد، بلکه موجب کاهش آن مینمی

 نتيجه گيري و پيشنهادها

هايی است که طرح اسکان عشاير از جمله سیاست

گردد. اگرچه سابقه آن به قبل از انقالب اسالمی باز می

تغییرات شیوه زندگی در جهان از سنتی به مدرن موجب 

رو به اسکان افزايش انگیزه خانوارهاي عشايري کوچ

ف همواره هاي مختلگرديده است، اما اين مهم در دوره

ها نیز قرار گرفته است. اين در حالی مورد حمايت دولت

است که اسکان اين خانوارها بر تمامی ابعاد زندگی آنان 

و از همه مهمتر بعد اقتصادي اثر گذار است. اين موضوع 

موجب شده است که پیامدهاي اسکان خانوارهاي عشاير 

بر سطح معیشت اين خانوارها مورد ترديد و پرسش 

دهد که میزان شد. نتايج اين پژوهش نشان میبا

آوري معیشتی خانوارهاي مورد مطالعه در نتیجه تاب

رو بودن، به طور متوسط اسکان و در مقايسه با کوچ

درصد کاهش يافته است. علت اين امر  12تقريب به 

تواند ناشی از سهم باالي درآمد حاصل از دامداري در می

ه بیان ديگر، اين خانوارها به تنوع معیشتی آنان باشد. ب

رو بودن، سطح معیشتی پايدارتري خواهند واسطه کوچ

توانند از امکانات داشت، اگرچه در شرايط اسکان می

مند شوند. در اين زمینه،  اجتماعی بیشتري بهر

توان براي دو سناريوي اسکان و يی را میشنهادهایپ

وي اول اين رو بودن اين خانوارها ارائه داد. سناريکوچ

است که اگر خانوارها و دولت تمايل به انتخاب اسکان را 

شود که دولت با شناسايی مشکالت دارند. پیشنهاد می

مناطق اسکان يافته و ارتباط مؤثر و مداوم با خانوارها در 

جهت توسعه پايدار اين مناطق گام بردارد. همچنین، با 

يجاد شرايط ارائه تسهیالت مناسب به اين خانوارها به ا

معیشتی پايدار در اين مناطق کمك نمايد. در سناريوي 
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در . مطرح است يريعشا يبودن  خانوارهارو دوم، کوچ

بهبود شاخص معیشتی اين  رو بودنصورت انتخاب کوچ

تواند با توسعه مناطق عشايري در استان و خانوارها می

 تنوع بخشی به معیشت اين خانوارها  تحقق يابد.
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