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 مقاله پژوهشی

 2، منصور زیبایی1سمانه غزالی

 23/6/1400تاریخ پذیرش:   2/4/1400تاریخ دریافت: 

 چکیده

درآمد حاصل از فعالیت دامداری سنتی کاهش یافتهه اسهتا افهزبر اهر ایه ،      ، اخیرهای در سال

عنههوار ی ههی از عمههل عمههدش ایطههاد اههرای  نام ههاعد   چههرای اههیش از حههد دام ربی مراتههب  بیعههی اههه  

خانوارهها اها انتبهاا راهبهرد معیگهتی       اه اابر ارخهی از پوبهگهارار،  محیطی اناخته ادش استا  زی ت

راستا، مطالعه حاضر ا در ای  دست یااندمعیگت پایدار  توانند اه میها سرمایه ت ازدرسمناسب ب استفادش 

ها ار پایداری مراتب ب کاهش فقر خانوارهها در مراتهب   راهبردهای معیگتی ب سرمایه تأثیراا هدف اررسی 
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ند، اهردارار اصهمی مراتهب عگهایر ه هت     کهه ارهرش   از آنطها  ادی  منظهور،  افتامال استار فارس انطام گر

ارای  ،ا همچنی ادهای مورد نیاز انتباا آبری دادشخانوار عگایری ارای جمب 393ای مگتمل ار  نمونه

اهدش   ب فقهر راهبردههای معیگهتی پذیرفتهه     محیطهی پیامهدهای زی هت   اررسی مقاامه اا ناهمانی نااناخته،

از رگرسههیور  ( اهها اسههتفادشcounterfactualتوسهه  خههانوار در چههارچوا تحمیههل جههایازی  باقعیههت   

ادا نتایج مطالعه نگار داد که اگر عگایر راهبرد تنهو  فعهالیتی    انطامای زای چندجممهسویچینگ دربر

 چرهار میهزار  درصد کاهش ب ااخص پایداری مراتب اه پنجمیزار را انتباا کنند، ااخص فقر خانوار اه

فقهر خهانوار را    ،زمهار   هور هه   توار اهمی ،یاادا اناارای ، اا اتباذ راهبرد تنو  فعالیتیدرصد افزایش می

 کاهش ب پایداری مراتب را افزایش دادا 

 ای، عگهایر، فهارس  زای چندجممهه معیگت پایدار، ناهمانی نااناخته، رگرسیور سویچینگ دربرها: کلید واژه
 (ااستار 

 JEL: C24, C31, D24, E24, I32, O13, Q56بندی طبقه

 مهمقد

از موضهوعا  مره  در جرهار     یطه محی هت یب ز یاقتصهاد  یاساسه  ةپرداخت  اه دب م ئم

رسهیدگی  اهرای  های اخیر، در سالا (Kuyah et al., 2020; Yang et al., 2020  است امربزی

چارچوا مفرومی معیگت پایهدار توسه  محققهار پیگهنراد     ، محیطی ب اقتصادیزی تاه م ائل 

اها   یهی فقرزدا یاهرا  یافتیه ره داریه پا گهت یمعا (Mazzone, 2019; Su et al., 2019  ادش است

 تبضهعی  اربهود  ب درآمهد که   یدرآمهد خانوارهها   شیافزا ،آراست که در  محی  زی تحفظ 

 ;Chen et al., 2018; Dehghanipour et al., 2018 در مرکز توجه قهرار دارد   محیطیزی ت

Peng et al., 2017)ی  چهارچوا  اهد محیطهی ب اقتصهادی   ههای زی هت  حهوزش  ،سب  دیاراه  ؛

 ;Khedri Gharibvand et al., 2019; Wang et al., 2016  اندشابگیدجذاا  ای جموشمفرومی 

Yang et al., 2020) در حقیقت، چهارچوا معیگهت پایهدار در پهی دسهتیاای اهه یه  سهب          ا

ا از ایه   (You and Zhang, 2017  محیطهی ب اقتصهادی اسهت   زنهدگی پایهدار از نظهر زی هت    

ب  ؛غیر بیعهی، ت یهه دارد   خهواش   بیعهی ب  خواش خانوار، هایدیدگاش، پایداری ار حفظ سرمایه
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 ;Dehghanipour et al., 2018  هها نی هت    سهرمایه ایه حفهظ   ایوةمعیگت پایدار چیزی جز 

Paul et al., 2020) ا 

( ب کینوتیها ب باههوم   Markakis, 2004مارکاکیس   مانند ،ارخی پوبهگارار در حالی که

 Kinuthia and Wahome, 2019)، ند که معیگت مبتنی اهر کگهابرزی ب دامهداری    ار ای  اابر

(، Freier et al., 2012فریهر ب هم هارار     چهور  یمحققهار دیاهر  سنتی در حال نااودی اسهت،  

(، اها  Su et al., 2019سو ب هم هارار    ( بDehghanipour et al., 2018دهقانپور ب هم ارار  

ند که ، ار ای  اابرپذیری معیگتی در اراار اختالال  ایربنی مانند تغییر اقمی دالیل آسیباررسی 

از توانهایی   ،های خود ب اتباذ سب  معیگت مناسهب سرمایه درست ازاز  ریق استفادش  خانوارها

اناسهایی   درمعیگهت پایهدار    چارچوااهمیت  اارخوردارندمعیگت پایدار  اه دستیاای الزم ارای

ا در حقیقهت، معیگهت   اسهت محیطی ب کاهش فقر های سیاستی مناسب ارای حفاظت زی ت ا ته

جوامب ارای اقا اه چه چیهز نیهاز    :است از ای  دست االتیؤدنبال یافت  پاسخ مناسب اه ساه پایدار

تهوار اسهتفادش   ب فهرار از فقهر مهی   محیطی های درآمدی ارای حفاظت زی تدارند؟ از چه گزینه

 ؟ ب چه عواممی ار معیگت آنرا اثرگذار است؟ کرد

معیگهت خهود اهر اسهاس      اهه انتبهاا   منظور حفظ پایداری معیگت  ی زمار، خانوارهااه

 ;Jiao et al., 2017; Rockenbauch et al., 2019  نهد پرداز مهی  یگهار هاترکیبهی از سهرمایه  

Zhang and Fang, 2020)ههای  متنهو  از فعالیهت   ای در مطموعهه  اهه مگهارکت  جوامهب  تمایل  ا

یاانهدا  اود، تا اه محی  ب اقتصادی پایهدار دسهت   ر راهبرد معیگتی گفته میداکه ا ستدرآمدزا

محیطهی ب  ای پایه ب اساس پیامدهای معیگتی در قالهب پایهداری زی هت   قیقت، منااب سرمایهدر ح

 ;Chen et al., 2018; Dehghanipour et al., 2018; Peng et al., 2017  اقتصهادی اسهت  

Soltani et al., 2012; Tilahun et al., 2016)ا  

تصمیما  معیگت پایدار مت ی ااید ادش در منا ق مبتمف،  امار اساس مطالعا  انط

 ;Manlosa et al., 2019; Porro et al., 2015  ار نیازههای معیگهتی ب منهااب موجهود اااهند     

Soltani et al., 2012; Tuyen et al., 2014) اه تعیهی   در جنوا غرا اتیوپی، ای   ی مطالعها
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ب نیهز  ههای خهانوار اهر راهبردههای مبتمهف      اثرا  سرمایه ب ارآبردراهبردهای معیگتی مبتمف 

ا (Manlosa et al., 2019  پرداختهه اهد  راهبردهای معیگتی ار پیامد امنیت غذایی  تأثیرارزیاای 

همچنهی ، اثهرا     بای انطهام اهدش   اصهمی ب تحمیهل خواهه    مؤلفهه کارگیری تحمیل ای  مطالعه اا اه

اهه   پوبهگهی  ،دش استا در پهرب کریافته خطی ارآبرد اا مدل تعمی  را راهبردهای معیگتی ار پیامدها

ا (Porro et al., 2015 ه اسهت  پرداختالاوهای انطمنی ای  فقر خانوار ب کارارد جنال  ارزیاای

ههای مبتمهف ماننهد کگهابرزی،     راهبردهای معیگهتی اهر اسهاس سهر  درآمهد ن هبی از فعالیهت       

اندا اثرا  راهبردهای معیگتی اهر پیامهدهای   تعیی  ادش ها فعالیت داری، دستمزدی، ب سایر جنال

نمایی پربایت اهرآبرد   دب مدل حداقل مراعا  معمولی ب حداکثر راستدرآمد، ثرب ، ب فقر اا 

م ائل تبریب جناهل ب فقهر خهانوار در منها ق ربسهتایی       ،ایمطالعه نیز در ادش استا در ایرار

اهرای تعیهی     عهاممی ایه  مطالعهه از تحمیهل     ا(Soltani et al., 2012 دش اسهت  اه اررسی زاگرس 

اتبهاذ   ها ارای ارای ارآبرد اثر سرمایهجممهرگرسیور الجیت چند از یگتی ربستایی،راهبردهای مع

رگرسیور حداقل مراعا  معمولی ارای ارآبرد اثر راهبردها ار پیامهدهای   از راهبردهای معیگتی، ب

ههای خهانوار    سهرمایه ا  محیطی ب اقتصادی استفادش کردش استا عالبش ار ای ، در بیتنام، اثرزی ت

اهرای  ب  ؛(Tuyen et al., 2014 دش اسهت  ارآبرد اه ب راهبردهای معیگتی ار پیامدهای مبتمف 

کهار  اه ربش متغیرهای اازاری، انه ب مبارج مصرفیراهبردها ار پیامدهای درآمد ماه اررسی اثر

 گرفته ادش استا  

اقمی  ار انتباا راهبردههای معیگهتی ب پیامهدهای معیگهتی      تغییرکه عواممی چور  آنطا از

ههای مقطهب عرضهی دیهدش     ب اثر ایه  عوامهل در رگرسهیور    (Tuyenn et al., 2014  اثرگذارند

مانی دلیهل نهاه  نتایج مطالعا  گذاته ربی اثر اتباذ راهبردهای معیگتی ار پیامدها، اهاود،  نمی

اسهتا اهرای رفهب نهاهمانی نااهناخته، در       درسهت نگهدش، اریهب ب نا   های کنترلنااناخته در دادش

از رگرسیور سویچینگ که قادر اه ارآبرد ضرایب نااریب اهرای اثهر راهبردههای     ،مطالعه حاضر

 ;Danso-Abbeam and Baiygunhi, 2018  سهت، اسهتفادش اهدش اسهت    یامدهامعیگهتی اهر پ  

Kassie et al., 2015)ا  
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زیهادی اهه اربهود معیگهت     توجهه  ی  رح اس ار عگایر، ، اا اجراهای اخیرسالاگرچه در 

 ؛استار فارس بجود نهدارد اری عگایر ای ارای ارزیاای بضعیت پایدعگایر ادش است، اما مطالعه

فقر عگایر ار اساس سب  زندگی کنونی همچنی ، ا العاتی مبنی ار چاونای پایداری مراتب ب 

حاضر ارزیاای دقیهق پیامهدهای معیگهتی     ة، هدف اصمی مطالعرب از ای ای  جامعه موجود نی تا 

ی عگایر استار فارس هاسرمایهاامل پایداری مراتب ب فقر خانوار ار اساس راهبردهای معیگتی ب 

محیطی ب اربود پایداری از نظر زی ت در راستای گذاریتواند ارای سیاستمی آرنتایج  ب است

   اقتصادی مفید باقب اودا

 مبانی نظری و روش تحقیق

عامل تغییر اقمی  ه  ار راهبردههای معیگهتی ب هه  اهر پایهداری مراتهب ب فقهر         از آنطا که

اثهر   در تحمیل رگرسیوراود، گیری نمیهای مقطب عرضی اندازشدادشعگایر اثرگذار است ب در 

قااهل  اا اریهب نااهی از نهاهمانی غیر    ،اتباذ راهبردهای معیگتی ار پایداری مراتب ب فقر عگایر

اثر اتبهاذ راهبردههای    ،در مطالعه حاضرارای رفب مگ ل ناهمانی،  ای وارب می همگاهدش ربا

در ای زای چندجممهرگرسیور سویچینگ دربرمعیگتی ار پایداری مراتب ب فقر عگایر از مدل 

توضهیحا    ، نب هت، ار ای  اساس ش باستفادش اد 1تحمیل جایازی  باقعیتب چارچوا تطزیه

ارائهه  تحمیل جهایازی  باقعیهت   ب تطزیه ،ب در نرایت 3معادال  تیمار ،سپس ب 2معادله انتباا

 ;Danso-Abbeam and Baiygunhi, 2018; Di Falco and Vernesi, 2013  اسهت اهدش  

Kassie et al., 2015)ب توضهیحا   در مطالعهه حاضهر    مورد نظهر ست متغیرهای فررهمچنی ،  ا

 آمدش استا 1در جدبل  آنرا
  

                                                                                                                                   
1. counterfactual analysis  

2. selection equations 

3. treatment equations 
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 بر اساس چارچوب معیشت پایدار مورد نظرمتغیرهای  -1جدول 

 توضیحات متغیر معیشتی عامل

 †راهبرد معیگتی
 راهبرد معیگتی مبتنی ار دامداری راهبرد معیگتی پایه

 تنو مخدماتی، کگابرزی، ب  های فعالیت راهبرد معیگتی مبتنی ار سایر راهبردهای معیگتی

 ††سرمایه معیگتی

 سرمایه ان انی

 تحصیال  سرپرست خانوار

 تعداد اعضای خانوار در س  کار

 های آموزای ب تربیطیارکت در کالس

 سرمایه  بیعی

 مال یت زمی  زراعی

 مال یت ااغ

 ارداری از مرتب  انفرادی یا مگا (مطوز اررش

 سرمایه فیزی ی
 آال  خانوار تعداد ماای 

 تعداد کل دام خانوار

 س ا  مالیها ب مؤاز اان  بام ب اعتبارا  دریافتی سرمایه مالی

 عضویت در تعابنی عگایری سرمایه اجتماعی

 †††پیامد معیگتی
 درصدی از درآمد خانوار زیر خ  فقر فقر خانوار

 از پربانه چراهای خانوار کمتر درصدی از دام پایداری مراتب

 (Ghazali and Zibaei, 2018  استار فارس ار اساس نتایج مطالعة غزالی ب زیتایی راهبردهای معیگتی عگایر †

 ا است در نظر گرفته ادش

سهرمایه ان هانی از سهه     ،باقهب  در ش اسهتا مگترک محاسبه اهد  عاملکارگیری تحمیل  ههای معیگتی اا اسرمایه ††

ههای آموزاههی ب  اصهمی تحصهیال  سرپرسهت خهانوار، تعهداد اعضهای خهانوار، ب اهرکت در کهالس          مؤلفهه 

ارداری از مرتب، ب اصمی مال یت زمی  زراعی، مال یت ااغ، ب مطوز اررش مؤلفهتربیطی، سرمایه  بیعی از سه 

 اش استآال ، ب تعداد دام محاسبه اد اصمی تعداد ماای  مؤلفهسرمایه فیزی ی از دب 

X×  100]پیامدهای معیگتی اا استفادش از ااخص تعادل  پایهداری مراتهب ب فقهر خهانوار(       †††
s
 ⁄ X

s
)-(X]1- }

Xنگانار ارای  موجود  درآمد خهانوار ب تعهداد دام خهانوار( ب     X ،که در آر شمحاسبه اد
s     نگهانار اهرای

 ا استچرا( مبنا  خ  فقر ن بی در نمونه ب تعداد مطاز دام خانوار ار اساس پربانه 

 های پوبهش خذ: یافتهأم
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 اینهیچندگز تیالج ونیمعادله انتخاب بر اساس رگرس

ایه   سهود در نظهر اایریهدا     سهازی منطقی را اا هدف ابلیهه حداکثر  یعگایرخانوار ی  

را اهه  k راهبرد معیگتی مبتمف، راهبهرد  m کارگیری ه( اπiاز  ریق مقای ه منافب خالص   خانوار

 اگر: ،دیاری ترجیح خواهد دادهر راهبرد 

 ∆πim = πik − πim > 0, m ≠ k  

 Danso-Abbeam  ( نواهت 1صور  رااطه  اه توار معادله انتباا رامی ،ار ای  اساس

and Baiygunhi, 2018; Kassie et al., 2015): 

 1)  πik
∗ = Ziφk + δik  

πik آر،درکه 
ب  اهود( گیهری نمهی  انهدازش  ، هور م هتقی    ادی  معنی کهه اهه   متغیر پنرار ∗

 Zi ؛ همچنهی ، اسهت  kراهبرد معیگهتی   کارگیری اهاز  iمنفعت خالص انتظاری عگایر  ةدهندنگار

توانهد متغیرههای   امها مهی   ،اسهت   در مطالعهة حاضهر(   های معیگتیمتغیرهای م تقل اامل سرمایه

جممه  ikδ ؛دست دهدبیوگی عگایر مورد مطالعه را اهکه  اااد اقتصادی ب اجتماعی ب متغیرهایی

 ارقرار اااد: (2 ا اگر ب فق  اگر رااطه استهای غیرقاال مگاهدش خطاست که مراوط اه بیوگی

 2)    ηik = max(πim
∗ − πik

∗ ) < 0, m ≠ k  

ایگتری  سود انتظاری را ن هبت اهه سهایر راهبردههای معیگهتی جهایازی         kاتباذ راهبرد معیگتی 

ایه  راهبهرد را انتبهاا خواههد کهردا اگهر در        i یعگایر ، خانوارب اناارای  ؛دست خواهد داد اه

رااطهه   در را اختیهار کنهد،   mتا  1نگار دهی  که اتواند مقادیر  Jمتغیر باا ته را اا  ،معادله انتباا

 ( خواهی  داات:3 
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 3) 
 

 J = {

1 if πi1
∗ > max(πim

∗ ) or ηi1 < 0,   m ≠ 1
.
.

k if πik
∗ > max(πim

∗ ) or ηim < 0,   m ≠ k

                                       

آنااش احتمهال انتبهاا    ،اااد Gumbelدارای توزیب  ikδ ،( یعنی1اگر جمال  پ ماند رااطه  

صهور   ای اهه ار اساس مدل رگرسیور الجیهت چندگزینهه   iتوس  خانوار عگایری  kراهبرد معیگتی 

  :(Danso-Abbeam and Baiygunhi, 2018; Kassie et al., 2015  ( خواهد اود4رااطه  

 4)  Pik = Pr(δik < 0|Zi) =  
exp(Ziβk)

∑ exp(Ziβm)K
m=1

  

 ایزای چندجملهمعادالت تیماری بر اساس رگرسیون سویچینگ درون

در مرحمه دبم، عوامل مؤثر ار متغیرهای هدف  پایداری مراتب ب فقهر خهانوار( در قالهب    

گیهردا در  اوند، مهورد اررسهی قهرار مهی    معادالتی که معادال  رژی  یا معادال  تیمار گفته می

 انتبهاا اهد ب اقیهه راهبردهها     (j=1  عنوار راهبرد پایهراهبرد معیگتی دامداری اه ة حاضر،مطالع

 j=2,3,4 )     قهرار گرفتنهدا تهااب تیمهار اهرای راهبردههای       در مقای ه اا ایه  راهبهرد مهورد اررسهی

 :ش است( تعریف اد5  رااطه صور مبتمف اه

 5)    {

regime 1:  Yi1 = Xiβ1 + εi1     if  j = 1
.
.

regime k:  Yik = Xiβk + εik     if   j = k

                                          

 Xi بهای مبمهف  متغیرهای باا ته  پایداری مراتب ب فقر خانوار( در رژی  Yij که در آر،

اایهد در اهردار    ،ایانار ارداری از متغیرهای م تقل است، متغیرهایی که در ای  اردار بجود دارند

Zi اما  ،ه  بجود دااته اااندZi         ااید حداقل دارای یه  متغیهر ایگهتر اااهدا ایه  متغیهر ااهزاری

 ،(Di Falco and Veronesi, 2013  سازدپذیر میاضافه که فرآیند تگبیص ب تبمی  را ام ار
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که هر خهانوار درک  چرا ،از تغییر اقمی از درک خانوار عگایری  است عبار  ،در تبمی  حاضر

 امتفابتی از اد  تغییر اقمی  دااته است

همب هته   ikεاا جمال  پ ماند معهادال  رژیه     iδ ،اگر جممه پ ماند معادله انتباا یعنی

ههای حهداقل مراعها     تبمی  ،صفر خواهد اد ب در نتیطهدر نمونه غیر ikεاااد، ارزش انتظاری 

β       تهوار از مهدل یها ربش    مهی  ،ها ناسازگار خواهنهد اهودا اهرای اصهالح ایه  ناسهازگاری اهالقوش

از همب هتای   ،کهه در آر اررش گرفهت   (Bourguignon et al., 2017 انور ب هم ارار یوگاور

؛ همچنهی ، اهر اسهاس نتهایج     اهود ا ب معادال  رژی  استفادش مهی میار جممه پ ماند معادله انتبا

( 6توانهد از  ریهق رااطهه     رژیه  مهی  در معادال  تیماری یها   βهای سازگار تبمی  مطالعة آنرا،

 گویند(:  میای چندجممهزای رگرسیور سویچینگ دربرمدل  که اداردست آید   اه

 6)    {

regime 1:   Yi1 = Xiβ1 + σ1λ1 + φi1     if  j = 1
.
.

regime k:  Yik = Xiβk + σkλk + φik     if   j = k

                                          

 σ ،کهه در آر قااهل مگهاهدش را حهداقل سهازد     تواند م هئمه نهاهمانی غیر  یافت میای  ره

( 7صهور  رااطهه    اهه  1مع هوس ن هبت میمهز    λب  اهودش  εب  δکوباریانس ای  جمال  پ هماند  

 :ش استمحاسبه اد

 7)  λk = ∑ ρk [
P̂imln (P̂im)

1−P̂im
+ ln (P̂ik)]K

m≠k   

 ،گهام اعهد  در نگانار ضرایب همب تای ای  معهادال  انتبهاا ب تیمهاری اسهتا      kρ در آر، که

 استا اررسی ادش 3، اثرا  تیماری ب ناهمانی2انتظارا  ار ی

                                                                                                                                   
1. Mills ratio 

2. conditional expectations  

3. treatment and heterogeneity effects 
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 تحلیل جایگزین واقعیتو تجزیه

تهوار  مهی  ،تگهریح اهد   تهر  پیشکه  را ایزای چندجممهرگرسیور سویچینگ دربرمدل 

ب  1انهد محاسبه اثر متوس  تیمار  راهبرد معیگتی( ار گربهی که ای  راهبرد را اتبهاذ کهردش   ارای

 Carter and Milon, 2005; Danso-Abbeam  کار ارد ه، ا2اندگربهی که آر را اتباذ ن ردش

and Baiyegunhi, 2018; Di Falco and Veronesi, 2014; Heckman et al., 2001; 

Kassie et al., 2015; Teklewold et al., 2013)ور سادش از  ریهق مقای هه ارزش   ای  کار اه ا 

انهد   باا ته  پایداری مراتب ب فقر خانوار( ارای عگایری که راهبرد را اتباذ کهردش  هایانتظاری متغیر

باقعیههت  هههای باقعههی ب جههایازی   در بضههعیت ،انههدب عگههایری کههه راهبههرد را اتبههاذ ن ههردش   

 counterfactual رب ب هولدایفراز  اا پیربیاودا می( انطام  Shiferaw and Holden, 1998) 

انتظارا  اهر ی اهرای متغیرههای پایهداری      ،(Di Falco et al., 2011 ب دی فال و ب هم ارار 

صور  ( اهcounterfactualادش ب جایازی  باقعیت   فقر خانوار در سناریوهای مگاهدش مراتب ب

 :( است11( تا  8رباا   

 ادش در نمونه: انتظارا  باقعی مگاهدش

 8) {

E(Yi2|j = 2) = X2iβ2 + σ2λ2.
.

E(Yik|j = k) = Xkiβk + σkλk

 

 9) 
  

{

E(Yi1|j = 1) = X1iβ1 + σ1λ1.
.

E(Yi3|j = 3) = X3iβ3 + σ3λ3

 

 نگدش در نمونه(: را  جایازی  باقعیت  مگاهدشانتظا

                                                                                                                                   
1. Average Treatment effect on the Treated (ATT) 

2. Average Treatment effect on the Untreated (ATU)  
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 10) {

E(Yi1|j = 2) = X2iβ1 + σ1λ2.
.

E(Yi1|j = k) = Xkiβ1 + σ1λk

 

 11) 
  

{

E(Yi2|j = 1) = X1iβ2 + σ2λ1.
.

E(Yi2|j = 3) = X3iβ2 + σ2λ3

 

( 11( ب  10  رباا ادش در نمونه ب  انتظارا  باقعی مگاهدش ةدهندنگار( 9( ب  8  ربال 

میانای  اثر تیمار اهر عگهایری    ،ارزش انتظاری جایازی  باقعیت استا در ای  حالت ةدهندنگار

( محاسهبه  12صهور  رااطهه    ( اهه 10( ب  8از تفهاب  ربااه      ،(ATTاند  که راهبرد را پذیرفته

 اود:می

 12) ATT= E(Yi2|j = 2) −E(Yi1|j = 2) =X2i(β2 − β1) + λ2(σ2 − σ1)  

 ور مگهااه، متوسه  اثهر تیمهار اهر عگهایری کهه راهبهرد معیگهتی مهورد نظهر را اتبهاذ              ها

 اود:( محاسبه می13صور  رااطه  ( اه11( ب  9از تفاب  رباا    ،(ATUاند   ن ردش

 13) ATU= E(Yi1|j = 1) −E(Yi2|j = 1) = X1i(β2 − β1) + λ1(σ2 − σ1)  

نگانار متوس  انتظهارا  متغیهر    (، ابلی  جممه سمت راست معادله13ب  ( 12در رباا   

که راهبرد معیگهتی   اااند گربهیهایی مگااه اا اگر دارای بیوگی است، باا ته ارای پذیرندگار

ندا اثرا  اهالقوش اهرای تفهاب  متغیرههای غیرقااهل مگهاهدش از  ریهق جممهه دبم         ا شرا اتباذ ن رد

 ااستش سمت راست محاسبه اد

( 11( ب  8اههرای پذیرنههدگار راهبههرد از تفههاب  ربااهه     در نرایههت، اثههرا  نههاهمانی  

( 9از تفاب  رباا    ،اندارای گربهی که راهبرد معیگتی را اتباذ ن ردشب  (14صور  رااطه   اه

 :ش استمحاسبه اد (15صور  رااطه  ( اه10ب  
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 14) H1 =  E(Yi2|j = 2) − E(Yi2|j = 1) =β2(x2i − x1i)+ σ2(λ2 − λ1)  

 15) H2 =  E(Yi1|j = 1) − E(Yi1|j = 2) =β1(x1i − x2i)+ σ1(λ1 − λ2) 

 Stata15افهزاری  از ا ته نهرم  ،ایزای چندجممهرگرسیور سویچینگ دربرمدل ارای اجرای 

 اش استاستفادش اد

 هاآوری دادهگیری و منابع جمعروش نمونه

هههر باحههد  عگههایری اههامل باحههدهایی  ایههل،  ایفههه، تیههرش( اسههت ب  ةکههه جامعههاز آنطهها 

 ای مرحمهه ای چندگیری خواهه ربش نمونه ، ازاست، ارای تعیی  حط  نمونهای از خانواره مطموعه

 ،ههای نمونهه ب در نرایهت   ایل نمونه،  وایف نمونه، تیهرش  ،ترتیباستفادش ادا ار اساس ای  ربش، اه

گیهری، ربش  ونهه ا همچنی ، ارای تعیی  حط  نمونه در هر مرحمه نمندخانوارهای نمونه انتباا اد

 :(Scheaffer et al., 2012  کار رفته است( اه16رااطه   در قالبتصادفی سادش 

 16) n =
Nq(1 − q)

(N − 1)D + q(1 − q)
 

جامعهه در مراحهل مبتمهف    حطه    Nگیهری،  حط  نمونه در مراحل مبتمف نمونه n ،که در آر

ههای سهازگار اها تغییهر اقمههی      دارای فعالیههت درصهدی از خانوارههای عگهایری    q ب گیهری نمونهه 

درصهد در نظهر    دش ب دامنه خطا اودشگیری در مراحل مبتمف نمونه های غیرکگابرزی(  فعالیت

D ، که ار اساس آر گرفته ادش است = B2 خهانوار   393در نرایهت، تعهداد    ادسهت آمهد(  اه ⁄4

 عگایری ارای ت میل پرسگنامه انتباا ادندا 

 نتایج و بحث

نتایج محاسبه ااخص پایداری مراتب ب ااخص فقر خانوار اهرای چرهار راهبهرد معیگهتی     

 نگار دادش ادش استا  1مبتمف در ا ل 
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 شاخص تعادل )پایداری مراتع و فقر خانوار( برای راهبردهای معیشتی مختلف -1شکل 

که پایداری مرتهب در راهبهرد دامهداری ا هیار      دهدااخص پایداری مراتب نگار می نتایج

خهانوار  ایج ااخص فقهر  کمتر ب در راهبرد کگابرزی ایگتر از دیار راهبردهای معیگتی استا نت

دامهداری، خهدماتی،    در ای  راهبردهای معیگتی ،ترتیب اه ،که متوس  ااخص فقر دهدنگار می

اسهتا پیامهدهای معیگهتی نااهی از چرهار       نزبلهی  دارای ربند تقریباً ها فعالیت کگابرزی ب تنو 

 استا آمدش 2در جدبل  راهبرد مبتمف

 پیامدهای معیشتی ناشی از چهار راهبرد مختلف -2جدول 

 ها فعالیت تنوع کشاورزی خدماتی دامداری پیامدهای معیشتی

 50 54/54 84/36 66/10 خانوارهای ااالی خ  فقر  درصد(

 11/61 36/76 68/48 88/11 خانوارها اا استفادش پایدار از مرتب  درصد(

 89/70 82/55 93/108 52/160 س(أتوس  تعداد دام خانوار عگایری  رم

 92478810 87199411 72398708 46301737 نه خانوار عگایری  تومار(متوس  درآمد کل ساال

 های پوبهش خذ: یافتهأم
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را  کگابرزی راهبردکه  یریعگا یدرصد خانوارها 54، حدبد 2جدبل  جیاا توجه اه نتا

 (درصهد  36/76  یگهت یگربش مع  یاز ا ییخ  فقر قرار دارند ب درصد ااال ااالی اند،دنبال کردش

متوس  درآمد کهل   یدارا ها فعالیت تنو  راهبرد هرچند،ا انداستفادش کردش دارپای  وراز مراتب اه

  یه متوسه  اهاخص فقهر در ا    ی، بله اودش کگابرزی راهبردن بت اه  تومار( 92478810  ااالتر

 راهبهرد از متوسه  اهاخص فقهر در     گهتر یا یکمه  (1ا ل مطااق  درصد 23/32  یگتیمع راهبرد

خه  فقهر    یاهاال  هها  فعالیهت  گربش تنو  یریعگا یادرصد خانواره پنطاشاست ب تنرا  کگابرزی

ناعادالنهه   کگهابرزی ن بت اه گهربش   ها فعالیت درآمد در گربش تنو  بیتوز  ،یقرار دارندا اناارا

کهه از   یریعگا یدرصد خانوارها 66/10تنرا  آمدش، دست اه جیار اساس نتا  ،یاودش استا همچن

 متوسه  اهاخص فقهر     یاهاالتر  ازخ  فقر قرار دارنهد ب   یااال اند،کردش یربیپ یدامدار راهبرد

 (1ا ل مطااق  درصد 21/83  از مراتب داریاستفادش پا کمتری ب ( 1ا ل مطااق درصد  34/50 

 اداناودشارخوردار 

رگرسایون  اثر راهبردهای معیشتی بر پایداری مراتع و فقر عشایر باا اساتداده از مادل    ارزیابی 

 ایزای چندجملهسویچینگ درون

قاال مگاهدش، مم   اسهت تعیهی  اثهر راهبردههای     دلیل بجود ناهمانی غیرکه اه از آنطا

 همهراش  اریهب  اها  های رگرسیور معمهولی معیگتی ار پایداری مراتب ب فقر عگایر اا استفادش از مدل

زای از رگرسههیور سههویچینگ دربر ،اههرای جمههوگیری از چنههی  اتفههاقی ،اااههد، در ایهه  ق ههمت

قااهل مگهاهدش   عوامل قاال مگاهدش ب غیر ،زمار  ور ه که قادر است اهاستفادش ادش  ایچندجممه

 دست دهدا از اثرگذاری متغیرهای م تقل را اه یب نااریبب ضرا کندرا لحاظ 

ای اههرای اررسههی اثههر زای چندجممهههنتههایج اههرآبرد مههدل رگرسههیور سههویچینگ دربر 

تحمیل جهایازی  باقعیهت   ب راهبردهای معیگتی ار پایداری مراتب ب فقر عگایر اا استفادش از تطزیه

 counterfactual)، دش استا آم 4ب  3 بلادر جد ،ترتیباه 

اتباذ راهبهرد معیگهتی مبتنهی اهر کگهابرزی دارای اثهر خهالص         ،3ار اساس نتایج جدبل 

پایداری مراتب اها اتبهاذ    ،ا همچنی ستیار راهبردهان بت اه د (07/0  ایگتری ار پایداری مراتب
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یااهدا اهر    ور خالص افزایش مهی اه 04/0ب  03/0 ،ترتیباه ها، فعالیت دب راهبرد خدماتی ب تنو 

ه عگهایر دارای راهبهرد معیگهتی پایهه     چنانچه ، تیمار ربی ناپذیرندگاراساس نتایج اثرا  متوس  

 اها عهدم پهذیرش سهه راهبهرد معیگهتی مبتنهی اهر خهدماتی، کگهابرزی ب تنهو             ،دامداری اااهند 

ات ا ار دامهداری   ،اناارای  ؛یااددرصد کاهش می 7ب  16، 10پایداری مراتب  ،ترتیب اه ها، فعالیت

دههدا اثهرا    میهزار ایگهتری پایهداری مراتهب را کهاهش مهی      ب عدم پذیرش راهبرد کگابرزی اه

اهدش،   آبریهای جمبور  عدم کنترل دادشدهد که در صنیز نگار میناهمانی غیرقاال مگاهدش 

ن ههبت اههه دیاههر   (23/0  اثههر راهبههرد کگههابرزی اههر پایههداری مراتههب دارای اریههب ایگههتری    

 ستا  راهبردها

اثرات متوسط پذیرش راهبردهای معیشتی بر پایداری مراتع با استداده از  -3جدول 

 تحلیل جایگزین واقعیتو تجزیه

 راهبردهای 

 معیشتی
 نوع اثرات متوسط

 مراحل تصمیم

 پذیرش
 عدم 

 پذیرش

 اثرات 

 خالص

 راهبرد خدماتی

 ATT) 84/0 81/0 03/0اثرا  متوس  تیمار ربی پذیرندگار  

 -ATU) 83/0 93/0 10/0  ناپذیرندگاراثرا  متوس  تیمار ربی 

 H) 01/0 12/0- 13/0اثرا  ناهمانی غیرقاال مگاهدش  

 راهبرد کگابرزی

 ATT) 85/0 78/0 07/0اثرا  متوس  تیمار ربی پذیرندگار  

 -ATU) 83/0 99/0 16/0  ناپذیرندگاراثرا  متوس  تیمار ربی 

 H) 02/0 21/0- 23/0اثرا  ناهمانی غیرقاال مگاهدش  

 ها فعالیت راهبرد تنو 

 ATT) 83/0 79/0 04/0اثرا  متوس  تیمار ربی پذیرندگار  

 -ATU) 83/0 90/0 07/0  ناپذیرندگاراثرا  متوس  تیمار ربی 

 H) 0 11/0- 11/0اثرا  ناهمانی غیرقاال مگاهدش  

 های پوبهش ماخذ: یافته

اتباذ راهبهرد معیگهتی مبتنهی اهر کگهابرزی دارای اثهر خهالص         ،4ار اساس نتایج جدبل 

اد  فقهر   ،ا همچنی ستن بت اه دیار راهبردها (07/0  ایگتری ار کاهش فقر خانوار عگایری
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 هور  اهه  05/0ب  04/0 ،ترتیهب اهه  هها،  فعالیهت  خانوار عگایری اا اتباذ دب راهبرد خدماتی ب تنو 

عگهایر دارای راهبهرد    چنانچه، ناپذیرندگاریاادا ار اساس نتایج اثرا  متوس  خالص کاهش می

راهبرد معیگتی مبتنی اهر خهدماتی، کگهابرزی ب    اا عدم پذیرش سه  ،معیگتی پایه دامداری اااند

ات ها اهر    ،انهاارای   ؛یااهد  ، دب ب هگت درصد افزایش میاد  فقر ی ،ترتیباه ها، فعالیت تنو 

دههدا  میزار ایگتری اهد  فقهر را افهزایش مهی    اه ها فعالیت دامداری ب عدم پذیرش راهبرد تنو 

هههای کههه در صههور  عههدم کنتههرل دادشدهههد اثههرا  نههاهمانی غیرقااههل مگههاهدش نیههز نگههار مههی

 استا  (13/0  ار فقر عگایر دارای اریب ایگتری ها فعالیت ادش، اثر راهبرد تنو  آبری جمب

مراتهب ب فقهر خهانوار اها اسهتفادش از       یداریار پا یگتیمع راهبردهای اثرا  خالصه،  وراه

حهداقل   وریرگرسه  یرکارگیاما اه ،اوندیارآبرد م قیب دق حصحی  وراه نگیچیسو وریرگرس

راهبردهها اهر   ایه   مراتب را کمتر از حد ب اثهر   یداریار پا یگتیمع یاثر راهبردها یمراعا  معمول

 اکندیاز حد ارآبرد م شیرا ا ریفقر عگا

تحلیل و با استداده از تجزیه فقر عشایرمعیشتی بر اثرات متوسط پذیرش راهبردهای  -4جدول 

 جایگزین واقعیت

 راهبردهای 

 معیشتی
 نوع اثرات متوسط

 مراحل تصمیم

 پذیرش
 عدم 

 پذیرش

 اثرات 

 خالص

 راهبرد خدماتی

 -ATT) 38/0 42/0 04/0اثرا  متوس  تیمار ربی پذیرندگار  

 ATU) 40/0 39/0 01/0 ناپذیرندگار اثرا  متوس  تیمار ربی 

 -H) 02/0- 03/0 05/0اثرا  ناهمانی غیرقاال مگاهدش  

 کگابرزیراهبرد 

 -ATT) 40/0 47/0 07/0اثرا  متوس  تیمار ربی پذیرندگار  

 ATU) 40/0 38/0 02/0  ناپذیرندگاراثرا  متوس  تیمار ربی 

 -H) 0 09/0 09/0اثرا  ناهمانی غیرقاال مگاهدش  

 ها فعالیت راهبرد تنو 

 -ATT) 42/0 47/0 05/0اثرا  متوس  تیمار ربی پذیرندگار  

 ATU) 40/0 32/0 08/0  ناپذیرندگاراثرا  متوس  تیمار ربی 

 -H) 02/0 15/0 13/0اثرا  ناهمانی غیرقاال مگاهدش  

 های پوبهش ماخذ: یافته
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 پیشنهادهاگیری و  نتیجه

اها اسهتفادش از اهاخص     ، نب هت، پیامدهای معیگتی نااهی از اتبهاذ راهبردههای مبتمهف    

چه حهداکثر اهاخص   ااخص پایداری مرتب نیز نگار داد که اگر تعادل محاسبه ادش استا نتایج

پایداری مرتب در تمام راهبردهای معیگتی ی  ار اسهت، امها حهداقل پایهداری مرتهب در راهبهرد       

دامداری ا یار کمتر ب در راهبرد کگابرزی ایگتر از دیار راهبردهای معیگتی استا اا توجهه اهه   

 ،ری مرتهب اهرای راهبردههای دامهداری ب کگهابرزی     ، متوس  اهاخص پایهدا  آمدش دست اه نتایج

استا نتایج ااخص فقر خانوار نگار داد که حداقل اهاخص   میزار تری یگکمتری  ب ا ،ترتیب اه

فقر در تمهام راهبردههای معیگهتی ی  هار اسهت، امها حهداکثر آر در راهبردههای کگهابرزی ب          

متوس  اهاخص فقهر دارای ربنهد     استا همچنی ، میزار کمتری  ب ایگتری ، ترتیبدامداری، اه

 دامههداری، خههدماتی، کگههابرزی ب تنههو  ،ترتیههباههه ،کمههی نزبلههی در اههی  راهبردهههای معیگههتی

عالبش ار ای ، اثر راهبردهای معیگتی ار پایداری مراتب ب فقر عگهایر اها اسهتفادش از     هاستا فعالیت

نهاهمانی غیرقااهل   سازی اریهب نااهی از   فای ارای ار رزای چندجممهربش سویچینگ دربر

 ، اتباذ راهبردهای خدماتی، کگهابرزی ب تنهو   آمدش دست اه اررسی ادا ار اساس نتایج مگاهدش

ا انهاارای ، لهزبم   اسهت اثر منفهی اهر فقهر عگهایر      ب اما دارای اثر مثبت ار پایداری مراتب ها فعالیت

وس  عگهایر اسهتار   کارگیری ای  نو  راهبردهای معیگتی تاه راستایگذاری مناسب در سیاست

همچنی ، ارای حفظ پایداری مراتب ب کاهش فقر عگایر، ایطهاد مگهاغل    دااوفارس مگبص می

سهازی   نهوی های درآمدزا ب توسعه ابش کگهابرزی از  ریهق   جدید ب تنو  ابگیدر اه فعالیت

  اوداآر اا تطریزا  صنعتی پیگنراد می
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