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 چكيده 

شود و هر از آن ارائه مي متفاوتيدر مناطق مختلف تعاريف . تعريف آن دشوار است باشد كهمي خشكسالي يك پديده پيچيده

منيتي با از ديدگاه ا. تواند پيامدهاي بسياري داشته باشدخشكسالي مي .ميزان متوسط بارش داردكدام از آن تعاريف بستگي به

ترشدن  ديدگي اقليمي و بياباني افزايش آسيبترين منطقه كشور، توجه به قرارگيري استان سيستان و بلوچستان در خشك

نموده داخل كشور فراهم بهاز اين منطقه  ناامنيمبسوطي براي گسترش   سرزميني، ظرفيت بالقوه هاي مرزي و درون گذرگاه

غيرممكن يا بسيار پرخطر است و  استانباني و پاسداري در بسياري نقاط  اسب اقليمي، ديدهعلت شرايط نامناكنون نيز به .است

مشكالت  ،ممكن است ترين آثار خشكسالياز مهماز سويي ديگر،  .هاي تروريستي فراهم كرده است معبر امني براي گروه

اين مقاله با روشي توصيفي تحليلي به . به ساير مناطق باشداقتصادي و اجتماعي مانند مهاجرت اجباري از مناطق خشك 

 تاثيرهاي بارندگي اينكه براي درك. پردازدبررسي خشكسالي و ارتباط آن با مهاجرت ساكنان استان سيستان و بلوچستان مي

براي بررسي ميزان خشكسالي در استان سيستان و بلوچستان  SPI از شاخص كه گشت اين به منجر دارد، آب منابع بر مختلفي

براي چهار ايستگاه استان سيستان و بلوچستان  1985-2005هاي ، سال)مترميلي(هاي بارش ماهيانه داده. هره گرفته شودب

كمبود آب در مناطقي كه دهنده آن است كه ها نشانيافته. مورد مطالعه قرار گرفتند) زاهدان، زابل، ايرانشهر، چهاربهار، كنارك(

هاي شديد در منطقه، اثرات نامطلوب اقتصادي وقوع خشكسالي. شوده افزايش مهاجرت ميشوند منجر بدرگير خشكسالي مي

و اجتماعي برجاي گذاشته است كه با توجه به وابستگي شديد اقتصادي مردم سيستان و بلوچستان به كشاورزي اين بحران 

  نامتوازن شده و به ... تماعي واست تعادل جمعيتي، اقتصادي، اجمنجر به پديده مهاجرفرستي شده است و سبب شده

  .يافتگي منطقه منجر گردداي و عدم توسعههاي منطقهبحران

  

  SPIخشكسالي، سيستان و بلوچستان، مهاجرت، شاخص : واژگانليدك
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  مقدمه 

  عنوان يكي از بالياي طبيعي تأثير شديد و گيري تمدن انساني تاكنون، خشكسالي همواره بهاز ابتداي شكل

بار، در نتيجه كاهش اي است كه هرچند سال يكخشكسالي پديده. هاي انساني داشته استآميزي بر فعاليتفاجعه
هاي مكرر آب و هوا خشكسالي از ويژگي. پيونددميزان بارندگي نسبت به نرمال طوالني مدت در هر اقليمي وقوع مي

توان واژه خشكسالي را مي). 5: 1393دوستان، (د گيرناست كه به اشتباه آن را يك رويداد تصادفي نادر در نظر مي
بهداشت، : كاهش غيرطبيعي بارش در يك دوره طوالني مدت كه باعث ايجاد بحران آب در مصارف مختلف از جمله

نكته قابل توجه اين است كه خسارات و اثرات ناشي از ). 2: 2012توس، (تعريف كرد ... كشاورزي، صنعت و 
). 123 :1385آسيايي، (دانند ع بيشتر يا برابر با ميزان خسارات ناشي از سيل و زلزله ميخشكسالي را گاهي مواق

 250متوسط ميزان بارش ساالنه آن . جمهوري اسالمي ايران در يكي از مناطق بسيار خشك جهان واقع شده است
ميليون هكتار است كه  165كل مساحت كشور . باشد مي يمتوسط ميزان بارش جهان سوميكمتر است كه حدود ميلي

حاصل، ميليون هكتار جنگل و بقيه اراضي بي 13ميليون هكتار مراتع،  90ميليون هكتار اراضي حاصلخيز،  37حدود 
ميليون هكتار  5/18ويژه كمبود آب، فقط ها، به ي از محدوديترخبه علت ب. باشد ها مي ها و درياچهصحراها، كوهستان

آبي ) درصد 46(ميليون هكتار  5/8كه از اين ميزان حدود : شوند ر حال حاضر كشت ميميليون هكتار د 37از مجموع 
 93ميليارد مترمكعب از مجموع  84كشت آبي  )15 :2002عليمرادي، (باشد  ديم مي) درصد 54(ميليون هكتار  10و 

اقليم  رغمبه. باشد د ميدرصد از مجموع منابع آبي موجو 93كند كه بيش از  ميليارد مترمكعب آب كشور را مصرف مي
 18اين بخش حدود . باشد هاي اقتصادي در كشور مي ترين فعاليت خشك و كمبود آب، بخش كشاورزي يكي از مهم

درصد مواد  90درصد توليدات غيرنفتي و  25درصد عرضه غذا،  85درصد اشتغال،  25درصد توليد ناخالص داخلي، 
عالوه بر خشك بودن، ايران كشوري مستعد خشكسالي . كند توليد ميرا كشاورزي  ايعخام مورد استفاده در بخش صن

علت كاهش سرانه آب قابل دسترسي ناشي از افزايش جمعيت، تغيير اقليم و بهره است و ميزان خسارت خشكسالي به
. )16 :2005عليزاده، (در حال افزايش است  )شوري و آلودگي( كيفي منابع آب موجود كاهشو  بيش از حد برداري 

، امروزه به قبلسال  50سال در  درمترمكعب  7000اي كه از حدود  متوسط ميزان سرانه آب كاهش يافته است به گونه
رود اين ميزان بيشتر كاهش يابد  ميزان رشد جمعيت، انتظار ميدر نظر گرفتن با .  سال رسيده استدر مترمكعب  1900

استان در بين مناطق كشور،  ).87 :1389كشاورز، (سال بالغ شود  درمترمكعب  1300به  2025طوري كه تا سال به
نقاط به علت نبود وحدت اقليمي بر كل استان،  كه طوركلي داراي اقليمي گرم و خشك استسيستان و بلوچستان به

 خيتار طول دراستان   ژهيو ييايجغراف تيموقع ليدلبهو هايي دارند مختلف استان از نظر آب و هوايي با هم تفاوت
 در ياصل عوامل از يكي يخشكسالدر استان سيستان و بلوچستان، . است بوده ي مواجهخشكسال   دهيپد با همواره

ترين عواملي است كه  مهاجرت و چگونگي توزيع مجدد جمعيت يكي از اساسي .ديآ يم شمار به  )مهاجرت(يي جاهجاب
جمعيت هر سرزميني . هاي جمعيتي به آن توجه دارند جايي سياستگذاران براي كنترل جمعيت و جهت دادن به جابه

رود، هريك از شمار ميملي آن مرز و بوم است كه هم منبع توليد و هم عامل مصرف آن كشور به ترين سرمايهمهم
هاي توليدي و اقتصادي، پاسداري و غني جامعه، به گردش درآوردن چرخ اقشار جوامع انساني در ساختن و اداره

و  مقوله مهاجرت از سيستان. كنند هاي بعدي نقش مهمي را ايفا مياختن ميراث فرهنگي و انتقال آن به نسلس
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بدليل شرايط خشكسالي و مشكالت ناشي از روي كار آمدن طالبان، انحراف مسير رودخانه و خشكي  بلوچستان
به منجر كه را در پي داشت ا و خشكسالي ها و گرد غبارهتاالب هامون رخ داد كه پيامدهايي نظير گسترش گرد خاك

دليل هتبعات امنيتي ملي ب و طبيعتاً گرديدمهاجرت به استان خراسان جنوبي و استان خراسان رضوي و به جاهاي ديگر 
حساسيتي كه منطقه زابل و سيستان در لوالي دو كشور همجوار افغانستان و پاكستان براي ما دارد از نظر امنيتي خطر 

امنيت ملي را بدنبال را دارد و ما لوالي مناسبات دو كشور افغانستان و پاكستان را اگر از كثرت جمعيت  تهديدات
هدف اصلي در اين . )1392عباسي، ( داخلي در واقع خالي شده ببينيم مخاطرات امنيتي آن بسيار گسترده خواهد بود

  هاي كوتاه مدت استان ن با توجه به خشكساليها از استان سيستان و بلوچستاپژوهش بررسي پيامدهاي  مهاجرت

نوعي خرده فرهنگ وجود آمدن هاي كوتاه مدت در اين استان منجر به، بهپيامدهاي مهاجرت ناشي از خشكسالي. باشدمي
پيامد مهاجرت براي مهاجران عالوه بر تغييرات ، كنددگرگون مي مقصد رايافته شكل سازمان كه ساختار و استدر مقصد 

كاهش باروري، در . كندمي تضعيفعد مسافت، اقتدار خانوادگي را نيز ندگي اقتصادي و تحوالت فرهنگي همراه با بز
  .و غيره استنوآوري و عدم توسعه توليدات  عدم وجود خالقيت ومنطقه،  نتيجه عدم وجود نيروي جوان در

  

  مباني نظري

  مسئله مهاجرت �

 محـل  اختيـار  يـا  اجبار روي از و شوندمي جاجابه جغرافيايي مختلف هايعرصه در ونيگوناگ داليل به نفر هاميليون ساالنه

 بيشـتر  زنـدگي  ناپـذير جدايي جزو به مهاجرت، امروزه يا زندگي مكان جاييجابه. دهندمي تغيير را خود سكونت و زندگي

 جمعيتي هايجاييجابه حجم لحاظ به چه مهاجرت شرايطي، چنين در .)Seabrook, 2007,p44( است شده بدل جهان ساكنان

 مهـاجرت  مفهوم ).29: 1369پيتيـه،  (داشته است  همراه به را مدتيكوتاه منفي آثار جديد، شهرنشيني هايگرفتاري نظر از چه و

 شـتاين روان كـه  همانگونـه  ).74: 1392ميرزامصـطفي، (فعاليـت   و زمان اقامتگاه، مكان، در تغيير :تاس ويژه بعد چهار دربرگيرنده

 حالـت  بـه  مهـاجرت  گونـاگون  نرخ و ميزان راكد، حركتبي جمعيت يك پيشرفت و زندگي يعني مهاجرت كنديماظهار 

 و مهـاجرت تصـميم   كـه  دهـد مي نشان هابررسي ).70: 1368 زاده،لهساني(دارد  بستگي حوزه يك يا و كشور يك در پيشرفت
 گريزناپـذير  محصـول  مهـاجرت  سويي از .نيست غريزي وجههيچ به و است بشر حسابگر خرد از ناشي و عقاليي اقدامي

 شـكلي  بـه  را فراينـد  ايـن  كـه  كشورهايي تمام در شده تجربه فرآيندي و است صنعتي جامعه به كشاورزي جامعه از انتقال

 انسـانها  ايدسـته  يا و فرد داوطلبانه حركت مفهوم به بنابر تعريفي ديگر، مهاجرت ).14 :1381عظيمي، ( اندكرده طي گريزناپذير

 تـوان مـي  عام بنديدسته يك در و بوده متعدد مهاجرت، هاينظريه .تاس ديگر جغرافيايي واحد به جغرافيايي واحد يك از

 بـا  كـه  دارند سعي و گرفته شكل آزاد اقتصاد چارچوب در كه هستند هاينظريه ،اول گروه :كرد تقسيم گروه سه در را نهاآ

 مبنـاي  را سـاختاري  نـابرابري  كـه  هسـتند  هايينظريه دوم گروه .دهند توضيح را تقاضا، مهاجرت و عرضه اقتصادي اصل

با توجـه بـه سـيل    ). 16: 1384، سجادپور( هستند مهاجرت اقتصاديـ  اجتماعي هاينظريه سوم گروهو  دانندمي مهاجرت
 اصـالحي  ديدي از و ترسازنده و مثبت ،پديده اين به مديريت نگرش كه است ضروريهاي اخير گسترده مهاجرت در دهه

   .)109: 1392ايراندوست، ( گيرد قرار توجه مورد واجتماعي اقتصادي فضايي، ريزيبرنامه در و باشد
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  مفهوم بحران خشكسالي �

 خشك دوره يك معلول توانمي را خشكسالي .آيدوجود مياي اقليمي است كه از كمبود بارندگي بهخشكسالي پديده

 ايجاد گردد منطقه هيدرولوژيكي وضعيت در تعادل عدم تا باشد داشته تدوام كافي اندازه به كه دانست عاديرغي

خشكسالي هميشگي، مخصوص مناطق بسيار  :اي چهار نوع خشكسالي وجود دارد طور پايههب). 142: 1391ناصرزاده، (
هاي مقطعي، براي مناطقي  خشكسالي .غيرممكن استكشاورزي هاي مناسب آبياري  خشك، در اين مناطق بدون روش

خشكسالي ناگهاني، . كشاورزي در دوران باراني تنها راه ممكن است. هاي باراني دارند هاي خشك و فصل كه فصل
. گيرد مي اين خشكسالي غيرمتناوب است و مناطق كوچكي را هميشه دربر. مرطوب براي مناطق مرطوب و نيمه

شود و به همين ميزان بارندگي وجود  كه آب زيادي به دليل گرماي هوا تبخير ميخشكسالي مخفي، در تابستان زماني 
تواند تبعات منفي خشكسالي مي). Heikkinen, 2015: 5( برد مي را از بينديمي اين خشكسالي، گياهان . ندارد

ز جمله اين تبعات سيل ا) 45: 1391زاده، درويش(اي را براي اقتصاد، كشاورزي، محيط و اجتماع ايجاد نمايد گسترده
 .تر استدرپي در منطقه و در سطح كالنهاي پيباشد كه خود زمينه ساز بحرانگسترده مهاجرت داخلي و خارجي مي

، اين رو از و بيابد بارندگي رفع كمبود جهت مناسبي راهكارهاي كه نيافته توسعه اندازه آن به هنوز بشري متاسفانه دانش
 بخش زيان پديده اين خسارات بروز از جلوگيري در كارهار ترينمهم خشك هايدوره ايهبينيپيش و آگاهيپيش

   ).168 :1385آسيايي، (است 

  

  SPIمفهوم و كاربردهاي شاخص  �

هاي مختلف قابل اي است كه بستگي به احتمال بارش براي مقياس، نمايه)شاخص استاندارد بارش( SPIشاخص 
با توجه به . وليه جهت پايش خشكسالي و كمك به ارزيابي شدت آن باشدتواند هشدار امحاسبه است و مي

اي خشكي و خشكسالي مورد استفاده قرار گرفته ، اين شاخص در سرتاسر دنيا براي پايش دورهSPIخصوصيات 
هايي براي سنجش ميزان تداوم يكي  از اركان مهم و اساسي در مطالعات خشكسالي هر منطقه تعيين شاخص. است
  كسالي است شاخص خشكسالي در واقع تابعي از عوامل مختلف محيطي است كه بر پديده خشكسالي اثر خش

هاي آينده، به مراتب گيريها و تصميميك عدد است كه در ارزيابي خشكسالي تابع فرايند حاصل ،نهايت در. گذاردمي
براي تحليل وضعيت ). 262: 1382زند، لشني(كند هاي مرتبط با خشكسالي عمل ميهاي متعدد دادهمفيدتر از رديف

خاطر مزايايي كه دارد مورد استفاده قرار به SPIهاي متعددي وجود دارد كه در اين تحقيق شاخص خشكسالي شاخص
پيشنهاد شد، محاسبه تقريباً ساده بوده و ) 1993(كي و همكارانش اين شاخص براي اولين بار توسط مك. گيردمي

تنها بر مبناي استفاده از  SPIشاخص . ويژه براي مطالعات منابع آب برخوردار استليت اعتماد بااليي بهنتايج آن از قاب
اين قابليت امكاني را فراهم . توان از آن براي هر مقياس زماني دلخواه محاسبه نمودهاي بارندگي استوار است و ميداده
مدت كه در كشاورزي و مطالعه رطوبت قابل دسترس هاي كوتاهمها و تداونمايد تا وضعيت منابع آب را براي دورهمي

اي و مخازن زيرزميني داراي اهميت هاي زماني بلندمدت كه در مطالعه جريان رودخانهگياه مناسب است و مقياس
 .اساس شاخص استاندارد شده بر محاسبه بارندگي براي هر مقياس زماني استوار است. است، مورد مطالعه قرار داد

هاي بارندگي در مقياس ماهانه طي يك دوره آماري ترجيحاً سال يا بيشتر الزم است تا سري پس از استخراج داده
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مساله اصلي در اينجا برازش توزيع آماري مناسب بر سري . زماني مجموعه بارندگي در مقياس دلخواه تشكيل شود
دليل داشتن مزايايي كه داشته ص استاندارد بارش بهدر اين پژوهش شاخ). 5: 1381بذرافشان، (زماني موردنظر است 

  SPIپذيريانعطاف ؛SPIسادگي : توان به موارد ذيل اشاره كردمي) SPI(از مزاياي شاخص. است انتخاب شده است
هاي عدم وابستگي به رطوبت خاك و امكان استفاده در تمامي ماه ؛SPIهاي زماني و متفاوت نمايه نسبت به مقياس

بندي اين شاخص توسط محققين جهت پايش و پهنه .استفاده از آن در نواحي گوناگون با بارندگي متفاوتسال و 
كي و همكاران  اولين كساني بودند كه با استفاده مك. خشكسالي در مناطق مختلف جهان مورد توجه قرار گرفته است

 اثرات اين شاخص براي بررسي .قرار دادند ايالت كلرادو را مورد پايش 1994و  1993هاي از اين شاخص خشكسالي

 جريان و برفي كالهك خاك، رطوبت سطحي، آب منابع و ذخاير زيرزميني، هايآب روي بر بارش كمبود متفاوت

بلوچستان هم مطالعاتي با استفاده از اين  در سطح استان و ).McKee, 1993: 58( شد ارائه كلرادو ايالت در آبراهه،
ها و درصد نرمال از بارش، ، دهكSPIبا استفاده از سه نمايه ) 1380(مقدم و همكاران . استشاخص صورت گرفته 

، به تحليل SPIبا استفاده از ) 1380(پور پژند و مهديرضايي. بندي نمودنداستان سيستان و بلوچستان را پهنه
. گرددمي محاسبه موردنظر دوره رايب و بلندمدت آمار اساس بر منطقه هر در SPI. اندهاي زابل پرداختهخشكسالي

 SPI متوسط كهطوريسپس به شود،مي برازانده هابارندگي بلندمدت آمار بر مناسب آماري توزيع ابتدا در كار اين براي

 باشد،مي ميانه بارندگي از كمتر بارندگي دهندهنشان SPI منفي مقدار. بود صفر خواهد موردنظر دوره و منطقه آن براي

 مقايسه قابل موردنظر دوره براي  نتايج و استفاده، قابل خشك هاياقليم براي است، شده استاندارد SPI جائيكهآن از

 برسد، كمتر يا - 1 مقدار به و منفي مستمر طوربه SPI كه افتدمي اتفاق هنگامي خشكسالي دوره روش اين طبق. است

   نشان را خشكسالي دوره شدت و بزرگي نيز، SPI جمعيت مقادير و گردد مثبت SPI كه يابدمي پايان هنگامي و

 زماني مقياس در بارش كمبود. دهد مي نشان آب منابع توانايي ميزان روي بر را خشكسالي اثرات ها مقياس اين. دهدمي

 بر اغلب مدت طوالني بارش كمبود كه صورتي در گذارد، مي اثر خاك رطوبت وضعيت روي بر عمدتاً مدت، كوتاه

 كيمك موضوع، اين به توجه با ).5: 1393دوستان، ( است موثر آب منابع ذخاير و رودخانه جريان زيرزميني، ايهآب

 محاسبه. كردند محاسبه ماهه 48 و 24 ،12 ،6 ،3 زماني هاي مقياس در را  بارش شده استاندارد شاخص همكارانش، و

SPI هاي داده. است شده گذاري پايه موردنظر زماني دوره در مدت طوالني هايبارش ثبت اساس بر مكان، هر براي 

 به گردند، مي تبديل نرمال توزيع يك به سپس و شوند مي داده برازش احتماالتي توزيع يك با شده ثبت مدت طوالني

 بارش بيانگر منفي SPI مقدار). :Hayes, 2001 78(است  صفر موردنظر دوره با منطقه هر براي SPI ميانگين كهطوري

 هنگامي و است خشكسالي شروع نشانه باشد، منفي شده محاسبه SPI مقدار كه زماني. باشد مي متوسط مقدار از مترك

  .دهد مي نويد را خشكسالي پايان باشد، مثبت شاخص اين كه

  

  محدوده مورد مطالعه �

 و كيلومترمربع 502هزار و  187مساحتي حدود  ،هداناز يتشرق ايران با مركزوبلوچستان در جنوباستان سيستان
شمار عنوان پهناورترين استان ايران بهخود اختصاص داده كه از اين لحاظ بهاز وسعت كشور را به درصد 11بيش از 

غرب با استان اين استان، از شرق با كشورهاي پاكستان و افغانستان، از جنوب با درياي عمان، از شمال و شمال. آيدمي
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مرز مشترك استان سيستان و بلوچستان با كشور . هاي كرمان و هرمزگان همجوار استخراسان و از غرب با استان
اين استان . كيلومتر است 270طور تقريبي كيلومتر و با درياي عمان به 300كيلومتر، با كشور افغانستان  900پاكستان 

دقيقه طول  19درجه و  63تا دقيقه  47درجه  58دقيقه عرض شمالي و  28درجه و  31دقيقه تا  3درجه و  25بين 
هاي عمومي نفوس و مسكن نتايج سرشماريبراساس . آمده است 1است كه در شكل شماره  گرديده قعشرقي وا

برابر رسيده است كه اگر با همين روند افزايش  6/2به بيش از ) 1375تا  1355از (سال  20كشور جمعيت استان طي 
باتوجه به . )24 :1394محمودي، ( برابر خواهد شد عيت استان دوجم) 1394در سال (ديگر  سال 19يابد تا 

كمبود منابع خاك حاصلخيز و فرسايش شديد آن و عدم  وخشكسالي، محدوديت منابع آب: هايي از قبيلمحدوديت
گذاري و اتكا به اعتبارات دولتي، افزايش جمعيت با روند كنوني، در آينده فشار تمايل بخش خصوص به سرمايه

هاي هاي بالقوه استان را با صرف هزينهالبته ممكن است بتوان بعضي از توان. دي بر منابع موجود وارد خواهد كردزيا
ها جدي بوده و از بين بردن آن ها مانند محدوديت منابع آب كامالًزياد به صورت بالفعل درآورد اما بعضي از محدوديت

سيستان و بلوچستان از طرفي به . رسدنظر ميالت جوي در آينده بعيد بهباتوجه به موقعيت جغرافيايي استان و كمي نزو
رويه پناهندگان افغاني و از طرف ديگر، از مناطق جنوبي استان با مهاجرت جواري با افغانستان، با مهاجرت بيدليل هم

  .مواجه است) فارسكشورهاي حاشيه خليج خصوصاً(اي به خارج از كشور عده

  
  هاي مورد مطالعهيت جغرافيايي محدوده و ايستگاهموقع: 1شكل

  روش تحقيق

براي چهار ايستگاه  1985- 2005هاي ، سال)مترميلي(هاي بارش ماهيانه منظور انجام مطالعات خشكسالي از دادهبه
راي محاسبه ب. از سازمان هواشناسي كشور استفاده گرديد) زاهدان، زابل، ايرانشهر، كنارك(استان سيستان و بلوچستان 

هاي بارش را براي هاي بارش و تبديل درصدي آن دادهپس از استخراج داده. شوداستفاده مي 1از فرمول  SPIشاخص 
براي محدوده مكاني ) 1(ها بر اساس جدول خشكسالي SPIافزار توسط نرم. گرددماهه انتخاب مي 6، 3سري زماني 

براي بررسي . گردددقيقه عرض شرقي محاسبه مي 53درجه و 60ي ودقيقه عرض شمال 28درجه و 29مورد مطالعه در 
تحقيق حاضر براساس ماهيت و روش  .استفاده شد)شاخص بارش استاندارد(SPI ها از شاخصروند خشكسالي

اي و براساس منابع معتبر كتب، مقاالت، شود، گردآوري اطالعات به شيوه كتابخانهتحليلي محسوب مي- توصيفي
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   معيار انحرافS و نظر مورد دوره براي بارش درازمدت ميانگين		 Pنظر، مورد دوره در بارش مقدار pi فوق رابطه در

  .است بارش مقادير

 SPIطبقات مختلف خشكسالي بر اساس شاخص: 1جدول

 SPIشارز  درجه خشكسالي

  0تا- 99/0  خشكسالي ماليم

  -1تا 1-/49  خشكسالي متوسط

  - 5/1تا - 99/1  خشكسالي شديد

  -2  خشكسالي حاد

  2001هايس،: منبع                      

  هاي تحقيقيافته

  هاي كوتاه مدت در استان سيستان و بلوچستانبررسي خشكسالي �

 مستلزم ديگر، هوائي و آب مطالعات همانند .آيدمي شماربه يعيطب نادر هايپديده جزء خشكسالي رخداد اينكه علت به

 هايتحليل بگيرد، دربر را بيشتري هايسال استفاده، مورد آمارهاي قدر هر و است تحليل جهت درازمدت آمار وجود

 نيازوردم آماري هايسال حداقل جهاني هواشناسي سازمان گزارش .بود خواهند منطبق واقعيت با بيشتر گرفته صورت

 چهار آمار از تحقيق اين در اساس همين بر). 66 :1374، زادهفرج( كندمي عنوان سال 30 را هابررسي اينگونه براي

 شده استفاده پديده مهاجرت بر آنها تاثير و هاخشكسالي تحليل و تجزيه جهت بلوچستان و سيستان استان ايستگاه

دهد كه هاي سه ماهه در ايستگاه مورد مطالعه نشان ميخشكسالي شود،مشاهده مي 2طور كه در شكل همان. است
 2004و  2003 1988، 1987هاي رسد تنها سالنظر ميها تقريباً خشكسالي ماليم دارند، كه در اين ميان بهتمامي سال

الي شديد ترين فراواني خشكسبيش. دارند 2002و  2001، 1993هاي فراواني خشكسالي متوسط كمتري نسبت به سال
داراي بيشترين  2004شود كه براي خشكسالي حاد، تنها سال مشاهده مي 2004و  2002تا  2000هاي براي سال

باشند كه فراواني ها داراي خشكسالي ميدهد كه تمامي سالهاي شش ماهه نشان ميخشكسالي). a(فراواني است
از لحاظ وقوع . رسدمي به باالترين فراواني 1993و  2002و سپس  2004و  2001هاي خشكسالي متوسط براي سال

ترين فراواني را دارند كه براي خشكسالي حاد اين بيش 2000و بعد  2001،2002هاي هاي شديد سالخشكسالي
هاي سه ماهه گوياي آن است كه در ايستگاه خشكسالي). b(شود مشاهده مي 2002و  2004هاي فراواني، براي سال

هاي ماليم و متوسط هاي گوناگون وجود دارد اما خشكساليها با فراوانيالي در تمامي سالزابل وضعيت خشكس
 2001، 2000هاي و سال 1989،1987هاي هاي شديد در سالتري هستند هرچند كه خشكساليداراي فراواني بيش

ها الترين فراوانيداراي با 2001و  1989هاي در خشكسالي حاد هم سال. رسدبه اوج خود مي 2004 ،2003،
كه طوريشود بهها بيشتر ميماهه اين نكته اهميت دارد كه شدت حشكساليهاي ششدر بررسي خشكسالي ).c(هستند

هاي شود و خشكسالي شديد براي سالتر ميبيش 2004و  1987هاي هاي متوسط براي سالمقادير فراواني خشكسالي
بر اساس نمودار ). d(رسد به باالترين فراواني مي 2001و  1989ي هاو خشكسالي حاد براي سال 2001و  1989
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ماهه وجود دارد، اما آنچه كه در هاي ششخشكساليدر  1996ها به استثناي سال هاي ماليم در تمامي سالخشكسالي
  ماهه با سهماهه در مقايسه هاي متوسط، شديد و حاد در نمودار ششاين نمودار مهم است افزايش فراواني خشكسالي

 2004تا  2000هاي شود و خشكسالي متوسط براي سالماهه هيچ خشكسالي حادي ديده نميدر نمودار سه. باشدمي
هاي خشكسالي 2004و  2001، 2000هاي هاي شديد و در سالخشكسالي 1985و  2001،2004، كه در سال )e(است 

ماليم دارد، در حالي كه از  خشكسالي 1994تا سال  1985ز سال هاي اوليه مورد بررسي اسال). f(شود حاد مشاهده مي
اما در ). g(شود افزوده مي 2003تا  2000هاي ويژه در سالهاي متوسط و شديد بهتدريج خشكساليبعد بهاين سال به
وع پيوسته وقهاي ماليم و متوسط در ايستگاه كنارك بهخشكسالي 1999تا  1985هاي ماهه از سالهاي ششخشكسالي

  ).h(رسد به اوج خود مي 2004و همچنين سال  2002تا  2000هاي است كه در سال

 
 

  روند مهاجرت در  استان سيستان و بلوچستان �

  متعدد اجتماعي پيامدهاي كه دارد اهميت جهت آن از جغرافيايي مطالعات در مهاجرت و جمعيتي تحوالت بررسي

 صورتبه فضايي آن پيامدهاي نهايت، در كه دارد دنبالبه هامهاجرت اين مقاصد و مبادي در فرهنگي و اقتصادي

 زمينه در شده انجام تحقيقات در چند هر. شودمي ظاهر روستايي و شهري هايسكونتگاه در جمعيت تراكم و استقرار

 اصلي هايانگيزه از يكي عنوانبه شغل يافتن خصوصاقتصادي، به هايانگيزه از مهاجرت، پديده هايانگيزه و داليل

، 1375در سال ريزي  استان سيستان و بلوچستان بر اساس برآورد سازمان مديريت و برنامه .است شده ياد مهاجرت
توان گفت جمعيت پس مي .نفر بوده است 2405742داراي جمعيتي معادل  1385و در سال  نفر بوده است 1722579
داليل گوناگون، از روند افزايش جمعيت كشور روند اين افزايش به. تبرابر شده اس 1.3يش از بسال  10استان طي 

   اخير، دهه چند در كشور كل با استان اين جمعيتي هايشاخص مقايسه. تر بوده استها سريعطي همين سال

در  و% 3.7معادل  65- 75مقطع  در استان اين جمعيت ساليانه رشد متوسط .دهدمي را نشان توجهي قابل هايتفاوت
 درصد. است بوده درصد 1.62و 1.96ارقام  ترتيب به كشور كل براي كه حالي در .بوده است% 3.4، 75- 85دوره 

است  باالتربوده همواره گذشته سرشماري دوره سه در كشور كل با مقايسه در استان اين در پرجمعيت خانوارهاي
 23644مرد و  43272نفر شامل  66916تعداد  1375تا  1365براساس آمار موجود، در دهه  ).1385مركز آمار ايران، (

بنابراين در اين دهه بر . اند زن به اين استان وارد شده 19794مرد و  40511نفر شامل  60305زن از اين استان خارج و 
 توان گفت كه در اين دهه استان نفر از جمعيت استان كاسته شده است و از اين لحاظ مى 6611اثر مهاجرت تعداد 

تعداد مهاجران  1385بر اساس آمار سرشماري عمومي نفوس و مسكن . سيستان و بلوچستان مهاجرفرست بوده است
 .استان مهاجرفرست بوده است 1375- 85در دهه  بوده است كه) نفر 137000(درصد  88/2خارج شده از استان 

گيرد اما در هر حال  تماعي صورت ميداليل خاص شغلي، اقتصادي و اجمهاجرت در استان سيستان و بلوچستان به
  ).15: 2010زنگنه، ) (2جدول(پذير و مهاجرفرست بر جاي خواهد گذاشت  مهاجرت ميان استاني تأثيراتي در محيط مهاجر
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، )b(هاي زاهدانايستگاهماهه در 

  1385تا  1375

 موازنه مهاجرتي

71328 - 

پس  .ا همچون ناامني بوجود آورد

توان به اين فرضيه رسيد كه مهاجرت از روستاها و شهرهاي كوچك به شهرهاي بزرگ روي جرم نوجوانان تاثير 

پيامدهاي مهاجرت بر هر سه 

                           هاي كوتاه مدت در استان سيستان و بلوچستانپيامدهاي بحران مهاجرت ناشي از خشكسالي

ماهه در شش فراواني خشكساليو )g(، كنارك)e(، ايرانشهر)c(، زابل)a(هاي زاهداندر ايستگاه

  SPIگيري از شاخص هاي مورد مطالعه با بهرهبراي سال) h(، كنارك)f(، ايرانشهر

  

1375هاي ها در فاصله سالموازنه مهاجرتي بين استاني از مهاجران داخلي كشور در كل جمعيت استان

 هاج شدگان از استانخار هاواردشدگان به استان  استان

 138121 66793  سيستان و بلوچستان

  1389دفتر آمارو اطالعات جمعيتي، 

  مدت در استانهاي كوتاهپيامدهاي مهاجرت ناشي از خشكسالي

ا همچون ناامني بوجود آوردهاي زيادي رمحروميت در استان سيستان و روند مهاجرت از اين منطقه كه دغدغه

توان به اين فرضيه رسيد كه مهاجرت از روستاها و شهرهاي كوچك به شهرهاي بزرگ روي جرم نوجوانان تاثير 

پيامدهاي مهاجرت بر هر سه . )45: 1369ژان پيتيه، (دهد دارد و بيشتر اين گروه را در مسير ارتكاب جرم قرار مي

پيامدهاي بحران مهاجرت ناشي از خشكسالي 

در ايستگاه ماههفراواني خشكسالي سه: 2شكل

، ايرانشهر)d(زابل

موازنه مهاجرتي بين استاني از مهاجران داخلي كشور در كل جمعيت استان: 2جدول

 سال هاي آماري

سيستان و بلوچستان 1375-  1385

دفتر آمارو اطالعات جمعيتي، : منبع     

پيامدهاي مهاجرت ناشي از خشكسالي �

محروميت در استان سيستان و روند مهاجرت از اين منطقه كه دغدغه 

توان به اين فرضيه رسيد كه مهاجرت از روستاها و شهرهاي كوچك به شهرهاي بزرگ روي جرم نوجوانان تاثير مي

دارد و بيشتر اين گروه را در مسير ارتكاب جرم قرار مي
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البته . گذاردزمان اجتماعي مهاجران، سازمان اجتماعي مبدا و سازمان اجتماعي مقصد اثر ميسازمان اجتماعي، يعني سا
  در برخي از شروط احتمالي جمع مهاجري . گيرددهنده و گيرنده مبادله جمعيت صورت ميهاي فرعيبين نظام

ازمان اجتماعي جمع مهاجري و به خود تغييراتي را در سنوبه دهد كه بهتغييراتي روي مي) شناختي، بعد تاريخيبوم(
ليكن همه تغييرات  .شودهاي فرهنگي، اجتماعي و شخصيت موجب ميصورت نظري، در هر سه جزء آن، يعني نظام

گيري از رهنمودهاي مناسب طور تجربي و با بهره، اين موضوع بايد بهدمعلول مهاجرت نيستن ناشي از مهاجرت لزوماً
مسئله اهميت دارد كه امكان  با اين درك و پذيرش اين. گستره مشخص و توصيف شودو محدود نظري از نوع ميان 

هاي اجتماعي مبدا و مقصد موجب شود كه در سازمان اجتماعي جمع مهاجري نيز اين هست كه تغييرات سازمان
) نظام مهاجرت( انعنوهخاطر همين ارتباط متقابل اين سه سازمان اجتماعي است كه به آنها ببه. تغييراتي روي دهد

حامالن نوع خاصي از سازمان اجتماعي  ،سوكه از يك( هاي اجتماعي و توسط مهاجرانبين اين سازمان. كنيماشاره مي
هاي عناصر سازمان ،)طرفداران موثر و كارآمدي براي تغيير هستند بلكه تلويحاً اگر نه صريحاً ،و از سوي ديگر

جزء همه پيامدهايي كه ممكن است هر مورد مهاجرت داشته باشد اگر نه يك ءبهتعيين جز. شونداجتماعي مبادله مي
از جمله : مهاجرت و جرائم اشاره كرد هتوان به رابطپيامدهاي مهاجرت مي. كار محال حداقل كار دشواري است

ولد مهاجر از لحاظ محل ت: عبارتند از تواند كم و كيف آنها در جرائم نوجوانان موثر افتدشرايطي كه در مهاجرت مي
، محلي كه مهاجر به آنجا مهاجرت كرده است از لحاظ ميزان جمعيت، سن مهاجر، دفعات مهاجرت، ميزان جمعيت

اشتغال و يا عدم اشتغال در ، وضعيت سرپرستي، مدت مهاجرت، هاي مهاجرتهدف مهاجرت و يا در واقع علت
  :پردازيمدر استان مي در زير به برخي از پيامدهاي ناشي از مهاجرت. مهاجرت

اي كه افزايش  گونههاي اساسي اقتصاد و توسعه است، به اشتغال و بيكاري از جمله موضوع :خشكسالي و اشتغال
بررسي سهم اشتغال در سه . شود هاي توسعه يافتگي جوامع تلقي مي عنوان يكي از شاخصاشتغال و كاهش بيكاري به

 1/10دهد، استان سيستان و بلوچستان با نرخ بيكاري  نشان مي 1385 بخش كشاورزي، صنعت و خدمات در پاييز
درصد در بخش  8/41درصد در بخش صنعت و  4/39درصد سهم اشتغال در بخش كشاورزي،  8/18درصد داراي 

، سهم اشتغال در بخش كشاورزي 6/11خدمات است و اين در حالي است كه ميانگين نرخ بيكاري در كل كشور 
كه مطابق آن كمترين نرخ بيكاري در . درصد است 8/45درصد و در بخش خدمات  7/32خش صنعت درصد، ب 5/21

دهد ميزان جمعيت فعال و فعال شاغل در مناطق شهري نسبت به مناطق  آمار نشان مي.بخش كشاورزي رخ داده است
شتغال به شهرها و مناطق شهري روستايي بيشتر است و اين امر نشانگر اين است كه بيشتر جوانان براي يافتن كار و ا

 راهبردي موقعيت از آزاد ايهبآ با مجاورت دليلبه بلوچستان و سيستان استان ).www.uast.ac.ir(اند  روي آورده

 اين اقتصادي رزشا كه بوده تن هزار 63 حدود آبزيان ساالنه صيد حجم 1381 سال در است برخوردار ايالعادهقفو

 تن ميگو، شاه ميگو،  از عبارتند صادرات جهت استان شيالتي هايپتانسيل است ريال ميليارد 500 بر بالغ صيد ميزان

 ساحلي منطقه خورهاي ساير و باهوكالت خور خشكسالي اثر در متأسفانه كه )ماهيان كوسه مركب، ماهيان ماهيان،

 كنندمي سپري را خود نوزادي دوران ماهيان مناطق اين در و شوندمي محسوب اريتج ماهيان نوزادگاه عنوانبه اربهچا

 آب در وشيمياييفيزيك تغييرات خشكسالي و جوي نزوالت كاهش اثر در .نمايندمي مهاجرت آزاد درياي به سپس و

 ايمالحظه قابل كاهش نتيجه در و داشته آبي اكوسيستم آلودگي و زيستي شرايط در تغيير و ماهيان نوزاد زيست محل
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اين موضع . )1383سازمان جهاد كشاورزي، ( استافتاده اتفاق خشكسالي دوران طول در تجاري ماهيان صيد ميزان در
  . سبب افزايش بيكاري در سطح استان و در نهايت، مهاجرت گرديده است

رفرست و افزايش جمعيت همواره موجب كاهش جمعيت نواحي مهاج هامهاجرت :افزايش و كاهش تعداد جمعيت
حال توسعه ياد كرد كه به  شهري در كشورهاي در –توان از روستا از جريانات آرام و طوالني مي. شوندمهاجرپذير مي

تدريج بخشي از جمعيت روستايي را روانه شهرها هداليل مختلف از جمله تفاوت سطح توسعه و چگونگي بازار كار، ب
تدريجي بودن آنها است كه باعث عدم احساس  و ها مستمرخصلت عمده مهاجرت. كندو نقاط پيراموني آنها مي

شود و نوعي پذيرش و همنوايي بين جامعه مهاجرپذير و سنگيني حضور مهاجران در كشورهاي مهاجرپذير مي
يك واقعيت تري براي مهاجران فراهم و حضور آنان به ايط سهلرتدريج شهآورد در اين كشورها بمهاجران را پيش مي

هايي نيز وجود يابند، مهاجرتها كه به آرامي جريان ميدر مقابل اين نوع مهاجرت. شوداجتماعي قابل قبول تبديل مي
كنند و هاي معيني ميمدت سيل عظيمي از مهاجران را راهي سرزميناهتكو هكه به داليل مختلف در يك دور دارند

 .)91: 1390زكي، ( ورندآهاي پذيراي آنان فراهم مين و چه براي سرزمينمسايل و مشكالت خاصي را چه براي مهاجرا

اي ايران كه در مجاورت هالل طاليي مواد قرارگيري استان سيستان و بلوچستان در منطقه كويري و خشك حاشيه
ايران و افغانستان اي بسيار موثر بر روند امنيتي در مرز مشترك گونهاست اين پديده به) افغانستان و پاكستان(مخدر 

كمبود جمعيت و متحرك بودن . باشدتاثيرگذار است عالوه بر عواقب ملي داراي تاثيرات منفي بر مرزهاي ايران نيز مي
كه اين طوريراحتي فراهم نموده است بهها و باندهاي مافيايي بهآنها زمينه را براي عبور و مرور قاچاقچيان تروريست

ترين استان كشور است كه در مسير ترانزيت عمده  مواد مخدر جهان هاي قومي و مذهبي ناامناستان با توجه به اقليت
قرار دارد، بنابراين براي برطرف كردن اين مشكل نخست بايد وضعيت رژيم حقوقي رود هيرمند و اختالفات آن با 

هاي بهبود زيرساخت. گذارديوفصل شود، زيرا آب بيشترين تاثير را بر اقتصاد و معشيت مردم مافغانستان حل
جايي جمعيت و خالي از سكنه شدن مناطق بر اثر هاي گسترده و جابهاجتماعي و فرهنگي مانع از مهاجرت

  .گرددهاي متعدد ميخشكسالي

  به دو صورت تغيير در تركيب جنسي و تغيير در تركيب سني خودنمايي  اين تغيير عمدتاً :تغيير تركيب جمعيت

مواردي مهاجرتها به  در. آورددنبال ميههاي اقتصادي و اجتماعي را نيز بها و ويژگييير در تركيب قوميتكند و تغمي
كه ساختار نآمگر  ،گذاردگيرد و تاثير چنداني در تركيب جنسي و سني جمعيت باقي نميشكل خانواري انجام مي

مهاجرتي داشته باشد ولي در بسياري از موارد،  جمعيتي مبدا مهاجرتي، تفاوتهاي بارزي با ساختار جمعيتي مقصد
در اين حالت مهاجرت باعث افزايش نسبت جنسي در منطقه . نسبت مردان در بين مهاجران بيش از نسبت زنان است

 ،1385براساس آخرين سرشماري مركز آمار ايران در سال  .شودمهاجرپذير و كاهش آن در منطقه مهاجرفرست مي
 كهباشد؛ ضمن آننفر زن مي 1184502نفر مرد و  1221240ن سيستان و بلوچستان داراي استاتركيب جمعيتي 

اكثر جمعيت اين استان را . نفر ديگر در نقاط روستايي سكونت دارند 1212544نفر در نقاط شهري و  1193198
زرتشتي، مسيحي و ( هاي مذهبينفر از ساكنين، اقليت 590هزار و  2فقط  1375مسلمانان تشكيل داده و در سال 

عشري دارند و بقيه سني حنفي مذهب اي مذهب شيعه اثنيمردم مسلمان ساكن در اين منطقه عده. هستند..) .كليمي و 
استان در . توان بيان نمود ارتباط نزديكي بين توسعه و تركيب جمعيتي و مهاجرت وجود داردميدر واقع  .دهستن



  )المللي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين(جغرافيا                                               194

 

اي از مهاجرت، بسيار از روستاها خالي از سكنه شده و بسياري ديگر قسمت عمده، در اثر افزايش سيستان و بلوچستان
در اين استان و از سويي، ) جوان بودن استان(با توجه به باال بودن نرخ زاد و ولد . اندجمعيت خود را از دست داده

زون ساكنان به ديگر كرده، منجر به مهاجرت روزافهاي شغلي براي خيل عظيم جوانان تحصيلعدم وجود  فرصت
  ساكنان . نواحي شده است و توازن و تركيب جمعيتي اين استان بر اثر مهاجرفرستي دگرگون شده است

توانند زمينه رشد و توسعه استان خود را مانده متاسفانه به دليل عدم تحصيالت كافي و نداشتن مهارت الزم نميباقي
 .گي به سر خواهند برديافتفراهم آورده و در نهايت، در عدم توسعه

ترين پيامدهاي اقتصادي مهاجرتها، تفاوت دستمزدها و شرايط كاري مهاجران با از عمده :پيامدهاي اقتصادي مهاجرت
يت براي همه لدر برخي از كشورها امكان كار و فعا. آوردكارگران بومي است، كه نوعي دوگانگي بازار كار را پيش مي

  مهاجرت . گذاردكاهش مي تفاوت هرچه قدمت مهاجرتي افزايش يابد روبه مهاجران يكسان نيست و اين

در كنار باال . كنددهد، الگوهاي اشتغال و فعاليت آنان را نيز دگرگون ميمي زندگي مهاجران را تغيير هطور كه نحوهمان
  دهاي كمتري بودن عموميت اشتغال مهاجران در كشورهاي مهاجرپذير بايد يادآور شد كه مهاجران دستمز

تري در محيط كار برخوردارند و چون در بيشتر موارد كنند و از تسهيالت بسيار پايينگيرند، ساعات بيشتري كار ميمي
هاي قانوني حمايت دادن كار نيز ازاستمرار كار نداشته و در صورت از دستبينند و اطميناني بهبازار كار را نامطمئن مي

كنند با انجام كارهاي سخت درآمد بيشتري كسب كنند و قسمت اعظم آن را نيز الش ميكافي برخوردار نيستند، ت
تغييرات . كنندتري استفاده ميدر نتيجه از تغذيه بهداشت و مسكن نازل. انداز كرده و يا به كشور خود ارسال كنندپس

فاقد حداقل امكانات زيستي نيز، شرايط اقليمي، انزوا، سختي اقامت در شهرهاي بزرگ يا در نواحي دورافتاده و 
از نظر اجتماعي . كندهاي تنفسي و دستگاه گوارش را فراهم ميويژه بيماريها بهموجبات ابتالي آنان به انواع بيماري

هاي پيشداوري. شودگرايي در جامعه و استقرار نهادهاي الزم براي حفظ حقوق بشر منجر مينوعي كثرتمهاجرت به
-گرايي را تعديل ميهاي مليگريافراط. بردرتكاب بيشترمهاجران به رفتارهاي بزهكارانه را از بين ميا هموجود دربار

در سيستان و بلوچستان  .)180 :1384زنجاني، ( شوداشتراك همگاني در زندگي اجتماعي منجر مي هنوعي بكند و به
زاد بخش كشاورزي، عدم گسترش مناسب عواملي از قبيل ركود اقتصادي، بيكاري تعداد زيادي از نيروي ما

هاي اشتغال و و وجود زمينه ،سومنطقه از يك درپي درزيرساختهاي خدماني در روستاها، خشكسالي و سيالبهاي پي
و ) فارسپاكستان و كشورهاي حاشيه خليج(درآمد نسبي بهتر در شهرها، امكان اشتغال و فعاليت در آن سوي مرز 

نفر فقط از  000/600تاكنون بيش از  1345هاي اخير دامن زده است؛ چنان كه از سال در دهه غيره بر شدت مهاجرتها
اين روند پيامدهاي متعددي بر مبدا و مقصد مهاجرت در پي داشته است؛ . اندسيستان به خارج از منطقه مهاجرت كرده

ال كشيده شدن جمعيت باقيمانده، گسترش توان به خالي شدن بسياري از روستاها از سكنه، به انفعكه از آن جمله مي
اي و هاي اجتماعي و اخالقي در شهرها، عدم پوياي اقتصاد ملي و منطقهنشيني شهري، دامن زدن به ناهنجاريحاشيه

  . دعدم توسعه شهري و روستايي مناسب در منطقه، اشاره نمو ،در مجموع

 اگرچه .هستند يكديگر تابع كندمي تجربه مهاجر يك كه اقتصادي و اجتماعي تحوالت: پيامدهاي اجتماعي مهاجرت

 و الگو شبكه، در تغييرات اجتماعي، نتايج از منظور اما شد، قائل مشخص مرز اجتماعي و اقتصادي عوامل بين تواننمي
  همسايگان و ديگر اشخاص با روابط در و خانواده درا هنقش تغييرات شامل كه است اجتماعي روابط مورد در نگرش
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 مهاجران به اساسي كمك بستگان كه نيست شكي هيچ. گذاردمي تاثير نيز آمد در و اشتغال بر اجتماعي عوامل. است

 مناسب محل و شغل سريع دريافتن زيادي بسيار تاثير مانندمي آنها پيش ورود بدو در مهاجران كه اشخاصي .كنندمي

 پايين را مهاجر اشتغال شانس امر اين اگر حتي كه است قوي ريقد بهاً غالب بستگان با مهاجر همزيستي جاذبه .دارند

 مختلف طرق به را شهر با مهاجر سازگاري شهر در اقوام و دوستان .ماندمي شهرها حومه در آنها نزديكي در آورد

 تسهيل ائمي،د يا موقتي مسكن تامين درآمد، منبع يافتن تا خانواده به را جنسي يا نقدي هايكمك آنها .كنندمي تسهيل

 جامعه به ورود بدو در مهاجران اگرچه. دهندمي ادامه كاريابي مهم امر در شايد و شهري به روستاي رسوم از انتقال

 منبع جديد دوستان اين كه كنندمي پيدا جديد دوستهاي جديد محل در اما كرده اتكا دوستان يا بستگان به جديد

  ).72 :1372، ليفيند( شونديم از مهاجران بيشتري رضايت

قتي شود؛ وورسوم خاص  سبب ميوبلوچستان با فرهنگ و آدابمهاجرت در استان سيستان :پيامدهاي فرهنگي مهاجرت
مختلف با آداب و رسوم و هنجارهاي متفاوت از نقاط مختلف در يك نقطه جمع شود و انواع هنجارها حاكم   هاي فرهنگ

كند و هنگامي كه اشخاص محيطشان عوض شود، ديگر هيچ  نوع هنجار رفتار مي باشد، در نتيجه هر فرد يا گروه به يك
. دهد كنند و در نتيجه هرج و مرج و آشفتگي رخ مي احساسي نسبت به پايبندي به اصول و هنجارها در خود حس نمي

پيامدهاي  پرداختن به. نتيجه نهايي مهاجرت از بخش توليد به بخش خدمات، رشد مسائل آنوميك در جامعه است
صورت جداگانه كاري خطا است؛ بنابراين، پيامدها در مبدا و مقصد بررسي شده كه ممكن است در مبدا مهاجرت به

مهاجرت در اين استان اغلب از . مثبت نخواهد بود آثاري مثبت بر جاي بگذارد، اما در مقصد آثار و عواقب آن ضرورتاً
شهري نسبت به محيط روستايي، اختالف زياد خدمات شهري مانند  محيط هاي يكي از تفاوتروستا به شهر است؛ 

ها  بديهي است روند مهاجرت. باشد بهداشت، درمان، آموزش و تاسيساتي مانند آب، برق، گاز، مراكز تفريحي و غيره مي
تصادي شهرها اجتماعي فرهنگي و اق هاي  تاثير امكانات زيستي و رفاهي در روستاها و جاذبهروستا شهري عمدتاً تحت

آيد در اثر همنشيني  شهر ميوقتي جوان روستايي به .كند نادرست آن را تشديد مي  هاي باشد و در مواردي سياستگذاري مي
  و رفت آمد با شهروندان آگاهي او افزايش يافته و جوان از حقوق و مطالبات خود آگاه شده و همين آگاهي منجر به 

از طرف . )15: 1391كوشافر، ( هدات شهروندي و حتي در مواردي خرابكاري شده استاعتمادي و عدم پايبندي به تعبي
دهد و با توجه به عدم نظارت والدين بر  ديگر با جدا شدن جوان از خانواده، حامي خود كه والدين باشند را از دست مي

  هاي مچنين با وجود خرده فرهنگه .حاد اجتماعي بروز خواهد كرد هاي اعمال او و كاهش اقتدار والدين جوان، پيامد
. غيررسمي، انحرافات اجتماعي افزايش خواهد يافت  هاي متفاوت در داخل اجتماعات شهري و ضعف اعتقادات و كنترل

عد مثبت و منفي فرهنگي مهاجرت بسيار بيشتر خواهد بود و داراي دو ب - دهد كه پيامدهاي اجتماعي ها نشان ميبررسي
همراه خواهد داشت؛ از ها پيامدهاي منفي اجتماعي را براي جوانان و شهرها بهدهد مهاجرت ميتحقيقات نشان . است

مهاجرت، باعث . اجتماعي در شهرها اشاره كرد  هاي توان به فقدان يكپارچگي اجتماعي و گسترش ناهنجاري جمله مي
 ،رج كرده است، از سويي ديگرخوردن ساختار جمعيتي شده و تركيب سني و جنسي جمعيت را از تعادل خابرهم

تفاوت بين نسلي در روستاها باعث . سازي روستاها باعث شده كه امكان ازدواج دختران در روستا از بين برودسالخورده
بيند و بر ضد  طوري كه جوان محيط روستا را داراي هنجارها و مراسم سنتي ميايجاد شكاف بين والدين و جوان شده، به

زند و در اين بين قطع ارتباط با خانواده و از دست دادن امني، خود باعث گرايش  ست به مهاجرت ميآن شورش كرده، د
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شود يا در شهر احساس غريبه بودن و  مي... ناموسي و  هاي جوان به سمت اعتياد، فساد اخالقي، دزدي، سرقت و مزاحمت
توان چنين بيان نمود كه در  اي فرهنگي منفي مهاجرت مياز پيامده  .يابد كند و به انزواي اجتماعي گرايش مي بيگانگي مي

يابد و جامعه انتقال وظايف تربيتي  اثر مهاجرت، نقش خانواده در انتقال مباني ارزشي و ديني و ملي به فرزندان كاهش مي
و بستر تعارضات ها گيرد و با توجه به اينكه هويت فردي در مرد و زن جوان هنوز شكل نگرفته است، زمينه را برعهده مي

و نيز نفوذ فرهنگ بيگانه به هويت ديني و ملي جوانان ايجاد شده و در صورت ضعف بنيادهاي مذهبي جواني و عدم 
پذيري جوان، الگوهاي ضدفرهنگي و ضدديني تقويت شده و اين مرحله آغازين گسترش رگيري هويت فردي تاثيشكل

  .)4: 1390علوي زادگان، ( ا و جوانان مهاجر خواهد بودبند و باري در شهرهمشكالت اخالقي، فساد و بي

راه قاچاق، تروريسم، كشت و توزيع موقعيت ژئوپوليتيك ايران و قرارگرفتن در شاه :پيامدهاي امنيتي مهاجرت
اي و مذهبي در خاورميانه، ايران را به يك نارنجك  هاي فرقه اي و قومي، و درگيري هاي شديد منطقه مخدر، تنش مواد

 .دهند هاي تروريستي جهان، در مجاورت مرزهاي ايران رخ مي بارترين كنش خشونت .بدل كرده است  كشيده ضامن

ترين سيستم آموزشي تروريسم در جهان، نيروهاي جان بركف  اكنون در چند كيلومتري مرزهاي شرقي ايران، نهادينه هم
كيلومتري مرزهاي غربي، 10گذرد و در چند عيان ميكند كه معتقدند راه بهشت از قتل عام شي انتحاري تربيت مي

افزايش . گذراند ديوار ما مي ديواربه هاي  زدن همسايهخونريزترين گروه تروريستي جهان، اوقاتش را با سالخي يا آتش
مبسوطي براي گسترش   سرزميني، ظرفيت بالقوه هاي مرزي و درون ترشدن گذرگاه ديدگي اقليمي و بياباني آسيب

باني و پاسداري  اكنون نيز به علت شرايط نامناسب اقليمي، ديده. داخل كشور فراهم خواهد كرداي به هاي فرقه تعرض
با . هاي تروريستي فراهم كرده است در بسياري نقاط كشور غيرممكن يا بسيار پرخطر است و معبر امني براي گروه

ايران جزو معدود كشورهاي  .تر هم خواهد شد د ايمنتر و اين ترد تشديد تفتيدگي سرزمين، اين پاسداري غيرممكن
  اقوام ايراني در گذر تاريخ هميشه . جهان است كه توانسته اقوام مختلف را زير پرچم يك هويت مشترك گرد آورد

اما در شرايط بحراني . اند دار هويت مشترك ملي و ايراني عنوان يك قوم واحد ميراثو به  خوبي كنار هم زيستهبه
هاي كهنه و نهادينه، اين ظرفيت را دارند كه اختالفات قومي را به عاملي  كنند و تبعيض هاي قومي شدت پيدا مي تنش
آميز بود براي  اخير مهاباد و گسترش ريزگردها در خوزستان، آزموني عبرت  دو حادثه .زا و ويرانگر تبديل كنند تنش

هاي قومي غيرفارس با نظام اجتماعي  ام در ايران، پيوند اقليتآميز اقو دولت، كه دريابد با وجود همزيستي مسالمت
اند كه به دليل  متاسفانه مناطق در معرض خشكسالي شديدتر، همان مناطقي .پذير است چقدر شكننده و آسيب

تر شدن شرايط  وخيم. تر است شان نيز افزون هاي اجتماعي تري دارند و آسيب محروميت مزمن، موقعيت شكننده
بايد توجه داشت قهقراي اقليمي در . )15: 1391آبيلي، ( پذيري اجتماعي هم خواهد شد ، موجب تشديد آسيباقليمي

دهد، اما شهروندان در مقابل حاكميت و دولت تكاليف يكساني دارند، بنابراين،  همه جاي سرزمين يكسان رخ نمي
قهقراي اقليمي . حيطي، رفاه و امنيت هستندخواهان برخورداري از حقوق يكسان و سهم برابر از آرامش و سالمت م

سرطاني محروميت و ناامني در برخي مناطق و افزايش احساس تبعيض خواهد شد كه به   ناهمسان، موجب توسعه
در استان سيستان بلوچستان . گسيختگي مزمن اجتماعي منجر خواهد شد اجتماعي و افزايش ازهمكاهش بيشتر سرمايه

هاي قومي عدم توجه به پيامدهاي ناشي از خشكسالي و رسيدگي به مردم اين مناطق سبب تبا توجه به وجود اقلي
هاي گسترده داخلي و خارجي گاهي اوقات دور شدن ساكنان اين استان از حكومت مركزي شده است و با مهاجرت
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اي مردم اين منطقه شوند كه ضرورت توجه هر چه بيشتر به تقاضباعث بروز تنش و تهديداتي براي امنيت ملي مي
 .طلبدبراي جلوگيري از سيل مهاجرت را مي

  

  گيري نتيجه

 فراتر بسيار تاثيري و برگرفته در را اقتصادي هايبخش از بسياري كه است اثراتي از ايشبكه آورنده بوجود خشكسالي

 براي اساسي ملزومات جمله از آب كه است آن دليل به پيچيدگي اين .دارد منطقه در شده تجربه فيزيكي خشكسالي از

 .شوندمي تقسيم غيرمستقيم و مستقيم نوع دو به عادي طوربه خشكسالي اثرات .است خدمات ارائه و كاالها توليد

 كاهش ها،سوزيآتش افزايش جنگلها، و مراتع حاصلخيزي كاهش زراعي، محصوالت توليد و زيركشت سطح كاهش

 مستقيم اثرات از هائينمونه ماهيان، هايزيستگاه و وحشحيات به وارده ارتخس و هادام ميرومرگ افزايش آب، سطح

 درآمد كاهش به منجر تواندمي زراعي محصوالت زيركشت سطح و توليد كاهش ديگر، سوي از .باشندمي پديده اين

 مخارج كاهش از ناشي مالياتي درآمدهاي كاهش بيكاري، رشد غذا، قيمت افزايش بخش، اين شاغلين و كشاورزان

 اين كه گردد بانكي هايوام بازپرداخت در تأخير زمينه در حقوقي مشكالت و دعوي اعالم و جرائم افزايش مصرفي،

 اجتماعي و اقتصادي پيامدهاي نحويبه كه گردندمي محسوب خشكسالي مستقيمرغي اثرات از هايينمونه نيز موارد

 امنيت زندگي، كيفيت كاهش و سالمتي بر پديده اين تاثيرات شاملاً عمدت خشكسالي .شوندمي محسوب نيز خشكسالي

سي ربر .باشدمي خشكسالي اثرات گسترش از ناشي هايعدالتيبي و آب كنندگانمصرف بين رقابت و درگيري عمومي،
  مقياس زماني دهنده اين موضوع است كه در استان سيستان و بلوچستان نشان SPIهاي حاصل از شاخص داده

مدت، نوسانات زيادتري نسبت به نوع بلندمدت آن دارد ونسبت به شرايط رطوبت حساس است و با كوچكترين تاهكو
در واقع علت انتخاب مقياس . رودتغيير در بارندگي ماهانه، سريعاً به باالي صفر و چنانچه منفي باشد به زير صفر مي

بدين جهت بررسي  .ارش در اين بازه زماني استزماني كوتاه مدت، واكنش سريع خاك به كاهش يا افزايش ب
هاي طور كه بررسيهمان. تواند موثر واقع گرددماهه براي بحران مهاجرت در استان ميماهه و ششهاي سهخشكسالي

  تر هاي پاياني نزديكشود و به سالهاي اوليه فاصله بيشتر ميدهد هرچه از سالهاي مورد مطالعه نشان ميايستگاه

تواند بر هاي شديد و حاد ميگردد كه افزايش خشكساليمدت افزوده ميهاي كوتاهشويم، بر ميزان خشكساليمي
محيطي از مشكالت زيست .تبع آن بر اشتغال در مشاغل مربوط به آن و در نتيجه، مهاجرت تاثير بگذاردكشاورزي و به

وجود آورده است كه مردم ا براي زندگي مردم بهچنان مشكالتي رسيستان و بلوچستان هم  استان جمله خشكسالي
اين  .اندشده هاي ديگر ناچار به رها كردن خانه و زندگي خود و مهاجرت به ديگر شهرهاي استان و يا استان

 ؛آثار و نتايج مختلفي را از جمله هاي جمعيتي در كشور هستند، مطمئناً هاي گروه جايي دهنده جابه ها كه نشان مهاجرت
 دربر خواهد داشت، بنابراين اين انتظار به...  نشيني، ايجاد مشكالت و برخوردهاي فرهنگي، بيكاري و ش حاشيهافزاي

ريزي و مديريتي قوي از بروز هرگونه بحران و مشكل  ها با برنامه آيد كه براي كنترل پيامدهاي اين مهاجرت وجود مي
   .در كشور جلوگيري شود
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، همايش ملي شهرهاي مرزي و امنيت، چالشها و رهيافتها، زاهدان، ”امنيت استان سيستان و بلوچستان نقش پديده مهاجرت در“ ،)1391(مريم  ،بيليآ .1

 ؛دانشگاه سيستان و بلوچستان

 ؛168- 186صص  ل چهارم، شماره هفتم،اي، سا، مجله جغرافيا و توسعه ناحيه”پايش خشكسالي در مشهد“، )13885(آسيايي، مهدي  .2

-145 شماره .جغرافيا علوم مجله ،““““خراسان استان :موردي بارش مطالعه شده استاندارد شاخص از استفاده با خشكسالي تحليل“، )1385( آسيائي، محمد .3

 ؛ 122

، ”شهري مهاجرتهاي بر اكيدت كشور با داخلي مهاجرت الگوي دگرگوني تحليل“). 1391( اهللاتواليي، روح ؛بوچاني، محمدحسين ؛ايراندوست، كيومرث .4

 ؛92فصلنامه مطالعات شهري، شماره ششم بهار 

ارشد هواشناسي ، پايانامه كارشناسي”در چند نمونه اقليمي ايران هاي خشكسالي هواشناسيشاخص		مطالعه تطبيقي برخي“،)1381(بذرافشان، جواد .5

 باداني، بخش هواشناسي كرج؛اري و آكشاورزي، دانشگاه تهران، دانشكده كشاورزي، گروه مهندسي آبي
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