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چکیده
خطىسبلی یىی اس پذی ذُّ بی ًگ زاى وٌٌ ذُ هحیط ی اس

و ِ ث ِ ٍی هُ در هٌ بقك خط ه ٍ ًیو ِ خط ه ای زاى ثس یبر رخ دادُ ٍ هَج ت

خسبرت ّبی فزاٍاى التصبدی ٍ هحیطی هیضَد .تحمیمبت اًجبم گزفتِ در سهیٌِ خطىسبلی در ایزاى ًطبى دٌّذُ ایي هَض َ اس

و ِ هٌ بقك

ضزلی ایزاى اس سبل  5731ثِ ثعذ خطىسبلی را تجزثِ ًوَدُ اس ّ .ذف اس اًجبم ایي پ هٍّص ثزرس ی پذی ذُ خطىس بلی در س ِ اس تبى ض زلی
سیستبى ٍ ثلَچستبى ،وزهبى ٍ خزاسبى جٌَثی قی دٍ دٍرُ سزض وبری  ٍ 5731 ٍ 5731هی شاى ت ث یز آى در جبث ِ ج بیی ٍ هْ بجزت در هٌ بقك
هَرد ًظز اس  .رٍش تحمیك هَرد استفبدُ تلفیمی اس دٍ رٍش وتبثخبًِای ٍ دادُّبی بًَیِ اس  .هطبلعِ ثز اسبس ایي فزض ضىل گزفت ِ اس
وِ تغییزات اللیوی ٍ ثِ قَر خبظ خطىسبلی سهیٌِ فمیز ضذى جوعی هجذأ را فزاّن ًو َدُ ٍ فم ز ٍ عَاه ل التص بدی ،هح زن جبث ِ ج بیی ٍ
هْبجزت افزاد خَاّذ ثَد .یبفتِ ّبی تحمیك ًطبى هیدّذ ثب وبّص ثبرًذگی اس سبل  ،5731هیشاى فمز ًیش در استبًْبی هَرد هطبلع ِ اف شایص یبفت ِ
اس  .ثذیي هعٌب وِ ثب افشایص ٍ وبّص ثبرًذگی هیشاى فمز ًیش ثب ٍلفِ ای تمزیجبً یىسبلِ ثِ ایي رٍیذاد ٍاوٌص ًط بى دادُ اس  .ث ب ثزرس ی هی شاى
هْبجزت در ضْزستبىّبی سِ استبى هطخع ضذ وِ در دٍرُ  5731-31هٌبقك هَرد ًظز هْبجزفزس ثَدُاً ذ .ثٌ بثزایي ه یت َاى چٌ یي ًتیج ِ
گزف وِ خطىسبلی در هٌبقك ضزلی ایزاى ثذلیل ٍاثستگی عویك جوعی ثِ دٍ همَلِ آة ٍ سهیي ،تب یزات عوی ك التص بدی ث ِ ج بی گذاض تِ
اس  .هْبجزتّبی ضىل گزفتِ ّوزاُ ثب تذاٍم خطىسبلی ّبی آیٌذُ ه یتَاً ذ سهیٌ ِ را جْ

رّبس بسی ٍ خ بلی اس س ىٌِ ض ذى ثس یبری اس

هٌبقك در ضزق وطَر فزاّن ًوبیذ وِ ایي هَضَ تجعبت سیبسی ٍ اهٌیتی لبثل تَجْی را در پی خَاّذ داض .

واشگان کلیدی؛ خشکسالی ،میسان فقر ،میسان مهاجرت خاالص ،تااییرات اقتصاادی و سیاسای ،اساتان هاای سیساتان و
بلوچستان ،کرمان و خراسان جنوبی
ًَ -5یسٌذُ هسئَلrznobakht@gmail.com

 413فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال هشتم ،شماره اول ،زمستان 6931

مقدمه
یتوانددد در هررر منطقههه
ت کههه م مم 
ی است ت
ت اقلیمی ی
خشکسالی به عنوان یکی از پدیدههای محیطی ،بخش جدایی ناپذیر از تغیی ار ت ت
جغرافیایی رخ داده و تاثیرات عمدهای داشته باشد .در دهههای اخیر از میان حوادث طبیعی که زن گد ییی انساننن را بررر روی کرهه
ت کههه هم راو هه در
ی است ت
ت .ای ار ننن کش رو ی ی
خاکی تحت تأثیر قرار داده است ،فراوانی خشکسالی بیش از سایر حوادث بوده است ت
یدهددد31 ،
معرض بالیای طبیعی همچون سیل ،خشکسالی ،زمین لرزه قرار دارد ،به گونهای که از  40بال کههه در جهاننن رخ م مم 
ی یدش ددد
ی ) (UNEP,1997و تغییررر پ ریذ ی ی
مورد به ایران اختصاص دارد (بینات .)5 : 1383 ،قرار گرفتن در کمربند خشک جه نا ی ی
اقلیمی (حیدری شریف آباد و همکاران ،) 1381 ،ایران را در ردیف کشورهایی قرار داده که بارش تنها معادل یک سوممم متوسط ط
ط
ی - 63 ، 1351 - 52 ، 1349 - 50
یدهددد .ای ار ننن در س اهلا ی ی
ی نشاننن م مم 
جهانی را دارا باشد .تحقیقات انجام شده در زمینه خشکس لا ی ی
 ، 1377 - 78 ، 1362و  1379 - 80خشکسالی را تجربههه نم دو هه و در س اهلا ی ی
ی س نایلا ههه
ط بارن گد ی ی
ی  1379 ، 378 1و  1380متوسط ط
ت نشاننن
ی و همک نارا  .) 1387 ،،مطالعات ت
کشور به ترتیب  62 ،27و  80درصد پایینتر از متوسط سی ساله بوده استتت (درویشی ی
ی در
ی از خشکس لا ی ی
ت ناشی ی
ت و ملموسسسترررین خس ارا ت ت
داده که تاثیرات این کاهشها در تمامی مناطق ایران یکسان نب دو هه است ت
ش کش زروا ییی و ب ژیو هه
مناطق شرقی ایران بویژه در سیستان و بلوچستان رخ داده است .این خسارات که بیشتر گریب یگنا ررر بخش ش
ف و در ه ممم
ع مختلف ف
ی بههه من با ع ع
مناطق روستایی است به این دلیل اتفاق می افتد که در شرایط ترسالی ،خانوار وابستگی دیدش ی ی
ی
ش وابس گت ی ی
یرود و موج ببب ک ها ش ش
یکند اما با بروز خشکسالی این چرخه از بیننن م مم 
تنیده درآمدی نظیر زمین ،آب و دام پیدا م 
ت نس تب ًاًاًاًا دش ییدی بررر ام او للل و
یگردد .در این دوران تأممین بودجههه خ اونا ررر بههه ص رو ت ت
خانوار به درآمد حاصل از کشاورزی م 
ی خودد را پاس گخ ووو باشددد (ترنر .) 2000 ،،ایننن
یگردد ،تا از این رهگذر خانوار بتواند نیاز اه ی ی
یهای افراد خانوار معطوف م 
دارای 
ی کاررر
ی ماننددد نی ور ی ی
یدهددد .طیارش ی ی
شرایط موقتی بوده ،و با گذشت زمان بحران و مساله در مناطق مورد نظر خود را نشان م مم 
ت و تمرکززز اقتصادد
ن کش یزروا  ،،ت کار ممم جمعیت ت
مازاد ناشی از کمبود زمین زراعی و آب ،توزیع نابرابر زمین ،بهرهه وری پ یا ین ن
یو
یکنددد ( فرش ی ی
روستایی بر کشاورزی منجر به تغییر شکل توزیع جغرافیایی جمعیت شده و مهاجرت از روستاها را تشدید م 
ع و تغیی ار ت ت
ت
زرافشانی .) 1389 ،نکته در خور توجه اینکه در آینده با توجه به افزایش تقاضا برای آب ،محدودیت ذخ یا ررر و من با ع ع
یرود که تعداد و شدت خشکسالی ها افزایش پیدا کند .به اعتقاد برخی از پژوهش ارگ ننن در من طا ققق بس ای ررر
آب و هوایی ،انتظار م 
یتواند تهدیدی برای کلیت زندگی تلقی گردد .به طوری که در بسیاری از کش اهرو ییی فقیررر
فقیر با اقتصاد ابتدایی ،خشکسالی م 
ی از
ن ترکیبی ی
ی وش دد .ع وال هه بررر این ن
گ و میررر انسانننهاای متعددد م مم 
دنیا ،خشکسالی به قحطی منجر شده و هر ساله سبب مرگ گ
یس زا دد .در نتیجههه
ش برانگیززز مواجههه م مم 
یآورد که اغلب جمعیت را با محیطهای چ لا ش ش
فاکتورهای یاد شده «دافعه» را بوجود م 
ی ف هار ممم
ی از س نک ههه دش ننن من طا ققق روس یات ی ی
محیطهای چالش برانگیز نیز زمینه را جهت جابه جایی و حرکات جمعیت و خ لا ی ی
یکند (بارن.) 1985 ،
م

یدهد ایران و بویژه مناطق شرقی از اواسط دهه  70با خشکسالی و بارشهاای ک ممم مواجههه ب دو هه استتت
نتایج مطالعات نشان م 
ی و همک نارا  1385 ،،؛ عس رکا هه6 138 ،؛ لشتتی 378 1،؛ فرججج زاده اصل 1374 ،،؛ زارع ابیانههه و
(رضیئی و همکاران 1384 ،؛ عب هلاد ی ی
ن کنندههای در وض یع تتت
ش تعیین ن
ی در طوللل دهههه  1370و  1380نقش ش
ش بارن گد ی ی
یرسد تداوم ک ها ش ش
همکاران .) 1375 ،به نظر م 
اقتصادی -اجتماعی و جمعیتی ساکنین استانهای سیستان و بلوچستان ،کرمان و خراسان جنوبی دا تش ههه استتت .از این ور  ،،ههدف

بررسی و تحلیل پیامدهای اقتصادی -جمعیتی513 ...

ی
ی قرش ی ی
مقاله بررسی میزان تاثیرات خشکسالی بر جابه جایی و تحرک جمعیت و نیز وضعیت اقتصادی جمعیتتت در اس اهنات ی ی
م
یباشد.
ت انجاممم دش هه نشاننن
ت استتت .تحقیقات ت
عالوه بر موارد ذکر شده ،بررسی موضوع مورد نظر از چند جنبه دیگر نیز ح زئا اهمیت ت
یدهد ،اثر مستقیم خسارت ناشی از کاهش هر  1میلیمتر بارندگی برابر  98میلیارد ریال است .بافرض آنکه تف وا تتت می از ننن آب
م
ی از آن
یباشد ،خسارت کاهش سطح زیررر کشتتت ناشی ی
استحصالی در ترسالی در مقایسه با خشکسالی  13میلیارد متر مکعب م 
ی دیگررر هم ار هه خواهددد شددد کههه
ی و جمعیتی ی
یگردد (غفاری .)6 138 ،این تاثیرات با مس لئا اجتم عا ی ی
برابر  4721میلیارد ریال م 
مهاجرت و جابه جایی افراد ،مهاجرت نیروی کار و جوان روستاها و شهرهای کوچک ،خالی از س نک ههه دش ننن روس اهات  ،،ن وبا د د
ی بررر جمعیت،،
ت خشکس لا ی ی
شدن کشاورزی و بدنبال آن تشدید خشکسالی از جمله این مسائل هستند  ..بررسی می از ننن ت اریثا ت ت
ش قابللل ت هجو ی ی
ی
ساختار سنی و جنسی ،جابه جایی و تحرکات جمعیت از این لحاظ دارای اهمیت است که این تغییرات بخش ش
ت من طا ققق م وکذ ررر بههه
ی جمعیت ت
یدهد .وابس گت ییی اقتص دا ی ی
از جغرافیای سرزمینی و نیز جمعت قابل توجهی را تحت تأثیر قرار م 
ت.
ی متمرکززز دش هه است ت
ش کش زروا ی ی
ی من طا ققق م رو دد مطالع ععه در بخش ش
زمین و آب حکایت از این مساله دارد که عمده فعالیتهای ی
یکنددد.
یآورد و زمینه را برای مهاجرت اف ار د د ف هار ممم م مم 
خشکسالی های پی در پی فشار اقتصادی مضاعفی را به خانواده وارد م 
ت اقتص دا ییی و
جابه جایی و مهاجرت افراد از مناطق شرقی و بعضًاًا خالي از سکنه شدن روستاها در این مناطق عالوه بررر تبعات ت
ی نبود د
یکنددد .از طرفی ی
ت م مم 
ن بههه موضوععع را دارای اهمیت ت
جمعیتی دارای پیامدهای سیاسی و امنیتی خواهددد بودد کههه پ تخادر ن ن
جایگزین های مناسب برای بخش کشاورزی در این مناطق ،تاثیری در نگه داشت جمعیت نداشته و زمینه رابرای مه رجا تتت بههه
یکند.
استانهای دیگر فرا مه م 
ی بههه منظوررر
ن بررسی ی
روش تحقیق حاضر متکی بر مطالعات اسنادی و کتابخانهای و تحلیل ثانویه دادهها است .در این ن
مطالعه خشکسالی از دادههای بارش ارائه شده از سوی سازمان هواشناسی ایران و نیز تحقیقات انجاممم دش هه در ایننن
حوزه استفاده م 
ی زماننن
یشود .تحلیل دادههای خشکسالی در ایران به ویژه در مناطق شرقی از میانههه دهههه  1370یعنی ی
ت کههه بررر اساسسس
شروع خشکسالی انجام شده است .منظور از خشکسالی در این مطالعه ،خشکسالی هواشناسی است ت
ی من طا ققق م رو د د
ت اقتص دا ی ی
ت و وض یع ت ت
ل مه رجا ت ت
یگردد .بخش دیگرمطالعه به تحلیل ل
کمبود بارش در مناطق تعریف م 
یشود .خشکسالی از سال  1375در مناطق شرقی ایران شروع شده است و به منظور بررسی ت اریثا ت ت
ت
مطالعه مربوط م 
ی چهاررر منطقههه
آن ،بویژه بر مهاجرت ،نتایج سرشماری  1385دارای اهمیت است .عالوه بر این با مقایسه مهاجرتهای ی
ل ت هجو ییی بیش ششتر
یداد که شدت مهاجرتها در سرشماری  85به می از ننن قابل ل
در دو سرشماری  85و  ، 90یافتهها نشان م 
ی  85اس دافت هه گ در دد .در ایننن
بود .بر این اساس در این مطالعه سعی شده با توجه به این دلیل از دادههاای سر رامش ی ی
ت.
مطالعه افراد وارد شده و خارج شده و نیز میزان مهاجرت خالص به تفکیک شهرستانهای مد نظر محاسبه شده است ت
ی م رو دد مطالعههه تهیههه دش هه استتت کههه بت او ننن
به منظور بررسی الگوی مهاجرتها ،ماتریس مهاجرتی برای شهرس اهنات ی ی
مهاجرتهای درون استانی و حرکات جمعیتی به دیگر نقاط را بررسی نمود .از دادههاای هزینههه و درآمددد خ اونا ررر کههه
یباشد ،برای بررسی وضعیت اقتصادی مردم بررر اساسسس خططط فقررر اس دافت هه
دادههای آن از سال  1363تا  90موجود م 
یکنددد .دادههاای
ل م مم 
شده است .اهمیت مطالعه از لحاظ روشی بر این است که ،سه منبع مهم دادهی را به ه ممم متصل ل
مربوط به بارش ،که بر اساس دستاوردهای تحقیقی دیگران و نیز سازمان هواشناسی ایران است .دادههای مهاجرت و
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ی مددد نظررر
نیز دادههای هزینه خانوار نیز از مرکز آمار ایران تهیه شده است .عال هوهو بر این ،در مطالعه تنها شهرس یاهنات ی ی
قرار گرفتهاند که از لحاظ دو متغیر بارش و مهاجرت ،نسبت به شهرستانهای دیگر بیشتر تحت تأثیر بودهاند .بنابراین،
یرسید انتخاب شدهاند.
در هر استان تعداد محدودی از شهرستانها که از لحاظ متغیرهای مورد مطالعه مهم به نظر م 
پیشینه
ی کههه متغیرهاایی
ی زم نا ی ی
یاند .این تاثیرگذاری حتی ی
مطالعات نشان داده است که تعیین کنندههای کلیدی مهاجرت عوامل اقتصاد 
س و آراجووو
یمانددد (س اتوها  968 1 ،،؛ فری ار  .)6 199 ،،راموس س
ی م مم 
یشوند نیززز ب قا ی ی
مانند تحصیالت ،اشتغال و شهرنشینی کنترل م 
(  ) 1999مدل هریس –تودارو را با کنترل متغیرهای سرمایه انسانی مانند تحصیالت ارزیابی کردند .آنها در یافتند که ع وال هه بررر
ت .گ گلو ررر
ت ب دو هه است ت
تفاوتهای درآمدی منطقهای ،تفاوت در فرصتهای شغلی بین مبدأ و مقصد از عوامل تعیین کننده مه رجا ت ت
ی وخ خخیمتررر،
ی اجتم عا ی ی
یکنند که مناطق با سطوح درآمدی پایینتررر و نیززز شاخصهای ی
(  ) 2001و گولگر و آراجو (  ) 2004بیان م 
ن موضوععع ا راش هه دارنددد کههه اگرچههه
یکنند .در مطالعهای دیگر ،آنها بههه این ن
میزانهای باالتری از مهاجرت به خارج را تجربه م 
ک گرگ رو
ی ق ار ررر دارد .مک ک
ح پ یا ینی ی
مهاجران داخلی در برزیل از سطح سواد باالیی برخورداند اما درآمد س نار ههه خ اونا ررر در سطح ح
ی را م رو د د مطالعههه ق ار ررر داد .او زمینههه
ت و امنیتتت غ یاذ ی ی
(  ) 1994رابطه بین تغییرات محیط و مهاجرت و نیز رابطه بین مه رجا ت ت
ی مجدد د ق ار ررر داد و بههه
یهای اقتصادی و اکولوژیکی در مناطق پذیرای پناهندگان را مورد بررسی ی
معیشت پناهندگان و دگرگون 
ت
طور ویژه به این موضوع توجه نشان داد که جمعیت جابه جا شده در اقتصاد میزبان چه جایگاهی دارد و به چه منافعی دست ت
ی
ی کههه فاکتور اه ی ی
ت .در ح لا ی ی
ن عامللل در مه رجا تتت اف ار د د است ت
ی مهمت یر ن ن
یتوان اظهار کرد که مسائل اقتص دا ی ی
مییابد .بنابراین م 
ل ماننددد
محیطی در مهاجرت اجباری نقش تعیین کنندهای دارد اما این نوععع جابههه جااییهاا ارتبا ططط تنگ گنتا ییی باا س یا ررر عوامل ل
درگیریها و نزاعهای اجتماعی-قومی ،دولتهای ضعیف ،عدم تعادل در توزیع منابع ،سو ءءء اس دافت هه از حقوق ق
ق بشررر دارد .بن با ررر
ت( .بلیک 998 1،،و کاس لت ززز .) 2002
ی جابههه جاا هدش  ،،سختتت است ت
ع طبیعی ی
این تعریف این که چه کسی بر اثر مسائل و فج یا ع ع
ن
یکند .نخست ،بههه این ن
پیگوت (  ) 2013سه ضعف اساسی را در مطالعات گذشته در مورد مطالعات مهاجرت و محیط مطرح م 
ت موضوععع
ت و بههه ص رو ت ت
یکند که در مطالعات گذشته مهاجرتهای محیطی ،اصو ًالًال نادیدهه انگا تش ههه دش هه است ت
موضوع اشاره م 
ت جمعیت ،،توسعههه و
ی تغیی ار ت ت
ت قبلی ،،بههه موض تاعو ی ی
درجه دوم مورد مطالعه قرار گرفته است .دوم اینکه در اغل ببب مطالعات ت
ی
سیاستهای جمعیت بیشتر از مهاجرت توجه شده است (مطالعه او نیل و مک کالر و لوتز  .) 2001موضوع سوم این کههه برخی ی
ت هوگو6 199 ،،؛
ی نوش ددد (مطالعات ت
از مطالعات بر پدیدههایی تاکید داشتهاند که غیر طبیعی بوده و بعنوان فجایع صنعتی نامیده م مم 
ی
ت تأثثیر مه رجا تتت باا عن او ننن مه ارجا ننن خشکس لا ی ی
یهای صورت گرفته تحت ت
هانتر  ، 2005گیل  .) 2010در این مقاله جابه جای 
ی و نیززز متغیرهاای جمعیتی ،،اقتص دا ییی و
ط اقلیمی ی
یشود تحلیل وتفسیر نتایج با توجه بههه یارش ط ط
یگردد و نیز سعی م 
تعریف م 
اجتماعی صورت گیرد .تحقیقات انجام شده در حوه خشکسالی بیشتر بر علل بروز خشکسالی و تاثیرات اقلیمی آن کههه بیشتررر
ی و مه رجا تتت
ی خشکس لا ی ی
در حوزههای مختلف جغرافیا است تاکید دارد .با این وجود معدود مطالعات در زمینههه تأثثیر گ راذ ی ی
یو
ت آب و یاوه ی ی
ن و م الی ککک (  ) 20 13در مطالعهههای تغیی ار ت ت
ت .دالمن ن
انجام پذیرفته که نتایج قابل توجهی به همراه دا تش ههه است ت
مهاجرت داخلی هند را بررسی کردهاند .در این مطالعه ،دادههای مهاجرت که از سرشماری بدست آمده بود باا دادههاای آب و
ک ف وتکا ررر دافعه ،،در
یتوانددد بعن او ننن یک ک
ی م مم 
هوایی مطابقت داده شد .هدف ،آزمون این فرضیه بود که آیا تغییرات آب و یاوه ی ی
مهاجرت داخلی نقش داشته باشد .در این مطالعه در ارتباط با شرایط آب و هوایی و تغییرات آن از خاش صصص ب را ششش اس رادنات دد
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ی
استفاده شده است .نتایج نشان داد ،خشکسالی به یک اندازه بر مهاجرت زن و مرد تأثیر داشته است اما طوللل دوره خشکس لا ی ی
ن تغیی ار تتت آب و
ی رابطههه بین ن
ی و همک ارا ننن (  ) 2010بههه بررسی ی
و مقدار آن تأثیر معنی داری در مهاجرت نداشته است .ب ریبرا ی ی
ی
ت تخانش ی ی
یهاای جمعیت ت
هوایی ،اثرات اقتصادی آن و مهاجرت پرداختهاند .این مطالعه در یک زمان  45ساله رابطه بین پوی ییای 
یکنددد .منطقههه
بویژه مهاجرت ،که نتیجه تغییرات اقتصادی ناشی از تغییرات محیطی در مناطق شمالی برزیل است ،را مطالعههه م مم 
ت تأثثیر ق ار ررر
مورد مطالعه ،تحت تأثیر شرایط محیطی به حالت نیمه خشک مبدل شده که  28درصد از جمعیت برزیل را تحت ت
ت بررر بخشششهاای
ی دش هه بههه دش ت ت
داده و از این بابت حائز اهمیت است .نتایج مطالعه نشان داد که تغییرات اقلیمی پیششش بینی ی
ی (  ) 1994در
ت .فین لد ی ی
کشاورزی منطقه تأثیر گذاشته و به عنوان اهرم فشار مهاجرت افراد به دیگر مناطق کشور عمل کرده است ت
یپردازد .او به این ن
مطالعهای به بررسی خشکالی و مهاجرت در روستاهای مالی م 
ت زناننن و
ن موضوععع ا راش هه دارد کههه مه رجا ت ت
کودکان در طول سالهای  ، 1985 - 1983که سالهای خشکسالی بوده افزایش داشته است .قابل ذکر است که اف ار دد بههه حرکتهای ی
ی
ک گرگ  رو (( ) 1994
چرخشی تمایل بیشتری دارند به همین دلیل  64درصد از مهاجران با الگوهای چرخهای تطابق دا نتش ددد .مک ک
رابطه بین تغییرات محیط و مهاجرت و نیز رابطه بین مهاجرت و امنیت غذایی مورد ارزیابی ق ار ررر داد .او یافتههه هاای مطالعات ت
ت
ی مجدد د ق ار ررر
یهای اقتصادی و اکولوژیکی در مناطق پذیرای پناهندگان را م رو دد بررسی ی
در زمینه معیشت پناهندگان و دگرگون 
داد .او به طور ویژه به این موضوع توجه نشان داد که جمعیت جابه جا شده در اقتصاد میزباننن چههه جایگ ها ییی دارد و بههه چههه
ی بههه
یتوان نتیجه گرفت که ،،ای یین موضوععع کههه مه رجا تتت پاسخی ی
منافعی دست مییابد( .کالدول و کالدول .) 1989 ،بنابر این م 
تهدیدهای خشکسالی است ،مورد توافق اکثریت محققان و اندیشمندان قرار دارد و نتایج و یافتههای مطالعات انجاممم دش هه نیززز
این را تأیید م 
یکند.
ی یگانههه
مطالعات داخلی کمتر به موضوع تغییرات اقلیمی ،خشکسالی و ارتباط آن با متغیرهای جمعیتی پرداخته استتت .محمدی ی
ی مطالعه،،
ل ع لما ی ی
و همکاران ( )1931در مطالعهای به بررسی تاثیرات خشکسالی بر اقتصاد روستاییان ا راش هه دارد .نت یا ججج تحلیل ل
بیان کننده این است که یکی از مهمترین تاثیرات وقوع خشکسالی در منطقه ،کاهش میزان درآمد حاصل از تولیددد محص الو ت ت
ت
ی عمدهه در
ی و ب غا ی ی
ت زراعی ی
ش عملکردد و ب دزا هه محص الو ت ت
زراعی و دامی بوده است .همچنین کاهش بارندگی منجر به ک ها ش ش
ی را
ت زی دا ی ی
ی است ،،روس یات یاننن خس ارا ت ت
ی و دام راد ی ی
روستا است .به هر حال ،از آنجا که فعالیت اصلی مردم منطقههه کش زروا ی ی
ی و عش ریا ی ی
ی
ی در من طا ققق روس یات ی ی
متحمل شدهاند .حسینی و همکاران ( )0931در تبیین مؤلفههای مدیریت بح ار ننن خشکس لا ی ی
ی و وض یع تتت
ی و عش ریا ی ی
ع روس یات ی ی
ت در جوامع ع
یکنند ،توسعه نیافتگی نسبی و گسترس فقررر و محرومیت ت
جنوب شرق اشاره م 
خاص این اقشار به دلیل زیستن در شرایط آسیب پذیر ناشی از درآمد کم و ناچیز ،نظام معیشتی ناپای اد ررر و عم تد ًاًاًاًا وابستههه بههه
ش و فن یروا  ،،عدممم وجودد
ن دانش ش
منابع طبیعی به ویژه بارندگی ،عدم دسترسی به زیر ساختها و خدمات حمایتی ،سطح پ یا ین ن
پتانسیلهای مقابله و نبود سیستمهای هشدار دهنده ،ضعف تشکیالت و نهادهای مربوطه ،میزان آسیب پذیری آنهاا را در برابررر
ت .بررر ه ممم
یدهد .همچنین در این تحقیق به اثرات غیر مستقیم و بلند مدت خشکسالی نیز ا راش هه دش هه است ت
بحرانها افزایش م 
ی دش ننن روس هات اا از س نک ههه از پیام اهد ییی
ت تولیددد و نیززز خ لا ی ی
خوردن ساختار اجتماعی جوامع محلی ،تغییر ساختار و مناس اب ت ت
یآیند .ابراهیم زاده (  ) 1380در مطالعه مهاجرتهای روستایی و علل آن در اس ات ننن سیس ات ننن و بلوچس ات ننن
خشکسالی به حساب م 
اشاره دارد که رکود اقتصادی در روستاها ،بیکاری نیروی مازاد بخش کشاورزی ،خشکسالی و سیالبهای پی در پی ،زمینههههاای
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ت بههه گونهههای کههه از ساللل
ن زده است ت
اشتغال در شهرها عواملی بوده که بر شدت مهاجرتهای روستایی در دهههای اخیررر دامن ن
 1345تا کنون  006هزار نفر از مردم سیستان به خارج از منطقه مهاجرت کردهاند.

ی و اجتم عا ی ی
ی
یگردد ،ارتباط خشکسالی با مهاجرت افراد و تاثیرات اقتص دا ی ی
آنچه از نتایج تحقیقات داخلی و خارجی حاصل م 
ی از مک زینا ممم
این نوع مهاجرت بر مناطق مبدأ و مقصد است .بنابر این با توجه به مفاهیم به کارگرفته دش هه در ایننن ح زو هه م لد ی ی
ی در ح زو هه
ی و خ جرا ی ی
ت داخلی ی
ی و تحقیقات ت
ی نظری ی
یگردد .مدل ارائه شده بررر مب نا ی ی
تاثیرگذاری خشکسالی و مهاجرت ارائه م 
ی مه رجا ت ت
ت
یشود که تعیین کنندههای اصلی ی
خشکسالی و مهاجرت استوار است .شالوده این مدل بر اساس این فرض استوار م 
ی
ت محیطی ی
ی و تغیی ار ت ت
ل یارش ططط اقلیمی ی
عوامل اقتصادی است ،لیکن عوامل اقتصادی نقش متغیر بینابین را دارند زیرا که در اصل ل
ح ا اغتش للل تأثثیر
ی و س وط ح ح
ط اقتص دا ی ی
یآیند .به این صورت که تغییرات محیطی مانند خشکسالی بر یارش ط ط
عامل اولیه به شمار م 
گذاشته و این فاکتورها به عنوان متغیر میانی جابه جایی افراد را تشدید می کن
قلمرو جغرافیایی
محدوده مورد مطالعه این تحقیق را سه استان واقع در حوضه جغرافیایی شرق و جنوبی شرقی ایران یاهناتسا لماش   
سیستان و بلوچستان ،خراسان جنوبی و بیرجند تشکیل میدهند .همجواری با بیابانها و کویرهای شرقی فالت ایران،
کمبود و متغیر بودن میزان بارش ،بیابان زایی ،عدم وجود روان آبهای دائمی ،تبخیر باال ،تسلط فص بنج راشفرپ یل   
حاره و  ...این سه استان را در زمره یک واحد جغرافیایی همگون و متجانس از لح ایفارغج یاهرتماراپ ظا ی هب و ی    
ویژه اقلیمی درآورده است .استانهای مورد مطالعه در سال  0931با جمعیت  6/ 135 / 849نفر 8/61 ،درص مهس زا د   
جمعیتی و دارا بودن  7 45 / 896کیلومتر مربع مس ،تحا

 28 / 11درص یا روشک یتحاسم مهس زا د ر دوخ هب ار نا   

اختصاص دادهاند (مرکز آمار ایران.)3931،

شکل  :1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
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مباني نظري
از مهمترین تاثیرات خشکسالی ،جابه جایی جمعیتها ،تغییر شیوه معیشتی آنها و نابودی روستاها استتت .در ادبیات ت
ت
س
ی بررر اساس س
ت اجب را ی ی
جمعیت شناسی به دو نوع مهاجرت؛ اجباری و ارادی اشاره شده استتت .جری ییانهاای مه رجا ت ت
علتهای مختلفی که شامل آزار واذیت ،فاجعههای محیطی و صنعتی ،پروژههای توسعه ،تخریب محیطی ،،درگی یر ،،
ش ب دو ههاند کههه دامنههه
ی پ دارا اایمهاا در تالش ش
یگیرد .البته برخی ی
تضاد و جنگ ،تبعیضهای قومی و نژادی و  ...شکل م 
ت
ت مه رجا ت ت
وسیعتری از این عوامل را طراحی و معرفی نمایند (ریچموند  ،6 199رابینسون .) 998 1 ،عموم ًاًاًاًا در ادبیات ت
ی و راندهه
ی وش دد کههه عبارتنددد از پناهن ناگد  ،،آوارگاننن داخلی ی
در ارتباط با مهاجران اجباری از سه نوع مهاجر بحث م 
یبرنددد.
ی پناهه م مم 
یشود که کشور خود را ترک کرده و به کشور دیگری ی
شدگان .پناهندگان که عمدتًاًا افرادی را شامل م 
ل
ک محل ل
یشود که بنا به دالیل طبیعی و اکولوژیک در داخل کشور مجبور بههه ترک ک
آوارگان داخلی به مهاجرانی گفته م 
زندگی خود هستند و رانده شدگان یعنی کسانی که از محل زندگیشان بنابه دالیلی رانده شده و حق بازگشت ندارند،
ی انجاممم دش هه مطالعههه حاضررر بههه بررسی ی
ی
در ضمن تمامی امالک آنها مصادره شده است .با توجههه بههه تقسی ممم بندی ی
ی نوش ددد .ویژگی ی
ی
یپردازد که به عنوان آوارگان داخلی شناخته م 
یهای اقتصادی ،جمعیتی و اجتماعی جمعیتی م 
ویژگ 
ت اجتم عا ییی
یماننددد ،فقیرترنددد و ارتباطات ت
مهاجران یا آوارگان داخلی این است که در درون مرزهای کشوررر خودد م مم 
ت از
ی مطالعات ت
کمتری دارند و در حال حاضر بدون هیچ گونه محافظت موثری هستند (وان هیر .) 42 : 998 1،در برخی ی
ف دش هه استتت:
ت تعریف ف
ن ص رو ت ت
آوارگان داخلی به عنوان بی خانمان محیطی نیز نام برده شده است .این طبقه بههه این ن
ی آب یاا طغیاننن
«افرادی که بر اساس تغییرات محیطی (بیابانزایی ،خشکسالی ،جنگل زدایی ،تخریب محیطی ،آل گدو ی ی
ت ص یتعن ،،
ت بشررر (ص امد ت ت
ع دست ت
س فج یا ع ع
رود) فجایع طبیعی (سیل ،آتشفشان ،رانش زمین ،زلزله )،،و یاا بررر اساس س
تهای رادیو اکتیوی) محل زندگی خود را تغییر م 
فعالی 
یدهند» (مایرز و کنت.) 1995 ،
یهای موجود در مهاجرت ،عقالنیت حاکم بر جریانهای مهاجرتی اینگونه عمل نموده کههه بحثثث
علیرغم تقسیم بند 
ط
ت هررر یارش ط ط
ت اف ار د د تحت ت
دستاوردها و هزینه در هر دو نوع مهاجرت؛ اجباری یا اختیاری ،وجودد دارد و در نهایت ت
محیطی ،اقتصادی یا سیاسی دست به انتخاب م 
یزنند.
یتوان در مطالعات راونشتاین (  ) 1889و لی (  )6 196و بطور مفصل و توسعههه
رویکردهای اقتصادی به مهاجرت را م 
ی (  ،) 1961بیکررر (  ) 1964و مسی ی
ی
س و فی ی
یافته تر در تحقیقات اقتصاددانان نئوکالسیک ماننددد ل یئو سسس (  ،) 1954رانیس س
(  ) 1993دید .دیدگاه اقتصاد خرد نئوکالسیک در مورد مهاجرت بر اساس این فرض استوار است کههه اف ار د د بص رو ت ت
ت
یکنند و نیز در ارتباط با این موضوع که در فرایند تصمیم گیری چه هزینهها و دستاوردهایی خواهنددد
عقالنی عمل م 
ی اف ار دد
داشت اطالعات کامل و دقیقی دارند (ساستاد 1962 ،؛ تودارو .) 1969 ،بر این اساسسس مه رجا تتت س یامر ههه گ راذ ی ی
ت
ی آنهاا از مه رجا ت ت
یزننددد کههه دس اهدروات ی ی
برای بهبود شرایط زندگی است اما افراد در صورتی دست به مهاجرت م 
یکنند که مه رجا تتت اف ار دد از روستاا
بیشتر از هزینههای آن باشد .تودارو (  ) 1969و هریس و تودارو (  ) 1970فرض م 
به شهر تنها به عامل تفاوت دستمزدها ارتباط ندارد بلکه به وضعیت بازار کاررر در هررر دو منطقههه مب أد و مقصددد نیززز
ق بیفتددد و ایننن زم نا ی ی
ی
یتواند اتفاق ق
مرتبط است .بنابراین ،مهاجرت حتی زمانی که مقصد با بیکاری نیز مواجه است م 
ی در مدللل
است که مهاجران این امید را داشته باشند که در آینده بخشی از نیروی کار در جامعه مقصد باشند .بیک را ی ی
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ی اختصاص ص
ص
ل درآمدی ی
ی نیززز ح قاد ل ل
هریس و تودارو بواسطه برنامههای تأمین اجتماعی که بههه اف ار دد در زماننن بیک را ی ی
یداند .تاکیددد
یگردد .اورت لی بر نظریه جاذبه و دافعه تاکید نموده و آنرا منشأ برزو مهاجرت م 
یدهد ،قابل تحمل م 
م
یکند :بین دو مکان مجموعهای از موانع مداخله گر وجود دارد که در
لی بر موانع مداخله گر است آنچنان که اظهار م 
ع مطالعههه دش هه فاصلههه اس سست .البتههه اف ار دد
مواردی مقدار آن کم و در مواردی نیز این میزان زیاد است .مهمترین م نا ع ع
ت مکاننن مب أد
یپذیرند .عقاید تئوریکی اورت لی به مزایا و مض ار ت ت
مختلف تاثیرات متفاوتی را ازبین موانع م 

هماننددد

پتانسیلهای مکان مقصد و همچنین موانع مداخله گر بین دو مکان توجه دارد (حاج حسینی .) 1385 ،الوری و راجرز
ی مب أد
ی و اجتم عا ی ی
ط اقتص دا ی ی
نیز نظریه جذب و دفع را مورد آزمایش قرار دادند و مشابه اس فات ررر و زیمففف یارش ط ط

و

ت در آمریکاا
ل مه رجا ت ت
کهاای اقتص دا ییی را عامل ل
مقصد را ملحوظ داشتند .اگ چه نتایج حاصل از بررسی آنها محرک ک
م
یداننددد .هررر دو دریافتنددد کههه
یدانند ،ولی برای یافتن علتهای مهاجرت ،پایههای عقالنی بیشتری را مورد نیاززز م مم 
مهاجران از مکان مبدأ به مقصد رابطه مستقیم با سطح بیکاری در مکانهای مبدأ و مقصد دارد (حاج حسینی.) 1385 ،
یافتهها
 خشكساليف) مق اد ررر و دش ت ت
ت
 .به طور کلی برای ارائه یک تعریف مناسب از خشکسالی باید به سه نکته مه ممم توجههه کردد :الف ف
بارندگی و یا میزان کمبود آن .ب) مدت زمان ،و ارتباط آن با شدت خشکسالی .ج) آستانهای به عن او ننن نقطههه مرجععع
برای تعیین زمان شروع خشکسالی .با توجه به این تعریف ،خشکسالی به انواع هواشناسی ،هیدرولوژیک ،کش زروا ییی
یشود (ویلهایت و همکاران .)6 198 ،همه انواع خشکسالی از کمبود بارش یعنی
و اقتصادی –اجتماعی طبقه بندی م 
یشود و بدنبال آن انواع دیگر خشکسالی یعنی هیدرولوژیک ،کش زروا ییی
خشکسالی هواشناسی در طی زمان شروع م 
یگردد .لذا آغاز خشکسالی ،خشکسالی هواشناسی است که به می از ننن ب را ششش و کمبودد
و اقتصادی -اجتماعی ایجاد م 
ی (کمبود د ب را ششش)
ی هواشناسی ی
آن در یک منطقه اشاره دارد .در مطالعه حاضر منظور از مفهوم خشکسالی ،خشکس لا ی ی
است .مطالعات انجام شده در حوزه خشکسالی ،نقطه آغاز خشکسالی در نقاط شرقی ای ار ننن را ساللل  1375و برخی ی
ی
ی و همک نارا  1387 ،،؛ خس یور  1383 ،،؛ بهنی فا ررر و همک نارا  1389 ،،؛ حس نی ییی و
ی ابرق یو ی ی
یداننددد (بری ی
سال  378 1م مم 
ی در
همکاران .)0931 ،نمودار  ،1میانگین بارش کل کشور و استانهای کرمان ،سیستان و بلوچس ات ننن وخراساننن جن بو ی ی
یدهد .پایین بودن میزان بارش سه استان در دوره  20ساله بیان کنده این موضوععع استتت کههه
دوره  20ساله را نشان م 
ی را
ی عبوررر ک در هه و ان او ععع دیگررر خشکس لا ی ی
تداوم کاهش ،موجب شده که سه استان از مرحله خشکسالی هواشناسی ی
تجربه کنند .از سه استان ،سیستان و بلوچستان میزان بارش کمتری را در دوره  20ساله داشته است .از اینرو بههه نظررر
ی بیشتررر از بقیههه اس هنات اا
یرسد تأثیرپذیری اجتماعی -اقتصادی و جمعیتی استان سیستان و بلوچستان از خشکس لا ی ی
م
باشد.

بررسی و تحلیل پیامدهای اقتصادی -جمعیتی321 ...

140
120
100
80
60
40
20
0

میانگین بلند مدت بارش

ایران

کرمان

سیستان و خراسان
بلوچستان جنوبی

شکل  :2میانگین بارش استانهای مورد مطالعه در مقایسه با کل کشور در دوره 1392 - 370 1
منبع :سازمان هواشناسی کشور www.irimo.ir

 خشكسالي و فقریدهد .میزان فقر استانهای مورد مطالعههه باا
نمودار  ،2میانگین بارش و روند فقر در استانها را در دوره ده ساله نشان م 
یدهند که روند ب را ششش و فقررر
استفاده از دادههای هزینه خانوار از سال  63تا  90محاسبه شده است .نمودارها نشان م 
ت بههه
یرسد میزان فقر با وفقههه ای یکس لا ههه نسبت ت
از سال  57تا  85در استانها مورد مطالعه تقربًاًا یکسان است .به نظر م 
ت .می یگنا ننن فقررر و
ق است ت
بارش عکس العمل نشان می دهدو این موضوع در مورد همه استانهاي مورد مطالعههه ص دا ق ق
ت تأثثیر
ت فقررر را در ساللل  77تحت ت
ی  57و  ، 76وض یع ت ت
یدهد ،کاهش بارش در س اهلا ی ی
بارش در استان کرمان نشان م 
ش فقررر را در
ی در ساللل  ، 388 1ک ها ش ش
ش بارن گد ی ی
معنادار قرار داده و موجب افزایش فقر در استان شده است .اما اف یاز ش ش
ی مواجههه ب هدو  ،،ب یرتالا ننن
همان سال به همراه داشته است .در سالهای  1379تا  18که استان با کاهش یدش ددد بارن گد ی ی
یشود که نسبت به سالهای قبل نیز در سطح باالتری قرار دارد و دوباره با افزایش بارندگی در
میزان فقر نیز مشاهده م 
ستر استتت.
سال  ، 1383فقر نیز کاهش مییابد .در استان خراسان جنوبی ،رابطه میانگین بارش با میزان فقررر محسوس س
کاهش شدید بارش در سال  1377بر میزان فقر در سالهای  1377و  378 1تأثیر گذاشته است .اما با افزایش بارن گد ی ی
ی
یها عکس العمل
در سال  ، 378 1فقر را در سال  79کاهش داده است .بنابراین ،با وقفهای یکساله فقر نسبت به بارندگ 
ی دار ب را ششش از ساللل  378 1تاا
یتوان این روند را در هر دو استان مشاهده نمود .تنزللل معنی ی
یدهد که تقریبًاًا م 
نشان م 
ن رونددد را
یتوان در نمودار  3به وضوح مشاهده نمود .این ن
 ، 1380بر میزان افزایش فقر در این سالها تأثیر داشته که م 
یت او ننن بیاننن ک در ،،
یتوان در کاهش بارش سالهای  1383و  84و افزایش فقر سال  85مشاهده نمود .در مجموع م مم 
م
ت .بههه نظررر
افزایش و کاهش بارندگی در دو استان کرمان و خراسان جنوبی تأثیر معنی داری بر میزان فقر د تاش ههه است ت
ی از
یرسد وابستگی معیشتی مناطق مورد نظر به دو مقوله آب و زمین موجب تأثیر پذیری شدید وض یع تتت اقتص دا ی ی
م
تغییرات اقلیمی و محیطی شده است .در میان سه استان مورد بررسی ،استان سیستان وبلوچس ات ننن در دوره 85 - 1375
پایینترین میانگین بارش در دوره ده ساله را تجربه نموده است .بر همین اساس استان مذکور باالترین می از ننن فقررر را
ش دا تش ههه
ل اف یاز ش ش
ت بههه ساللل قبل ل
یباشد .در سال  6 137میانگین بارش نسبت ت
نیز نسبت به استانهای مورد مطالعه دارا م 
یرسد کاهش میزان فقر در سال  1377در واکنش به این افزایش بارش بوده باشد .از سال  1377تا 80
است .به نظر م 
ی کههه
میانگین بارش کاهش محسوسی داشته و نسبت به استانهای دیگر نیز در حد پاایینتررری ق ار ررر دارد بههه ص ترو ی ی
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ش می از ننن فقررر در
ن ب شرا  ،،هاش ددد اف یاز ش ش
یرسد .با کاهش می یگنا ن ن
میانگین بارش در طول این سالها به  100میلیمتر نم 
یشود .قابل ذکر است که
سالهای مورد نظر هستیم که باالترین میزان فقر در سالهای  18- 1380و نیز  1382مشاهده م 
ی  82 - 1380در
یرسد افزایش می ییزان فقررر در س اهلا ی ی
یشود .به نظر م 
پایینترین میانگین بارش به سال  1380مربوط م 
شو
یتوان نتیجه گرفت این است که ک ها ش ش
واکنش به کاهش محسوس بارش در سال  1380باشد .آنچه از نمودار  2م 
افزایش بارش با تغییرات میزان فقر در سه استان همراه است .در ارتباط با واکنشهای دو متغیررر نسبتتت بههه یک گید ررر
ن
یگردد .اینکه میزان فقر در برخی سالها بعد از کاهش بارش عکس العمل نشان داده است ،که این ن
الگوهایی حاصل م 
ی ماننددد سیس ات ننن و
ی دیگررر اینکههه در اس نات ی ی
یتوان در سه استان در برخی از س هلا اا مش دها هه نمودد .الگوی ی
مورد را م 
تو
بلوچستان بدلیل کاهش شدید بارش ،میزان فقر با وجود افزایش بارندگی در سالهای بعد همچنان باالالال ب دو هه است ت
ی دیگررر
ت بههه اس اهنات ی ی
این نشان دهنده تاثیرات بلند مدت خشکسالی در این استان و باالتر بودن میزان فقررر آن نسبت ت
یتوان برای چهار استان مطرح نمود ،پیروی میزان فقر از میانگین بارش باا وقفهههای
است .در نهایت الگوی کلی که م 
یت او ننن بههه وابس گت ی ی
ی
یگردد و این موضوع را م 
یکساله است این بدین معنی است که فقر بدنبال خشکسالی حاصل م 
مردم این مناطق به دو مقوله آب و زمین مرتبط دانست.
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شکل 3؛ روند میانگین فقر و بارش در سه استان مورد مطالعه در دهه 85 - 1375
منبع :سازمان هواشناسی کشور ،مرکز آمار ایران؛3931

 خشكسالي و مهاجرتت اف ار دد
بر اساس مدل مقهومي مقاله ،خشکسالی با تأثیر بر وضعیت اقتصادی جمعیت ساکن ،زمینه را ب ار ییی مه رجا ت ت

یت او ننن رابطههه بیاننن
یرسد پرداختن به این موضوع است که "آیاا م مم 
یکند .در حال حاضر ،آنچه مهم به نظر م 
فرا مه م 
س مه ترجا ی ی
ی
ت و م یرتا س س
ن اس سا  ،،م زي اان مه ترجا  ،،می از ننن خ لا صصص مه رجا ت ت
شده در مدل را مشاهده نمود؟" بررر این ن

یدهددد اوج
شهرستانهای منتخب در سه استان مطالعه مي¬گردد .از آنجاییکه بررسی دادههای مرکز آمار ایران نشان م مم 

ن آماررر در سر رامش ی ی
ی
مهاجرتها در سه استان مورد مطالعه در دوره ( 85 -57یعنی شروع خشکسالی هاا) ب دو ه ه و این ن
یگ در دد .ج لود
ی  1385تاکیددد م مم 
 0931کاهش داشته است .در این مقاله بیشتر بررر دادههاای سر رامش ی ی

 ،1وض یع ت ت
ت

یدهد .در این دوره به ترتیب شهرستانهای زابل،،
مهاجرتی سه استان مورد نظر در دوره ده ساله  1375 - 85را نشان م 
ی ف سودر ،،
ن شهرس اهنات ی ی
زرند ،بافت ،ایرانشهر ،قاینات و بیرجند دارای بیشترین مهاجرفرستی بودهاند .عالوه بررر این ن
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زاهدان ،چاه بهار و جیرفت نیز مهاجر فرست بوده اما شدت مهاجر فرستی آنها کمتر از مناطق نام برده بوده است .باا
توجه به جدول  90 ،1درصد از شهرستانهای مورد مطالعه در استانهای مورد نظر در دوره  85 -57مهاجر فرست بوده
و میزان خالص مهاجرت محاسبه شده برای آنها منفی است .در میان سه استان مورد مطالعه ،در شهرستانهای اس ات ننن
ت بررر
ی مدت ت
یرسد تأثیر خشکسالی های ط نالو ی ی
یشود .به نظر م 
سیستان و بلوچستان بیشترین مهاجرفرستی مشاهده م 
مهاجرت و جابه جایی افراد در سیستان و بلوچستان تأثیر بیشتری نسبت به استانهای دیگر داشته است.
جدول  :1تعداد مهاجران واردشده ،خارج شده و تعداد خالص مهاجرت در شهرستانهای سه استان منتخب در دوره 1375 - 85
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بنابراين ،خشکسالی در دوره  85 - 1375بر فعالیتهای زراعي و دامداری ،آب آشامیدنی مردم منطقه تأثثیر گذا تش ههه و
ت در سههه
افراد جهت تأمین رفاه و فعالیتهای اقتصادی مهاجرت نمودهاند .به منظور بررسی این فرضیه علتتت مه رجا ت ت
استان مورد نظر بر اساس گروههای سنی در دو سرشماری  1385و نیز  139 0بررسی گردیده است کههه در ج ود للل 2
بیان مي¬شود .در استان کرمان ،علت اصلی مهاجرت به خارج از استان پیروی از خانوار و سپس اشتغال بوده استتت.

ی کاررر بهتر ،،انتقاللل
به عبارت دقیقتر می¬توان بیان نمود که علت اصلی موضوع اشتغال (جستجوی ک را  ،،جس وجت ی ی

ی ماننددد
ی ع لماو ی ی
شغلی) سرپرستان خانواره بوده که در مهاجرت دیگر اعضا نیز تأثیر داشته است .و در مرات ببب بعدی ی
یکند که افراد مهاجرت کرده به دلیل ا اغتش للل
تحصیل و خدمت وظیفه تأثیر گذار بودهاند .عالوه بر این ،جدول بیان م 

یدهنددد .علتتت اصلی ی
ی
عمدتًاًا در گروههای سنی  15تا  64ساله استان کرمان بودهاند که نیروی فعال استان را تشکیل م 
مهاجرت در استان سیستان و بلوچستان پیروی از خانوار و اشتغال بوده است .اما در این استان عامل اشتغال بههه یک ک
ک
ت بههه
گروه سنی پایینتر و نیز یک گروه سنی باالتر نسبت به استان کرمان منتقل شده است .بن نیاربا  ،،عمدهه مه رجا ت ت
یباشد .این بدین معنا است که تقریبًاًا در تمامی گروههای سنییی
دلیل اشتغال از گروه سنی  14 - 10ساله تا  65به باال م 
در این استان مهاجرت برای اشتغال در سطح باالیی قرار دارد .یکی از نکات جالب توجه در مورد اس ات ننن سیس ات ننن و
بلوچستان ،درصد بسیار پایین مهاجرتها بدلیل تحصیل بوده که با توجه به درصد پایین آن قابل لحاظ در نمودار مورد
ی  24 - 15تاا 64
ی سنی ی
نظر قرار نگرفت .در استان خراسان جنوبی نیز پیروی از خانوار و ا اغتش للل ب ژیو هه در گروههای ی
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ت بههه
ت مه رجا ت ت
ساله عمدهترین علت مهاجرت بوده است .در سرشماری  ،0931دستیابی به مسکن نیز به عن او ننن علت ت
ی
گزینهها اضافه شده است .در استان کرمان علت اصلی مهاجرت را پیروی از خانوار و نیز اشتغال بویژه در گروههای ی
یدهد .دایره افرادی که به علت تحصیل مهاجرت نمودهاند در سرشماری 90
سنی  15تا  64ساله به خود اختصاص م 
ت کههه
یگیرد .این در حالی است ت
نسبت به  85در این استان گستردهتر شده و از گروههای سنی  64 - 15ساله را در بر م 
در سرشماری  85عمده مهاجرت به علت تحصیل در گروه سنی  29 - 15ساله بوده است .افرادی که به علت دستیابی
ی در
به مسکن مهاجرت نمودهاند در گروه سنی  64 - 25ساله قرار دارند .در استان سیستان و بلوچستان دامنه مه ترجا ی ی
گروههای سنی به علت اشتغال کمتر شده و به گروههای سنی  15تا  64ساله اختصاص دارد .از طرفی درصد افرادی
که به دلیل تحصیل مهاجرت نوده اند در گروههای سنی  64 - 15ساله افزایش قابل توجهی داشته است .این در ح لا ی ی
ی
است که در سرشماری  1385به دلیل درصد پایین این افراد در گروههای سنی از بیان آن چشم پوشی شددد .دس بایت ی ی
ی
ی سنییی دیگررر
به مسکن به عنوان علت دیگر مهاجرت در گروههای سنی  24 - 15و  64 - 30ساله نسبت بههه گروههای ی
ت
ی جهت ت
ی بیش رت ی ی
ی سنی ی
چشمگیرتر است .عالوه بر این ،در سیستان و بلوچستان نسبت به دو استان دیگررر گروههای ی
ی از خ راونا  ،،ا اغتش للل و
ت اه بههه پی ور ی ی
ی مه رجا ت ت
یکنند .در خراسان جنوبی علت اصلی ی
دستیابی به مسکن مهاجرت م 
ی
ی در گروههای ی
ی بیش رت ی ی
ی  85اف دار ی ی
تحصیل در گروههای سنی  64 - 15سال اختصاص دارد که نسبت بههه سر رامش ی ی
یتوان نتیجه گرفت که در سههه اس ات ننن م رو دد مطالعههه در سر رامش ی ی
ی
یکنند .م 
سنی  64 - 15جهت تحصیل مهاجرت م 
ی
ت بههه اس اهنات ی ی
 ، 1385علت اصلی مهاجرت اشتغال بوده است .موضوع اشتغال در استان سیستان و بلوچس ات ننن نسبت ت
یرسد با تأثیر ک ها ش ش
ش
یشود .به نظر م 
دیگر متفاوتتر است زیرا در این استان تقریبًاًا در تمامی گروههای سنی دیده م 
ل ف هار ممم دش هه
ی ب ببه غش ل ل
بارش بر حوزه زراعی و باغداری و نیز دامداری ،زمینه جهت مهاجرت افراد جهت دس بایت ی ی
است .اما در سرشماری  ،0931مهاجرت به دلیل تحصیل درصد قابل توجهی را در گروههای سنی به خود اختصاص
یدهد.
م
بحث و نتیجهگیری
ی از
در این مقاله رابطه تغییرات فقر و مهاجرت به عنوان پدیدههای اقتصادي و جمعيتي با خشکسالی بههه عن او ننن یکی ی
ت انجاممم گرفتههه در
پدیدههای محیطی که بخش جدایی ناپذیر از تغییرات اقلیمی است ،مطالعه و بررسی شد .تحقیقات ت
ت دورههاای کوتاهه و بلنددد مدت ت
ت
یدهد ،ای ار ننن از ساللل  1349بههه بعددد بههه ص رو ت ت
زمینه خشکسالی در ایران نشان م 
ت
خشکسالی را تجربه نموده است .اما مناطق شرقی ایران از سال  57به بعد خشکسالی مداومی را تجربه نم دو هه است ت
ت بیشتررر گریب یگنا ررر
که ملموسترین خسارات ناشی از آن در استان سیستان و بلوچستان رخ داده است .این خس ارا ت ت
بخش کشاورزی و بویژه مناطق روستایی بوده و به این دلیل اتفاق می افتد که در شرایط ترس یلا  ،،خ اونا ررر وابس گت ی ی
ی
ن چرخههه
یکند اما با بروز خشکسالی این ن
شدیدی به منابع مختلف و در مه تنیده درآمدی نظیر زمین ،آب و دام پیدا م 
یگردد .علی رغم اینکههه خشکس لا ی ی
ی
یرود و موجب کاهش وابستگی خانوار به درآمد حاصل از کشاورزی م 
از بی ن م 
تاثیرات زیادی در مسائل جمعیتی بویژه مهاجرت و جابه جایی افراد داشته است اما مطالعات جمعیت شناختی کمتررر
ی ب هدو  ،،کمتررر بههه
توجهی به این موضوع داشتهاند .مطالعات انجام شده که بیشتر در حوزه جغرافیای طبیعی و اقلیمی ی
ابعاد اجتماعی ،جمعیتی ،اقتصادی آن توجه نشان داده است .خشکسالی در یک دوره ده ساله از سال  1375تاا 1385
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ن
ن ب را ششش در این ن
در سه استان سیستان و بلوچستان ،خراسان جنوبی و کرمان مطالعه شد .نتایج نشاننن داد کههه می یگنا ن ن
ل و زا اده ننن کمتررر از 100
دوره ده ساله پایین بوده و حتی در برخی شهرستانهای مانند کرمان ،ایرانشهر ،چابهار ،زابل ل
ی شددد.
میلیمتر بوده است .همچنین بر اساس دادههای مرکز آمار ایران مهاجرتها بر اساس استانی و شهرس سستانی بررسی ی
ی سیس ات ننن و
نتایج نشان داد که اکثریت شهرستانها در سه استان مهاجرفرست بوده که این وضعیت ب ار ییی شهرس اهنات ی ی
بلوچستان مشهودتر است  ..نتایج نشان داد که روند فقر و میانگین بارش همبستگی باالیی داشته و با وقفهای یکس لا ههه
ت بههه من طا ققق
میزان فقر تحت تأثیر افزایش و کاهش بارش بوده است .این ارتباط در استان سیستان و بلوچستان نسبت ت
ش نشاننن داده استتت .بههه نظررر
یرسد در میانه سال میزان فقر به بارش سال قبل واکنش ش
دیگر مشهودتر است و به نظر م 
یرسد استفاده از کشاوزی سنتی و پایین بودن آگاهی در این زمینه و نیز وابستگی شدید خانوادهها به زمین و آب و
م
ی زمینههه را
ی در پی ی
ی پی ی
ی اه ی ی
نیز خشکسالی و وضعیت بد اقتصادی در سالهای از عوامل تأثیر گذار باشند .خشکس لا ی ی
ی
برای تعطیلی بخش کشاورزی در مناطق مورد مطالعه فرا مه نموده و به عنوان عاملی تس یر ععع کنندهه در کش للل گیری ی
یدانددد بلکههه
ت دس هدزمت اا نم مم 
جریانهای مهاجرتی عمل کرده است .تودارو عامل اصلی مهاجرت اف ار د د را تنهاا تف وا ت ت
یداند .بر اساس این دیدگاه مهاجران مناطق شرقی ایران ،که تحت تأثیر
وضعیت بازار کار و شرایط آن را عامل مهم م 
خشکسالی و وضعیت بد کشاورزی است ،با هدف دستیابی به بازار کار و تغییر وضعیت اقتصادی دست به مهاجرت
یزنند .در این مناطق افراد شغل خود که عمدتًاًا کشاورزی بوده را از دست داده و نه برای دستیابی به شغل بهتر کههه
م
یدهد کههه در سههه اس ات ننن
یکنند .بررسی علت مهاحرت ها در گروههای سنی نشان م 
تنها برای یافتن شغل مهاجرت م 
مورد مطالعه در سرشماری  85و  ، 90اشتغال مهمترین عامل مهاجرت افراد بوده است و گروههای سنی  64 - 15س لا ههه
را در برمی گیرد .البته در استان سیستان در سرشماری  1385دامنه آن وسیعتر و به گروه سنی  14 - 10و  65به ب تالا ررر
یرسد .به نظر م 
نیز م 
ن کنندههای در
یرسد کاهش بارندگی در سالهای اخیر و از بین رفتن باغات و مزارع تأثثیر تعیین ن
شکل گیری مهاجرت به ویژه در گروههای سنی فعال و شاغل در استانهای مورد نظر داشته است .از ساللل  1375بههه
ی ب دو هه
ی و جمعیتی ی
ی –اجتم عا ی ی
ت اقتص دا ی ی
بعد ،خشکسالی مناطق شرقی ایران را تحت تأثیر قرار داده و دارای ت اریثا ت ت
ی خشکس لا ی ی
ی
است .افزایش فقر در این سالها ،توجه کم به تحصیالت ،و ترک وطن و مهاجرت از جمله نتایج ابت یاد ی ی
یباشد .مهاجرت از مناطق عمدتًاًا روستایی ،خالی از سکنه دش ننن روس اهات  ،،روی آوردن بههه مش لغا ی ی
ی
در این مناطق م 
مانند قاچاق بویژه برای افراد جوان ،رها شدن بخش کشاورزی حتی در سالهای تر سالی ،تشدید بیشتررر خشکس لا ی ی
ی
ی
یرسد با ادامه خشکسالی ها ،تداوم جریانهای ی
از پیامدهای تعیین کننده تغییرات اقلیمی سالهای اخیر است .به نظر م 
ش جمعیتی ی
ی
ت ف حا ش ش
مهاجرتی و عدم برنامهریزی دقیق در این حوزه مناطق شرقی ایران را در سالهای آینده باا تغیی ار ت ت
ی ای ار ننن
مواجه خواهد نمود و این موضوع در زیست بوم این مناطق تأثیر خواهد گذاشت .از آنجاییکه مرزهای قرش ی ی
به علت مجاورت با کشورهایی مانند پاکستان و افغانستان و نا امن بودن مرزها در سالهای اخیررر یارش ططط وی ییژهای را
یرسددد برنامه
داراست ،کاهش جمعیت بومی در این مناطق دارای پیامدهای امنیتی و سیاسی خواهد بود .لذا به نظر م 
ن تغییررر نیززز توجههه
ی ا ین ن
ریزان و سیاست گذاران عالوه بر پیامدهای اقلیمی به پیامدهای اجتماعی ،جمعیتی و سیاسی ی
داشته باشند .زیرا خالی از سکنه شدن این مناطق عالوه بر موارد دیگر پیامدهای سیاسی و امنیتی عمیقی برای کشوررر
خواهد داشت.
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