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Explaining Security Reflection the Impact of Drought on 
Migration (Sampling of the Borders of Sistan and Baluchestan 
Province)
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The pattern in the last few decades, especially in countries and regions located in the desert of 
the earth are considered, as a reflection of climate change. A situation that threatens security, 
stability and development in many areas due to reduced rainfall and water scarcity. Iran has also 
been strongly influenced by these events and changes in its attitude towards its geographical 
position during the last decade and half. Southeastern Iran with center (Sistan and Baluchestan 
Province) which has been a region with low rainfall, daring several periods of time due to 
climate to the point that it has become one of the migrating provinces of the country. An event 
that has itself given rise to emerging security issues and challenges, especially in border areas
The present article is based on the hypothesis that the decrease in rainfall and threat of water 
resources has led to the emigration of the province. The methodology of the present study 
is descriptive-analytical and the required data and information are collected through the 
meteorological organization and the national statistics center and then using standard rainfall 
(SPI) and normal rainfall (PNPI) percentage investigate and analyze the spatial distribution of 
drought (period, 1996-2011) and its impact on the migration of residents of the strategic area. 
The results show that the occurrence of severe or very severe droughts in a region has negative 
reflections on the livelihood of residents in the region, which with the attitude of the people of 
the province to dependence on limited water resources and traditional agriculture and the lack 
of land management policies and hydro-political relations between Iran and Afghanistan have 
led to an increase in the crisis in the east of the country, and the people of this province have 
inevitably migrated to neighboring provinces and other parts of the country to provide better 
living conditions.
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 و ناستیس ناستا یامرزه یپژوه نمونه جرتامه
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  دهیچک

های پیاپی و تغییر الگوی بارش در چند دهه گذشته به ویژه سالیرخداد خشک
ها و نمودهای تغییر در کشورها و مناطق واقع بر نوار بیابانی کره زمین از بازتاب

آبی امنیت، واسطه کاهش بارش و کمروند. وضعیتی که بهاقلیم به شمار می
کند. ایران نیز با نگرش به یثبات و توسعه در بسیاری از مناطق را تهدید م

ونیم دهه اخیر به شدت متاثر از این رویدادها اش طی یکموقعیت جغرافیایی
(استان سیستان و زیت ها بوده است. جنوب شرق ایران با مرکو دگرگونی

طه طی این بازه زمانی به واسبارش است ای کمکه منطقهبلوچستان) 
ین پدیده تاثیر پذیرفته تا پیاپی از اهای سالیهای اقلیمی و خشکدگرگونی

بدل شده است. رخدادی که خود های مهاجرفرست مجایی که به یکی استان
ویژه در نواحی مرزی شده است. نوشتار ه مسایل و چالش امنیتی نوپدید بهزمین

حاضر بر این فرضیه استوار است که کاهش بارش و تهدید منابع آب به 
شناسی حاکم بر پژوهش حاضر، امیده است. روشمهاجرفرستی این استان انج

ها و اطالعات مورد نیاز آن از طریق سازمان تحلیلی است و داده - توصیفی
گیری از شاخص هواشناسی ایران و مرکز ملی آمار گردآوری شده سپس با بهره

به بررسی و تحلیل  (PNPI) و شاخص درصد بارش نرمال (SPI)استاندارد بارش 
تاثیر آن در میالدی) و ۲۰۱۱تا  ۱۹۹۶ها (بازه زمانی سالیخشکتوزیع مکانی 

مهاجرت ساکنان این بخش منطقه راهبردی پرداخته است. نتایج پژوهش نشان 
های شدید تا بسیار شدید در این منطقه بازتابهای سالیداد که رخداد خشک

 منفی بر معیشت ساکنان منطقه داشته که با نگرش به وابستگی مردم این
های و همچنین نبود سیاست استان به منابع آب محدود و کشاورزی سنتی

سرانجامی مناسبات هیدروپلیتیک ایران و آمایش سرزمین کارآمد و بی
بحران در شرق ایران شود و مردم این  افزایشافغانستان توانسته است منجر به 

های استانهاجرت به مشدن شرایط زیست بهتر به استان به ناچار برای فراهم
 اند.همجوار و نقاط دیگر ایران روی آورده

 و SPI خصاش ،نابلوچست و ناسیست جرت،امه بی،آ منیتا ،سالیخشک :هاکلیدواژه
PNPI  

  
  ۰۷/۰۴/۱۳۹۹ فت:ایدر خیرات
  ۲۸/۰۴/۱۳۹۹ رش:یپذ خیرات
  yahoo.com75kaviani@ مسئول: سندهینو*

  

  مقدمه
 خشکنیمه و خشک طقامن جز رایداپ صورت به نایر ا سرزمین

 صورت بهآن  یجوّ  تنزوال نامیز  متوسط ورود می راشم به ناجه
 سوم یک (حدود مترمیلی۲۵۰ حدود مختلف یاهنازم در منظمان

 نیامک -نیازم نظر زا نامیز  ینا که است نی)اجه رشاب متوسط
ا ب کشوری رایداپ صورت به نایر ا ساساین ابر  .ستا ناز امتوان

 خشک، قلیمیا یطاشر  ینا وجودا ب .]1[ستا خشک قلیمیا یطاشر 
 چرخه در که ستا یاهلیتافع زا یکی مپروریاد و ورزیاکش

 ریابرقر  دیگر طرفی زا .]2[کندا مییفا مهمی نقش داقتصا و زندگی
 زا یکی رهاهمو شرق جنوب و شرق یمنطقه در رایداپ منیتا
منطقه  در منیتیا یاتهدیده .ستا بوده حکومتهای مشغولیدل
 مرزی خلی،اد منشا اب منیتیا یاتهدیده ملاش تواندمی ایران شرق
 رتیاعب به شد،اب) یامنطقهافر ( رجیاخ منشا اب منیتیا یاتهدیده و

 دهاد راقر  تاثیر تحت ار  منطقه منیتا سطح سه ینا تنیدگیدرهم
 ژئوپلیتیک نظر زا ایران شرق جنوب و شرق منطقه .ستا

 و نزیتا(تر  کونومیکاژئو )،ایهای منطقهرقابت و ییا(همگر 
 ذاتخا در مذهبی) (ترروریسم ییادگر ابنی و تژیکاستر اژئو نی)،ازرگاب
 بخش ینا جمعیتشدن لیاخ و رداد ییابسز  نقش ملی یاهبردهار 

 سالیخشک زمتاثر ا یاهجرتامه سطهاو به ایران زا ساحس
 ترروسیم حوزه درویژه به  ریاگوان منیتیا یامدهاپیتواند می
 در سالیخشک پدیده تشدیدا ب .شداب شتهاد هاهمر  به ییادگر ابنی
 خشک، ییافیاجغر  موقعیتواسطه به  شرقی یاهناستا

 و ناسیست ویژه به غیره وای منطقه لیامس قلیمی،های ادگرگونی
 یادهابنی برآن  منفی یامدهاپی و خیرا یاهلاس در نابلوچست
 ریامداد صنعتی، یاهلیتافع نامکا دمع جمله زا منطقه زیستی

 فی،اک و لماسآب  به دسترسی عدم ،منطقه در رایداپ ورزیاکش و
 منیتا ،اهو بودنلماسان و کاخ یاهناطوف وا ریزگرده یشافز ا
 شدت به کشور زا منطقه ینا معیشتی و شغلی دی،اقتصا نی،انسا
 و دیاقتصا رافش خیرا دهه دو یاهسالیخشک .ستا شده ثرامت
 یابر ا ر  زمینه مساله ینا وکند می رداو مردم بها ر  عفیامض
 طقامن جمعیت دیاقتصا بستگیاو .کندمی همافر  دافر ا جرتامه

 بیشتر که ستا مساله ینا زگوکنندهابآب  و زمین به ایران شرقی
 وضعیت یناا لذ .ستا ورزیاکش به مربوط طقامن ینا یاهلیتافع
 هبردیار  منطقه ینا در جرفرستیامه پدیده یشافز ا و یشاپید به
 یاهسالیخشک دارخد که داد نانش پژوهش یجانت .ستا میدهانجا

 معیشت بر منفی یاهبازتاب منطقه ینا در شدید رابسیا ت شدید
 به ناستا ینا مردم بستگیاو به نگرشا ب که شتهاد منطقه ناکناس
های سیاست نبود همچنین و سنتی ورزیاکش و محدودآب  بعامن
 هیدروپلیتیک تاسبامنسرانجامی بی وکارآمد  سرزمین یشامآ
 شرق در نابحر  یشافز ا به منجر ستا نستهاتو نانستافغا و نایر ا

 یطاشر شدن همافر  یابر  راچان به ناستا ینا مردم و شود ایران
 کشور دیگر طانق و راهمجوهای استان به جرتامه به بهتر زیست
   .اندوردهآ روی
  نظری یادهابنی

  سالیخشک
 زا تعریفترین عام سالیخشک پدیده زها ابرداشت تنوع وجوداب

 در معمول حد زا کمتر رشیاب نامیز ا ب نیازم دوره یک ،سالیخشک
ا با تنه سالیخشک تعریف ]3[یدالیو نظر به .ستا منطقه یک

 نامیز ا تنه نیز برخی .شودنمی تعریف منطقه یک در رشاب کمبود
 ورزیاکش درتواند می کها ر ثر مو رشاب و نستهاند فیاکا ر  رشاب
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 ،برخی هادیدگ زا .کنندمی ناعنو گیرد راقر  دهاستفا مورد
 در معین مدتی در رشاب منتظره غیره هشاک یعنی سالیخشک
ای پدیده سالیخشک رمزا نظر زا .نیست خشک اً لزوم کهای منطقه

 در رندگیاب نامیز  هشاک نتیجه در رابیک لاس چند هر که ستا
 ،گیت هادیدگ زا .]4[پیونددمی وقوع به ناجه مختلف طانق

آن  تاخصوصی که ستا قلیمیا قعهاوا ی داروید یک سالیخشک
 وتاثیر  تحت منطقه وسعت و شدت ر،استمر ا مدت به بستگی
ا ی بخش نازی کمتر و هاکوتتواند می که ردادآن  تسلط
 سالیخشک ،]6[ئلواپ نظر زا .]5[شداب کشنده و شدید لمدت،اطویل

 سالیخشک .]7[است رطوبت غیرطبیعی و مستمر کمبودبه معنی 
  .اندکرده بندیتقسیم ذیل شرح به ییامتغیره سطهاو بها ر 
 رشاب نگینامی زا ریدناب کمتر« سی:اشناهو سالیخشک لف)ا
 شد،اب رامقد ینا زا کمتر نهالاس رشاب نچهاچن »منطقه نهالاس
 شد،اب رامقد ینا بیشتر گرا وشود می کماح سالیخشک یطاشر 

   .دشومی کماح لیاسخوشا ی لیارستَ 
ا با هکولوژیستا که ییانجآ زا کولوژیکی:ا سالیخشک ب)

ا ر  سالیخشک رند،اد راسروک ه)اگی و ناحیو ن،انسا( زنده تاموجود
 ینا در .گیرندمی نظر در تاموجود ینا زندگی یطاشر ا ب بطهار  در
  .رداد همیتا رشاب کندگیاپر  توزیع و رامقد سالیخشک نوع
 و عدامس یطاشر  ورزیاکش قلیما در ورزی:اکش سالیخشک ج)
 مورد ورزیاکش تمحصوالا ب طارتبا درا ر  قلیما وا هو عدامسان
  .دهندمی راقر  لعهامط
 وقوعا ب خشک یاهلاس در هیدرولوژیکی: سالیخشکد)

 نیزآب  کمبود رندگی،اب توزیع و رامقد مساله بر وهعال سالیخشک
 وا هچهادریآب  سطحی، تاناجری هشاک ملاش که شودمی مطرح
 قاتفا هیدرولوژیکی سالیخشک لتاح ینا در .استا سده زنامخ
  .ستا دهافتا

  منیتا اب سالیخشک نسبت
 به رهاهمو سالیخشک کنونات نیانسا تمدن گیریشکل یابتدا زا

 یاهلیتافع بر دیازی تاثیر ات طبیعی یارونده زا یکی ناعنو
 هشاک سطهاو به پدیده ینا .ستا شتهاد نیانسا منیتا و نانسا

 قلیمیا هر درآن  مدت نیطوال لانرم به نسبت رندگیاب نامیز 
 ییاجبهاج سالیخشک یامدهاپی ترینمهم زا .]8[فتدامی قاتفا

 .]9[ستاهاروست بودیان و معیشتی شیوه تغییر ،هاجمعیت
 زا بیش ریابردبهره قبیل زاآن  تشدیدکننده ملاعو و سالیخشک
 قلیمیا یاهدگرگونی جمعیت، یشافز واسطه ابه آبی  بعامن زا حد
 و جرتامهویژه به  مهمی منیتیا یامدهاپیتواند میغیره  و
 طقیامن در مساله ینا .شداب شتهاد هاهمر ا ر  جمعیتشدن لیاخ
 نظر زا طقامن دیگر به نسبت ییافیاجغر  موقعیت نظر زا که

 زا واند گرفته راقر  بدتری وضعیت درآبی  بعامن و یجوّ  یاهریزش
 بیشتری تاطر امختواند می ،هستند بستهاو مصرفیآبی  بعامن نظر
 .شداب شتهاد هاهمر  بهای منطقه سطح در هم و محلی سطح در هم
 مساله رداد سالیخشکا ب ریابسیتنیدگی درهم که لیامس زا یکی
 و جرتامه .ستاآن  سیاسی -منیتیا یامدهاپی و جرتامه

 وا شهره زا ناجو و راک نیرویشدن لیاخ موجب مردم ییاجبهاج
 .شودمی غیره و ورزیاکششدن بودان ،اهاروست شدن سکنه زا لیاخ
 یک دلامع کوچکی تغییر حتی که ستاآن  زا کیاحا وردهآبر 

 ضرر عثاب نداتومی رش،اب نامیز  در متوسط زا کمتر مترمیلی
 دامو منیتا ینکها وجودا ب .شود ردال میلیون۹۰ دلامع دیاقتصا
 دیرامق سالیخشک یاهدوره در ستا ایران یاهولویتا زا ییاغذ

 طی لامث یابر  .شود رداو کشور به یداب ییاغذ دامو یاعمده
 به زانی %۸۰ به نزدیک نایر ا شمسی۱۳۷۸-۸۰ دوره سالیخشک
 گندم ناردکنندگاو ترینبزرگ زا یکی و کرده رداو رجاخ زا ار  گندم
 بر نداتومی سالیخشک راثآ به توجه عدم .ستا بوده ناجه

 به ناییاروست جرتامه به منجر و ردابگذ تاثیر ناییاروست معیشت
  .شود شهری کزامر  در عیاجتما لیامس دایجا وا شهره

 منبع ینا کهدهد می نانش شیرینآب  کنشاپر  نقشه: بیآ منیتا
 یامعن بهآب  کمبود .ستا کندهاپر  و ندکا زمین کره در تاذ به
 یادهانه نبود نتیجه درآب  فیزیکی کمبودا ی دسترسی هشاک
 سبامن هایزیرساخت نبود ای منظم عرضه یابر  بخشنانیطما
 کرده رثاتم ار ها قاره مههآب  کمبود مروزها ارهامآ یهاپ بر .ستا
ای گونه به ستا شیافز ا به ور ناجه سراسر  درآب  مصرف .ستا
 شیافز ا گذشته سده در تیجمع رشد نرخ برابر  دو زا شیب که
 طقامن سریع رشد بوده و شگستر  به روآب  کمبود .ستا شتهاد

 .ستا کرده رداوا نهآ ورامجآب  بعامن بر ینیسنگ رافش شهری
 بر زین ینرژ ا و یستیز یازهاین و یمیقلا تار ییتغ رودمی رانتظا
 دیابنیهای چالش .یدافز ابیآب  یاضاتق و نیاجه توسعه گیدیچیپ
 عملکرد و رویکرد هنوز که رداد ییالاب نمود طقیامن درپایه بآ

 وردی،اهم لباق در سنتی ژئوپلیتیک زا نار ارگز اک و نارهبر 
 بر کیدات وافزاری سخت حذفی، نگرش محیطی، ییاجبرگر 
 هایسیاست و هیدروهژمونی نگرش رزمی، نشاتو و رافز اجنگ
 درآن  هایبازتاب کهکند می پیروی قدرت کسب در لیستیارئ
 یاکشوره زیستمحیط تهدید یی،اغذ وآبی  منیتا تهدید لباق

 نمود فرودست کشورا ی مشترک منبعا یآبریز  حوضهای کناره
 و مرکزی یاسیآ ،اسیآ غرب جنوب یاکشوره بیشتر در .بدایمی
 تنش و وردیاهما ب هاهمر  هیدروپلیتیک تاسبامنا فریقآ وراخ

 نیل، هریرود،آبریز  ت،افر  -دجلهآبریز  هایحوضه در قعاو یاکشوره
 هایسیاست و یلاشغا هایسرزمین درپایه بهای آکشاکش

 ودهی جهت ر،امه یابر  صهیونیستی رژیم یدروهژمونیکه
 کاشتر ا سر بر ناکستاپ و هند فختالا منطقه،های بآ وریآگرد

آب  بعامن سر بر ناجیکستات فختالا ،)یندوسا( سند رودآب 
 یاسیآ در ناترکمنست و ناقرقیزست ن،ازبکستا ابای رودخانه
آبریز  حوضه در نانستافغا ناسر  برخیخواهانه فزون رویکرد مرکزی،
 یازهانی وها نامهانگاری توافقنادیده لباق در هیرمند و هریرود
 زا ییانمودها روده یندست اپایین محلی معاجو وزیست محیط

 ،زاگمان تنشبی که هستند سنتی ژئوپلیتیک و هیدروهژمونیک
  .بود هنداخوستیز همکاری وزا هزینه
 کشوری تاتقسیم تبامر  سلسله ب،آ تاسبامن نیزا کشوره درون
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به  نکال و خردآبریز  هایحوضه و غیره) و ناشهرست لت،ایا ن،استا(
 شگفتی .ستا کرده خود درگیرا ر  خشک و رشابکم طقامن در ویژه
های کشمکش و وردیاهم بیشترینها داده دابنی بر که ستانجآ

 سامقی ینا در .دهندمی رخ سامقی همین در نیز هیدروپلیتیک
 نی،ا(زب ایهای ناحیهشکاف وگرایی ناحیه کمیتی،اح نکال رویکرد
دستی پایین و دستیافر  ییافیاجغر  موقعیت دی)،اقتصا و مذهبی

 وضع زا محلی نار اقلمرود کنشاو و محیطی کادر ا ،احدهاو ینا
 تاسبامن به کشور گستردگی خورافر  به رشاب نیاهمسان موجود،

 طقامن ینا در .دهدا میمعن و جهتا حدهاو ینا هیدروپلیتیک
 و (روآب  بعامن یندهافز  هشاک ب،آ یعیطب بودکم وبارشی کم

 و ینده)افز  شتابرد و قلیمیهای ادگرگونی سطهاو به زیرزمینی
 گسترش هاهمر  به میدنیاشآ و شیرینآب  یابر  ستادرخو یشافز ا

 نهالاس نهاسر  سهم هشاک به تیجمع رشد و پرمصرف ورزیاکش
 ییافض -سیاسی یاحدهاو معاجو درگیری و وردیاهم وآب 

 یندگیافز  بآ بعامن به رایداپ و بیشتر دسترسی یابر  فروملی
  .]10[ستا فتهای یشتر یب
  جرتامه
 گروهی ای فردی صورت به ییاجهباجا ی حرکت یامعن به جرتامه
 رداد لادنب به ار  دافر ا متاقا محل موقت ای مییاد تغییر که ستا
 جدید موقعیت در متاقا به جاییجابه ینا که ایگونه به

 زا تیانک به یداب جرتامه پدیده تحلیل در .شود منجر ییافیاجغر 
 نیامک صلهاف وجود جدید، محل در دافر ا متاقا نازم مدت جمله
 توجه جرتامه مانجا نازم و نیازم صلهاف وجود، محل دو بین
 بهتوان می جرتامه علت خصوص درها ترین نظریهمهم زا .نمود
 نبود علت به جرتامه نظریه ینا در .کرد رهاشا دلاتع نافقد نظریه
های شود تفاوتمی فرض .ستا شده ناعنو طقامن بین دلاتع
 در وتیامتفهای توانایی بروز به دیاقتصهای افرصت در ییافض
ها تفاوت ینا به سخیاپ جرتامه وشود می منجر طقامن سطح

 یارهافش ملاع راچه نظری هادیدگ زا کلی طور به .]11[ستا
 یاهنگیزها و دیاقتصا یانگیزها ری،اهنج ملاعو ،شناختیبوم
  .]11[رنداد لتادخ جرتامه بهگیری تصمیم در ختیاشننارو
 و راثآ جرتامه یاهزمینه و علل جرت،امه هیتام مورد در

 ترینمهم .رداد وجود مختلفی یاههادیدگ وا هنظریهآن  پیامدهای
 رهاشا فعهاد و ذبهاج یاهمدل بهتوان می خصوص ینا در نظریه
 رهاشتوان امی ملاعو دسته دو به کلی طور به مدل ینا در .نمود
 ای ناسکا محل زاا هنانسا فعهاد عثاب که ملیاعو )لفا :کرد

 درا هنانسا جذب عثاب که ملیاعو )ب ت.سا شده امبد منطقه
  .]12[دشومی مقصد منطقه

 یامدهاپی و نیانسا -طبیعی تاطر امخ و قلیمیا ملاعو همچنین
 دافر ا کها چر  شداب راتاثیرگذ نیانسا جرتامه بر ستا ممکنآن 
 سالیخشک و حلیاس بسیال حلی،اس یشافرس علت به دیازی

 ملاعو گرفته صورت تالعامط ساسابر  .]13[اندشده رهاوآ شدید
 طقامن درآنها  جذب و ییاروست طقامن زا جرامه دفع در مختلفی
 مهم مورد دو که رنداد وجود شرقی یاهناستا ویژه به ایران شهری

 که است لاشتغا عدم و سالیخشکآن  پی در وآب  کمبودآن 
  .]14[ستا شده جرتیامه روندهای گیریشکل و دایجا عثاب
  (SPI) ردانداستا رشاب خصاش
 لعهامط یابر  رشاب یاهدهاد تحلیل زا کههایی شاخص نامی در

 تحلیل در که است (SPI)خصاششود می دهاستفا سالیخشک
 طقامن نامیای مقایسه و تطبیقی لعهامط و سالیخشکای منطقه
 رشاب وتاتف ساسابر  که خصاش ینا .ستا شده ولامتد مختلف

 برآن  تقسیم سپس و مشخص نیازم سامقی یک یابر  نگینامی زا
 یاهلعهامط درا ر آن  توانمی وید آدست می به رامعی فانحر ا

 در سالیخشک یادهارخد بین نیازم طارتبا دایجا وای منطقه
 سبهامح درثر مو کتورافا تنه .کرد دهاستفا پهنه یک مختلف حیانو
 یاهسامقی درتوان ا میر آن  و ستا رشاب عنصر خصاش ینا
 خصاش ینا مزیت زا .کرد سبهامح ههام۴۸ و ۲۴، ۱۲، ۶، ۳ نیازم
 لانرم توزیع زاآن  تبعیت و بودنعدیبُ  چند دگی،اس بهتوان می

 یابر ا ر  گیرافر  و شدید سالیخشک یعاوقتوان می که اشاره کرده
  .]15[کرد بندیطبقه نیازم سامقی هر و محل هر
  (PNPI) لانرم رشاب خصاش

 در سالیخشک یاهسنجهترین ساده زا یکی رندگیاب لانرم زا درصد
 ماهنگ به رندگیاب لانرم زا درصد وتحلیلتجزیه .ستا نامک
ا ی نامک یک در لیارستَ ا ی سالیخشک بررسی یابر ا نهآ زا دهاستفا

 رداد ربرداک صورتی در خصاش ینا .ستثر امو رابسی معین فصل
 لانرم رندگیاب توزیعا ی بوده منطبق نهامی بر رندگیاب نگینامی که
ا هرشاب دیرامق سبهامح به لانرم رشاب زا درصد خصاش .شداب

 ریامآ دوره طول در منطقه رشاب زمدتادر  نگینامی به نسبت
 دگی،اس علت به .شودمی نابی درصدصورت به  کهپردازد می
 نانش دلیل به همچنین و دازی پذیریفانعطا بلیتاق معیت،اج
 توجه مورد مهم خصاشعنوان به  نگینامی به نسبت فانحر ا دناد

  .ستا محققین
  

  تحقیق روش
 نیازم زهاب در سالیخشک وضعیت بررسی یابر  ضراح تحقیق در

ا هدهاد وتحلیلتجزیه pnpi و spi یاهخصاش ساسابر  مدنظر
  گیرد.صورت می زیر یاهفرمول ساسابر 

   spiالف) شاخص بارش استاندارد 

SPIبا استفاده از رابطه:                                            
 P ،مترمیلی به مفروض لاس رشاب دلامع iP بطهار  ینا در
 رامعی فانحر ا SD و مترمیلی به هایستگا زمدتادر  رشاب نگینامی
 و لانرم مرطوب، یاهدوره بندیطبقه سامقی ۱ جدول .است رشاب

 نانشرا  (SPI) شده ردانداستا رشاب خصاش روش ساسابر  خشک
  ).۱(جدول  دهدمی

  (PNPI)ب) شاخص درصد از بارش نرمال 

PNPI                               با استفاد از رابطه: 100  

میانگین  Pمتر و بارندگی در سال مفروض به میلی iPدر این رابطه 
های بندی دورهمقیاس طبقه ۲جدول  بارش بلند مدت است.
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مرطوب، نرمال و خشک براساس روش شاخص بارش استاندارد 
  ).۲دهد (جدول را نشان می (PNPI)شده 

  
 روش ساسابر  خشک و لانرم مرطوب، یاهدوره بندیطبقه سامقی )۱ جدول
  (SPI) شدهردانداستا رشاب خصاش

  تعداد سال SPI رامقد طبقه
  ۱ کمتر و -٢ داح خشکی
 ۲ - ٥/١ات-٩٩/١ شدید خشکی
  ٣  - ١ا ت -٤٩/١ یممال خشکی

  ٤  - ٩٩/٠ا ت ٩٩/٠ لانرم رشاب
  ٥  ١ا ت ٤٩/١ متوسط مرطوب
  ٦  ٥/١ا ت ٩٩/١ شدید مرطوب

  ٧  بیشتر و ٢ مرطوب یتانهبی

  
 روش ساسابر  خشک و لانرم مرطوب، یاهدوره بندیطبقه سامقی )۲ جدول

   (PNPI) رندگیاب لانرم درصد رشاب
  تعداد سال PNPI درصد طبقه

  ۱ ٤٠ زا کمتر دیشد رایبس یخشک
 ۲ ٤٠-٥٥ دیشد یخشک
  ٣  ٥٥-٧٠ متوسط سالیخشک
  ٤  ٧٠-٨٠ فیضع سالیخشک

  ٥  ٨٠-١٢٠ لانرم
  ٦  ١٢٠-١٣٠ مرطوبمهین

  ٧  ١٣٠-١٤٥ مرطوب
  ٨  ١٤٥-١٦٠  مرطوب اً نسبت
  ٩  ١٦٠ زا شتریب  مرطوب رایبس

  
  هایافته

  نابلوچست و ناسیست ناستا
 کیلومتر۱۸۷۵۰۲ حدود حتیامسا ب نابلوچست و ناسیست ناستا

 ناستا ینا .ستا شده قعاو شرق جنوب در ناهداز  مرکزیتا ب مربع
 زا ناستا ینا .ستا ایران ناستا ورتریناپهن وسعت %۱۱ زا بیشا ب

 لاشم زا ن،اعم یادریا ب جنوب زا و ناکستاپ و نانستافغا اب شرق
 و ناکرم ناستا اب غرب زا و ناساخر  ناستا اب غرب لاشم و

 بین ناستا ینا ییافیاجغر  موقعیت .ستا یهاهمس ناهرمزگ
 درجه۵۸ و لیاشم عرض دقیقه۲۸ و درجه۳ و دقیقه۳ و درجه۲۵
 ستا شده قعاو شرقی طول دقیقه۱۹ و درجه۶۳ا ت دقیقه۴۷

 ناستا یاپهنه رشاب نگینامی معمول طور به .)۱؛ شکل ۳(جدول
  .ستا مترمیلی١١٣ عیازر  لاس هر در

  
 ردامو همه در هایستگا (نوع لعهامط مورد یاههایستگا تامشخص )۳ جدول

  ).ستا سینوپتیک
متر)(ا دری سطح زا عارتفا ییافیاجغر  عرض ییافیاجغر  طول	هایستگا مان

1560  ناهداز  0   0329 0   ۱۳۵۲  
7360  رابهاچ 0   7125 `0   ٧  
9660  نشهرایر ا 0   0227 0   ٥٩١  

9361 بلاز  0   231 0  ٤٧٥ 
  

  
   لعهامط مورد یاههایستگا و محدوده ییافیاجغر  موقعیت )١ شکل

  

  ملی هبردار  در ایران شرق جنوب ژئوپلیتیک موقعیت
 هبردار  در نایر ا شرق جنوب کونومیاژئو و ژئوپلیتیکیهای مزیت
  برشمرد. زیر صورت بهتوان ا میر  ملی
 ،اسیآ ،اروپا رهاق طارتبا عمومی مسیر در طیارتبا موقعیت نظر زا) ۱
 ینا .رداد راقر  شرقی جنوب و جنوبی یاسیآ ویژه به نوسهاقیا و

 و نزیتاتر  نظر زا ار  نایر ا کونومیکاژئو وزنتواند می موقعیت
 .دهد فزیشا نیازرگاب
 عمق شرقی، جنوبآبی  یاهنهاکر  در نایر ا میسالا جمهوری) ۲
های ا چالشب برخورد درا ر  ناکشورم ناتو که ردادای ویژه هبردیار 
 .دهدا میرتقا تژیکاستر اژئو
 ن،انستافغا یهاهمس یاکشوره نامی ژئوپلیتیکهای هماوردی) ۳
 بر .افزایدمی نایر ا ژئوپلیتیک منزلت بر ناهندوست و ناکستاپ
 سعهتو راستاخو نانستافغهای اهایی مقامویژگی چنین دابنی
 عضویت و ناهندوست و نانستافغا ن،ایر جانبه اسه بطارو
 ن،اترکمنست ن،ایر ا یاکشورهجانبه پنج سجالا در نانستافغا
 .شدند نازبکستا و قطر ن،اعم
 و ناعم یادریا ب نایر ا شرق جنوب ریاهمجو به توجها ب) ۴
 ییادری یاهبردهار  ذاتخا درتواند می موقعیت ینا هند نوساقیا

 و ناتو زا ار  نایر ا کهای گونه به .کندا یفا نایر ا یابر ای ویژه نقش
 رابرخورد میانظهای فعالیت در نوسیاقیا نامی تحرک بلیتاق
  .کندمی
 یاهنازماس درا ر  نایر ا نیازرگاب فرینیآنقش نایر ا شرق جنوب) ۵

  .]16[ستا نموده همافر ا ر  نآ »سهآ« و »کوا«نندامای منطقه
ا ب ایران مرزی یاهجنگ ریامآ بررسی و تژیکاستر ا هادیدگ زا) ۶

 یادری ن،اعم یادری وفارس خلیج  نزدیکی و پیوستگی وجود
 ،تررامآ تژیکاستر اژئو تاحظمال نظر زاآن  مونیاپیر  حلاسو و ناعم

 یادری یاهنهاکر  منیتا نامیز  روینا زا .استتر امن وتر باثبات
 .]17[ستا ترالاب رابسی رساف خلیج به نسبت ناعم
 به ،ایران شرق جنوب منطقه در رابهاچ بندر ییافیاجغر  موقعیت) ۷
ا ب ناعم یادری لیاشم بخش در نایر ا نوسیاقیا بندر نهایگ ناعنو
های بریدگی شتناد نندام محیطی زاممتهای توانمندی به توجه

 بزرگهای کشتی پهلوگیری سبامن که عمیق یابهآ وجود طبیعی،
 و ناکستاپ ن،انستافغا کشور بهآن  نزدیکی همچنین و ستا
 ریلی شبکه به بندر ینا لاتصا طرح به توجها ب مرکزی یاسیآ



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ همکارانو  رادیانیمراد کاو ۶
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 به شرق نزیتیاتر  مسیر و جنوب -لاشم کریدور ن،اکرم -بم -ناهداز 
 یابهآ بها کشوره ینا دسترسی یابر  یطاشر  نمودن همافر  و غرب
  .]16[ستا شده شرق جنوب هبردیار  رزشا یارتقا موجب د،از آ

 ریامآ (دوره نابلوچست ناسیست در سالیخشک وضعیت بررسی
  )میالدی١٩٩٦- ٢٠١١
	سالیخشک یاهخصاش
  (SPI) رانداستا رشاب خصاش لف)ا
 SPI مارقا به نهالاس رشاب یاهدهاد )۱ دلها(مع SPI خصاش یهاپ بر

 و ناسیست ناستا هایستگا راچه سالیخشک درجه تفکیک و تبدیل
 وتحلیلتجزیه میالدی برای٢٠١١ا ت ١٩٩٦ ریامآ دوره طی نابلوچست
 بررسی جرتامه پدیده برآن  تاثیر وا هسالیخشک نیامک توزیع
 یاههایستگا در (فصلی) هام سه یاهسالیخشک یهاپاین  رب .شد
 نانش ناستا سطح در SPI خصاش زا دهاستفا اب لعهامط مورد
 (خشک) لانرم سطح ناستا سطح درا ههایستگا ماتم کهدهد می

 به متعلق ۳۰ نیاوافر ا ب دارخد بیشترین واند کرده تجربها ر 
 نیامک توزیع بیشترین همچنین .است (خشک) لانرم یاهلاس
 نشهرایر ا و نازهد بل،از  ر،ابهاچ به متعلق ترتیب به (خشک) لانرم
 زا ماهیچکد در کهدهد می نانش Zscore خصاش .ستا
 بیشترین .ستا دهانیفت قاتفا شدید رابسی سالیخشکا ههایستگا

 میالدی۲۰۰۱ لاس به مربوط مورد یکا ب شدید سالیخشک نیاوافر 
 در نیاوافر  دوا ب متوسط سالیخشک بیشترین و ستا نشهرایر ا
تا  ۱ یارها(نمود ستا مشترک رابهاچ و بلاز  ن،ازهد یاههایستگا
۴(.  
  

 
 -۲۰۱۱ یاهلاس ریامآ (دوره شهرنایر ا هایستگا SPI خصاش )۱ رانمود
  )میالدی۱۹۹۶

  

 
 -۲۰۱۱های (دوره آماری سال رابهاچ هایستگا SPI خصاش )۲ رانمود
  میالدی)۱۹۹۶

  

 
  میالدی)۱۹۹۶ -۲۰۱۱های (دوره آماری سال بلاز  هایستگا SPI خصاش )۳ رانمود

  

  
 - ۲۰۱۱های (دوره آماری سال ناهداز  هایستگا SPI خصاش )۴ رانمود
  میالدی)۱۹۹۶

  
   (PNPI) رشاب خصاش ب)
 طی لیامتو طور به رابهاچ (PNPI) رشاب خصاش ساسابر 
 تجربها ر  شدید رابسی سالیخشک میالدی۲۰۰۴تا  ۱۹۹۹ یاهلاس

 زا بعد .ستا رارکوردد ناستا دیگر هایستگا سه بین که ستا کرده
 لیامتوصورت ه بمیالدی ۲۰۰۰-۲۰۰۲ یاهلاس طی نشهرایر اآن 
 بلاز  هایستگا در .ستا کرده تجربها ر  شدید رابسی سالیخشک
 ستا شتهاد شدید رابسی سالیخشک میالدی۲۰۰۱ و ۲۰۰۰ یاهلاس
 سالیخشک میالدی۲۰۰۱ لاس در فقط خصاش ینا اب ناهداز  و

 در منطقه راچه هر ساساین ا رب .ستا کرده تجربها ر  شدید رابسی
 شدید رابسی سالیخشک میالدی۲۰۰۱ لاس در مشترکطور به ناستا
 ساسابر  لعهامط مورد محدوده کل در کلیطور  به .اندکرده تجربها ر 
 مربوط ترتیب به سالیخشک نیاوافر  بیشترین (PNPI) خصاش
 که ستا ضعیف و متوسط شدید، شدید، رابسی سالیخشک به
 منظمان ولی لیامتو صورت به منطقه که ستا ینا دهندهنانش

 نکته .گیرندمی راقر تاثیر  تحت مختلف یاهو یاهسیستم توسط
 شدید رابسی سالیخشکا ههایستگا ماتم چه گرا ینکها توجه بلاق
 ریامآ دوره طی دارخد سه نیاوافر ا ب ا تقریباً ماند اکرده تجربها ر 
  .)۸تا  ۵های ر ا(نمود اندکرده تجربه نیزا ر  مرطوب رابسی لیارستَ 

  روند مهاجرت در استان سیستان و بلوچستان
 ١٠٨٣ زابل ( شهرستان هایآبادی مجموع از میالدی١٩٩٦ سال در

 در رقم این بوده است که سکنه از خالی روستا ١٥٠ آبادی) حدود
 سال٦ مدت است. طی یافته افزایش روستا ٢٣٦ به ٢٠٠٢ سال
 جمعیت از دیگر روستای ۸۶حدود  میالدی٢٠٠٢ تا ١٩٩٦ از یعنی
 است. شده افزوده سکنه از خالی هایآبادی جمع به و شده خالی
 روستاهای تعداد میالدی٢٠١١ سال در شده انجام هایبررسی در

 روستا ٩٨ حدود در سیستان و بلوچستان به سکنه از خالی
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این تحوالت جمعیتی  غالب شده انجام تحقیقات رسد. براساسمی
  .]18[است داده رخ سالیخشک و آبیکم دلیل بهها و مهاجرت

و آمارهای موجود از  های صورت گرفتهها پژوهشبر بنیاد یافته
 ۲۳۶۴۴مرد و  ۴۳۲۷۲نفر شامل  ۶۶۹۱۶تعداد  ۱۹۹۶تا  ١٩٨٦ دهه
مرد و  ٤٠٥١١نفر شامل  ٦٠٣٠٥استان سیستان و بلوچستان و از 

اند. بنابراین در این دهه بر اثر زن به این استان وارد شده ١٩٧٩٤
نفر از جمعیت استان کم شده بر این اساس  ٦٦١١مهاجرت تعداد 

. همچنین ]8[بوده استاستان سیستان و بلوچستان مهاجرفرست 
نفر از استان مورد  ١٩٩٠٧٢تعداد  میالدی٢٠١١تا  ١٩٩٦از دهه 

نفر به استان وارد  ١٦٧٢٤٦مطالعه به عنوان مهاجر خارج شده و 
نفر از جمعیت استان کم شده و مطابق  ٣١٨٢٦شده بر این اساس 

با دهه قبل از جمعیت استان کاسته شده و روند مهاجرفرستی در 
چنان ادامه دارد. مطابق با بررسی دالیل مهاجرت در استان هم

ها به خاطر شغل، جاییاستان سیستان بلوچستان، بیشتر این جابه
؛ ٩مسایل معیشتی، اقتصادی و اجتماعی بوده است (نمودار 

  ).٤جدول 
  

  
 - ۲۰۱۱ یاهلاس ریامآ (دوره نشهرایر ا هایستگا PNPI خصاش )۵ رانمود
  )میالدی۱۹۹۶

  

  
 - ۲۰۱۱های (دوره آماری سال رابهاچ هایستگا PNPI خصاش )۶ رانمود
  میالدی)۱۹۹۶

  

  
 -۲۰۱۱های (دوره آماری سال بلاز  هایستگا PNPI خصاش )۷ رانمود
  میالدی)۱۹۹۶

 

  
 - ۲۰۱۱های (دوره آماری سال ناهداز  هایستگا PNPI خصاش )۸ رانمود
  میالدی)۱۹۹۶

  

  
 مورد ریامآ دروه طی ناستا زا ناشدگرجاخ و ناگدشداو درصد )٩ رانمود
  لعهامط
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 نابلوچست و ناسیست ناستا منتخب یاهناستا در جرتامه وضعیت )٤ جدول
  ن)ایر ا رامآ (مرکز ١٩٩٦ -٢٠٠٦ یاهلاس در

جرتیامه زنهامو اهردشدهاو 	اهشدهرجاخ نهامی جمعیت   ناشهرست
	نشهرایر ا ٢٣١٤٩٨ ٤٢٣٦٠ ٣٠٦٢٥ -١١٧٣٥
	رابهاچ ١٩٠٣١٠ ٣٠٠٥٠ ٢٥٦٥٣ - ٤٣٩٧
	بلاز  ٢٨١٩٣٩ ٦٢١٢٩ ٣٦٦٠٦ - ٢٥٥٢٣
	ناهداز  ٥٨٤٢٤٥ ١٠٨٤٤٩ ٩٢٤٥٦ - ١٥٩٩٣
	کل جمع ١٢٨٧٩٩٢ ٢٤٢٩٨٨ ١٨٥٣٤٠ - ٥٧٦٤٨

  

	گیرینتیجه وا هفتهای تحلیلوتجزیه
 دو زا دهاستفا اب تحقیق ینا درا هدهاد وتحلیلتجزیه ساسابر 
 ناستا در سالیخشک وضعیت بررسی به PNPI و SPI خصاش

- ۱۹۹۶( نیازم زهاب در نظر مدهای ایستگاه در نابلوچست و ناسیست
های داده وتحلیلتجزیه یجانت .شد ختهاپرد )میالدی۲۰۱۱
 موردهای ایستگاه در )میالدی١٩٩٦-٢٠١١( نیازم زهاب در سیاشناهو

 رابسی صورت به (چه سالیخشک وضعیت دهندهنانش بررسی
 دوره شروع زا چه هر طرفی زا .ستا ل)انرم صورت به چه و شدید

 ینا .شودمی بیشتر سالیخشک شدتگیریم می صلهاف ریامآ
ایران  شرق جنوب در سالیخشک پدیده کهدهد می نانش مساله

 قاتفا منظمان و موقت طور به ن)ابلوچست و ناسیست ناستا(
 صورت به قلیمیا نظر زا که طقیامن در وضعیت ینا کهافتد می
 راقر تاثیر  تحتا هو مختلفهای سیستم توسط منظمان و لیامتو
 وضعیت بررسیا ب دیگر سوی زا .ستا شدیدترگیرند می
 یاهناشهرست در نابلوچستو  ناسیست ناستا در جرفرستیامه
 نسبت پژوهش ینا در ریامهای آسال ساسابر  بررسی مورد
 کهای گونه بهشود می دیده سالیخشک پدیده وقوعا ب ریادامعن
 ناکناس جرفرستیامه وضعیت بوده شدیدتر سالیخشک زهاندا هر

 در لامث یابر  .ستا بوده بیشتر نیز لعهامط موردهای شهرستان
 رامآ مرکز تاعطالا یهاپ بر میالدی۲۰۰۶ا ت ۱۹۹۶ بین هایلاس

 جرتامه بررسی مورد یاهناشهرست زا اتنه نفر ٢٤٢٩٨٨ حدود
   .ستا کرده
 بخش در به ویژه شدید رابسیا ت شدید یهاسالیخشک یشافز ا

 ناکناس زندگی و مدآدر  صلیا منبع و لباغ لیتافع که ورزیاکش
 راثآ .ستا راگذتاثیر  ناستا ینا لاشتغا و معیشت بر ستا منطقه
 یاهریابیم تع،امر  ورزی،اکش ب،آ بعامن بر پدیده ینا رابنازی
 دازی رابسی نادرم و شتابهد و جرتامه می،اد تاتولید هی،اگی
 ییاجبهاج به منجر مرا ینا وماتد کهشود می بینیپیش و بوده

 جدیتهدیدهای  ناعنو به مرزی هبردیار  طقامن در رهاوآ چندین
 یابر  و راچان به مردم کهای گونه به .شود ایران منیتا یابر 
 توجها ب طرفی زا .ورندآمی روی جرتامه به بهتر زندگیشدن همافر 
 ژئوپلیتیک نظر زا ایران شرق جنوب و شرق منطقه ینکها به

 و نزیتا(تر  کونومیکاژئو )،ایهای منطقهرقابت و ییا(همگر 
 ذاتخا در مذهبی) (ترروریسم ییادگر ابنی و تژیکاستر اژئو نی)ازرگاب
 منیتا ریابرقر  کهای گونه به رداد ییابسز  نقش ملی یاهبردهار 
 یادهانههای مشغولیدل زا یکی رهاهمو منطقه، ینا در رایداپ

 کشور، شرقمنطقه  در منیتیا یاتهدیده .ستا بوده ایران منیتیا
 یاتهدیده خلی،اد منشا اب منیتیا یاتهدیده ملاش تواندمی
 رجیاخ منشا اب منیتیا یاتهدیده و مرزی لیامس منشا اب منیتیا
 منیتا سطح سه ینا تنیدگیدرهم رتیاعب به شد.اب )یامنطقهافر (

 سالیخشک پدیده تشدیدا ب .ستا دهاد راقر  تاثیر تحت ار  منطقه
 خشک، ییافیاجغر  موقعیتواسطه  به( شرقی یاهناستا در

 و ناسیست ویژه به )غیره وای منطقه لیامس قلیمی،های ادگرگونی
 یادهابنی برآن  منفی یامدهاپی و خیرا یاهلاس در نابلوچست
 ریامداد صنعتی، یاهلیتافع نامکا دمع جمله زا منطقه زیستی

 فی،اک و لماسآب  به دسترسی عدم ،منطقه در رایداپ ورزیاکش و
 منیتا ،اهو بودنلماسان و کاخ یاهناطوف وا ریزگرده یشافز ا
 شدت به کشور زا منطقه ینا معیشتی و شغلی دی،اقتصا نی،انسا
 سرزمین یشامهای آسیاست نبود دیگر سوی زا .ستا شده ثرامت

 و نایر ا هیدروپلیتیک تاسبامنسرانجامی بی همچنین وکارآمد 
 نابحر  یامدهاپی هشاک به منجر ستا نستهانتو نانستافغا

 یابر  راچان به ناستا ینا مردم و شود کشور شرق در سالیخشک
 و راهمجوهای استان به جرتامه به بهتر زیست یطاشر شدن همافر 
 خیرا دهه دو در کهای گونه به .اندوردهآ روی کشور دیگر طانق

 شده لیاخ جمعیت زا شرقی طقامن یاروست سوم یک زا بیش
 و ناسیست ناستا ریاهمجو به توجها ب یهاپ ینا بر .ستا

 شرقی، یامرزه بودنتژیکاستر ا ن،انستافغا کشور اب نابلوچست
 ،الاک قاچاق نظیر منیتیا یاهحفره لفعلاب و لقوهاب یطاشر  شتناد
 و ییادگر ابنی تروریسم مخدر، دامو پخش و تولید سوخت، و نانسا

 تقویت به تواندمی طقامن ینا درجمعیت تثبیت  عدمغیره 
 قاچاق نه،ایادگر ابنی تروریسم همچون ملی منیتاضد یاهلیتافع
 ترددهای گیری،ناگروگ ن،انسا قاچاق مخدر، دامو قاچاق ،الاک

 سالیخشک وآب  کمبود کهای گونه به .شود غیره و زاغیرمج
 بخش در دیاقتصا لماس یاهلیتافع زا نامرزنشین گرویدن موجب
 دیاقتصا لماسان یاهلیتافع سمت به ریامداد و ورزیاکش

 نظم و منیتا که شده سوخت و مخدر دامو ،الاک قاچاق همچون
 یهاپ ینا بر .دهدمی راقر  تاثیر تحت ار  ایران شرق منطقه

 پدیده سطهاو به ایران زا ساحس بخش ینا جمعیتشدن لیاخ
 به ویژه مختلف دابعا در منیتیا یامدهاپیتواند می سالیخشک

 تشدید و تروریستی یاهگروه یاهلیتافع یابر  زمینهشدن همافر 
  .شود منیتیا هایحفره

  
  موردی بیان نشده است.تشکر و قدردانی: 
  موردی بیان نشده است. تاییدیه اخالقی:
  موردی بیان نشده است.تعارض منافع: 

(نویسنده اول)، نگارنده  رادیانیمراد کاو سهم نویسندگان:
؛ )%٣٤تحلیلگر آماری/نگارنده بحث (/شناس/پژوهشگر اصلیروش/مقدمه

)؛ %٣٣(نویسنده دوم)، نگارنده مقدمه/پژوهشگر اصلی ( مسلم نامدارزاده
  )%٣٣(نویسنده سوم)، پژوهشگر کمکی ( ینیحس یدمصطفیس

  نشده است.موردی بیان منابع مالی: 
  



 ۹ نو بلوچستا ستانیان ساست یمرزها یبر مهاجرت نمونه پژوه یسالخشک ریتاث یتیامن یهابازتاب نییتبــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Political Spatial Planning                                                                                                                                                            Volume 2, Issue 1, Winter 2020 

  بعامن
1- Babaee O, Alijani B. Spatial analysis of long duration 
droughts in Iran. Phys Geogr Res Q. 2013;45(3):1-12. 
2- Erfanian M, Alizadeh A. Drought survey in Khorasan 
Razavi province. J Geogr Reg Develop. 2009;7(13):1-17. 
[Persian]  
3- Livida I, Assimakopoulos VD. Spatial and temporal 
analysis of drought in Greece using the Standarddized 
Precipition Index (SPI). Theoretical and Applied 
Climatology. Thero Appl Climatol. 2007;89;143-53. 
4- Arms K. Environmental science. 2nd Edition. Florida: 
Slanders College; 1994. 
5- Kordavani P. Drought and ways to deal with it in Iran. 
Tehran: University of Tehran;2007. [Persian]  
6- Paulo AA, Pereira LS. Stochastic Prediction of  
drought class transition. Water Resour Manag. 
2008;22:1277-96. 
 

7- Farajzadeh M. Drought: Concept to solution. Tehran: 
Geographical Organization of the Armed Forces 
Publications; 2004. [Persian]  
 

8- Janparvar M, Salehabadi R. Consequences of the 
migration crisis caused by short-term droughts in Sistan 
and Baluchestan province. Iranian Geography. 
2017;15(52):183-99. [Persian]  
9- Richmod AH. Sociological theories of international 
migration: The case of refugees. Curr Sociol. 
1988;36(2):7-25. 
10- Kaviani Rad M, Maldari H. The impact of geopolitical 
situation on the National Strategy (Case Study: South 
East Iran). Human Geogr Res. 2017;49(4):841-55. 
[Persian]  

11- McGregor J. Climate Change and involuntary 
migration: Implications for food security. Food Policy. 
1994;19(2):120-32. 
12- Haji Hosseini MR, Haji Hosseini HR, Morid S, Delvar 
M. Assessment of the effect of land-use changes on 
streamflow in Helmand transboundary basin during 
1990 to 2012 using remote sensed data & SWAT Model. 
Iran Water Resources Research. 2015;11(1):73-86. 
[Persian]  
13- IPCC. Policymakers' summary of the potential 
impacts of climate change, Report from working group II 
to IPCC, intergovernmental panel on climate change, 
Commonwealth of Australia. Unknown Publisher; 1990 
14- Mottaghi A, Kaviani Rad M, Zarghani SH, Sadrania H. 
Identifying and analyzing the factors affecting the 
hydropolitical relations of Iran and Afghanistan in the 
Harirud basin. 2018;10(34):235-54. [Persian]  
15- Lashi Zand M. Climatic study of Iranian droughts and 
ways to deal with it [Dissertation]. Isfahan: University of 
Isfahan; 2004. [Persian]  
16- Gol Karami A, Kaviani Rad M. The effect of limited 
water resources on hydropolitic tensions (Case study: 
Iran’s central catchment with emphasis on 
Zayandehrood basin). Geogr Environ Plan. 2017;28(1 
Suppl 65):113-34. [Persian]  
17- Karimipour Y. Introduction to Iran and its neighbors. 
Tehran: Tarbiat Moallem Publications; 2001 [Persian]  
18- Yargholi M, Gholami N, Asghari H. Drought and 
migration (Case study of Zabol city north of Sistan and 
Baluchestan province). Second National Conference on 
Water Crisis, Shahrekord, University of Shahrekord. 
Tehran: Civilica; 2014. [Persian] 


	1702-AMA-Type-Namdarzade(43994)-IND
	1702-AMA-Type-Namdarzade(43994)-TXT

