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Region

[Abdullahzadeh GhH, et al; 2019] Investigating factor influencing on immigration ...; [Akhlaq M, et al; 
2012] A review of techniques and technologies ...; [AlizadehChoobari O, et al; 2014] The global 
distribution of mineral ...; [Cao H, et al; 2015] Identification of dust storm ...; [Gorsevski P, et al; 2006] 
Spatial prediction of landslide hazard ...; [Hahnenberger M, Nicoll K; 2014] Geomorphic and land cover 
...; [Iranmanesh F, et al; 2005] Study of dust particles extraction ...; [Jahanfar M; 2009] Demographic 
Characteristics ...; [Johnston F, et al; 2011] Extreme air pollution events from ...; [Karimi Kh, et al; 2011] 
Identification of the point sources ...; [Maghsoudi M; 2006] Understanding the processes ...; [Mie D, Lin 
S; 2008] A dust-storm process dynamic ...; [Miller SD; 2003] A consolidated technique for ...; [Mir Lotfi 
MR, et al; 2015] The psychological effect of migration ...; [Mosallanejad A; 2008] A study on different 
aspects of environmental ...; [Movagharpak A, Ghorbani F; 2018] The status of tourism in national ...; 
[Negaresh H, Latifi L; 2009] Geomorpholigic assessment of urban ...; [Rashki A, et al; 2013] Dryness of 
ephemeral lakes and ...; [Rashki A, et al; 2012] Dust storms and their horizontal ...; [Sobhani B, et al; 
2015] Study the dust and evaluation ...; [Statistics Center of Iran; 2019] National Statistics ...; [Tan M, et 
al; 2014] Intensity of dust storms ...; [Walker AL, et al; 2009] Development of a dust source database ...; 
[Yarmoradi Z, et al; 2020] A comprehensive study of severe dust ...; [Zolfaghari H, et al; 2011] 
Comparative study of dust storms in the ...

Aims A dust storm is a phenomenon caused by particular conditions such as harsh wind, dry air and bare 
soil that is prone to erosion. The Sistan region in the southeast of Iran is one of the most affected areas 
by dust storms. This study was conducted to analyze the relationship between dust and rural population 
changes in the Sistan region (including 5 cities: Zabol, Helmand, Zahak, Nimroz and Hamoon) over the 
past 25 years (1991-2016).
Methodology This is a descriptive-analytical study and the required data are collected through desk 
studies using demographic statistics and satellite images. The collected data were analyzed using 
descriptive and inferential statistical analyzes including correlation coefficient tests.
Findings The results of comparing the rate of rural population growth in the studied area in Sistan and 
Baluchestan province showed that in all 4 time periods (1991- 1996, 1996-2006, 2006-2011, and 2011-
2016) the annual rate of rural population growth in the studied area had been significantly less than the 
annual rate of the province’s rural population growth. Furthermore, the results of the study showed that 
there is a significant negative relationship between the average number of dusty days in the region in all 
four studied periods and the average annual rate of rural population growth in rural areas.
Conclusion According to the findings of the current study, it can be concluded that the villages’ potential 
to keep the population is highly dependent on natural conditions, especially sand and dust storms as a 
result of successive droughts in this region.
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 چکیده
ای است که تحت تاثیر شرایط جوی مانند سرعت : طوفان گرد و غبار پدیدهاهداف

شود. ایجاد می زیاد باد، خشکی هوا و خاک برهنه و آسیب پذیر در مقابل فرسایش
یکی از مناطق مهمی که بیش از سایر نقاط ایران متاثر از پدیده گرد و غبار است، 
منطقه سیستان در جنوب شرق ایران است. این پژوهش با هدف تحلیل رابطه 

 5)شامل  بین گرد و غبار و تغییرات جمعیت روستایی در منطقه سیستان
 سال گذشته 25امون( طی دوره زمانی شهرستان: زابل، هیرمند، زهک، نیمروز و ه

 ( انجام شده است. 70-95)
های مورد نیاز به روش تحلیلی و داده-روش تحقیق، توصیفی شناسی:روش

ای گردآوری های جمعیتی و تصاویر ماهوارهای و با استفاده از آمارنامهکتابخانه
های آمار توصیفی و های گردآوری شده با استفاده از تحلیلشده است. داده

 استنباطی از جمله آزمون ضریب همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. 
نتایج مقایسه نرخ رشد جمعیت روستایی محدوده مورد مطالعه و استان  ها:یافته

 85-90، 75-85، 70-75دوره زمانی  4سیستان و بلوچستان نشان داد که در هر 
معیت روستایی محدوده مورد مطالعه به طور قابل نرخ رشد سالیانه ج 90-95و 

ای از نرخ رشد سالیانه جمعیت روستایی استان کمتر بوده است. همچنین مالحظه
 4غباری منطقه در  نتایج تحقیق نشان داد که بین میانگین تعداد روزهای گرد و

دوره زمانی مورد مطالعه و متوسط نرخ رشد سالیانه جمعیت روستایی 
 دار منفی وجود دارد.های منطقه رابطه معنیدهستان
توان این نتیجه کلی را مطرح های این پژوهش میبراساس یافته گیری:نتیجه

کرد که پتانسیل نگهداشت جمعیت در روستاهای منطقه سیستان بیش از هر 
های پی در پی در منطقه دارد که یکی از چیز به شرایط طبیعی بویژه خشکسالی

 ست.ا غبار معلق در هوا ای و گرد وهای ماسهبار آن طوفاننپیامدهای زیا
 جمعیت روستایی، گرد و غبار، منطقه سیستان ها:کلیدواژه

 
 15/06/1399 تاريخ دريافت:
 11/08/1399 تاريخ پذيرش:

 y.zangane@hsu.ac.irنويسنده مسئول: *

 
 مقدمه

فعل و ای است که تحت تأثیر پیچیده فرآیندطوفان گرد و غبار، 
شرایطی مانند سرعت زیاد  اساسا  های جوی بوده و انفعاالت سامانه

شود. براساس باد، خاک برهنه و هوای خشک باعث ایجاد آن می
وقوع گرد و غبار از نظر  (WMO)تعریف سازمان جهانی هواشناسی 

میزان دید افقی به چهار طبقه گرد و غبار ضعیف با دید افقی کمتر 
کیلومتر، طوفان  10تا  1کیلومتر، گرد و غبار متوسط با دید بین  10از 

متر و طوفان خیلی شدید با دید کمتر  1000تا  200شدید با دید بین 
طوفان گرد . [Tan et al., 2018] شودبندی میمتر تقسیم 200از 

 Mie et] تواند روی تغییرات آب و هوایی اثر گذاشتهو غبار می

al., 2008] گذارد و روی شرایط سالمت انسان و اکوسیستم اثر می
[Hahnenberger & Nicoll, 2014].  در بعضی موارد گرد و غبار

گردد زا میهای بیماریها و قارچها، ویروسموجب انتقال باکتری
[Gorsevski et al., 2006; Johnston et al., 2011]و .گرد 

 یمنف یامدهایپ و سوء آثار ،هاآالینده از یكی عنوان به جو در غبار
 یبازده و رشد كاهش به توانمی آنها نیب از كه دارد یگوناگون

 و آفات بروز از یناش خسارات دیتشد ،یكشاورز  محصوالت
 كاهش علت به ایجاده تصادفات شیافزا ،یاهیگ هایبیماری
 نهیهز شیافزا آن، از یناش یمال و خسارات پروازها لغو د،ید قدرت
 نهیهز سرانه شیافزا ،یآب ساتیتاس كدورت در شیافزا درمان،
 یواحدها یلیتعط شستشو، یآب برا مصرف شیافزا خانوار، درمان
 مصرف شیافزا وارده، یمال هایزیان و یآموزش ،یخدمات ،یصنعت
 ،رسانیبرق یها-ستمیس در اختالل آب، منابع یآلودگ ن،یبنز
 یبازده آنها، افت دیمف عمر كاهش و بناها شیفرسا شیافزا
 مشكالت و كدورت هوا لیدل به یدیخورش كیفتوولتائ یهاستمیس

 نمود اشاره د،ید قدرت كاهش اثر در هاانسان یروان و یروح
.[Zolfaghari et al., 2011] 

از کل  %25تقریبا  انتشار گرد و غبار جهانی در منطقه خاورمیانه 
های شدید زیست محیطی است . خاورمیانه دارای چالشاستجهان 

پذیری، به علت اقلیم و تغییرات محیطی ناشی از که بیشتر آسیب
. مشاهدات [Karimi et al., 2011] های انسان استفعالیت

طوفان گرد و غبار بلکه غلظت گرد  نشان داده است که نه تنها تعداد
 ,.Cao et al] و غبار نیز در این منطقه افزایش پیدا کرده است

. کشور ایران نیز با قرار گرفتن در کمربند خشک و بیابانی، [2015
دو سوم مساحت آن در مناطق خشک قرار دارد  تقریبا  

[Maghsoudi, 2006] منطقه  ویژهبه. مناطق جنوب شرق ایران
سیستان، از مناطق مهم در ایران است که تحت تأثیر گرد و غبار قرار 

 AlizadehChoobari et al., 2014; Rashki et] گرفته است

al., 2013]  سالیخشککه عمدتا  منشا محلی دارد و به دلیل وجود ،
روزه و همچنین بیابان لوت  120دریاچه خشک شده هامون، بادهای 

شود که های گرد و غباری ساالنه شدیدی میفانمنجر به وقوع طو
 ترین محل برداشت آن بر روی دریاچه هامون واقع شده استعمده

[Rashki et al., 2012] استان کشور که در معرض  14. از بین
فرسایش بادی قرار دارند، استان سیستان و بلوچستان اولین رتبه را 

 ,.Iranmanesh et al]اختصاص داده است  به خوددر این زمینه 

که ایستگاه  دهدیم. مطالعات مرتبط با گرد و غبار نشان [2005
. بیشترین استزابل دارای بیشترین روزهای گرد و غباری در ایران 

فراوانی وقوع پدیده گرد و غبار در این منطقه از نظر فصلی تابستان 
 اردروزه سیستان تطابق د 120و بهار است که با زمان وزش بادهای 

[Sobhani et al., 2015].  67/46نشان داد که  یامطالعهنتایج% 
 %33/33صورت محلی و بهنیمه شرقی ایران  یهاطوفاناز 
نیز به صورت  %20هستند و انتقال یافته از محل دیگر  صورتبه

 . [Yarmoradi et al., 2020] همزمان رخ داده است
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در منطقه  یاماسه یهاطوفانروان ناشی از  یهاماسهحرکت 
 ویژهبهسیستان خسارات جبران ناپذیری بر حیات اقتصادی شهرها و 

و  هاقناتارتباطی، مزارع کشاورزی،  یهاراهروستا از جمله 
 Negaresh]مسکونی وارد کرده است  یهاخانهآبیاری و  یهاکانال

& Latifi, 2009]. یهارساختیزبا تخریب  یاماسه یهاطوفان 
زندگی روستایی، زندگی را بر ساکنان روستایی این مناطق دشوار 
ساخته و زمینه مهاجرت گسترده آنان را به مناطق شهری داخل 

 ,Mosallanejad]. سازدیمفراهم  هااستاناستان و یا سایر 

 گذاری سرمایه یهافرصت کاستن از با همچنین پدیده این [2008
غیره،  و افزایش بیکاری گردشگری، صنعت رفتن بین از اقتصادی،

به خطر  را ملی امنیت تواندیم آن پی در و داده کاهش را ملی توان
 . [Movagharpak and Ghorbani, 2018]اندازد 

یش از هر بتحرکات مکانی جمعیت در ایران در نیم قرن گذشته 
که  یاگونهبهچیز متاثر از مهاجرت روستاییان به شهرها بوده است، 

حدود نود درصد از حرکات جمعیتی  1385تا  1335 یهاسالطی 
در داخل کشور ناشی از مهاجرت روستاییان به شهرها بوده که نسبت 

بوده است،  %39( که 1335تا  1279) ساله قبل از آن 56به دوره 
منطقه  .[Jahanfar, 2009]دهدیمافزایش چشمگیری را نشان 
از دیرباز با پدیده مهاجرت از روستا  کهسیستان یکی از مناطقی است 

های به شهرهای منطقه و نیز حرکت جمعیت به سمت سایر استان
که تنها در  دهدیمنشان  یامطالعهکشور روبرو بوده است. نتایج 

هزار خانوار سیستانی از این منطقه  7000حدود  92نیمه دوم سال 
. نتایج مطالعه دیگری [Mir Lotfi et al., 2015] اندکردهمهاجرت 

که در مورد عوامل موثر بر گرایش به مهاجرت در بین روستاییان 
که در بین عوامل  دهدیمشهرستان زابل انجام شده است، نشان 

شن در منطقه رتبه  یهاطوفانمختلف دافعه در مبدأ، افزایش 
نخست را از نظر پاسخگویان نمونه به خود اختصاص داده 

 .[Abdullahzadeh et al., 2019]است
مهاجرت یکی از معضالت مهم کشور بخصوص در دهه گذشته است 
که مطالعات مختلفی در این زمینه انجام شده است. اما بحث 
مهاجرت زیست محیطی بخصوص به علت پدیده گرد و غبار که در 

اخیر بسیار افزایش پیدا کرده از نکات قابل توجه این  یهاسال
مختلفی  یهابحثپردازد. که به بررسی این پدیده می استتحقیق 

در این زمینه توسط مدیران و محققان صورت گرفته اما نوآوری این 
. از استتحقیق، بررسی دقیق ارتباط مهاجرت با پدیده گرد و غبار 

یکی از عوامل عمده بر تحوالت جمعیتی  عنوانبهآنجا که مهاجرت 
رابطه بین پدیده گرد و غبار و  تاثیر گذار است، در این پژوهش

تحوالت جمعیت روستایی در منطقه سیستان مورد بررسی و تحلیل 
قرار گرفته است. سوال اساسی در این تحقیق این است که آیا در 

ساله( رابطه معنی داری بین تعداد  10تا  5) زمانی متوسط یهادوره
ی منطقه روزهای گرد و غبار و میزان رشد سالیانه جمعیت روستای

برای یافتن پاسخی مستدل و منطقی به مورد مطالعه وجود دارد؟ 
این سوال نرخ رشد سالیانه جمعیت روستایی را در محدوده مورد 
مطالعه و نیز در سطح استان سیستان و بلوچستان در چهار دوره 

محاسبه و مورد مقایسه و تحلیل  90-95و  90-85، 85-75، 75-70
ین رابطه بین نرخ رشد سالیانه جمعیت قرار گرفته است. همچن

روستایی در محدوده مورد مطالعه به تفکیک دهستان و میانگین 
روزهای همراه با گرد و غبار در منطقه با استفاده از  ضریب 

 همبستگی پیرسون محاسبه شده است. 
 

 شناسیروش
 5جامعه آماری در این پژوهش جمعیت روستاهای واقع در 

شهرستان زابل، هیرمند، زهک، هامون و نیمروز به تفکیک 
واحد تقسیمات کشوری در ایران، یعنی دهستان است.  نیترکوچک
مورد نیاز شامل جمعیت روستایی و نیز تعداد روزهای  یهاداده

تا  1370در دوره زمانی همراه با گرد و غبار در محدوده مورد مطالعه 
 ترکوچکمقطع زمانی  4( است. این دوره زمانی به 2016-1991) 1395
تقسیم شده است. دلیل این تقسیم  90-95و  90-85، 85-75، 75-70

های زمانی بندی وجود آمار سرشماری نفوس و مسکن در فاصله
مقاطع یادشده بود که امکان بررسی رابطه تغییرات جمعیت 

ا با تعداد روزهای همراه با گرد و غبار را میسر ساخت. روستایی ر 
نفوس و مسکن در  یهایسرشمار آمار جمعیت روستایی از نتایج 

مربوط به تعداد  یهادادهیادشده از درگاه آمار ایران و  یهادوره
روزهای گرد و غبار از ایستگاه هواشناسی سینوپتیک شهر زابل 

وز گرد و غباری به روزی گفته . در این تحقیق راندشدهگردآوری 
بار  8های سینوپتیک مورد مطالعه، طی شود که در ایستگاهمی
کیلومتر  10روز حداقل یک بار دید افقی کمتر از بانی در شبانهدیده

برای مشخص  .[Akhlaq et al., 2012] استغبار( مدنظر  )گرد و
کردن تعداد روزهای همراه با گرد و غبار در ایستگاه سینوپتیک زابل، 

کیلومتر کمتر بوده مشخص،  10ابتدا تعداد روزهایی که دید افقی از 
( تعیین گردید. 2016-1991های مورد مطالعه )و تغییرات آن در سال

آشکارسازی  های گرد و غبار با استفاده از شاخصهمچنین کانون
مشخص   MODIS یاماهوارهبر روی  تصاویر  (DEP)گرد و غبار 

 شدند.
 یا روش میلر (DEP)تولیدات آشکارسازی گرد و غبار 

تواند به صورت واقعی گرد و غبار را بر روی زمین می DEPتصاویر 
از دیگر ترکیبات و ساختارها مجزا کند و مناطق برداشت بسیار 

 ,.Walker et al]کند میکوچک بر روی زمین را به شناسایی 

برای تخمین شدت و بزرگی  تواندیم. این روش همچنین [2009
 (1توفان گرد و غبار استفاده شود. )رابطه 

 
𝐷𝑙𝑛𝑑                 ( 1رابطه ) = 𝐿1 + 𝐿3 − 𝐿4 + (1.0 − 𝐿2) 

 
در کلوین بدست آمده است و دمای  (T)تمام دماهای روشنایی 

است )جدول  current sceneحداکثر، بیشترین دمای پیکسل در 
-محدوده دماهای حرارتی عمومی بر روی خاورمیانه در طی ماه(. 1

کلوین( است. اما ممکن است در زمان،  325تا  285های تابستان )
مکان و شرایط آب و هوایی سینوپتیک بسیار متفاوت باشد. 
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صورت  نرمال شده است. 1در جدول  (Reflectivity)بازتابش 
از  یاگستردهآزمایشی بر اساس محدوده نرمال سازی به طیف 

مطالعات موردی گرد و غبار با مقادیر انتخاب شده برای بهینه سازی 
. مقیاس درجه حرارت پویا برای شودیمکنتراست گرد و غبار تعیین 

شی از تشخیص غلط گرد و غبار بر کاهش اثرات فصلی و روزانه نا
گردد. ابر سیروس نازک در این های سرد معرفی میروی زمین

 (L1) 31و  32اختالف باند د. کنید میفرموالسیون اثر رقابتی تول
مثبت از رنگ آمیزی از طریق انتقال جزئی از  یهامشارکتبوسیله 

برای ، به ترتیب( L3و  L2بازتاب زمین و اختالف دمایی کافی )
 1.38شود. بازتابی جبران می تولید افزایش کاذب گرد و غبار

ب قرار دارد، به عنوان یک که در یک گروه جذب بخار آ مترییلیم
برای سیروس که در سطوح باالتر از بیشتر بخار  (L4)فیلتر 

 .[Miller, 2003] شودیمترپوسفرریک قرار دارد، شامل 
 

 آشکارسازی گرد و غبارهایی برای تولید روش (1جدول 

 سازی باندهانرمال شرح روش
L1 T(32) - T(31) -2 → 2 K 

L2 T(31) )31( maxT → a(31)dynT 

L3 2R(1) – R(3) – R(4) – L2 -1.5 → 0.25 

L4 R(26)> 0.05 ? 0, else 1 (n/a) 

 
تشخیص گرد و غبار با استفاده از باندهای بازتابنده در تصاویر 

در سطوح روشن مانند بیابان، به دلیل انعکاس  یژهوبه، یاماهواره
مختلف برای  یباندهاباال، کار دشواری است. بنابراین، استفاده از 

ایجاد تصاویر رنگ کاذب ضروری است. این روش در شناسایی 
های برداشت گرد و غبار مفید است. برای انجام این کار، مقادیر کانون

های برداشت گرد شناسایی کانون های ذکر شده برایمناسب شاخص
از بازتاب  (FCC)و غبار باید انتخاب شوند. تصاویر رنگی کاذب 

-کانون تواندیمتا بهترین تصویر که  شوندیمایجاد  4و  3باندهای 

 هاروشاین  های برداشت گرد و غبار را مشخص کند انتخاب شود.
وی آنها مشخص که رخداد گرد و غبار بر ر یاماهوارهبر روی تصاویر 

 شده است انجام شد.
و غبار  در مورد بررسی رابطه بین تحوالت جمعیتی روستاها و گرد

روش تحقیق به این ترتیب بوده است که ابتدا جمعیت روستاهای 
محدوده مورد مطالعه به تفکیک دهستان در  یهاشهرستانواقع در 

ه و میانگین ( را گردآوری کرد1991-2016) 1395تا  1370دوره زمانی  4
نرخ رشد سالیانه جمعیت آنها محاسبه شده است. سپس ارقام 
بدست آمده با میانگین رشد سالیانه جمعیت روستایی در استان 

مشابه مقایسه گردیده است.  یهادورهسیستان و بلوچستان در 
همچنین میانگین سالیانه تعداد روزهای همراه با گرد و غبار در 

حاسبه و از مقایسه تفاوت نرخ رشد سالیانه زمانی م یهادورههمان 
جمعیت روستایی محدوده مورد مطالعه با استان سیستان و 
بلوچستان و نیز میانگین تعداد روزهای همراه با گرد و غبار، رابطه 
این دو متغیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. عالوه بر این 

و  هادهستانرابطه میانگین رشد سالیانه جمعیت به تفکیک 
دوره زمانی از طریق  4میانگین تعداد روزهای همراه با گرد و غبار در 

 فرمول همبستگی پیرسون محاسبه و تحلیل شده است.
 منطقه مورد مطالعه

 جنوب شرقمحدوده مورد مطالعه از نظر موقعیت جغرافیایی در 
ایران و در بخش شمالی استان سیستان و بلوچستان واقع شده 

و  قهیدق 4درجه و  30است. از نظر مختصات جغرافیایی در فاصله 
 59ثانیه عرض شمالی و  42دقیقه و  27درجه و  31ثانیه تا  32

ثانیه  16دقیقه و  48درجه و  61ثانیه تا  23دقیقه و  49درجه و 
نظر تقسیمات کشوری در حال حاضر طول شرقی واقع شده است. از 

. شودیمشهرستان زابل، هیرمند، زهک، نیمروز و هامون را شامل  5
، سومین  لومترمربعیک 5700دریاچه هامون با مساحتی حدود 

دریاچه ایران و هفتمین تاالب جهان از نظر بزرگی در این محدوده 
 .[Negaresh & Latifi, 2009] واقع شده است

 

 
 منطقه مورد مطالعه (1شکل 

 
 ها یافته

برای شناسایی گرد و غبار استفاده  MODISهای در این تحقیق، داده
برای آشکارسازی  گرد و غباری بر روی  [Miller, 2003]شد. روش 

تصاویر، مورد استفاده قرار گرفت. با استفاده از این روش و ترکیب 
گرد و غباری  ، تودهMODISرنگی کاذب و اعمال آن بر روی تصویر 

ای از آشکارسازی ( نمونه2بر روی تصاویر آشکارسازی شد. شکل )
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دهد. را نشان می MODISای گرد و غبار را بر روی تصویر ماهواره
شود گرد و غبار تمام منطقه مورد مطالعه گونه که مشاهده میهمان

است. این نتایج حاکی از آن است که منطقه مورد  برگرفتهرا در 
 ه دائما تحت تاثیر توفان گرد و غبار قرار دارد.مطالع

 

 
 در منطقه مورد مطالعه MODISای روی تصویر ماهوارهآشکارسازی گرد و غبار بر  (2شکل 

 
برای بررسی رابطه بین میزان رشد و نگهداشت جمعیت روستایی و 
میانگین تعداد روزهای گرد و غبار در محدوده مورد مطالعه، نرخ 
رشد سالیانه جمعیت روستایی را در محدوده مورد مطالعه و استان 

-95و  85-90، 75-85، 70-75سیستان و بلوچستان در چهار دوره 
 Statistics] محاسبه و مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفته است 90

Center of Iran] نشان داده شده است: 2. نتایج در جدول 
 

 مطالعه و استان و میانگین تعداد روزهای همراه با گرد و غبارنرخ رشد سالیانه جمعیت روستایی محدوده مورد  (2 جدول

 دوره های زمانی
تفاوت نرخ رشد محدوده مورد  نرخ رشد سالیانه جمعیت روستایی

 مطالعه و استان
میانگین تعداد روزهای گرد و 
 استان سیستان و بلوچستان محدوده مورد مطالعه غباری در محدوده مورد مطالعه

70-75 56/0 12/2 56/1 8/126 
75-85 74/0 86/1 12/1 7/117 
85-90 87/0- 68/1 55/2 163 
90-95 33/0 07/2 74/1 2/146 

که نرخ رشد سالیانه جمعیت در  دهدیمنشان  2جدول  یهاداده
روستاهای مورد مطالعه در هر چهار دوره از نرخ رشد جمعیت 

کمتر  یامالحظهروستایی استان سیستان و بلوچستان به طور قابل 
ست. به طوری که نرخ رشد سالیانه جمعیت روستایی استان در ا

د درصد بیشتر از رش 74/1و  55/2، 12/1، 56/1چهار دوره به ترتیب 
مقایسه این سالیانه جمعیت روستایی محدوده مورد مطالعه است. 

ارقام با میانگین سالیانه تعداد روزهای همراه با گرد و غبار نشان 
که بیشترین تفاوت بین نرخ رشد سالیانه  ییهادورهکه در  دهدیم

جمعیت روستایی منطقه مورد مطالعه و استان وجود دارد، باالترین 
. شودیمروزهای همراه با گرد و غبار نیز مشاهده میانگین تعداد 

  .دهدیمنشان  یخوببهاین مطلب را  1نمودار 
که منحنی میانگین  85-90بیانگر این است که در دوره  1نمودار 

، بیشترین دهدیمتعداد روزهای گرد و غبار باالترین مقدار را نشان 
تفاوت نرخ رشد سالیانه جمعیت روستایی محدوده مورد مطالعه و 

رابطه دو متغیر نرخ رشد  ترقیدقبررسی  منظوربهاستان وجود دارد. 
سالیانه جمعیت روستایی و میانگین روزهای همراه با گرد و غبار از 

کار شده است. برای این استفادهفرمول ضریب همبستگی پیرسون 
متغیر مستقل  عنوانبهتعداد روزهای همراه با گرد و غبار میانگین 

و میانگین نرخ رشد سالیانه جمعیت روستایی به تفکیک دهستان 
متغیر وابسته در نظر گرفته شده  عنوانبهدر محدوده مورد مطالعه 
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دوره زمانی به صورت همزمان  4است. با توجه به اینکه این رابطه در 
 17جا که محدوده مورد مطالعه شامل محاسبه شده است و از آن

جفت متغیر در این محاسبه دخالت  68، در مجموع استدهستان 
 . اندشدهداده 

الزم بذکر است که متغیر مستقل یعنی میانگین تعداد روزهای گرد 
 یهادادهدهستان تکرار شده است.  17و غباری در هر دوره برای 

 3بستگی در جدول مورد استفاده به منظور محاسبه ضریب هم
 خالصه شده است.

 

 
 نمودار درصد نرخ رشد سالیانه جمعیت روستایی و استان و میانگین سالیانه تعداد روزهای همراه با گرد و غبار (1نمودار 

 
 دوره زمانی 4درصد و میانگین تعداد روزهای همراه با گرد و غبار در ها به نرخ رشد سالیانه جمعیت دهستان (3جدول 

 دوره زمانی 1375-1370 1385-1375 1390-1385 1395-1390
 n r n r n r n r نام دهستان

 بنجار 1.59 8/126 91/1 7/117 30/1 163 57/2 2/146
 ادیمی 23/1 8/126 66/1 7/117 23/1 163 41/1 2/146
 بزی 72/1 8/126 63/1 7/117 -76/1 163 76/1 2/146
 قایم آباد -56/1 8/126 -29/0 7/117 -5/2 163 -17/1 2/146
 سفیدابه -61/0 8/126 -25/0 7/117 -45/2 163 -69/0 2/146
 لوتک -99/1 8/126 -18/0 7/117 -67/1 163 -77/0 2/146
 محمدآباد 71/1 8/126 96/0 7/117 -59/1 163 -19/0 2/146
 تیموراباد 25/1 8/126 77/1 7/117 17/1 163 -94/0 2/146
 کوه خواجه 16/2 8/126 98/0 7/117 -83/2 163 -60/0 2/146
 جزینک 65/0 8/126 93/0 7/117 -96/1 163 -80/1 2/146
 خمک 59/1 8/126 22/1 7/117 74/0 163 48/2 2/146
 خواجه احمد -43/1 8/126 38/2 7/117 -17/1 163 -33/1 2/146
 زهک -39/0 8/126 83/0 7/117 -93/1 163 82/0 2/146
 دوست محمد 45/0 8/126 55/0 7/117 -47/1 163 -36/1 2/146
 مارگان 39/2 8/126 77/0 7/117 -05/1 163 48/0 2/146
 جهان آباد 32/1 8/126 02/1 7/117 -86/0 163 06/0 2/146
 قرقری + اکبراباد 83/0 8/126 19/1 7/117 10/1 163 06/2 2/146

r=  نرخ رشد سالیانه جمعیت به درصد 
n= تعداد روزهای همراه با گرد و غبار 
 

 نشان داده شده است:  4نتایج آزمون ضریب همبستگی در جدول 
 داریمعننتایج آزمون همبستگی حاکی از وجود رابطه همبستگی 

که  ییهادورهمنفی بین دو متغیر است، به این معنی که در 

میانگین تعداد روزهای همراه با گرد و غبار بیشتر بوده است، 
در آن دوره نرخ رشد سالیانه جمعیت روستایی کمتری  هادهستان
 . اندکردهرا تجربه 
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نتایج آزمون ضریب همبستگی بین میانگین تعداد روزهای همراه با  (4جدول 
 گرد و غبار و نرخ رشد سالیانه جمعیت روستایی به تفکیک دهستان

 تعداد متغیر وابسته متغیر مستقل
ضریب 
 همبستگی

سطح 
 معنی داری

میانگین تعداد 
روزهای همراه با 

 گرد و غبار

نرخ رشد سالیانه 
جمعیت روستایی به 
 تفکیک دهستان

68 480/0- 000/0 

 
-95و  85-90هاجرت در دو مقطع زمانی ماتریس م یهادادهتحلیل 

نشان  5جدول  یهاداده (.5موید این مطلب است )جدول  90
در  جابجا شده، درصد مهاجرین 85-90که در دوره زمانی  دهدیم

بوده است که با توجه به روال معمول  %07/33عه محدود مورد مطال
 هاییجابجادر ایران، بخش اعظم این  یامنطقهدرون  یهامهاجرت

این رقم به  90-95. در دوره زمانی ردیگیماز روستا به شهر صورت 
به  جابجا شدهکاهش یافته و در مقابل درصد مهاجران  45/15%

شده است به کشور افزوده  یهااستانسایر  یهاشهرستانمقصد 
 90-95در مقطع  %68/56به  85-90در دوره  %54/38طوری که از 

رسیده است. الزم به ذکر است که چون در ماتریس مهاجرت مبدا و 
مقصد مهاجران را فقط در مقیاس شهرستان ثبت کرده است، 

 نیست.  ریپذامکانجداسازی مقاصد به شهر و روستا 
 

-95زمانی مقصد مهاجران خارج شده از منطقه مورد مطالعه در مقطع  (5 جدول
85 

مقصد مهاجران خارج شده از منطقه  90-85دوره زمانی  90-95دوره زمانی 
 تعداد درصد تعداد درصد مورد مطالعه

45/15 4097 07/33 8005 
مهاجران جابجاشده در محدوده مورد 

 مطالعه

86/27 7387 37/28 6868 
مهاجران جابجاشده به مقصد سایر 

های استان سیستان و شهرستان
 بلوچستان

68/56 15027 54/38 9328 
مهاجران جابجاشده به مقصد 

 های کشورهای سایر استانشهرستان

100 26511 100 24201 
کل مهاجرین جابجاشده از جمعیت 

 محدوده مورد مطالعه
 

 بحث
این پژوهش با هدف تحلیل رابطه بین پدیده گرد و غبار و تغییرات 

مربوط به  یهاداده انجام شد.جمعیت روستایی در منطقه سیستان 
تعداد روزهای گرد و غباری از ایستگاه هواشناسی سینوپتیک زابل 

محدوده مورد مطالعه به  یروستاهاو اطالعات مربوط به جمعیت 
 1370 یهاسالنفوس و مسکن  یهایسرشمار تفکیک دهستان از 

های از مرکز آمار ایران گردآوری شد. نتایج شناسایی کانون 1395تا 
-برداشت گرد و غبار در منطقه مورد مطالعه حاکی از آن است کانون

های زیادی در اطراف روستاهای مورد مطالعه قرار دارد که نشان 
که  2دهنده تاثیر شدید طوفان گرد و غبار بر این مناطق دارد. شکل 

 MODISای از طریق آشکارسازی گرد و غبار بر روی تصویر ماهواره
مطالعه بدست آمده است، این مطلب را بخوبی نشان  در منطقه مورد

. این نتیجه با نتایج تحقیقات علیزاده و راشکی دهدیم
[AlizadehChoobari et al., 2014; Rashki et al., 2013]  و

تطابق دارد. نتایج  [Iranmanesh et al., 2005] ایرانمنش
سیستان تحقیق دیگری از راشکی نشان داد که گرد و غبار منطقه 

ترین محل برداشت آن بر روی دریاچه عمدتا  منشا محلی دارد و عمده
تحقیق سبحانی  .[Rashki et al., 2012] هامون واقع شده است

به این نتیجه رسید که ایستگاه زابل دارای بیشترین روزهای گرد و 
که وقوع آن در این منطقه از نظر فصلی  استغباری در ایران 
روزه سیستان  120ست که با زمان وزش بادهای تابستان و بهار ا

یارمرادی  . نتایج مطالعه[Sobhani et al., 2015] تطابق دارد
ایران به صورت  نیمه شرقی یهاطوفاناز  %67/46نشان داد که 

هستند و به صورت انتقال یافته از محل دیگر  %33/33محلی و 
 ,.Yarmoradi et al] نیز به صورت همزمان رخ داده است 20%

2019] . 
نتایج مقایسه نرخ رشد جمعیت روستایی محدوده مورد مطالعه و 

-75دوره زمانی  4استان سیستان و بلوچستان نشان داد که در هر 
نرخ رشد سالیانه جمعیت روستایی  90-95و  90-85، 85-75، 70

از نرخ رشد سالیانه  یامالحظهمحدوده مورد مطالعه به طور قابل 
یی استان کمتر بوده است. به طوری که نرخ رشد جمعیت روستا

، 12/1، 56/1تیب سالیانه جمعیت روستایی استان در چهار دوره به تر 
بیشتر از رشد سالیانه جمعیت روستایی محدوده  %74/1و  55/2

که  ییهادورهمورد مطالعه است. نتیجه جالب توجه دیگر اینکه در 
غبار در محدوده مورد مطالعه میانگین تعداد روزهای همراه با گرد و 

بیشتر بوده است، نرخ رشد سالیانه جمعیت روستایی محدوده مورد 
مطالعه و استان سیستان و بلوچستان تفاوت بیشتری را نشان 

که میانگین تعداد روزهای  85-90در دوره زمانی  کهیطور به. دهدیم
، در دهدیمروز را نشان  163همراه با گرد و غبار باالترین رقم یعنی 

همین دوره زمانی شاهد بیشترین تفاوت نرخ رشد سالیانه جمعیت 
ستان و بلوچستان با روستایی محدوده مورد مطالعه و استان سی

استنباط کرد که در  توانیم. از این نتیجه میابوده %55/2رقم 
زمانی که پدیده گرد و غبار با فراوانی بیشتری رخ داده  یهادوره

است، تعداد بیشتری از ساکنان روستاهای منطقه مورد مطالعه، 
مهاجرت کرده و از این طریق بر رشد سالیانه جمعیت روستایی تاثیر 

است. این نتیجه با نتایج تحقیقات میرلطفی ،  گذاشتهمنفی 
موضوع مهاجرت در منطقه سیستان نژاد بر روی و مصلیزاده عبداهلل

که  دهدیمنتایج مطالعه میرلطفی نشان . دهدیمسازگاری نشان 
خانوار سیستانی از این منطقه  7000حدود  92ر نیمه دوم سال تنها د

. نتایج مطالعه [Mir Lotfi et al., 2015] اندکردهمهاجرت 
زاده که در مورد عوامل موثر بر گرایش به مهاجرت در بین عبداهلل

که در بین  دهدیمروستاییان شهرستان زابل انجام شده است، نشان 
شن در منطقه  یهاطوفانعوامل مختلف دافعه در مبدأ، افزایش 

 رتبه نخست را از نظر پاسخگویان نمونه به خود اختصاص داده است
[Abdullahzadeh et al., 2019]نژاد نشان داد . تحقیقات مصلی

زندگی روستایی،  یهارساختیزبا تخریب  یاماسه یهاطوفانکه 
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زمینه مهاجرت گسترده آنان را به مناطق شهری داخل استان 
فراهم کرده است  هااستانسیستان و بلوچستان و یا سایر 

.[Mosallanejad, 2008] 
زهای گرد و غباری در ونتایج آزمون همبستگی بین میانگین تعداد ر

متغیر مستقل و متوسط نرخ رشد سالیانه جمعیت  عنوانبههر دوره 
)متغیر وابسته( نیز نشان دهنده وجود رابطه  هادهستانروستایی 

بین دو متغیر یاد شده  -480/0با ضریب همبستگی  داریمعنمنفی 
که میانگین تعداد روزهای  یادورهاست. به این معنی که در هر 

راه با گرد و غبار بیشتر بوده است، میانگین نرخ رشد سالیانه هم
 جمعیت روستایی در آن دهستان کمتر بوده است. 

 
 یر یگجهینت

چنین نتیجه گرفت که تغییرات نرخ  توانیماز نتایج بدست آمده 
دوده مورد مطالعه عالوه بر رشد ساالنه جمعیت روستایی مح

در کل کشور در دو دهه  پذیری از روند کلی رشد جمعیتتاثیر 
گذشته، متاثر از مهاجرت ساکنان روستاهای محدوده مورد مطالعه 

رابطه تغییرات نرخ رشد سالیانه  .به خارج از منطقه بوده است
جمعیت روستایی و تعداد روزهای گرد و غباری نیز از طریق 

روستایی به خارج از منطقه  یهامهاجرتتاثیرگذاری آن بر افزایش 
ادعا کرد که پتانسیل  توانیموجیه است. بر این اساس قابل ت

نگهداشت جمعیت در روستاهای منطقه سیستان بیش از هر چیز 
در منطقه دارد که  یدرپیپ یهایسالخشک ویژهبهبه شرایط طبیعی 
معلق  غبار و گردو  یاماسه یهاطوفانآن  بارانیزیکی از پیامدهای 

ستر خشک شده دریاچه هامون یکی در هواست. با توجه به اینکه ب
همراه با گرد و غبار در منطقه  یهاطوفانعمده تغذیه  یهاکانوناز 

فزایش ش شدت وقوع پدیده گرد و غبار ااست، راهکار اساسی در کاه
حجم آب ورودی به این دریاچه است. بخشی از حل این مسئله در 

دریاچه از گروی همکاری کشور افغانستان در رها کردن حقابه این 
بین دو  1351داد منعقد شده در سال ار رودخانه هیرمند بر اساس قر 

از طریق دیپلماسی  تواندیمکشور ایران و افغانستان است. این مهم 
با همسایه شرقی تحقق پیدا کند. البته بر اثر افزایش قابل  ترفعال

( بخشی از 1398و  1397 یها)سال سال گذشته 2توجه بارندگی در 
درصد( آبگیری شده است که نوید  30)حدود  حت این دریاچهمسا

 بخش احیای مجدد این دریاچه حیاتی برای اقتصاد منطقه است.
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 مهدی بروغنی ؛(%55) و تحلیلگر آماری یر یگجهینتبحث و 
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