
 

گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

  )زابل: مطالعه موردي(وقوع خشكسالي   اقليمي مؤثر بر فاكتورهايبررسي
  3اكبر فخيرهو  2 ابوالفضل مساعدي،1مريم كريمي نظر

  دانشجوي كارشناسي ارشد بيابان زدايي دانشگاه زابل1
  دانشيار گروه مهندسي آب، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان2

  استاديار گروه مرتع و آبخيزداري دانشگاه زابل3

   چكيده
شوند هاي ترسالي و خشكسالي ميهآيند و باعث ايجاد دوربه منظور تعيين تغييراتي كه در عوامل اقليمي در طي زمان بوجود مي

حداكثر ( در اين مقاله با استفاده از مدل اسكالوگرام بر اساس دوازده عامل جوي .باشداستفاده از مدل يكي از بهترين راهكارها مي
 24طلق بارش مطلق دما، حداقل مطلق دما، متوسط حداكثر دماي ساالنه، متوسط حداقل دماي ساالنه، مجموع بارش ساليانه، حداكثرم

ساعته، تعداد روزهاي بارندگي، تعداد روزهاي يخبندان، حداكثر مطلق رطوبت نسبي، حداقل مطلق رطوبت نسبي، متوسط تبخير و 
، ميزان شدت خشكسالي براي منطقه زابل كه )1374-1385هاي سال( ساله 12در طي يك دوره آماري ) تعرق و متوسط سرعت باد

ترين سال مصادف با دهند كه هميشه كم بارشنتايج نشان مي. مل خشكسالي شديدي بوده تعيين گرديددر طي چند سال گذشته متح
نتيجه اين تحقيق بر اساس آمار هواشناسي . تواند باشد و نقش عوامل ديگر نيز در اين ميان موثر خواهد بودشديدترين خشكسالي نمي

همچنين درجه حرارت . باشد مي1376ترين سال  بوده و مرطوب1380 سال ايستگاه زابل نشان دهنده وقوع شديدترين خشكسالي در
  .و تبخير و تعرق از مهمترين عوامل مؤثر بر وقوع خشكسالي در منطقه مورد مطالعه مي باشند

  .عوامل اقليمي، خشكسالي، ترسالي، مدل اسكالوگرام، زابل: هاي كليديواژه
  

  مقدمه
 اين پديده در ،اي تصادفي و نادر مي پندارند واقعه  بسياري به اشتباه آن راكهاست  اقليم  ازپذير وضعيتي گذرا و برگشت خشكسالي

يك  خشكسالي.  مشخصات آن از يك منطقه به منطقه ديگر تفاوت مي كند تنها پيوندد و مي تواند به وقوع بهتمامي مناطق اقليمي
 اندك است و حالتي دائمي از اقليم رندگيبا مناطقي با فاً محدود بهتفاوت دارد چرا كه خشكي صر خشكي اختالل موقتي است و با

كه نه تنها بيانگر اثرات مختلف بر روي موجودات زنده به ويژه  نامحسوس است بالياي طبيعي  خشكسالي جزء. باشد  مييك منطقه
تواند به صورت ها نيز ميحيوانات و انسان، )هاميكروارگانيسم(هاي آنهاست، بلكه اثرات آن بر روي موجودات كوچك گياهان وگونه

شناسي است، در حالي كه  زمين– اجتماعي _شناختي خشكي يك واژه بوم). 2002سالمت و آل ياسين، (محسوس مشاهده شود
 اكوسيستم و انسان زندگي به زيادي خسارات  كه)1995پترسويتوس، ( زراعي و اجتماعي است–شناختي خشكسالي يك واژه  بوم

 و بيان و توصيف كمي هر يك از دارد هايي تفاوت زلزله و طوفان سيل، قبيل از طبيعي ديگرحوادث با و آورد مي وارد طبيعي يها
 عدم طوالني، دوره نسبتاً يك طي خشكسالي تدريجي تاثير در تفاوتها اين عمده). 2005عليزاده، (باشداين دو پديده نيز متفاوت مي

 قبول قابل و تعريف دقيق ديگر عدم وجود يك طرف باشد، ازمي آن تاثير جغرافيايي وسعت و خاتمه و وعشر زمان دقيق تعيين امكان

را  بسياري از تعاريف، خشكسالي در ) .2005قويدل رحيمي، (است افزوده پديده ين سردرگمي ا و پيچيدگي به خشكسالي از جهاني
يا يك  ها وها، گروه اين كمبود منجر به نقصان آب براي برخي فعاليتكه دانندميدر طي يك دوره ممتد زماني  بارش حاصل كمبود

-و داراي انواعي از قبيل خشكسالي هواشناسي، كشاورزي، هيدرولوژيكي و اقتصادي و اجتماعي ميبخش زيست محيطي مي شود 
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زميني  زير هايآب  سطحافت و سطحي هايجريان مقدار كاهش ، كشاورزي كاهش عملكرد محصوالت منجربه خشكسالي. باشد
بارش فراوان نسبت  با سالي(آبسال  يا مرطوب يك سال كه دهد مي نشان زماني بارندگي رفتار. شودمي مدت دراز ميانگين به نسبت

 تشكيل )مرطوب بسيار و يا (مرطوب ماه و چند) خشك بسيار و يا (خشك ماه چند مجموع از است ممكن )به شرايط نرمال منظقه

 ماه چند شامل تواندمي  مدت اقليمي است دراز نرمال ميانگين از كمتر بارندگي آن در كه خشك از طرف ديگر، سال .باشد شده

زارع ابيانه و محبوبي، (باشد  )هاي قبلهاي مشابه سالنسبت به ماه(خشك  ماه چند و )هاي قبلهاي مشابه سالنسبت به ماه(مرطوب 
 .نمود استفاده آماري درازمدت دوره يك طي در بارش ساالنه و فصلي مقياس از توانيم تمايز جهت دليل همين  به.)2004

 موضوع نسبتا وهمچنان به صورت استدر كشور ما مورد بررسي قرار گرفته  كه كمتر طبيعي است هاي پديده از يكي خشكسالي

 ي خشكسالي بكارهاشاخص تعريف در كه است ريترين پارامتعمده انجام شده بارش در مطالعات. مانده است باقي ايناشناخته

 منطقه يك بارندگي ميانگين از هاي آسماني ريزش بودن بيشتر يا كمتر با مقايسه در ترسالي و يعني خشكسالي است، شده گرفته

 كه رسد مي نظربه  .دهندمي نظر قرار مد را ايدوره يا و هفتگي روزانه، هاي بارش خشكسالي تعاريف بعضي از .شود مي سنجيده

 يك كه ايران مناطق اغلب در زيرا). 1997 سازمان جهاني هواشناسي، (باشد نداشته تناسب هوايي ايران و آب شرايط با تعاريفي چنين

 مقدور روزه چند مدت كوتاه هاي دوره صورت خشكسالي به تعين شود، نمي حادث بارشي هيچگونه سال از فصل دو و گاه فصل

 پژوهش نخستين جملة از خشكسالي خصوص در) 1965(هاي  پالمر  پژوهش). 2002زارع ابيانه و همكاران، (اردند معنايي و نيست

هواشناسي  مدت پارامترهاي دراز ميانگين يا طبيعي غيرطبيعي نسبت به شرايط و مستمر رطوبت كمبود را خشكسالي كه است هايي
اي و جريانات رودخانه هواشناسي بر اساس  خشكسالي زمينه در را تحقيقاتيدر هندوستان ) 1991(رانگاچاريا و موهان. است دانسته

جهت ) 1966(اين روش اصالح شده روش پيشنهادي هربست. اندبخش گزارش شدهبارش ماهانه انجام دادند كه نتايج نهائي رضايت
 بعضي از استفاده با را كشور درغرب پيوسته وقوع به هاي خشكسالي )2002(همكاران و ابيانه زارع. باشدتعيين خشكسالي مي

 ها به داده وقتي اما نداده است، رخ خشكسالي هاسال از بعضي در كه دادند نشان ايشان .مطالعه نمودند خشكسالي هاي شاخص

طيب رضيئي و .  مشخص نيستند هيچگاه ساليانه صورت به كه پيوسته وقوع به هايي خشكسالي شوند مي بررسي فصلي صورت
 خشكسالي  مورد مطالعه قرار داده و نشان دادند كه پديدهSPI1خشكسالي در ايران مركزي را  با استفاده از شاخص ) 2004(نهمكارا

 .رسد مي اكثر حد به هاخشكسالي شدت يزد استان شرقي حاشيه در و پيروي نموده افزايشي تقريباً روند يك از شرق به غرب از
كرد، زابل و زاهدان از روش تعيين شدت آبي در مناطق شهرهاي كمه خود، جهت مبارزه با بحراندر مقال) 2002(خلجي و شايان نژاد 

رغم وجود دو اقليم كامال هاي مناطق ذكر شده استفاده نموده و نتيجه گرفتند كه عليو تداوم خشكسالي با تحليل عددي بارش
- هاي مختلف به مردم اين مناطق تحميل ميزيادي را از جنبهمتفاوت مشكالت خشكسالي در هر دو حالت وجود داشته و خسارات 

 را براي زابل و اصفهان تعيين و SPIهاي بارش ماهانه، شاخص هاي زماني دادهبا آناليز سري) 2002(زواره و صانعي نساجي. نمايد
 1377 – 1383هاي اثرات خشكسالي، )2005(بيك محمدي و همكاران . هاي خشكسالي در اين مناطق نمودندمبادرت به تعيين دوره

هاي خسارت(اند كه خشكسالي در طي دوره ذكر شده در دو بخش مستقيمرا بر اقتصاد روستائي سيستان بررسي نموده و اظهار داشته
جمعيت افزايش ( و غير مستقيم) وارد بر بخش زراعت و باغداري، دامداري، نيزارها و مراتع و توقف توليد حصير، شيالت و پرندگان

هاي خالي از هاي روستائي و افزايش آباديپذيري در مقابل خشكسالي، تشديد مهاجرتتحت پوشش كميته امداد، افزايش آسيب
به ساختار اقتصادي مردم سيستان خسارت وارد نموده است و علت آن را ناشناخته ...) سكنه ، كاهش قيمت اراضي زراعي و باغات و 

بر . ه خشكسالي و كمبود مطالعات اجرائي در بخش پيشگيري از اين پديده در منطقه ارزيابي نموده استماندن ابعاد و ماهيت پديد

                                                 
1 . Standardized Precipitation Index 
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اساس تحقيقات صورت گرفته، در مطالعات مربوط به خشكسالي هواشناسي، تنها يك يا دو متغيير هواشناسي مورد بررسي قرار مي 
درنظر و ساير عوامل موثر  تعرق و تبخير رازمدت از موازنه بين بارش ود  خشكسالي بايستي در رابطه با برخي شرايط متوسط.گيرند

بنابراين هدف از انجام اين تحقيق شناسائي . اي يك شرايط خاص بعنوان نرمال تعريف مي شودمعموالً در هر منطقه  كهگرفته شود
  .اي نزديكتر به واقعيت را بدست آوردمدلي است كه عوامل بيشتري را در رابطه با خشكسالي دخيل نموده تا بتوان نتيجه

  روش تحقيق
 دقيقـه طـول   50 درجـه و 61 دقيقـه تـا   15 درجـه و  60 كيلومتر مربع در محدوده جغرافيـايي بـين          15197 شهرستان زابل با مساحت     

 شمال استان سيستان و بلوچستان واقع گرديـده اسـت،         ر   دقيقه عرض جغرافيايي د    28 درجه و    31 دقيقه تا    5 درجه و    30جغرافيايي و   
كشور افغانستان، از جنوب به شهرستان زاهدان و از مغرب و شمال غربي به دشت لـوت و شهرسـتان نهبنـدان                      كه از شمال و شرق به       

از درياهـا و اقيانوسـها     ) 2004بريمـاني،   (سيستان به دليل واقع بـودن در محـيط آنـدروئيك          . )1شكل  (استان خراسان محدود مي شود    
داشـته و   صورت كمربندي در شـمال آن قـرار         ه  بوزه آبگير و حوزه آبريز مجزا       با ح  رودخانه دائمي هيرمند   و فقط     داشته فاصله زيادي 

- 1383(هـاي اخيـر   كه آن هم در طـي خشكـسالي       ) 2004محمدي و همكاران،    بيك( باشدحيات و ممات سيستان نيز بدان وابسته مي       
ها نيز  و به تبع آن هامون    ) 2007اي زابل،   امور آب منطقه  (  تقليل يافته   1به شدت آسيب ديده و جريان آب در آن مطابق جدول            ) 1377

هاي اخير بـصورت رهـا شـده قابـل          شامل اراضي زراعي و باغات بوده كه در خشكسالي         عمده منطقه . اندبه كفه خشك تبديل گرديده    
 هكتـار در سـال      2306  و    119624مالحظه است به طوري كه وسعت اراضي تحت كشت محصوالت زراعـي و مـساحت باغـات از                   

 تقليل يافته و ميزان توليد محصوالت زراعي و 1382 – 1383 هكتار در سال زراعي    405 و   25407 به ترتيب به     1376 – 1377عي  زرا
  ).2007جهاد كشاورزي زابل،( درصد كاهش يافته است6/98 و 5/78باغي نيز به ترتيب 

        
  

  موقعيت منطقه مورد مطالعه:  1شكل 
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 *آورد ساليانه و دبي متوسط رودخانه هيرمند در ايستگاه سد كهك: 1جدول 
 سال آبي )ميليون متر مكعب(آورد آب  )مترمكعب بر ثانيه(دبي آب 

25/70 37/2215 1371 – 1370 

57/56 96/1783 1372 – 1371 

83/16 9/530 1373 - 1372 

99/38 69/1229 1374 - 1373 

31/38 06/1208 1375 - 1374 

81/28 51/908 1376 - 1375 

13/71 01/2243 1377 - 1376 

21/8 75/258 1378 - 1377 

62/3 17/114 1379 - 1378 

81/1 98/56 1380 - 1379 

0 0 1381 - 1380 

33/10 8/325 1382 - 1381 

05/3 23/96 1383 - 1382 

59/32 84/1027 1384 - 1383 

90/30 8/9746 1385 - 1384 

  2007اي شهرستان زابل،  امور آب منطقهشركت سهامي*
  

جهت بررسي خشكسالي در اين منطقه از مدل اسكالوگرام استفاده گرديد، آمار عوامل جوي مربوط به ايـستگاه سـينوپتيك زابـل طـي                  
  متوسـط    :هـاي جـوي عبارتنـد از      اين عامـل  . از ايستگاه هواشناسي سينوپتيك زابل اخذ شد      ) 1385 تا   1370(ساله16يك دوره آماري    

حداكثر دماي ساالنه ، متوسط حداقل دماي ساالنه ، مجموع بارش ساالنه ، تعداد روزهاي بارندگي سـاالنه، تعـداد روزهـاي يخبنـدان                        
متـر بـر   متر و متوسط سرعت باد بر حـسب  ساالنه ، درصد رطوبت نسبي متوسط ساالنه ، متوسط تبخير و تعرق ساالنه بر حسب ميلي    

  .ثانيه
عوامل بر روي خشكسالي بررسي شده و با توجه به اثرات متقابل اين عوامل بر يكديگر از بين عوامل موجود سـه تـا چهـار                          تأثير اين   

اين عوامـل   . رسد انتخاب شدند  توانند از يكديگر مستقل فرض شده و تأثير آنها بر خشكسالي نيز مؤثرتر به نظر مي               عامل اصلي كه مي   
  .، تبخير و تعرق پتانسيل ساالنه، تعداد روزهاي بارندگي، تعداد روزهاي يخبندانمجموع بارش ساالنه : عبارتند از

سپس ميزان تاثير هريك . هاي پرت و همگني انجام شدهاي اوليه آماري بر روي آمار هر يك از عوامل از قبيل آزمون داده           آنگاه بررسي 
  .شد، تعيين گرديداز اين عوامل در ارتباط با عوامل ديگر به ترتيبي كه ذكر خواهد

در مرحله اول روزهاي يخبندان به عنوان . به منظور تعيين تأثير تعداد روزهاي يخبندان بر خشكسالي تحقيق در دو مرحله انجام گرفت        
يك متغير مستقل در مدل مورد استفاده قرار گرفت و در حالت دوم اين پارامتر نيز مانند پارامترهاي مربوط به دمـا و رطوبـت حـذف                           

  .ندشد
كه در اين مدل جهت انتخاب عوامل مذكور هيچ گونه محدوديتي وجود نداشته و هر محققي بنا به نظـر كارشناسـي                  الزم به ذكر است     

مدل مذكور به دليل عدم محدوديت در       . تواند تعداد عوامل و دوره آماري را تغيير دهد        خويش و امكان دستيابي به اطالعات اقليمي مي       
ماري قابليت تعميم به بسياري از مباحث مربوط به اقليم همچون طبقه بندي اقليمـي، تعيـين                 تعداد عوامل و نوع آنها و همچنين دوره آ        

  .را دارد..... هاي خشكسالي و ترسالي ودوره



 

گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

حـداكثر  :  عامـل عبارتنـد از     6اين  . شود عامل باعث بروز اثرات خشكسالي مي      6از بين عوامل اقليمي ذكر شده، افزايش مقادير عددي          
در .  مطلق دما، متوسط حداكثر دماي ساالنه، متوسط حداقل دماي ساالنه، متوسط تبخير و تعرق و متوسط سرعت باد     مطلق دما، حداقل  

  . مدل اسكالوگرام اين عوامل امتياز منفي كسب مي كنند
اد روزهـاي    سـاعته، تعـداد روزهـاي بـاراني، تعـد          24 عامل ديگر يعني مجموع بارش ساليانه،  حداكثر بارش           6افزايش مقادير عددي    

در مدل اسـكالوگرام ايـن   . شوديخبندان، حداكثر رطوبت نسبي مطلق و حداقل رطوبت نسبي مطلق باعث كاهش اثرات خشكسالي مي           
  .كنندعوامل امتياز مثبت كسب مي

ني و دامنـه    ها ميانگين و انحراف معيار گرفته و بر حسب ميـزان همخـوا            در بحث محاسبات آماري مدل مذكور بر اساس زمان از داده            
ميـانگين   ها از شود كه در اين تحقيق به دليل انحراف معيار باال يا پراكندگي باالي داده             انحراف معيار محاسبه مي   25/0 و   5/0ها  ميانگين

  .شود  انحراف معيار انتخاب مي25/0
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  1374 – 1385  محاسبات آماري عوامل جوي ايستگاه زابل 2 -جدول شماره 
بارش كل  عامل جوي

 ساليانه

)mm( 

 24حداكثر بارش
 )mm(ساعته 

متوسط حداكثر 
دماي ساالنه 

)C˚( 

متوسط حداقل 
دماي ساالنه 

)C˚( 

تعداد كل 
روز باراني 
 در سال

تعداد كل روز 
يخبندان در 

 سال

حداكثردماي 
مطلق 
ساليانه 

)C˚( 

حداقل 
دماي مطلق 

ساليانه 
)C˚( 

درصد حداقل 
رطوبت 

 (%)ساليانه 

درصد 
حداكثررطوبت 

 (%)ساليانه 

متوسط 
سرعت 

ساليانه باد 
)m/s( 

مجموع تبخير 
و تعرق ساالنه  

)mm( 

 X( 633/50 217/13 117/36 958/8 917/19 833/14 200/47 650/5- 500/6- 167/97- 895/18 907/4996(ميانگين 

 S( 729/45 155/7 099/1 779/0 124/11 030/5 0,816 591/2 363/2 675/1 116/2 886/425(انحراف معيار

 471/106 529/0 419/0 591/0 648/0 0,204 258/1 781/2 195/0 275/0 789/1 432/11   انحراف معيار¼

X + ¼ S 066/62 005/15 391/36 153/9 698/22 091/16 47,404 002/5- 091/7 585/97 424/19 378/5103 

X - ¼ S 201/39 428/11 842/35 673/8 136/17 576/13 996/46 296/6- 909/5 478/96 366/18 435/4890 

    ارزش گذاري جوي3 –جدول شماره 
 منفي خنثي مثبت عامل جوي رديف

 201/39   كمتر از  066/62   تا 201/39 از  066/62      ازشتريب )mm(  بارش كل ساليانه 1

 428/11    كمتر از 005/15 تا  428/11 از  005/15     بيشتر از )mm(  ساعته24حداكثر بارش 2

 391/36   بيشتر از 482/35  تا 391/36 از  482/35      كمتر از )˚C( انهيمتوسط حداكثر دماي سال 3

 153/9  از     بيشتر 763/8    تا 153/9  از 763/8      كمتر از )˚C( انهيمتوسط حداقل دماي سال 4

 136/17    كمتر از 698/22 تا  136/17 از  698/22    بيشتر از  تعداد كل روز باراني در سال 5

 576/13     كمتر از 091/16  تا 576/13  از 091/16     بيشتر از تعداد كل روز يخبندان در سال 6

 404/47   بيشتر از  996/46 تا  404/47 از  996/46    كمتر از   )˚C(حداكثردماي مطلق ساليانه  7

 -002/5     بيشتر از - 298/6 تا   -002/5 از  - 298/6      زكمتر ا )˚C(حداقل دماي مطلق ساليانه  8

 909/5     كمتر از 091/7  تا   909/5 از  091/7       بيشتر از (%)درصد حداقل رطوبت ساليانه 9

 748/96    كمتر از 585/97   تا  748/96ز  ا 585/97     بيشتر از (%)درصد حداكثر رطوبت ساليانه 10

 424/19   بيشتر از 424/19  تا   366/18از  366/18      كمتر از )s/m(سرعت ساليانه باد متوسط  11

 378/5103بيشتر از  378/5103  تا   435/4890  از 435/4890  كمتر از   )mm(انهيتبخير و تعرق سالمجموع  12
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  يهاي آماربندي سالبه رت-4جدول شماره                               

ارزش عامل جوي مورد نظر در سال مورد بررسي* 

             سال  
           

 -منفي  خنثي +مثبت   عامل

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1374  *  * *     * * *   *    * * *    *     *       
1375   * *   *    * * *    *    *     *    *  *  *   
1376 * * *  *  *   * * *      *   *       *    *     
1377 * *       * *     *  *       *    *  * * *   *  
1378  *  *  *   *      *    *   *  * *    *   *   *  
1379      * *  *           *   *  * * * * *     *  * 
1380          *         * * *    * * * * * *     * * 
1381    *  *  *     *             * *  *  *  * * * * 
1382    *  *  *       *      *    * * *  *     * * * 
1383 * *   *     *  *   *    *  *       *  *  *   *  
1384  *      *    *    *  * *  * * *  *  *  *        
1385  * *   *     * *    *   * *  *   *    *    *    
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  نتايج و بحث
در مرحله . است ارائه شده2در جدول ) 1374 – 1385(نتايج محاسبات آماري عوامل جوي ايستگاه زابل در طول دوره مورد بررسي 

 داراي ارزش مي گردند و در نهايت بر اساس 3ل ها در سه طيف منفي، خنثي و مثبت بر حسب محاسبات جدوارزش گذاري، داده
  .اندرتبه بندي شده) 4جدول (تعداد موارد مثبت، خنثي و منفي 

توان است مي تنظيم شده4هاي آماري به دست آمده و در جدول در اين تحقيق با توجه به پارامترهاي جوي كه بر اساس ترتيب سال
در اين روش، . شونديب با يكديگر و تاثير آنها بر خشكسالي بهتر مي تواند نشان داده مشاهده كرد كه نقش عوامل هواشناسي در ترك

شود كه هميشه ميزان بارش زياد در يك سال دليل ترسالي  مينشده و مالحظهفقط به يك يا دو عامل، بخصوص ميزان بارندگي، تكيه 
-سرعت زياد باد و همچنين متوسط تبخير و تعرق زياد، ميزيرا عوامل جوي ديگر نظير متوسط درجه حرارت باال، متوسط . نيست

تواند به چنانكه ميزان بارش كم در يك سال نيز نمي. تواند ميزان رطوبت موجود در جو را كاهش داده و باعث خشكسالي گردد
 متوسط منطقه از زيرا ممكن است درجه حرارت در آن سال نسبت به حالت. تنهائي موجب خشكسالي و يا تشديد اثرات آن گردد

  .باشدميزان متوسط پائيني برخوردار بوده و يا رطوبت در حد باالتري قرار داشته
 كمترين آن را در دوره آماري مورد نظر كسب مي كند به طور 1376 شديدترين خشكسالي نسبي  و سال 1380در اين تحقيق سال 

ترين سال به  از مرطوب1380، 1381، 1379، 1382، 1377، 1378، 1384، 1383، 1375 ، 1385 ، 1374 ، 1376هاي كلي سال
هاي  با امتيازهاي متفاوت در زمره سال1382 تا سال 1377شود از سال همانطور كه مالحظه مي. گردندترين سال ارزيابي ميخشك

 مي توان  .نمايدي مطابقت ميخشك ارزيابي شده كه با اذهان عمومي و همچنين اظهارات دستگاههاي اجرائي منابع طبيعي و كشاورز
گيري كرد كه تنها ميزان بارش ساالنه نشان دهنده شدت خشكسالي نبوده و تاثير عوامل جوي ديگر بر خشكسالي به اين چنين نتيجه

 خشك در مناطقي مانند زابل كه به لحاظ موقعيت جغرافيايي و اقليمي در ناحيه. خصوص در مناطق كم باران بايد در نطر گرفته شود
 ماه در سال در معرض بادهاي تند و فرساينده همراه با گرد و غبار قرار دارد، خشكسالي تنها تابع مقدار 4واقع شده و بيش از 

 با بيشترين ميزان بارش ساالنه تقريبا در 1383شود سال  مالحظه مي4همانطور كه در جدول  .بارندگي نمي تواند در نظر گرفته شود
هاي ساير محققين و اظهارات و تر قرار گرفته و از اين سال به بعد خشكسالي تعديل يافته كه اين مطلب با يافتههاي خشك مرز سال

 با آنكه حداقل بارش 1380سال ).  2005محمدي و همكاران،دكتر بيك( عموم ساكنان منطقه و كشاورزان و سايرقشرها مطابقت دارد
متوسط سرعت ) متر ميلي51/5808(سط حداكثر دماي ساالنه و بيشترين ميزان تبخير و تعرقرا ندارد ولي به دليل داشتن بيشترين متو

ترين سال انتخاب مي گردد كه اين نتيجه نيز با باد باال و همچنين تعداد روزهاي يخبندان كم و رطوبت نسبي پايين به عنوان  خشك
نمايد ر نشان داده و خشكسالي هيدرولوژيكي در اين سال را تاييد مي كه ميزان آورد ساالنه آب رود هيرمند را صف1مراجعه به جدول 

 درصد و بيشترين ميزان دبي 100ترين سال  با حداكثر رطوبت نسبي مطلق  به عنوان مرطوب1376ارزيابي سال .گردداثبات مي
 1379وجه به نتيجه اخذ شده از تحقيق سال با ت.  رودنيز از نتايج حاصل از اين تحقيق به شمار مي)  درصد70بيش از (متوسط ساليانه

 سال متوالي قبل 4 الي 3با اينكه كمترين ميزان بارش ساالنه را دارد به علت آنكه حداكثر تعداد روزهاي يخبندان را داشته و همچنين 
 اينكه اين 1374 مورد سال نكته ديگر در. اند در رتبه سوم از لحاظ خشكسالي قرار گرفته استاز آن بارش به نسبت خوبي را  داشته

سال با داشتن بارش ساالنه كم ولي به دليل دارا بودن حداكثر تعداد روزهاي باراني و حداقل متوسط سرعت باد و ميزان رطوبت نسبي 
-ن مي كه ميزان تاثير هر عامل جوي را بر وقوع پديده خشكسالي نشا4با توجه به جدول . گرددهاي مرطوب برآورد ميباال جزء سال

توان دريافت كه در منطقه زابل موثرترين عامل بر وقوع خشكسالي درجه حرارت و تبخير و تعرق بوده كه در اين منطقه به دهد مي
بنا . باشدبسيار باالست و سرعت متوسط باد نيز عامل تشديد كننده تبخير و تعرق مي) خشكي اقليمي(دليل وجود شرايط خاص جوي 

. د در سالهايي كه بارش نسبت به شرايط نرمال منطقه، كمبود چنداني ندارد، خشكسالي اتفاق افتاده استشوبر اين، مشاهده مي
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دانند، عوامل جوي رغم اينكه بيشتر محققان كمبود بارش را علت اصلي بروز خشكسالي ميگيري نمود كه عليبنابراين مي توان نتيجه
  . گردندكسالي ميديگري وجود دارند كه در كنار هم باعث وقوع خش
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